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“The only thing that you absolutely have to know, is the location of the library.”
--Albert Einstein
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Resumo
A gestão de bibliotecas requer software específico e uma formação adequada dos seus
funcionários. Ao nível municipal, para bibliotecas relativamente pequenas, coloca-se a
questão de ser viável, em termos financeiros, a compra de software especializado e a
formação de pessoal.
Na biblioteca da câmara municipal de Vila Nova de Foz Coa, os órgãos decisores
deliberaram mandar analisar e prototipar uma aplicação para gerir o seu espólio documental,
de acesso ao público. Assim, este trabalho surge neste âmbito, pretendendo enquadrar o
problema e descrever os passos que decorreram na análise e no desenvolvimento do protótipo.
Uma aplicação deste género deve possuir um conjunto de funcionalidades que permitam
uma correta gestão dos recursos e serviços da biblioteca. Deve tornar o funcionamento mais
eficiente, melhorar a relação com o público e tratar a informação de modo a ajudar na tomada
de decisões.
Conclui-se que é possível desenvolver uma aplicação com os requisitos pretendidos a
baixo custo, mas que torna eficiente a gestão de uma pequena biblioteca municipal e não
requer gastos de maior com a formação de pessoal.

Palavras-chave: Biblioteca, sistema de gestão, aplicação web, UNIMARC.
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Abstract
Library management requires specific software and proper training of the employees. At
the municipal level, for relatively small libraries, the question arises of being financially
feasible to purchase specialized software and staff training.
In the library of the town hall of Vila Nova de Foz Coa, the decision-making bodies
decided to have an analysis and prototyping of an application to manage their documentary
assets, accessible to the public. Thus, this work arises in this scope, aiming to frame the
problem and describe the steps that took place in the analysis and development of the
prototype.
An application of this kind must have a set of functionalities that allow a correct
management of the resources and services of the library. It should make the operations more
efficient, improve the relationship with the public and treat the information in order to help in
the decision making.
It is concluded that it is possible to develop an application with the desired requirements
at low cost, making efficient the management of a small municipal library and does not
require greater expenses with the training of personnel.

Keywords: Library, management system, web application, UNIMARC.
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1. Introdução
A biblioteca é, na essência, um “património que consagra um futuro para o passado e
que a cada dia se constrói num registo sistemático do presente, para as gerações vindouras”
(“Mensagem da Diretora-Geral,” n.d.).
Num ambiente cada vez mais tecnológico e globalizado, o acesso à biblioteca leva mais
longe que nunca os recursos de uma língua, história e identidade próprias.

1.1. Definição do Problema
O município de Vila Nova de Foz Coa, tal como outros em Portugal, mantém uma
biblioteca municipal que, até à data de inicio deste trabalho, ainda não tirava um partido
eficiente das potencialidades da informatização dos serviços.
A biblioteca municipal possuía, até então, cerca de 850 leitores e mais de 5700 livros. A
gestão era feita através de um documento EXCEL (gerir os leitores) e do uso de uma aplicação
freeware denominada BookDB2 (gerir os livros).
A utilização da aplicação BookDB2 resumia-se ao registo dos vários livros segundo um
determinado número de atributos. A gestão das requisições/empréstimos não era apoiada por
nenhum sistema informático, não sendo guardado o histórico de funcionamento da biblioteca.
A gestão da biblioteca e dos seus recursos era um sistema complicado de usar e pouco
eficaz que só a responsável principal conhecia e tinha acesso. Era um sistema incompleto e
com vários pontos de falha. Por exemplo, a listagem de utilizadores era guardada num
documento, cuja a última versão existia apenas numa máquina, onde qualquer problema
poderia comprometer informação crucial.
Como exemplo de funcionalidades necessárias e em falta no sistema de gestão
implementado até então, assinala-se: o registo das requisições, o histórico de atividade de um
leitor, o histórico de empréstimos de um livro, o acesso público online ao catálogo de livros, a
possibilidade de reserva online de livros pelos leitores, um sistema de alertas que avise os
funcionários do fim dos prazos de empréstimo, o tratamento estatístico da informação
mantida pela biblioteca e a gestão das contas de acesso. Estas novas funcionalidades são
essenciais na gestão de uma biblioteca, facilitam a relação entre o leitor e a mesma,
promovem e melhoram o acesso à biblioteca e ajudam na tomada de decisões.
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1.2. Objetivo
De forma a resolver o problema mencionado o município poderia implementar uma
solução já existente no mercado, contudo optou por construir uma solução à medida, com os
requisitos específicos da realidade local.
A falta de uma solução deste género, que resolvesse o problema da gestão da biblioteca,
era, até à data, uma falha na gestão documental do concelho.
O objetivo principal a atingir com a realização deste trabalho é propor uma solução, sob
a forma de um protótipo, capaz de dar reposta às principais exigências e necessidades de um
problema deste género, que pode ser subdivido em: gestão dos utilizadores, gestão dos livros,
gestão das requisições, gestão das reservas, tratamento estatístico, acesso público online ao
catálogo de livros e reserva online de livros.

1.3. Motivação
Com o trabalho desenvolvido pretende-se substituir o incompleto sistema de gestão
usado até então pela biblioteca municipal. A aplicação final deve ser simples e fácil de utilizar
pelas funcionárias, mas, no entanto, deve resolver de forma eficiente o problema da gestão da
biblioteca.
Pretende-se com esta aplicação melhorar o funcionamento da biblioteca municipal,
estimular o seu papel no concelho, incentivar e facilitar o acesso à cultura e, em última
analise, melhorar a qualidade dos serviços prestados à população do concelho.

1.4. Organização da dissertação
A presente dissertação está organizada sob a forma de seis capítulos, sendo,
posteriormente, cada um deles dividido em subcapítulos, consoante a necessidade de detalhe e
aprofundamento.
No primeiro capítulo, denominado de ‘Introdução’, são definidos o problema, objetivo e
motivação do presente trabalho.
No capítulo seguinte são analisados alguns aspetos relacionados com a temática das
bibliotecas, é feito um estudo das regras de catalogação e classificação, são analisadas as
2

respostas ao inquérito feito às várias bibliotecas municipais e, por fim, são analisadas, em
detalhe, várias soluções de gestão existentes no mercado. Este capítulo é denominado de ‘O
universo das bibliotecas’.
No terceiro capítulo, intitulado de ‘Aplicação web: Tecnologias de implementação’, é
feito um estudo das várias tecnologias passiveis de serem utilizadas no desenvolvimento do
protótipo. Como forma de simplificação algumas dessas tecnologias são agrupadas em três
grupos distintos: interface, linguagens de servidor e bases de dados;
O quarto capítulo descreve, em detalhe, o problema, define os requisitos, apresenta o
modelo de casos-de-uso (UML) e o diagrama entidade-relacionamento. São mencionados os
materiais e métodos utilizados. É denominado de ‘Metodologia’.
No capítulo seguinte, denominado de ‘Implementação’, são referidos os detalhes da
implementação do protótipo, as várias funcionalidades implementadas e as especificações
técnicas utilizadas;
O sexto e último capítulo é denominado de ‘Conclusões finais e trabalho futuro’.

3
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2. O universo das bibliotecas
2.1. A biblioteca
A biblioteca é uma instituição social historicamente reconhecida e repleta de tipologias,
conceitos, estudos e práticas. A história das bibliotecas, em diversos lugares, possui uma
gama de experiências, acervos e serviços que permitem pensar amplos processos para
construção do conhecimento humano (J. L. C. Silva, 2013).
Preservar o património cultural, seja ele material ou imaterial, é um dos grandes
desafios da contemporaneidade, tendo em vista as rápidas transformações sociais,
tecnológicas e económicas pelas quais o mundo vem passando – corre-se o risco da perda da
identidade, das raízes e das referências históricas quando se adere somente à vanguarda,
descartando o passado (Marques & Rodrigues, 2017).
Para os bibliotecários profissionais, bibliotecas são "instituições que cuidam da
preservação da literatura, das coleções, organização e acesso", enquanto na perspetiva dos
investigadores, bibliotecas "são redes que fornecem acesso ao conhecimento armazenado no
mundo, independentemente do lugar onde esteja guardado" (Witten, Bainbridge, & Nichols,
2010).
A biblioteca pode ser definida como "lugar onde material de leitura, como livros,
periódicos e jornais, e outros materiais como gravações musicais e em vídeo são guardados
para uso ou empréstimo", acrescentando que esses materiais devem ser organizados e
arrumados de forma sistemática (“Library - definition of library by The Free Dictionary,”
n.d.).
A biblioteca pode também ser definida como "uma coleção de informações selecionadas
para utilização por uma determinada comunidade particular" (Keller, Reich, & Herkovic,
2003).
Qualquer que seja a definição apresentada para este conceito, não deverá ignorar o
carácter organizado e estruturado das bibliotecas. Ter uma biblioteca não significa apenas
possuir uma coleção de livros ou outros recursos como jornais e discos. É necessário que
estejam arrumados de forma a que o processo de pesquisa seja otimizado, é necessário saber o
que se tem e onde encontrá-lo (Barreto Olímpio da Rosa, 2011).
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2.1.1. As vantagens da biblioteca
A existência de uma biblioteca é de grande importância, pois desempenha o seu papel
na sociedade, permitindo com isto a aquisição de conhecimento, tendo a função de levar à
discussão crítica da realidade.
Os principais objetivos da biblioteca assentam em quatro diferentes parâmetros,
nomeadamente (Montes & Aroso, 2016):
•

Educação,

leva

a

promover

e

fornecer

os

meios

necessários

para

o

autodesenvolvimento do indivíduo ou grupo de indivíduos, independente do seu nível
de educação, eliminando a barreira que existe entre o indivíduo e os conhecimentos;
•

Informação, permite ao indivíduo obter as informações corretas, com rapidez e em
profundidade sobre assuntos de interesse corrente;

•

Cultura, visto ser um dos principais centros da vida cultural pretendendo promover um
maior prazer e apreciação que abrange todas as artes;

•

Lazer, permitindo momentos de leitura e pesquisa e facultar meios de mudança e
descontração.
Do ponto de vista social, a biblioteca permite preservar os valores da democracia,

garantir os direitos humanos, contribuir para o papel ativo do cidadão e o sentido de
comunidade, promover o diálogo multicultural, promover a educação e a aprendizagem ao
longo da vida, promover a inclusão social e digital e disponibilizar acesso livre à internet
(Alvim & Calixto, 2016).

2.1.2. A biblioteca digital
Um dos mais profundos desenvolvimentos tecnológicos – a internet, veio alterar o
conceito fundamental da biblioteca no século XXI, mais concretamente ao estabelecer a
ligação direta das pessoas à informação (Baganha, 2004).
Pode-se dizer que biblioteca digital é uma coleção de materiais artísticos e literários
como livros, periódicos, jornais, panfletos, discos e cassetes guardados para leitura, referência
ou empréstimo, organizados de modo sistemático e de forma que possibilite o seu uso pelo
computador ou outro dispositivo eletrónico (Barreto Olímpio da Rosa, 2011).
Segundo Noerr (Noerr, 2003) existem duas alternativas convencionais para o conceito
de biblioteca digital: "biblioteca que contém material na forma digitalizada e biblioteca que
6

contém material digital". O primeiro refere-se a documentos convertidos para o formato
digital, por exemplo com ajuda de um scanner e que conserva algumas limitações, e o último
a documentos criados de origem no formato digital.

2.1.3. A biblioteca e o futuro
As bibliotecas públicas enfrentam consequências de gestão e administração que vão
muito mais além da transição entre a fase mecanizada e a fase automatizada, da substituição
dos catálogos manuais por web OPACs (online public access catalog), ou mesmo da inclusão
das coleções digitais e recursos da internet nos seus acervos. Na realidade, elas têm que
descobrir a forma mais adequada de se integrarem e interatuarem num mercado que funciona
em rede. A sua participação neste mercado atrativo, mas de natureza excludente, implica a
transformação em produtoras de informação, capazes de estender os seus serviços em tantas
dimensões quantas exige e, ao mesmo tempo, proporciona uma sociedade dominada por
tecnologias avançadas de informação e comunicação (Nunes, 2007).

2.2. UNIMARC
O formato MARC (Machine Readable Cataloging) foi concebido e desenvolvido em
1965 pela biblioteca do congresso dos Estados Unidos da América com a finalidade de criar
um formato legível por computador para o armazenamento de informação bibliográfica.
Entretanto, foram surgindo variantes nacionais do formato equivalentes a diferentes práticas
de catalogação, dificultando assim a troca internacional de registos bibliográficos (da
Conceição Lopes, Freire, Fontes, Manguinhas, & Borbinha, 2007).
O objetivo que esteve subjacente à criação do UNIMARC (pela IFLA - Federação
Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias), inicialmente publicado em 1977,
foi o de constituir um formato internacional de troca de dados bibliográficos entre diversos
formatos MARC, resolvendo problemas de incompatibilidade. No entanto, a sua aplicação
evoluiu para utilização como formato próprio, isto é, para a criação de registos originais, em
muitos países que estavam a iniciar a informatização das suas bibliotecas e ainda não tinham
definido um formato local de dados, como foi o caso em Portugal, onde o UNIMARC se
tornou uma norma de facto, em 1987 (“UNIMARC,” n.d.).
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UNIMARC é o acrónimo de Universal Machine Readable Cataloging e é uma
linguagem de catalogação legível por computador. É uma norma complexa, da família de
formatos MARC, que define um elevado número de elementos tanto para uso generalizado
como para utilização especifica. É utilizado pelos sistemas de gestão documental de grande
parte das bibliotecas em Portugal.
A estrutura do UNIMARC permite a descrição dos documentos nos seus mais variados
suportes: monografias, publicações em série, material cartográfico, música impressa, registos
sonoros, registos gráficos, materiais de projeção e vídeo, recursos eletrónicos e recursos
contínuos (Marcos, 2014).
O facto de o UNIMARC oferecer um conjunto muito amplo de campos para a descrição
bibliográfica tem vantagens do ponto de vista do catalogador e do profissional de informação,
pois permite tornar a descrição mais rica e rigorosa e recuperar um elevado número de
elementos descritivos. No entanto, do ponto de vista da interoperabilidade e da migração dos
dados, esta variedade torna muito complexa a análise, desenho, desenvolvimento e
manutenção dos sistemas, com os custos associados. Já do ponto de vista do utilizador final, a
riqueza dos metadados disponíveis para a descrição acaba por ser irrelevante, uma vez que a
informação existente não é mostrada nas visualizações em ISBD ou semelhantes, que são
geralmente apresentadas ao utilizador (da Conceição Lopes et al., 2007).
Num estudo, realizado em Portugal, referente a janeiro de 2007, concluiu-se que
praticamente metade dos campos disponíveis no UNIMARC não são utilizados atualmente na
PORBASE (base nacional de dados bibliográficos - catálogo coletivo em linha das bibliotecas
portuguesas) e apenas 10% dos campos são suficientes para o correto registo de 99,5% de
todo o catálogo (da Conceição Lopes et al., 2007). Este estudo demonstra, portanto, a grande
especificidade de muitos dos campos desta norma, que muitas das vezes não são utilizados no
registo dos documentos.
Um outro estudo, publicado num artigo em 2009, levado a cabo pelo Texas Center for
Digital Knowledge, University of North Texas, analisou uma amostra de 400.000 registos
MARC21 (formato usado nos E.U.A.) fornecida pela OCLC (Online Computer Library
Center), que revelou que mais de 50% dos campos não são utilizados em qualquer registo
(Eklund, Miksa, Moen, Snyder, & Polyakov, 2009).
Dai se conclui que o facto de haver uma grande quantidade de campos que muito
raramente são usados não acontece só na norma usada em Portugal (UNIMARC), mas
também em outras com o mesmo propósito. Tal acontece devido à grande capacidade de
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especificidade dos formatos MARC e ao facto de permitirem a catalogação de diversos tipos
de documentos.
Um esquema de metadados como o UNIMARC tem como preocupação essencial
identificar corretamente a informação, de modo a que a sua recuperação seja a mais correta
possível e que os sistemas informáticos indexem corretamente toda a informação disponível.
Apresenta para isso uma estrutura coerente de etiquetas, indicadores e códigos de subcampos,
agrupando a informação em blocos lógicos que correspondem aos critérios de identificação e
de pesquisa bibliográficos (da Conceição Lopes et al., 2007).
O UNIMARC encontra-se na 3º edição (lançada originalmente em 2008), com a última
revisão a ter acontecido em 2016 (“IFLA -- UNIMARC Authorities, 3rd edition: UPDATES
2012 and UPDATES 2016,” n.d.).
O UNIMARC está dividido estruturalmente em 9 blocos de campos, sendo que os
campos do bloco '9--' são para definição e uso local, possuem tamanho indeterminado e foram
ignorados na análise seguinte.

Bloco

2º Edição, 4º Revisão

3º Edição

(2002)

(2008)

Campos

Subcampos

Campos

Subcampos

0-- Bloco de Identificação

18

61

20

78

1-- Bloco de Informação Codificada

24

70

25

84

2-- Bloco de Informação Descritiva

11

45

11

50

3-- Bloco de Notas

34

76

34

90

4-- Bloco de Entradas Relacionadas

36

612

40

1000

5-- Bloco de Títulos Relacionados

18

128

20

149

6-- Bloco de Assuntos

20

129

22

175

11

81

14

111

6

37

7

54

178

1239

193

1791

7-- Bloco de Responsabilidade
Intelectual
8-- Bloco de Uso Internacional
TOTAL

Tabela 1 - Evolução da estrutura do UNIMARC.

Na Tabela 1 é feita a comparação entre o número de campos e subcampos existentes no
UNIMARC (2002 vs. 2008) (R. M. Galvão & Cordeiro, 2013).
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Pela análise dessa mesma tabela, conclui-se que tem havido um aumento no número de
campos e subcampos o que permite uma maior especificidade na catalogação dos
documentos. O formato continua a ser alvo de estudo e aperfeiçoamento de forma a cumprir
de forma mais eficaz o seu papel.
A título de exemplo refere-se que o ISBN (International Standard Book Number), um
sistema internacional de identificação de livros, através de uma sequência de números, está
presente no sistema UNIMARC. Está inserido no bloco 0, possui 5 subcampos e é repetível.
De seguida, na Figura 1, é apresentado o esquema da estrutura UNIMARC para o ISBN.

Figura 1 - Estrutura UNIMARC referente ao ISBN.

Na Figura 2 é apresentado, como exemplo, o registo UNIMARC do livro ‘Memória de
elefante’ de António Lobo Antunes, consultado na PORBASE.

Figura 2 - Registo UNIMARC do livro ‘Memória de elefante’.
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Nos formatos MARC os dados textuais representados num registo bibliográfico são
constituídos por informação essencialmente significante para consumo humano. Ou seja,
mesmo possuindo os dados uma metalinguagem para ajudar o processamento por
computador, a estrutura que lhes está subjacente é, essencialmente, orientada para produtos de
informação para leitura por pessoas (R. M. B. T. M. Galvão, Cordeiro, & Vaz, 2014).
Existem duas grandes variações de formatos MARC: UNIMARC (União Europeia) e
MARC21 (Estados Unidos da América e Canada). Havendo também as normas: COMARC,
IranMARC, JapanMARC, RusMARC, CNMARC, etc. (“UNIMARC,” n.d.).

2.3. BNP: Biblioteca Nacional de Portugal
A Biblioteca Nacional de Portugal (BNP) é a maior biblioteca portuguesa e uma
instituição de referência no panorama cultural, garantindo a recolha do património
bibliográfico nacional, o seu processamento e preservação, disponibilizando-o à comunidade
intelectual e científica e, através das novas tecnologias, assegurando a pesquisa bibliográfica
em linha, a partir de qualquer parte do mundo (“Colecções,” n.d.).
A BNP coordena o grupo internacional de especialistas responsável pelas atualizações
ao formato UNIMARC (norma utilizada no registo da informação bibliográfica) e respetivas
edições oficiais, denominado de Permanent UNIMARC Committee (PUC) (“IFLA -Permanent UNIMARC Committee (PUC),” n.d.).
No seu site online, para além de conteúdo informativo, agenda de eventos e livraria
online das suas edições (permite comprar livros impressos ou em formato e-book), possui
também um variado sistema de consultas bibliográficas disponíveis ao público:
•

Pesquisa no catálogo da própria BNP.

•

Pesquisa de recursos digitalizados da BNP, isto é a BND (Biblioteca Nacional
Digital), onde, para alguns títulos, já é possível ter acesso ao documento
digitalizado na sua totalidade.

•

Pesquisa no catálogo coletivo de um grande número de bibliotecas portuguesas
(PORBASE), do qual é responsável.

•

Pesquisa no catálogo da bibliografia nacional portuguesa, que reflete a produção
editorial nacional, com destaque para as novidades correntes.
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•

Pesquisa no registo nacional de objetos digitais, que é um agregador de
conteúdos de várias entidades portuguesas.

O catálogo da BNP e da BND são também acessíveis através do serviço The European
Library (TEL). Que consiste num serviço não comercial promovido pela Conference of
European National Librarians (CENL) e visa disponibilizar o acesso via internet aos recursos
culturais europeus proporcionados pelas bibliotecas nacionais aderentes. A BNP é membro
fundador.
A BNP possui vários projetos de cooperação com organismos internacionais. A
cooperação passa pela partilha de informação e permissão de acesso e consulta às coleções da
BNP e BND. A título de exemplo ficam os nomes de alguns desses projetos: Europeana, The
European Library (TEL), World Digital Library (WDL), Ebooks on Demand (EOD),
Biblioteca Digital do Património Ibero-Americano (BDPI), Biblioteca Digital Luso Brasileira
(BDLB), etc.

2.4. PORBASE
O catálogo coletivo das bibliotecas portuguesas, intitulado PORBASE é uma base de
dados cooperativa, resultante da contribuição de mais de 180 catálogos das diversas
bibliotecas e centros de documentação que nela participam e constitui, por isso, um universo
de estudo privilegiado pela sua abrangência, refletindo as práticas de catalogação a um nível
nacional e, simultaneamente, as políticas de tratamento bibliográfico desenvolvidas pela BNP
(Biblioteca Nacional de Portugal).
Assenta numa filosofia de cooperação com regulamento próprio, visando servir de
suporte à investigação e à difusão cultural, otimizar os recursos disponíveis e dar suporte à
normalização das práticas profissionais na comunidade de bibliotecas e serviços de
documentação portugueses.
A dimensão atual da base de dados ronda os 1.500.000 registos bibliográficos, contendo
também mais de 1.200.000 registos de autoridade. O crescimento médio anual da PORBASE,
que é atualizada diariamente, é estimado em 100.000 registos bibliográficos.
Constitui a maior base de dados bibliográficos do país, criada em 1986, disponível ao
público desde maio de 1988 e coordenada pela própria BNP (“Biblioteca Nacional de
Portugal,” n.d.).
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No sítio online da PORBASE, temos acesso a uma variada informação, como por
exemplo a lista dos temas, línguas de publicação, países de publicação, tipos de material e
datas de publicação mais predominantes. A título de exemplo, a área de “Arte, Recreação e
Desporto” é a mais representada em toda a coleção, com uma presença de 21,4%.
Existe na plataforma um elaborado sistema de pesquisa de todo o catálogo, onde é
possível ver informação detalhada de um título, saber em que bibliotecas há exemplares,
possibilidade de visualizar o registo de um título no formato UNIMARC (norma de registo
adotada) e exportar a informação de registo em vários formatos.
O conteúdo da PORBASE está também disponível no Google Académico e na B-On Biblioteca do Conhecimento Online. Permitindo que os recursos das bibliotecas portuguesas
sejam pesquisados nestes serviços especializados, especialmente vocacionado para o público
académico e científico, ambos de alcance internacional.
A título de exemplo convém mencionar que a biblioteca municipal de Vila Nova de Foz
Coa, até a data, não está presente no catálogo da PORBASE, por outro lado a biblioteca geral
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a biblioteca municipal de Vila Real são
dois exemplos de bibliotecas integrantes, cujo acervo bibliográfico pode, portanto, ser
pesquisável de forma online no site da PORBASE.

2.5. Classificação bibliográfica
Numa biblioteca, para que os documentos estejam acessíveis, de forma clara e
funcional, os responsáveis têm de proceder às tarefas de catalogar e classificar. Os
documentos devem estar acessíveis e devem ser fáceis de encontrar e utilizar.
O princípio da classificação é ordenar e reunir os documentos segundo o assunto de
cada um. Qualquer biblioteca tem necessidade de classificar os seus documentos e para que
isso aconteça é necessário encontrar um sistema para não só ordenar e arrumar os
documentos, como também para recuperar a informação. Deverá ser um sistema eficiente para
que os utilizadores possam aceder de forma rápida ao documento que pretendem consultar ou
a um grupo de documentos que tratem do mesmo assunto (Melro, 2006).
Uma das vantagens de organizar uma coleção por assunto é tornar mais fácil a
localização do título pretendido e ao mesmo tempo ter ao lado, desse mesmo título, outros
com o mesmo tema que podem até ser desconhecidos pelo leitor, mas úteis para a
investigação.
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As diversas metodologias de classificação bibliográfica existentes permitem qualificar
as áreas do conhecimento e têm como objetivo organizar os acervos das bibliotecas e facilitar
a recuperação da informação por parte dos utilizadores (Christiane Fabíola & Rafael Orivaldo,
2009).
Há diversos sistemas de classificação bibliográfica. Os mais conhecidos e adotados são:
•

Classificação da biblioteca do congresso americano (LCC)

•

Classificação decimal de Dewey (CDD)

•

Classificação decimal universal (CDU)

•

Classificação bibliográfica de Bliss

•

Classificação de dois pontos

•

Classificação de Cutter

•

Classificação Ranganathan
O sistema mais utilizado em Portugal (inclusive na BNP, PORBASE e biblioteca

municipal de Vila Nova de Foz Coa) é a classificação decimal universal.
A CDU é compreendida como uma linguagem de indexação e de recuperação de todo o
conhecimento registado e na qual cada assunto é simbolizado por um código baseado nos
números arábicos (de Souza, 2012).
A CDU foi criada e desenvolvida no inicio do seculo XX pelos bibliógrafos belgas Paul
Otlet e Henri La Fontaine, após várias pesquisas com o intuito de criar um meio de controlo e
identificação bibliográfica, a partir da já existente CDD (Andrade, Bruna, & Sales, 2011).
A CDU tem sofrido várias alterações no decorrer do tempo, até à forma que se
apresenta atualmente. É, nos dias de hoje, da responsabilidade de um consórcio de editores –
UDC Consortium, que possui os direitos de copyright do sistema e efetua a sua gestão
(“CDU,” n.d.).
A notação da CDU contém sinais, símbolos, números decimais, sinais gráficos e letras,
está dividida em 10 classes principais e permite a distinção entre as diversas áreas do saber
(Andrade et al., 2011).
A Tabela 2 possui em resumo as principais vantagens e desvantagens na utilização da
CDU.

Vantagens da CDU
•

Permitir a organização e o acesso a documentos e informação pelo seu conteúdo.
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•

Infinitamente expansível e quando novas subdivisões são introduzidas, elas não
precisam alterar a ordem dos números.

•

Publicada em português.

•

Uniformização internacional da informação.

•

Simplicidade do uso das tabelas.
Desvantagens da CDU

•

Necessidade de pessoal treinado e capacitado para o seu uso.
Tabela 2 - Resumo das vantagens e desvantagens da CDU.

Este abarcar de todo o conhecimento é uma grande vantagem para as bibliotecas uma
vez que trabalham com várias áreas do saber.
No final dos anos 80, com a informatização das bibliotecas e o lançamento da
PORBASE, a CDU conheceu um novo ímpeto de utilização em Portugal por ter sido adotada
como a linguagem comum de recuperação por assunto para todos os que cooperam no
Catálogo Coletivo em Linha das Bibliotecas Portuguesas (“CDU,” n.d.).
A biblioteca municipal de Vila Nova de Foz Coa também utiliza o sistema de
classificação CDU. A título de exemplo, o livro “Introdução à informática” de 1982 está
classificado como: CDU 004. O Que corresponde ao tema: “Ciência e tecnologia dos
computadores. Informática”.
O UDC Consortium (Universal Decimal Classification Consortium) mantém um site
online onde é possível consultar o catálogo CDU completo, sendo para isso necessária uma
subscrição paga. Permite, no entanto, de forma livre, o acesso online a um sumário do CDU,
com 2.600 entradas, num total de 70.000.

2.6. Aplicações em uso noutras bibliotecas
Um dos primeiros passos na realização deste trabalho foi o contacto, via correio
eletrónico, com vários municípios com o intuito de saber se utilizavam alguma solução
informática na gestão das respetivas bibliotecas municipais e caso afirmativo que software
utilizam e quais as principais características. Foram contactados 20 municípios. A Tabela 3
apresenta, em resumo, as 12 respostas obtidas.
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Município

Software utilizado

Aguiar da Beira

biblio.BASE
Horizon (biblioteca central e polos de leitura)

Aveiro

NYRON.Biblioteca (rede de bibliotecas escolares)
DocBase (até 2011)

Beja

Horizon (atual)
Koha (gestão da bedeteca – open source)
Horizon

Braga

Koha (open source)

Castelo Branco

mindPrisma

Évora

mindPrisma

Faro

DocBase

Guarda

DocBase

Leiria

mindPrisma

Portalegre

mindPrisma

Porto

Horizon

Vila Real

mindPrisma
Tabela 3 - Síntese das respostas das várias bibliotecas contactadas.

Análise dos resultados:
Foram contactados 20 municípios, obtendo-se resposta de 12.
Todos possuem um sistema de gestão para as respetivas bibliotecas, havendo apenas
dois que usam soluções open source, mas sempre de forma complementar a uma solução
proprietária paga. A solução mais usada é a mindPrisma (5 em 12), seguida pela Horizon (4
em 12).

2.6.1. Aplicação mindPrisma
Descrição das características da aplicação mindPrsima:
•

Solução modular de gestão de bibliotecas e centros de documentação

•

Módulo catwin – módulo de catalogação
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▪

Parametrização

segundo

o

formato

UNIMARC,

não

obrigando

ao

conhecimento da respetiva codificação

•

▪

Importação de registos da PORBASE e outras fontes

▪

Deteção de possíveis duplicados

▪

Validação de registos

▪

Gestão de existências

Módulo pacwin
▪

Módulo de pesquisa na web – OPAC
 Sistema de autenticação para os leitores
 Reserva de documentos
 Sugestão de aquisições
 Consulta da situação em termos de empréstimos correntes

▪
•

•

Módulo de pesquisa local

Módulo usewin – módulo de circulação e empréstimos
▪

Gestão das reservas

▪

Gestão das penalizações

Módulo aquwin – módulo de gestão das aquisições
▪

Gere os pedidos de aquisição

•

Módulo kardwin – módulo de gestão cardex das publicações em série

•

Módulo de administração

•

Módulo de estatísticas

•

Atualizações online

•

Criação de múltiplas bases de dados

2.6.2. Aplicação Horizon
Descrição das características da aplicação Horizon:
•

Solução modular de gestão de bibliotecas e centros de documentação.

•

Módulo de pesquisa: permite a pesquisa de informação no catálogo da biblioteca,
possui uma interface pública (OPAC) e uma interface interna (para os funcionários).
Permite a pesquisa em catálogos de outras bibliotecas, utilizando o protocolo Z39.50.
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•

Modo de catalogação: permite a construção e manutenção do catálogo da biblioteca,
através da criação de registos bibliográficos, registos de autoridade e registos de
exemplar. Permite a importação de registos bibliográficos, em formato UNIMARC, de
outros catálogos de uma forma imediata, auxiliando no processo de catalogação.

•

Modo de circulação/empréstimo: Este módulo para além de controlar a circulação dos
exemplares que constituem a coleção dentro e fora da biblioteca, permite a
constituição de um ficheiro de leitor que contem a informação de todos os leitores
registados no sistema e que têm permissão de uso da biblioteca. A informação
guardada inclui: as regras de empréstimo (através do tipo de leitor atribuído), os
contatos do leitor/informações pertinentes (contato, morada, número de identificação,
etc.) e o código de barras do leitor que o identifica de forma unívoca no sistema.

•

Módulo de aquisições/inventário: auxilia no processo de aquisição através da criação e
controlo dos processos de compras, tendo em consideração a disponibilidade
contabilística.

•

Módulo dos periódicos: permite controlar de forma automatizada todo o processo de
gestão da coleção de publicações periódicas, desde a assinatura até à formação de um
cardex atualizado. Uma vez configurados os modelos de previsão para cada título,
trata-se apenas de rececioná-los à medida que vão chegando à biblioteca. O sistema
permite gerir automaticamente todo o processo de reclamação.

•

Módulo de administração: permite a configuração do sistema de administração,
manutenção e segurança da base de dados.

2.6.3. Aplicação BookDB2
A aplicação BookDB2 é uma aplicação freeware utilizada pela biblioteca municipal de
Vila Nova de Foz Coa antes do desenvolvimento e implementação da aplicação web em
estudo. Esta aplicação era apenas utilizada para registar o catálogo dos livros existentes,
devido ao seu carácter simplista, não era usada para registo de leitores nem empréstimos.
Esta aplicação permite:
•

Manter e gerir uma lista de livros, autores, editores, categorias e leitores,
relacionando-as entre si. Relativamente aos leitores apenas permite guardar o nome e
contacto;
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•

Importar e exportar a informação;

•

Gerir empréstimos – característica em fase experimental;

•

Listagem de empréstimos ativos e em atraso.
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3. Aplicação web: Tecnologias de implementação
Como forma de solucionar o problema existente - gestão da biblioteca municipal de
Vila Nova de Foz Coa, optou-se por construir uma aplicação web à medida da realidade local
e que possua as funcionalidades necessárias de forma a automatizar e otimizar os serviços
prestados.
Neste capítulo é feito um estudo das várias tecnologias passíveis de serem utilizadas no
desenvolvimento da solução-protótipo do problema.

3.1. Aplicação web
Uma aplicação web deve ser entendida como uma forma de uso de software para aceder
a dados persistentes através do serviço web, permitindo a construção dinâmica de páginas
para manipular esses dados (Winckler & Pimenta, 2002).
É uma abordagem da computação que separa os processos em plataformas
independentes que interagem, permitindo que os recursos sejam partilhados enquanto se
obtém o máximo de beneficio de cada dispositivo diferente. Uma aplicação web é,
obrigatoriamente, uma aplicação distribuída, isto é, está dividida entre o cliente e o servidor.
As aplicações web são executadas em servidores e geram conteúdo HTML, que é
interpretado por navegadores. A interface reside no cliente (navegador) e o processamento
acontece, tipicamente, no servidor. A base de dados pode estar numa terceira máquina.

3.2. MVC
O MVC (model-view-controller ou modelo-visualização-controlador) é um padrão de
arquitetura de software. É um dos padrões mais conhecidos e o seu conceito remonta à
plataforma Smalltalk na década de 1970. Uma aplicação que segue o MVC tem as suas
classes separadas em três grandes grupos de responsabilidades, sendo a principal intenção a
não mistura na mesma classe de responsabilidades diferentes (Dall’Oglio, 2015).
O padrão viabiliza com clareza o desenvolvimento de um código organizado e simples,
e posteriormente, a reciclagem e manutenção do sistema sem dificuldade e com segurança (V.
M. da Silva, 2012).
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As ideias centrais por trás do MVC são a reusabilidade de código e separação de
conceitos. O MVC permite a separação entre lógica e visualização, sendo que isso favorece o
trabalho em equipa. Um designer pode trabalhar na visualização, definindo o HTML e CSS,
enquanto o administrador de base de dados pode trabalhar com o modelo e outro programador
se pode concentrar nas regras de negócio inseridas no controlador. Dessa forma, qualquer
mudança, por exemplo, na visualização, teria pouco ou nenhum impacto nas demais camadas
da aplicação (Minetto, 2007).
A Figura 3 esquematiza o funcionamento do modelo MVC, indicando as relações entre
os diferentes componentes. O esquema foi retirado de uma fonte na web (“Stephen Smith’s
Blog,” n.d.) tendo sofrido algumas modificações.

Figura 3 - Esquematização do modelo MVC e dos seus componentes.

Análise detalhada dos três componentes:
•

Modelo: gere o comportamento dos dados da aplicação. Trabalha na manipulação dos
dados internos de uma aplicação, e comunica especialmente com o armazenamento de
dados (V. M. da Silva, 2012).

•

Visualização: gere a saída gráfica e textual da parte da aplicação visível ao utilizador.
Trabalha na interface do utilizador, capturando as suas ações e enviando ao
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controlador, acede os dados do modelo através do controlador e aplica a apresentação
desses dados conforme o evento (V. M. da Silva, 2012).
•

Controlador: interpreta as entradas de rato e teclado do utilizador, comandando a
visualização e o modelo para se alterarem de forma apropriada. Controla os fluxos
entre as camadas visualização e modelo, gerando a resposta ao utilizador (V. M. da
Silva, 2012). Faz a ligação entre o modelo e a visualização, realizando o tratamento
dos eventos, atuando sobre o modelo e alterando os elementos da visualização para
representar a nova forma dos dados (Barros, Silva, & Espínola, 2007).

3.3. Design responsivo
O grande aumento do número de pessoas que interagem com sites e aplicações através
de tablets e telemóveis obrigou os designers a projetar de uma forma apropriada para uma
ampla variedade de tamanhos de ecrãs. A abordagem contemporânea para lidar com a
diversidade de tamanhos de ecrãs é denominada de design responsivo (Cooper, Reimann, &
Cronin, 2007).
O conceito de design responsivo para web teve a sua origem em 2004 quando o
designer e programador Cameron Adams demonstrou pela primeira vez o exemplo de um
layout de um site que se adaptava à largura do navegador (Adams, 2004). Em 2008, uma série
de termos relacionados, como responsivo, líquido, fluido e elástico começaram a ser
utilizados para descrever layouts.
Ethan Marcotte refere a importância e urgência de uma abordagem responsiva no
desenvolvimento de design para a web. Em lugar da criação de projetos desconexos, o autor
defende que as diferentes versões de um determinado site devem fazer parte da mesma
experiência cognitiva. Para isso, o site deve ser flexível e adaptável aos diferentes dispositivos
(Marcotte, 2011).

3.4. A interface com o utilizador
3.4.1. HTML
HTML é a sigla em inglês para HyperText Markup Language, que, em português,
significa linguagem de marcação de hipertexto.
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O conceito de hipertexto admite várias considerações e discussões, mas para o bom
entendimento pode-se resumir hipertexto como todo o conteúdo inserido num documento
direcionado para a web e que tem como principal característica a possibilidade de se interligar
a outros documentos na web (M. S. Silva, 2008).
HTML é uma linguagem de marcação utilizada para a produção de páginas web. Possui
um sistema de anotação, através de tags, que permite distinguir diversos elementos através da
sua sintaxe. É com recurso a esta linguagem que se definem todos os elementos, mais ou
menos complexos, de uma página web (Rocha, 2014).
O HTML foi criado originalmente por Tim Berners-Lee (físico britânico) e lançado em
1991. Desde 1996, as especificações HTML vêm sendo mantidas, com o auxílio de
desenvolvedores de software, pelo world wide web consortium (W3C).
Para uma melhor compreensão, a Tabela 4 esquematiza a evolução do HTML desde a
sua origem (“HTML5 Introduction,” n.d.).

Ano

Evolução

1989

Tim Berners-Lee invented www

1991

Tim Berners-Lee created HTML

1993

Dave Raggett drafted HTML+

1995

HTML Working Group defined HTML 2.0

1997

W3C Recommendation: HTML 3.2

1999

W3C Recommendation: HTML 4.01

2000

W3C Recommendation: XHTML 1.0

2008

WHATWG HTML5 First Public Draft

2012

WHATWG HTML5 Living Standard

2014

W3C Recommendation: HTML5

2016

W3C Candidate Recommendation: HTML 5.1
Tabela 4 - Evolução da linguagem HTML.

A versão atual do HTML é o HTML5, lançado na integra em 2014, tendo as primeiras
especificações começado em 2008, pelo W3C (World Wide Web Consortium - Consórcio de
empresas de tecnologia que coordena os padrões da internet quanto à linguagem).
As novas atualizações foram a criação de novas tags, mudança no significado de alguns
elementos modificados e houve tags descontinuadas. Trouxe novas ferramentas e
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possibilidades para que o javascript controle os elementos criados no código, utilizando as
novas APIs do HTML5 (Eis & Ferreira, 2012).
Esta nova versão vem adaptar o HTML às novas exigências da web com novas
capacidades, maior simplicidade e melhor interação com os mais recentes tipos de
multimédia. Estas novidades permitem que as aplicações desenvolvidas sejam compatíveis
com mais dispositivos e navegadores, uma vez que está tudo normalizado e não são
necessárias extensões, ao contrário do que existia até agora (Rocha, 2014).
Entre as novas características do HTML5, realça-se o SVG (Scalable Vector Graphics),
bem como o elemento canvas, que possibilita o desenho 2D. Integra também a API
WebSocket que facilita a implementação de ligações na rede entre servidor e navegador do
cliente, como também integra a API PostMessage que permite a troca de mensagens entre
scripts de diferentes domínios (Valério, 2014).

3.4.2. CSS
O desenvolvimento client-side é baseado em 3 camadas principais: informação,
formatação e comportamento. As camadas permitem o desenvolvimento independente de cada
área da produção, o que facilita o trabalho de desenvolvimento na web.
A primeira camada é a da informação, controlada pelo HTML, a segunda é a da
formatação (CSS) e a terceira é a do comportamento (javascript e CSS).
As CSS (Cascading Style Sheets) são responsáveis por controlar a parte visual da
informação exibida pelo HTML. Essa informação pode ser imagem, texto, vídeo, áudio ou
qualquer outro elemento criado. Formatam o conteúdo de forma a ser visualmente agradável e
mais facilmente “consumido” em qualquer meio de acesso. No caso de se usar um leitor de
ecrã a CSS Aural pode controlar a forma como a voz do leitor atua (volume, profundidade do
som, tipo da voz, coluna de som) (Eis & Ferreira, 2012).
As CSS descrevem como os elementos HTML são mostrados no ecrã, papel ou noutro
elemento, facilitam muito o trabalho, na medida em que é possível definir o layout de diversas
páginas em simultâneo. É uma linguagem que descreve o estilo de visualização de um
documento HTML (“CSS Introduction,” n.d.).
O primeiro nível de CSS foi lançado em 1996 (CSS 1), o segundo nível (CSS 2) em
1998 (Guimarães, De Barros, Araujo, & Santos, n.d.).
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A CSS 3 (nível atual), ao contrário das anteriores, é composta por módulos, que
possuem estados e graus de estabilidade diferentes, tendo sido tornados públicos em anos
diferentes. Em 2012 havia já mais de 50 módulos publicados.
Uma das vantagens da utilização de módulos prende-se com o facto de as atualizações
serem mais simples, isto é, quando um módulo estiver pronto pode ficar público sem ser
necessário esperar que todo o conjunto CSS esteja pronto. Outra vantagem é que os
dispositivos específicos terão uma maior facilidade em suportar as CSS, tendo a liberdade de
escolher que módulos suportar (Guimarães et al., n.d.).

3.4.3. Javascript
O javascript nasceu como uma linguagem de programação client-side, ou seja, é
processada pelo próprio navegador. Ela é utilizada para controlar o HTML e as CSS e para
manipular comportamentos na página.
O javascript é uma linguagem interpretada embutida dentro de arquivos HTML. O
funcionamento é simples: quando um destes arquivos é carregado, o próprio navegador
interpreta o script e realiza as operações especificadas. Embora seja bastante limitado (não
suporta aplicações complexas nem transacionais que requerem comunicação via rede), o
javascript permite a criação de animações de imagens, botões e funções para validação de
campos em formulários HTML, por exemplo. O diferencial é a possibilidade de criação
daquilo que pode ser chamado documentos dinâmicos, ou seja, documentos que reagem
imediatamente às interações do utilizador (Winckler & Pimenta, 2002).
Foi criado por Brendan Eich (Netscape) e surgiu em 1995 como linguagem de script
client-side de páginas web. É uma linguagem dinâmica, orientada a objetos e criada com
sintaxe similar à linguagem C.
Os scripts desenvolvidos em javascript são muito populares e amplamente integrados
em páginas web devido à facilidade de interação com o Document Object Model (DOM) da
página.
Uma linguagem de script tem a funcionalidade de ser executada no interior de
programas ou de outra linguagem de programação. Outras linguagens usadas como script são:
ActionScript, PHC, Python, VBScript, entre outras (“Significado de JavaScript - O que é,
Conceito e Definição,” n.d.).
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Embora originalmente o javascript tenha sido projetado para ser executado em
navegadores, atualmente também é possível executar aplicações escritas nessa linguagem em
servidores web graças ao Node.js.
O javascript já transcendeu os navegadores e agora permite fazer virtualmente qualquer
software que se possa imaginar, inclusive aplicações para smartphones.

3.4.4. Google Charts API
A sigla API refere-se ao termo em inglês “Application Programming Interface” que
significa traduzido para o português “Interface de Programação de Aplicações”.
API é um conjunto de rotinas e padrões de programação para acesso a uma aplicação de
software ou plataforma baseada na web. Uma API é criada quando uma empresa de software
tem a intenção de que outros criadores de software desenvolvam produtos associados ao seu
serviço. Existem vários deles que disponibilizam o código e instruções para serem usados em
outros sites da maneira mais conveniente para os utilizadores. O google maps é um dos
grandes exemplos na área de APIs (“O que é e como funciona a linguagem JavaScript? Internet,” n.d.).
Quando se utiliza uma aplicação ou website, estes podem estar conectados a diversos
outros sistemas e aplicações via APIs, sem que o utilizador se aperceba.
O Google Charts API é um conjunto de bibliotecas de gráficos com base em javascript,
destinada a aprimorar aplicações web, adicionando recursos de gráficos interativos. Oferece
uma grande variedade de gráficos. Por exemplo, gráficos de barras, gráficos de linhas,
gráficos circulares, gráficos de área, histogramas e assim por diante (“Google Charts
Tutorial,” n.d.).

3.4.5. Bootstrap
O bootstrap define-se como sendo a framework mais popular de HTML, CSS e JS para
o desenvolvimento responsivo de projetos web, especialmente pensados para a área móvel
(“Bootstrap · The world’s most popular mobile-first and responsive front-end framework.,”
n.d.).
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O bootstrap é uma framework para desenvolvimento web front-end (HTML, CSS e
javascript) que adiciona às páginas recursos de responsividade, diversos componentes de
interface e estilos leves e modernos. O bootstrap é atualmente a principal framework frontend (HTML, CSS e javascript) para desenvolvimento web responsivo (“Curso de Bootstrap:
O que é o Framework Bootstrap?,” n.d.).
Contém vários templates gráficos, baseados em HTML e CSS, para botões, formulários,
tipografia, navegação e outros componentes de interface. Possui também extensões javascript
opcionais.
Em 2011, o bootstrap foi criado como uma solução interna para resolver inconsistências
de desenvolvimento no Twitter, isto é, foi uma forma de definir a estrutura do código a
utilizar pelos vários programadores da plataforma. Permitiu que as equipas trabalhassem com
maior rapidez e eficiência. Nesse mesmo ano Mark Otto e Jacob Thorton (os criadores)
lançaram o bootstrap como um projeto de software livre, que rapidamente ganhou
utilizadores e contribuidores, crescendo ao ponto de ser um dos projetos de desenvolvimento
de software livre mais ativos no mundo (“O que é o Bootstrap? - Verdades e mitos: Parte 1 de
2 - PrestaShop Blog,” n.d.).
O bootstrap (15.2%) está em segundo lugar na lista das bibliotecas javascript mais
populares, pertencendo o primeiro lugar ao jQuery (72.5%) (“Usage Statistics and Market
Share of Bootstrap for Websites, June 2017,” n.d.).
É importante referir o facto do bootstrap necessitar da biblioteca jQuery para funcionar,
sendo necessário fazer a inclusão desse recurso. O jQuery fornece uma variação da linguagem
javascript com uma sintaxe mais amigável, o que simplifica a criação de aplicações.

3.5. Linguagens de servidor
O protocolo HTTP permite a chamada de programas executáveis hospedados no
servidor. Estes programas são chamados de Common Gateway Interface (CGI) e podem ser
escritos em qualquer linguagem de programação tal como C ou Perl. Quando um programa
CGI é executado, o resultado do seu processamento pode ser direcionado para o navegador do
cliente. Assim podem-se gerar aplicações complexas com o acesso a bases de dados ou
criação interativa de documentos. Todos os programas CGI são executados no servidor e a
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interface gerada como saída para o utilizador continua estática na sua essência (Winckler &
Pimenta, 2002).
O PHP, ASP ou JSP são variações da tecnologia CGI. A diferença principal é que o
código a ser executado no servidor é incluído dentro do código HTML ao invés de ser
armazenado no servidor. Do lado do servidor um programa interpreta o código ASP ou PHP e
processa as instruções devolvendo ao cliente o resultado (Winckler & Pimenta, 2002).

3.5.1. JSP
As JSP (JavaServer Pages), tecnologia lançada em 1999 pela Sun Microsystems, são
páginas escritas em HTML com excertos de código Java embebidos. O código Java incluído
na página é executado no servidor quando o utilizador faz um pedido e é devolvida uma
resposta sob a forma de um documento HTML.
As JSP foram criadas para simplificar a construção das páginas, sendo a especificação
derivada da especificação dos servlets. Com JSP podemos alterar os conteúdos da página sem
necessidade de recompilação, o que não acontece com os servlets (Pacheco, Malheiro, &
Soares, 2008).
O JSP é uma tecnologia baseada em Java, que aproveita todas as vantagens que essa
linguagem fornece. Como uma linguagem orientada a objetos, encapsulamento, tratamento de
exceções e gestão de memória automática, o uso de Java conduz a uma maior produtividade
do programador e a um código mais robusto (Fields, 2000).

3.5.2. ASP
As Active Server Pages (ASP) são uma tecnologia da Microsoft muito semelhante à
JSP. Executa código embebido em HTML e o seu funcionamento é em tudo similar ao do
JSP. Permite a inclusão de objetos ActiveX para a execução de tarefas complexas. Na sua
versão mais recente, o ASP.NET recorre à framework .NET e conta com as linguagens C#,
VisualBasic.NET e JScript.NET (Pacheco et al., 2008).
Embora as suas potencialidades sejam enormes e extensíveis com software de terceiros,
tem a limitação de só correr em ambientes Microsoft e no servidor HTTP IIS (Internet
Information Server).
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3.5.3. PHP
A linguagem de programação PHP (acrônimo para “PHP: Hypertext Preprocessor”),
que no início significava Personal Home Page Tools, foi criada no outono de 1994 por
Rasmus Lerdorf. Inicialmente a linguagem era formada por um conjunto de scripts escritos
em linguagem C, dedicados à criação de páginas dinâmicas que Rasmus utilizava para
monitorizar o acesso ao seu currículo na internet (Dall’Oglio, 2015).
Em meados de 1997 houve uma mudança no desenvolvimento do PHP, deixando de ser
um projeto de Rasmus com contribuições de outras pessoas, para ter uma equipa de
desenvolvimento mais organizada (BARRETO, 2000).
É uma linguagem interpretada para a criação de scripts para a web do lado do servidor
embutidos em HTML. Permite incorporar fragmentos de código em páginas de HTML
normais – código esse que é interpretado à medida que as páginas são enviadas aos
utilizadores. Além disso o PHP permite e facilita a ligação das páginas web a bases de dados
do lado do servidor (Converse & Park, 2003).
Atualmente encontra-se na versão 7.1.5 (11 de maio de 2017) (“PHP: Hypertext
Preprocessor,” n.d.).
Uma das grandes vantagens do PHP é o fato de ser gratuito e de código-fonte aberto. O
ficheiro de instalação e código fonte estão disponíveis para download no site oficial.
Todo o código PHP é executado no servidor e os resultados são enviados para o cliente
(ex: navegador). No navegador é apresentada a página já processada, sem consumir recursos
desse computador. As linhas de programação PHP não podem ser vistas pelo cliente, já que
elas são executadas no servidor, e o que retorna é apenas o resultado do código executado, sob
a forma de HTML (Niederauer, 2004).
O PHP permite a utilização de várias tecnologias de base de dados, para algumas possui
código que executa diretamente as várias funções (MySQL, Oracle, SQL Server, etc), outras
são acedidos via ODBC (Niederauer, 2004).
Outra característica do PHP é a portabilidade, isto é, pode ser executado no Linux, Unix
ou Windows.
O PHP é compatível, desde a versão 3, com o paradigma de orientação a objetos,
implementação essa que tem vindo a ser continuamente melhorada.
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A orientação a objetos é uma abordagem para conceção de sistemas, um paradigma de
programação. Atualmente é a abordagem mais utilizada para conceção de sistemas (Converse
& Park, 2003).
Tem uma sintaxe similar ao C/C++ e possui uma tipagem dinâmica, isto é, não exige a
declaração de tipos de dados, é capaz de escolher que tipo utilizar dinamicamente para cada
variável, podendo altera-lo durante a compilação ou a execução do programa.
É rápido e estável, na medida que não sofre alterações radicais e incompatíveis de uma
versão para outra (Converse & Park, 2003).
Com o PHP há a liberdade de escolha do sistema operativo e do servidor web (apache,
IIS e muitos outros). Do mesmo modo, pode-se escolher entre utilizar programação
estruturada ou programação orientada a objetos (POO), ou ainda uma mistura das duas
(“PHP: O que o PHP pode fazer? - Manual,” n.d.).
Segundo os dados estatísticos sobre o uso do PHP, realça-se o seguinte: (“Usage
Statistics and Market Share of PHP for Websites, March 2017,” n.d.).
•

O PHP é usado em 82% de todos os sites que usam linguagem de servidor. A
segunda linguagem de servidor mais usada é ASP.NET com 15% e a terceira
JSP com 3%.

•

A versão do PHP mais utilizada é a 5 (95%).

•

Sites com intensidade de trafico maior, tendem a utilizar mais o JSP, seguido do
ASP.NET e só depois o PHP. Como se percebe pela Figura 4.

•

Exemplo de sites populares que usam esta linguagem: facebook.com,
wikipedia.org, twitter.com.

Na Figura 4 podemos ver a situação das principais linguagens de servidor no que diz
respeito à frequência de utilização global e à frequência de utilização tendo em conta o tráfego
dos sites.
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Figura 4 - Esquema gráfico da utilização de linguagens de servidor.

3.6. Bases de dados
3.6.1. MySQL
O MySQL teve origem quando os programadores David Axmark, Allan Larsson e
Michael Widenius, na década de 90, precisaram de uma interface SQL (Structured Query
Language) compatível com as rotinas ISAM que utilizavam nas sua aplicações e tabelas. Com
base na API do mSQL, escreveram em C e C++ uma nova API que deu origem ao MySQL
(Milani, 2007).
Devido aos bons resultados, entre os quais estava a rapidez de acesso, o MySQL foi
bem aceite, sofrendo várias melhorias e novas funcionalidades ao longo dos tempos.
Atualmente encontra-se na versão (estável) 5.7.15, com capacidade para competir com
os SGBD privados mais populares (SQL Server e Oracle).
O MySQL é um SGBD (Sistema de Gestão de Base de Dados) relacional que utiliza a
linguagem padrão SQL, e é largamente utilizado em aplicações para a internet (Niederauer,
2005).
Está presente em sites como: google, wikipedia, facebook, youtube, entre outros
(“Vantagens e desvantagens do MySQL,” n.d.).
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As principais vantagens\características são:
•

Portabilidade: o MySQL é portável nos diferentes sistemas, plataformas e
compiladores. Além disso, fornece uma API para várias outras linguagens,
como Java, Python, PHP, Perl, C, C++

•

Multithreads: usa programação de threads diretamente no kernel da
plataforma, o que aumenta significativamente a velocidade de processamento e
facilita a integração da ferramenta em hardwares com mais de um CPU.

•

Formas de armazenamento: o MySQL disponibiliza vários tipos de tabelas
para armazenamento de dados, tendo cada tipo as suas próprias características.
Para cada situação há a possibilidade de escolher o tipo que mais se adequa
(enfase à velocidade, volume de dados ou outras características).

•

Velocidade: uso do mecanismo MyISAM, caches em consultas, indexação
BTREE para tabelas do tipo HEAP, algoritmos de pesquisas, entre outros
recursos.

•

Segurança: permite que sejam implementadas regras de segurança no servidor.
O sistema de gestão de conexões trabalha com criptografia no tráfego de
senhas.

•

Grátis e opensource

3.6.2 MariaDB
O servidor MariaDB é um dos servidores de base de dados mais populares no mundo,
foi desenvolvido pela equipa original do MySQL e oferece garantias de permanecer
opensource. A título de exemplo é usado por wikipedia, wordpress.com e google.
As principais características são: velocidade, escalabilidade e robustez (“About
MariaDB - MariaDB.org,” n.d.).
Oferece uma interface SQL no acesso aos dados.

33

3.6.3. Microsoft SQL Server
O Microsoft SQL Server é um sistema de gestão de bases de dados relacional (SGBD)
desenvolvido pela Microsoft. Foi criado em parceria com a Sybase em 1988, a parceria durou
até 1994 e desde então a Microsoft mantém a manutenção do produto.
Há pelo menos uma dúzia de diferentes edições do Microsoft SQL Server destinadas a
públicos diferentes e para diferentes cargas de trabalho.
Possui funcionalidades e vantagens semelhantes ao MySQL, funcionando sobre SQL e
estando preparado para o armazenamento e tratamento de volumes significativos de dados.
Esta solução destaca-se ao trazer um conjunto de ferramentas de alta qualidade para o
tratamento e gestão da base de dados (Ribeiro, 2016).
O SQL Server é um SGBD robusto usado por sistemas bastante exigentes do mercado,
sendo possível a sua integração com a framework .NET, possibilitando assim a construção de
rotinas que utilizam linguagens de programação como o C#. Este sistema tem como
desvantagem o facto de funcionar apenas em algumas versões do Windows (Souto, 2012).
As principais características diferenciadoras deste SGBD são: segurança, fiabilidade e
um maior suporte a problemas e questões (Alves, 2009).
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4. Metodologia
4.1. Exposição detalhada do problema
A biblioteca municipal guardava o registo dos utilizadores num ficheiro EXCEL, onde
os mais de 850 utilizadores eram guardados segundo um conjunto de atributos pré-definidos
pela técnica responsável.
O registo dos livros (mais de 5700 títulos) era feito no programa BookDB2, desde 2007.
Embora o programa tivesse essas funções, não era usado para fazer qualquer controlo dos
livros que tinham sido requisitados, não contabilizava os tempos de requisição nem a que
leitores tinham sido emprestados. Não mantinha um histórico do funcionamento da biblioteca.
Nesse programa a listagem de leitores estava vazia, até porque o programa é um pouco
simplista e só permitia guardar o nome e o contato de cada leitor, o que é pouca informação
sobre os leitores. Em vez de um programa completo de gestão de bibliotecas o BookDB2 deve
ser visto como um catálogo de livros para pequenas bibliotecas (“BookDB - book database
freeware,” n.d.).
A biblioteca organizada desta forma era um sistema complicado de usar e pouco
eficiente que só uma funcionária conhecia. O ficheiro EXCEL com a listagem dos utilizadores
e o programa BookDB2 com o registo dos livros existiam apenas em uma máquina, não
havendo qualquer cópia de segurança.
Outro aspeto, no caso concreto do município de Vila Nova de Foz Coa, prende-se com o
facto de haver a necessidade de diferenciar vários tipos de utilizadores, isto é, uma vez que
vai haver uma listagem de todos os utilizadores deste serviço surgiu a ideia de agrupar quais
os utilizadores que fazem parte da universidade sénior, escolinha de artes e espaço internet. A
par da criação dos três grupos surge a necessidade de adicionar, remover, listar, alterar e
procurar informação para cada um desses três grupos.
A falta de uma solução deste género, que resolvesse o problema da informatização da
biblioteca, era, até à data, uma falha que impedia o bom funcionamento deste serviço
municipal.
Embora o município pudesse implementar uma solução gratuita ou paga, optou por
construir uma solução à medida com os requisitos específicos da realidade local.
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4.2. Materiais e métodos
Antes do início do desenvolvimento da aplicação foi feita a análise do sistema:
levantamento de requisitos, diagrama de casos-de-uso e diagrama entidade relacionamento.
Ao longo do processo de desenvolvimento foram efetuados vários contactos com os
funcionários e responsáveis pela biblioteca municipal, no sentido de especificar as
funcionalidades pretendidas e cooperar na definição do layout. Paralelamente foi feito um
estudo das funcionalidades das várias soluções existentes no mercado.
Foi também feito um inquérito a vários municípios de Portugal, com o objetivo de saber
que solução utilizam para a gestão das respetivas bibliotecas. A solução mais mencionada foi
a mindPrisma, cuja analise é feita no capítulo 2. É importante realçar o facto de todos os
municípios abordados possuírem um sistema de gestão já implementado.
Como ferramenta para a construção da base de dados foi usado o HeidiSQL, que
consiste num programa livre e opensource, cliente para o MySQL e MariaDB, onde é possível
criar e gerir bases de dados, procedimentos, etc.
Foi feita a importação dos dados, referentes aos leitores, a partir de um ficheiro EXCEL
para a base de dados relacional. Foi também feita a importação dos registos bibliográficos
para a base de dados a partir de um ficheiro de texto (separado por tabulações), resultante da
exportação do programa BookDB2 – usado até então.

4.2.1. Análise de requisitos
O desenvolvimento de software faz-se com base num conjunto de requisitos, logo um
levantamento eficaz desses mesmos requisitos é um fator crítico para o sucesso do produto
final. Antes de ser iniciado o desenvolvimento da aplicação, foi necessário efetuar a sua
conceptualização, para isso foram traçados os seus requisitos.
Os requisitos são divididos em funcionais (que serviços o sistema deverá oferecer) e não
funcionais (características específicas do sistema).

Requisitos funcionais:
1. A aplicação deverá permitir a autenticação dos funcionários da biblioteca e do
administrador
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2. A aplicação deverá permitir ao administrador a gestão das contas de acesso: listar,
adicionar, editar, remover
3. A aplicação deverá permitir gerir os utilizadores da biblioteca (leitores): listar,
procurar, adicionar, editar, ver detalhes, remover
4. A aplicação deverá permitir gerar a ficha de registo e a ficha individual de cada
utilizador (prontas para impressão)
5. A aplicação deverá permitir gerir os utilizadores dos subgrupos (escolinha de artes,
espaço internet, universidade sénior)
6. A aplicação deverá permitir gerir os livros: listar, procurar, adicionar, editar, ver
detalhes, remover
7. A aplicação deverá permitir gerir os assuntos tratados nos livros: listar, adicionar,
editar, remover
8. A aplicação deverá permitir fazer a requisição de um livro
9. A aplicação deverá permitir gerir as requisições : listar, procurar, editar,
ver detalhes
10. A aplicação deverá permitir registar a entrega de um livro
11. A aplicação deverá permitir ver todo o histórico de um utilizador
12. A aplicação deverá permitir ver todo o histórico de um livro
13. A aplicação deverá permitir gerir as reservas: listar, procurar, ver detalhes, remover
14. A aplicação deverá permitir ver e gerir os alertas das requisições que ultrapassem o
tempo de empréstimo permitido
15. A aplicação deverá permitir o acesso a dados estatísticos relevantes sobre o
funcionamento da biblioteca (incluindo informação sob a forma de gráficos)
16. A aplicação deverá permitir ao público a consulta online do catálogo de livros
(OPAC)
17. A aplicação deverá permitir ao público o acesso aos detalhes dos livros
18. A aplicação deverá permitir ao público fazer reservas online de livros

Requisitos não funcionais:
1. A aplicação deverá funcionar em ambiente web
2. A aplicação deverá ser cross-browser, cross-platform e cross-device
3. A aplicação deverá ser responsiva
4. A aplicação deverá guardar todos os dados numa base de dados
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5. A aplicação deverá fazer logout, do utilizador, por timeout
6. A aplicação deverá possuir uma interface profissional e unificada
7. A aplicação deverá possuir uma interface intuitiva e simples de usar
8. A aplicação deverá possuir um sistema de cores diferente para cada menu
9. A aplicação deverá usar a framework bootstrap nos seus componentes de interface
10. A aplicação deverá garantir a proteção dos dados
11. A aplicação deverá permitir o direito ao esquecimento

4.2.2. Modelo de casos-de-uso
Como forma de representação dos requisitos, e para assegurar que todos os
intervenientes possuem um entendimento idêntico dos mesmos, optou-se por definir o modelo
de casos-de-uso da aplicação. Os diagramas de casos-de-uso pertencem ao grupo dos
diagramas comportamentais da UML.
Um diagrama de casos-de-uso descreve a relação entre os atores e os casos-de-uso de
um sistema, mostra as funcionalidades de um sistema, ignorando os pormenores da execução.
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Figura 5 - Diagrama 1 de casos-de-uso da aplicação.

Um modelo de casos-de-uso pode consistir em um ou mais diagramas de casos-de-uso,
representados aqui pela Figura 5 e Figura 6.
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Figura 6 - Diagrama 2 de casos-de-uso da aplicação.

4.2.3. Diagrama Entidade-Relacionamento
Este método de análise está relacionado com o domínio da informação do problema que
o sistema irá processar, que tem de ser, previamente, compreendido e representado.
Os diagramas entidade-relacionamento (DER) são especificações gráficas que
representam as entidades de dados de um sistema e os seus atributos, bem como a forma
como estas se encontram associadas. Devido à sua notação simples tornou-se numa
abordagem quase universal para a modelação de dados.
Optou-se por não incluir os atributos no DER, de forma a facilitar a ilustração e
melhorar a sua compreensão, tendo em conta que existem entidades com muitos atributos (por
exemplo: a entidade ‘Utilizador’ possui 18 atributos).
Realça-se o facto de, ainda hoje, não existir uma notação entidade-relacionamento
normalizada, predominando uma grande variedade de notações para representar os conceitos
fundamentais desta modelação. Neste caso concreto os relacionamentos foram representados
com losangos e foi assinalado o par (mínimo e máximo) de cardinalidades, como se pode ver
na Figura 7.
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Figura 7 - Diagrama Entidade-Relacionamento.
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4.2.4. Arquitetura da aplicação
A arquitetura global do sistema, ilustrada na Figura 8, debruça-se sobre o modelo
cliente-servidor, na qual fazem parte as principais entidades: cliente, servidor e base de dados.

Figura 8 - Arquitetura global da aplicação-protótipo.

De seguida é feita uma breve diferenciação dessas três entidades, referindo as suas
representações práticas:
•

Cliente: contém toda a lógica de apresentação da aplicação. A página é gerada no
servidor antes de ser enviada ao cliente e está escrita em HTML, CSS e javascript.

•

Servidor: possui a lógica de funcionamento da aplicação e as regras de acesso à base
de dados. Desenvolvido com PHP.

•

Base de dados: permite guardar toda a informação necessária ao funcionamento da
aplicação: utilizadores, livros, requisições, reservas, acessos, etc. Desenvolvida em
MySQL/MariaDB.
Algumas das vantagens na escolha deste modelo são: mais flexibilidade (pode ser

acedida de qualquer sitio com acesso à internet e a partir de vários tipos de dispositivos), mais
segurança e controlo no acesso aos dados, facilidade em manter a aplicação atualizada,
escalabilidade (podem, de forma relativamente fácil, ser alocados recursos à medida que
forem precisos), não há necessidade da instalação de software, independência do sistema
operativo e custo de manutenção mais acessível, uma vez que apenas é necessário fazer
investimento num servidor web.
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4.2.5. Tecnologias utilizadas
Foi utilizado o PHP como linguagem de servidor, as vantagens são:
•

Gratuito e código fonte aberto

•

Velocidade e robustez

•

Portabilidade, isto é, independente de plataforma

•

Estabilidade e boa relação com o MySQL e MariaDB

Uma das alternativas seria o ASP.NET que é uma tecnologia Microsoft, cuja maior
desvantagem são os custos associados.
Na construção da base de dados foram utilizadas as tecnologias MySQL e MariaDB, as
vantagens são:
•

Código fonte aberto

•

Rápido, seguro, robusto, estável e alto desempenho

•

Cross platform

•

Fácil utilização em conjunto com o PHP

Na prática, a base de dados foi implementada em MariaDB, uma vez que é essa a
tecnologia usada pelo serviço alugado para a implementação da aplicação protótipo. Aquando
da implementação em ambiente real, no servidor do município, a tecnologia será o MySQL.
Uma das alternativas seria o Microsoft SQL Server, proprietário da Microsoft.
Para o layout e interface foi utilizado o HTML, CSS e javascript. Como forma de
aprimorar o layout foi utilizada ainda a framework bootstrap e a Google Chart API, esta
última utilizada para o desenho de gráficos no menu estatística.
Foi utilizado o padrão MVC na construção da aplicação, ou seja, o desenvolvimento da
aplicação foi dividido nos componentes: modelo, controlador e visualização. Houve, desta
forma, a separação de conceitos, ou seja, os dados estão separados da lógica de
funcionamento e da interface. A título de exemplo, se um dia se pretender redefinir o layout
não é necessário alterar o modelo nem o essencial do controlador. A utilização deste padrão
simplifica o desenvolvimento e facilita o reaproveitamento de código, manutenção e adição de
recursos. Não foi o caso, mas o MVC facilita também a divisão de tarefas entre várias equipas
de desenvolvimento.
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4.2.6. Sistema de classificação
Já foi mencionado anteriormente que a biblioteca municipal de Vila Nova de Foz Coa
usa o sistema de classificação decimal universal – CDU, como forma de organização do
acervo por temas. Do ponto de vista da aplicação foi apenas necessário inserir um campo na
base de dados onde se regista o valor CDU para cada um dos títulos. Um campo do tipo
VARCHAR, com tamanho 50.
Exemplo do CDU do livro ‘Rumo ao Brasil’: CDU 946.9 7/10

4.2.7. Registos bibliográficos
Para guardar a informação dos livros é usada uma tabela na estrutura da base de dados
com 18 campos. De seguida são listados os 18 campos utilizados (Tabela 5):

ID_BIB_LIVRO

ID_assunto

Título

Subtítulo

Autor

Editor

Data_ano

Edicao

Formato

Paginas

Colecao

ISBN

Data_adicao

Call_num

Notas

Quantidade

Requisitados

Ativo

Tabela 5 - Campos da tabela _livros da base de dados.

Numa fase inicial, antes do desenvolvimento, chegou-se à conclusão, juntamente com a
responsável pela biblioteca municipal, que estes 18 campos são suficientes para um correto
registo bibliográfico, tendo em conta a realidade da biblioteca.

4.2.8. Importação dos registos bibliográficos
Na fase inicial da construção da aplicação web para a gestão da biblioteca municipal
esta possuía cerca de 5700 livros, estando todo o acervo registado no programa BookDB2. Foi
criada na base de dados a tabela ‘_livros’ para armazenar a informação.
A importação dos registos para a nova base de dados foi feita da seguinte forma:
•

Exportação para um ficheiro de texto (separado por tabulações) dos registos existentes
no BookDB2;

•

Transformação desse mesmo ficheiro num ficheiro no formato XLSX, utilizando o
MICROSOFT EXCEL;
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•

Modificação do novo ficheiro de forma a preparar a informação para esta ser
compatível com a nova organização da tabela ‘_livros_temp’.

•

Importação dos registos (no novo ficheiro de dados - XLSX) para a base de dados,
utilizando o programa HeidiSQL (descrito anteriormente).
É de realçar o facto de ter sido usada uma tabela temporária para os livros

(_livros_temp) para onde foi feita a importação, de seguida a partir dessa tabela e através de
um procedimento foi preenchida a tabela ‘_livros’.
De seguida fica um exemplo de uma diferença entre a tabela temporária (_livros_temp)
e a final (_livros).
Amostra da tabela _livros_temp (Tabela 6): importação direta do ficheiro EXCEL

_livros_temp
…

surname

firstname

2surname

2firstname

…

…

Conrad

Joseph

Gomes

Sara

…

Tabela 6 - Amostra da tabela _livros_temp.

Amostra da tabela _livros (Tabela 7): preenchida com um procedimento a partir de
_livros_temp. Exemplo de uma diferença: Todos os autores de um determinado livro estão na
mesma coluna, seguindo a forma:
último nome 1, primeiro nome 1; último nome 2, primeiro nome 2; último nome 3, primeiro
nome 3; …

_livros
…

Autor

…

…

Conrad, Joseph; GOMES, Sara;

…

Tabela 7 - Amostra da tabela _livros.

4.2.9. Importação dos leitores
Quando a aplicação começou a ser criada existia um registo de 850 utilizadores
(leitores). Esse registo era mantido num ficheiro EXCEL, no formato de um utilizador por
linha.
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Após alguma edição o ficheiro foi importado para a nova base de dados, mais
concretamente para a tabela ‘_utilizadores’, utilizando para o efeito o programa HeidiSQL
(descrito anteriormente).
A tabela ‘_utilizadores’ possui 18 colunas. As colunas (atributos dos utilizadores) foram
selecionadas tendo em conta a realidade e a necessidade da biblioteca. Foi tido em atenção as
funcionalidades pretendidas e a forma como os registos eram feitos até então de forma a
facilitar a importação.

4.2.10. Norma UNIMARC
Na aplicação construída para a biblioteca municipal de Vila Nova de Foz Coa optou-se
por não implementar a norma UNIMARC nos registos bibliográficos. Para cada registo
bibliográfico existe apenas uma entrada na tabela ‘_livros’ da base de dados. Essa tabela
possui 18 colunas e é suficiente para um correto armazenamento bibliográfico, uma vez que
permite armazenar as principais características de um documento ou livro.
Os atributos escolhidos para caracterizar e definir um documento bibliográfico foram
definidos, após alguma pesquisa sobre o tema, com a ajuda da responsável da biblioteca. É
importante realçar que já existia um registo do acervo no programa BookDB2 (não
UNIMARC) que possui uma determinada quantidade de atributos para definir cada registo.
Os atributos utilizados no programa BookDB2 foram tidos em conta de modo a facilitar a
importação.
Caso se optasse pela implementação da norma UNIMARC seria necessário o
investimento na formação das funcionárias e responsáveis da biblioteca, uma vez que a
catalogação de novos exemplares deixaria de ser trivial e passaria a ter de obedecer a um certo
número de regras. Possibilidade para a qual o município não demonstrou abertura.
É importante salientar a possibilidade de procurar (por exemplo no site da biblioteca
nacional de Portugal: http://catálogo.bnportugal.pt) e importar o registo UNIMARC de uma
determinada obra, mas seria sempre necessário preencher os campos do bloco 9, que dizem
respeito às definições locais.
As desvantagens desta abordagem são:
•

Dificuldade na exportação dos registos para outras aplicações (que usem UNIMARC),
caso venha a ser preciso. Problemas de interoperabilidade.
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•

A impossibilidade da inclusão direta do acervo em catálogos partilhados (exemplo da
PORBASE).
Uma característica desta norma, já mencionada num capítulo anterior, prende-se com o

facto de muitos dos campos e subcampos não serem utilizados ou terem uma percentagem de
utilização reduzida, devido à sua especificidade. É necessário ter em conta que a norma
abrange a descrição de documentos em vários suportes (monografias, música impressa,
registos sonoros, registos gráficos, recursos eletrónicos, etc.).
Voltando a mencionar um estudo feito em 2007 (da Conceição Lopes et al., 2007), no
universo do catálogo nacional PORBASE, que abrangeu a analise de mais de um milhão de
registos bibliográficos, concluiu-se que:
•

12,5% dos campos do UNIMARC não são utilizados na catalogação

•

76,7% dos campos do UNIMARC são utilizados em menos de 1% dos registos

•

6,3% dos campos do UNIMARC são preenchidos em mais de 50% dos registos

•

Nos subcampos os valores são ainda mais vincados

Ou seja, o UNIMARC permite uma grande especificação que não é usada na maioria
dos registos. Grande parte da informação UNIMARC para um determinado registo não é
essencial para o utilizador/leitor final.
Resumindo, a realidade da biblioteca municipal de Vila Nova de Foz Coa não exige o
aprofundamento normativo UNIMARC no seu registo bibliográfico.
Caso no futuro surja a necessidade de implementar a norma UNIMARC no registo
bibliográfico, seria possível construir um script que percorresse os vários registos da base de
dados e com a ajuda de consultas na PORBASE facilitasse o trabalho da responsável pela
biblioteca de completar a informação dos registos. Seriam necessárias alterações na base de
dados.
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5. Implementação
A primeira versão desta aplicação-protótipo foi implementada em ambiente real, no
servidor da câmara municipal (www.cm-fozcoa.pt/biblioteca), estando atualmente em
funcionamento e a cumprir o seu papel como sistema de gestão da biblioteca, com acesso
limitado às técnicas responsáveis.
Com o avanço do trabalho desta dissertação foram adicionadas novas funcionalidades
(entre as quais a consulta pública online do acervo) à aplicação-protótipo, tendo-se, para o
efeito, decidido alugar um domínio para uma implementação temporária e respetivos testes.
O protótipo final desta aplicação pode ser acedido em www.biblioteca.jmau.pt. Como
autenticação deve ser utilizada uma das contas de acesso criadas para este efeito (a conta
admin possui privilégios especiais de administrador):

www.biblioteca.jmau.pt

utilizador: utad
password: utad
ou
utilizador: admin
password: utad

A aplicação-protótipo final está implementada num servidor pessoal, com as seguintes
características:
•

Sistema operativo: linux

•

Arquitetura do servidor: x86_64

•

Apache Version: 2.4.25

•

PHP Version: 5.6.30

•

MySQL Version: 10.1.22-MariaDB

O impacto destas características no utilizador final da aplicação é reduzido, é
meramente uma questão de performance. Estas características podem variar não afetando o
resultado final e sem que o utilizador se aperceba.
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A versão final da solução-protótipo pode ser acedida, usada e explorada sem qualquer
restrição, nela podem ser experimentadas as várias funcionalidades desenvolvidas. No
entanto, a base de dados existente reflete o estado da aplicação oficial no mês de novembro de
2016, não tendo sido realizadas novas atualizações.
A aplicação-protótipo final foi desenvolvida por módulos, à semelhança de outras
aplicações existentes no mercado, estudadas no capítulo 2, no entanto é, em termos globais,
mais simples comparativamente a essas mesmas aplicações (mindPrisma e Horizon).

5.1. Funcionalidades
Neste subcapítulo descrevem-se em detalhe as principais funcionalidades da aplicação,
dividindo essa descrição nos vários menus da aplicação.
A aplicação tem uma zona aberta ao público e após a autenticação tem-se acesso aos
menus: utilizadores, livros, histórico, reservas, alertas, estatísticas e gestão de contas de
acesso (no caso do administrador).

5.1.1. Funcionalidade: Aberto ao público
1. Consulta da lista dos livros da biblioteca (OPAC)
•

Procura através dos parâmetros: Título, autor e editor

•

Possibilidade de ordenar a lista segundo os diferentes parâmetros

2. Possibilidade de ver os detalhes de um livro
3. Fazer reserva de um livro
•

Indicando o seu número de leitor e/ou o nome

4. Sistema de autenticação para ter acesso à parte da gestão

5.1.2. Funcionalidade: Menu utilizadores
1. Consultar a lista de utilizadores
•

Procura através dos parâmetros: Número, nome e número identificativo

•

Possibilidade de ordenar a lista segundo os diferentes parâmetros

2. Adicionar um utilizador
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3. Ver em detalhe a informação de um utilizador
4. Editar a informação de um determinado utilizador
5. Apagar o registo de um utilizador
6. Gerar a ficha de registo de um utilizador (pronta para impressão)
7. Gerar a ficha individual de um utilizador (pronta para impressão)
8. Gerir os subgrupos de utilizadores
•

Escolinha de Artes, Espaço Internet e Universidade Sénior

•

Listar, procurar, adicionar, remover utilizadores

•

Alterar os números identificativos

5.1.3. Funcionalidade: Menu livros
1. Consultar a lista de livros
•

Procura através dos parâmetros: Título, autor e editor

•

Possibilidade de ordenar a lista segundo os diferentes parâmetros

2. Adicionar um livro
3. Ver em detalhe a informação de um livro
4. Editar a informação de um determinado livro
5. Apagar o registo de um livro
6. Requisitar um livro (através do número do leitor)
•

Se o número de exemplares disponíveis na biblioteca o permitir

7. Gerir os assuntos dos livros
•

Adicionar, editar, apagar

•

Listar os livros de um determinado assunto

5.1.4. Funcionalidade: Menu histórico (requisições)
1. Consultar a lista de requisições
•

Procurar através dos parâmetros: leitor, livro, tempo e estado

•

Ordenar a lista segundo os diferentes parâmetros

•

Consultar todo o histórico de um leitor

•

Consultar todo o histórico de um livro
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•

Consultar todo o histórico do último dia, semana, mês, ano

2. Ver em detalhe a informação de uma requisição
3. Editar a informação de uma determinada requisição
4. Registar a entrega do livro

5.1.5. Funcionalidade: Menu reservas
1. Consultar a lista de reservas
•

Procurar através dos parâmetros: leitor, livro e estado

•

Ordenar a lista segundo os diferentes parâmetros

2. Ver em detalhe a informação de uma reserva
3. Processar a reserva:
•

Fazer a requisição

•

Eliminar

5.1.6. Funcionalidade: Menu alertas
1. Consultar a lista de alertas
•

Procurar através dos parâmetros: leitor e livro

•

Ordenar a lista segundo os diferentes parâmetros

2. Ligar diretamente às requisições que ultrapassem o número máximo de dias
•

Número máximo: 20 dias

5.1.7. Funcionalidade: Menu estatísticas
1. Consultar informações relacionadas com os utilizadores e livros
•

Quantidades existentes

•

Novos este mês e este ano

•

Quais os três leitores mais ativos e os três livros mais requisitados

•

Desenho de um gráfico da evolução do número de utilizadores e livros nos
últimos 5 meses

2. Consultar informações relacionadas com as requisições e reservas
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•

Quantidades existentes

•

Novas este mês e este ano

•

Desenho de um gráfico da evolução das requisições e reservas nos últimos 5
meses

3. Consultar informação relacionada com os acessos
•

Número de acessos, autenticações, contas de acesso

•

Desenho de um gráfico circular que ilustra qual a conta com mais
autenticações

5.1.8. Funcionalidade: Menu acessos (só o administrador tem acesso)
1. Adicionar uma nova conta de acesso
2. Editar contas existentes
3. Remover contas existentes

5.3. Base de dados
Para a criação da base de dados da aplicação-protótipo foi utilizada a tecnologia
MariaDB. Foram criadas 10 tabelas, sendo as maiores a tabela _livros e _utilizadores, com 18
colunas cada. Foram criados 9 procedimentos. Inicialmente foi utilizada a ferramenta gratuita,
e de código aberto, HeidiSQL para criar a base de dados e procedimentos. Após se ter
duplicado a base de dados e a aplicação web para o servidor pessoal, para efeitos de teste, foi
também utilizada a ferramenta online phpMyAdmin.
A Tabela 8 apresenta a listagem das tabelas criadas e o seu propósito.

Tabela
_utilizadores

Propósito
•

Guarda a informação dos utilizadores registados

•

18 campos

•

Agrupa os utilizadores que pertencem ao subgrupo Escolinha

_utilizadores_ea

de Artes, através do id de utilizador
•

4 campos
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•
_utilizadores_ei

Agrupa os utilizadores que pertencem ao subgrupo Espaço
Internet, através do id de utilizador

•

4 campos

•

Agrupa os utilizadores que pertencem

_utilizadores_us

ao subgrupo

Universidade Sénior, através do id de utilizador

_livros

_assuntos

_historico

_pedidos

•

4 campos

•

Guarda a informação dos livros existentes

•

18 campos

•

Guarda os vários assuntos dos livros

•

2 campos

•

Guarda os dados relativos às várias requisições

•

6 campos

•

Guarda os dados relativos aos pedidos de reserva

•

7 campos

•

Guarda a informação das várias contas de acesso (para

_acessos

autenticações)

_acessos_registo

•

4 campos

•

Guarda a informação das várias autenticações

•

2 campos

Tabela 8 - Tabelas criadas na base de dados e o seu propósito.

A Tabela 9 apresenta a listagem dos procedimentos e a função desempenhada:

Procedimento

Finalidade
Insere uma nova conta de acesso
Parâmetros:

SP_acessos_inserir

•

Nome de utilizador (VARCHAR)

•

Palavra-chave (VARCHAR)

Insere um novo assunto (de um livro)
SP_assuntos_inserir

Parâmetros:
•

Nome do assunto (VARCHAR)
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Processa a entrega de um livro
Parâmetros:

SP_livros_entregar

•

ID da tabela _historico (INT)

Insere um novo livro
Parâmetros:

SP_livros_inserir

•

(os vários atributos de um livro)

Processa a reserva de um livro
Parâmetros:
SP_livros_pedir

•

ID do livro (INT)

•

Número do leitor (INT)

•

Nome do leitor (VARCHAR)

•

Observação (VARCHAR)

Processa a requisição de um livro
Parâmetros:
SP_livros_requisitar

•

ID do utilizador (INT)

•

ID do livro (INT)

•

Observação (VARCHAR)

Altera o número de um utilizador dentro de um subgrupo
Parâmetros:
SP_utilizadores2_altera

•

Identificação do subgrupo (INT)

•

ID utilizador (INT)

•

Novo número (INT)

Insere um utilizador num subgrupo
Parâmetros:
SP_utilizadores2_insere

•

Identificação do subgrupo (INT)

•

ID utilizador (INT)

•

Novo número (INT)

Insere um novo utilizador
SP_utilizadores_insere

Parâmetros:
•

(os vários atributos de um utilizador)

Tabela 9 - Procedimentos criados e as suas funções.
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De seguida é mostrado o código SQL de dois procedimentos, juntamente com um breve
comentário explicativo (Figura 9 e Figura 10).

1. Procedimento SP_livros_requisitar:

Figura 9 - Código SQL do procedimento SP_livros_requisitar.

O procedimento da Figura 9 é utilizado para requisitar um livro, tem como parâmetros
de entrada: id do utilizador, id do livro e observação da requisição.
O procedimento começa por calcular o novo id para a tabela _historico (onde são
guardadas as requisições), valida a existência dos parâmetros de entrada (id do utilizador e id
do livro), de forma a confirmar a sua existência, e de seguida insere uma nova entrada na
tabela _historico. Por fim incrementa o campo ‘Requisitados’ da entrada do livro na tabela
_livros.

2. Procedimento SP_utilizadores2_insere:
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Figura 10 - Código SQL do procedimento SP_utilizadores2_insere.

O procedimento Figura 10 é utilizado para associar um utilizador a um dos três
subgrupos (escolinha de artes, espaço internet, universidade sénior), tem como parâmetros de
entrada: a identificação do subgrupo (1, 2 ou 3), id do utilizador e o futuro número desse
utilizador no novo subgrupo.
O procedimento começa por verificar se no subgrupo em questão já existe algum
utilizador com o número pretendido. Caso esse número esteja disponível é calculado o id para
a nova entrada na tabela do subgrupo e é inserido o novo utilizador (através do id) juntamente
com o seu número na tabela do subgrupo.

5.4. Implementação usando bootstrap
Com o objetivo de simplificar o desenvolvimento da aplicação e melhorar a interface da
mesma foi feito uso da framework bootstrap (atualmente na versão 3.3.7). Com a utilização
da mesma é possível utilizar vários componentes de formulário, ícones, menus, alertas, etc.
personalizados.
A forma utilizada para incorporar o bootstrap no site foi através do suporte CDN
(content delivery network ou rede de fornecimento de conteúdo) da MaxCDN, tal como é
recomendado pelo próprio bootstrap. Isto é, os recursos utilizados estão hospedados numa
localização de terceiros (MaxCDN) de onde nós os vamos incluir.
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Em alternativa poder-se-ia ter feito o download de todo o conteúdo (CSS, javascript e
fonts) para os respetivos diretórios dentro do site e incorpora-lo a partir dai, tal solução
pressupõe o upload e hospedagem dos recursos.
É de realçar o facto do bootstrap necessitar jQuery, logo é também necessário fazer a
inclusão desse recurso.
A implementação da framework bootstrap (ver Figura 11 e Figura 12) foi completa, isto
é, foi utilizada na construção e definição de todos os elementos visuais (botões, inputs,
dropdowns, alertas, paginação, menu de navegação, etc.) de forma a manter a coerência da
interface.

Figura 11 - Pormenor 1 da utilização da framework.

Figura 12 - Pormenor 2 da utilização da framework.
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Foi escolhida esta framework por ser uma das mais populares, de fácil utilização e
permitir a criação de conteúdos responsivos. Uma das alternativas seria utilizar a, também
popular, jQuery UI, que consiste num conjunto de elementos de interface construídos em
cima da biblioteca jQuery.

5.4.1. Bootstrap navbar: menu de navegação
Um dos elementos fundamentais da aplicação e que permite a navegação pelos
conteúdos é o menu (ver a Figura 13), criado com a framework bootstrap. Existem dois
menus diferentes na aplicação, um para a parte do site aberta ao público e outro para os
utilizadores autenticados (para a gestão). Em ambos os casos os menus são iguais para todas
as páginas e como forma de evitar repetir o código para desenhar o menu em cada uma das
páginas foi feito o uso de uma função PHP que é chamada por cada uma das páginas e que
desenha o menu consoante a página em questão.
Exemplo do código PHP existente em todas as páginas:

<?php layout_menu($login_session, "his"); ?>

Cada uma das páginas inclui o ficheiro mylayout.php, onde está definida a função
layout_menu(). Esta pequena técnica facilita o desenvolvimento, na medida em que qualquer
alteração no menu fica facilitada, isto é, apenas é necessário editar o código uma vez e não
editar o código em todas as páginas.
É importante realçar a característica responsiva deste menu, ou seja, quando a aplicação
web é visualizada em monitores com baixas resoluções o menu adquire uma formatação
diferente, adaptando-se ao display do equipamento (consultar a Figura 14).
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Figura 13 - Menu criado com a framework Bootstrap.

Figura 14 - Pormenor responsivo do menu.

5.5. Design responsivo
A aplicação web desenvolvida é responsiva, ou seja, é apresentada corretamente
independentemente do dispositivo em que está a ser acedida. Quer seja em ecrãs
convencionais com os diferentes tamanhos e resoluções ou em telemóveis e tablets com as
mais variadas especificações, tamanhos e resoluções a aplicação é apresentada corretamente.
A aplicação web é cross-browser, cross-platform e cross-device, isto é, funciona da
forma pretendida independentemente do navegador, do sistema operativo e do equipamento.

5.6. Gráficos
No menu estatística parte da informação é apresentada em forma de gráficos, para os
quais foi usada a Google Charts API. Existem 3 gráficos:
•

Gráfico de colunas que mostra quantos utilizadores e livros foram adicionados ao
longo dos últimos 5 meses, a partir do qual se consegue ter uma ideia clara dessa
evolução. A Figura 15 mostra esse gráfico, tal como se encontrava no dia 29 de abril
de 2017.

•

Gráfico de linhas que mostra quantas requisições e pedidos foram feitos ao longo dos
últimos 5 meses, a partir do qual se consegue ter uma ideia clara dessa evolução. A
Figura 16 mostra esse gráfico, tal como se encontrava no dia 29 de abril de 2017.
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•

Gráfico circular que mostra quais os utilizadores com mais autenticações efetuadas no
site. A Figura 17 mostra esse gráfico, tal como se encontrava no dia 29 de abril de
2017.

Figura 15 - Gráfico da atividade nos últimos 5 meses: utilizadores e livros.

Figura 16 - Gráfico da atividade nos últimos 5 meses: requisições e pedidos.
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Figura 17 - Gráfico das autenticações na aplicação.

A Google Charts API permite desenhar vários tipos de gráficos usando javascript, o
processo pode ser divido nos seguintes passos:
•

Escolher qual dos tipos de gráficos se pretende utilizar;

•

Incluir na página (onde se pretende inserir o gráfico) um ficheiro de extensão JS
fornecido pela API;

•

Modificar algumas funções do código fornecido, indicando a matriz de dados e as
várias opções de apresentação.
Na Figura 18 é visível um excerto do código responsável pelo desenho do gráfico

circular no menu estatísticas.
O código possui PHP, o que significa que tem ainda de correr do lado do servidor, onde
se irá ligar à base de dados para extrair a informação necessária para gerar o gráfico. O PHP
após interligação com a base de dados vai completar o código javascript sendo apenas depois
enviado a cliente. O desenho do gráfico é feito do lado do cliente quando o navegador
interpretar o código javascript.
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Figura 18 - Código responsável pelo desenho do gráfico circular.

5.7. Código de cores
Com o objetivo de tornar a aplicação mais intuitiva e fácil de usar foi usado um sistema
de cores na interface, isto é, os diferentes menus, embora com um layout semelhante,
possuem cores diferentes. Desta forma pretende-se que os utilizadores finais da aplicação
consigam identificar mais facilmente os vários menus e as diferentes funções.
Por exemplo: quando a pessoa responsável pela gestão está a usar funções relativas a
livros (adicionar, listar, editar, requisitar, etc.) todo o site é apresentado em tons de azul claro.
Quando essa mesma pessoa estiver a consultar e tratar os pedidos de reservas o site fica em
tons de rosa.
A Tabela 10 indica as cores utilizadas nos diferentes menus.

MENU

COR USADA

Utilizadores

Verde

Livros

azul claro

Histórico

Azul

CÓDIGOS
#357F4F
#DBFFE7
#357F7D
#DBFFFE
#36577F
#DBEBFF
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Reservas

Rosa

Alertas

Castanho

Estatísticas

Roxo

Gestão de acessos
Aberto ao público

Cinzento

#7F3F36
#FFDFDB
#7F7036
#FFF8DB
#56357F
#EBDBFF
#2D3639
#D6D6D6

Tabela 10 - Cores utilizadas nos diferentes menus.

De entre as várias regras de cores existentes, foi utilizada a regra monocromática, uma
vez que que é a que vai de encontro ao pretendido nos requisitos: interface profissional e
unificada. A Figura 19 apresenta as principais características das várias regras de cores
(McIntire, 2007).

Figura 19 - Características das várias regras de cores.

As cores foram escolhidas com ajuda de uma das muitas ferramenta online existentes
para o efeito (https://color.adobe.com/pt/create/color-wheel/), que permite pré-visualizar e
selecionar um conjunto de cores, tendo por base uma determinada regra de cores (préselecionada).
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Esta ferramenta permite selecionar um conjunto de cores que se relacionam entre si. No
caso da regra monocromática todas as cores do mesmo grupo, são cores que se situam no
mesmo raio do circulo cromático, como é possível ver na Figura 20.

Figura 20 - Ferramenta online para escolha de cores.

A técnica utilizada para gerir as várias cores associadas aos vários menus passou pela
criação de um ficheiro CSS diferente para cada grupo de páginas. Isto é, cada conjunto de
páginas de um determinado menu incluíam o mesmo ficheiro CSS.
Estes ficheiros CSS possuem apenas as definições que variam entre os menus, as
restantes definições de layout, comuns aos vários menus estão noutro ficheiro CSS, incluído
por todas as páginas. A vantagem desta abordagem é a não repetição de código em vários
ficheiros CSS – o que dificultaria mudanças no layout, uma vez que seria necessário
modificar as várias CSS.

5.8. Experiência de utilização das técnicas responsáveis
Passados alguns meses da implementação, em ambiente real, da primeira versão do
protótipo, as reações obtidas das técnicas responsáveis indicam que a aplicação tem ajudado,
em muito, no desempenho dos serviços da biblioteca.
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As responsáveis, alem de realçarem o carácter útil da ferramenta, referiram uma
experiência de utilização positiva, com fácil adaptação e sem a ocorrência de erros ou
problemas de maior.
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6. Conclusões finais e trabalho futuro
Nos dias de hoje a existência de uma aplicação de gestão de bibliotecas é essencial para
um funcionamento correto e eficiente das mesmas. No decorrer deste trabalho fomos
conhecendo a realidade de várias bibliotecas nacionais, de todas elas apenas a de Vila Nova
de Foz Coa não tinha ainda implementada uma solução que abordasse e resolvesse o
problema de uma forma completa. É, também, justo dizer que quanto maior for uma
determinada biblioteca, quer no tamanho do acervo e número de leitores, maior é a
necessidade de uma solução deste género, sob pena da ocorrência de falhas nos serviços
prestados.
Como vantagens da adoção de um sistema de gestão informatizado não temos apenas
um melhoramento no desempenho das funções típicas da biblioteca. Uma aplicação desse
género permite expandir os serviços da própria biblioteca, como por exemplo, permitir uma
consulta online do catálogo de livros, ver detalhes online sobre um determinado livro, fazer
reservas online e visualizar informações online sobre o estado do próprio leitor.
O facto de um determinado leitor poder, no conforto da sua casa e em qualquer
momento, consultar os livros existentes e fazer uma reserva é uma mais valia para a própria
biblioteca, melhora a qualidade dos serviços prestados e pode mesmo incentivar a procura e
leitura.
Há muitas soluções no mercado, gratuitas e pagas, que abordam e resolvem de forma
eficiente o problema. Comparando a solução criada com as opções existentes no mercado e
analisadas no âmbito da presente dissertação (mindPrisma e Horizon), pode-se realçar o facto
da existência de diversas funcionalidades em comum – as principais.
A aplicação web proposta possui funcionalidades que permitem uma correta e completa
gestão da biblioteca, permite gerir os livros, leitores, requisições, reservas e ter acesso a dados
estatísticos. Mantém um histórico do funcionamento da mesma, através do registo das
requisições/empréstimos, da atividade de um determinado leitor, do ciclo de vida de um livro,
etc. Possui uma série de dados estatísticos sobre o estado da biblioteca, informação essa que
pode ser útil na tomada de decisões.
A aplicação-protótipo atingiu os objetivos propostos inicialmente, estando uma versão
já implementada em ambiente real e em uso pelas técnicas responsáveis da biblioteca.
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6.1. Trabalho futuro
Um dos próximos passos a realizar é a substituição da aplicação web implementada em
ambiente real pela sua versão final, que ainda só existe num servidor pessoal de testes. Tal irá
ser efetuado assim que o município o decida.
Como trabalho futuro existem outras possibilidades, que ainda não foram
implementadas uma vez que não houve interesse imediato do município nesse sentido.
Entre essas novas possibilidades temos a funcionalidade de exportar os dados (em
vários formatos), por exemplo: exportar os utilizadores da universidade sénior, exportar os
livros de um determinado assunto, etc.
Outra funcionalidade interessante seria a comunicação com os utilizadores por SMS ou
correio eletrónico, por exemplo: aviso do limite de entrega, existência de novos livros, etc.
Como trabalho futuro existe ainda a possibilidade de realizar testes de usabilidade antes
da implementação do protótipo final em ambiente real.
No grupo de melhorias não essenciais temos a aplicação da norma UNIMARC, que
permitirá a uniformização no registo do catálogo, a interoperabilidade e um registo
bibliográfico mais detalhado.
Englobar um sistema de autenticação online para cada leitor, para estes poderem ter
acesso a informações privadas detalhadas, tais como: histórico de livros requisitados, livros
requisitados em cada momento, número de dias que faltam para a entrega, renovação online
da requisição, sugerir a compra de novos livros, etc.
Possibilidade de adicionar uma fotografia do livro e do leitor aos respetivos registos.
Estender o acervo a e-books e permitir a reserva e download dos documentos, interligar
as bibliotecas municipais da região num mesmo sistema de procura de títulos e inclusão do
catálogo na PORBASE.
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