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Quem somos e o que fazemos
APIS: enquadramento no PASSDA e ligação ao CESSDA

► O Arquivo Português de Informação Social (APIS) é uma das componentes do PASSDA
(Production and Archive of Social Science Data).

► O PASSDA é uma infraestrutura de investigação que faz parte do Roteiro Nacional de
Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico apoiado pela FCT, com base
numa parceria que envolve unidades e centros de investigação da Universidade de
Lisboa, do ISCTE-IUL, da Universidade de Coimbra e da Universidade do Porto.

► Tem por objetivo a recolha, arquivo e disseminação de dados sobre atitudes, valores e
comportamentos sociopolíticos.

► A principal atividade do APIS consiste em assegurar a continuidade do
acesso aos dados produzidos pelos projetos de investigação, através de
um conjunto de atividades de curadoria, preservação e disseminação.



O APIS é membro da infraestrutura europeia CESSDA ERIC (Consortium
of European Social Science Data Archives - European Research
Infrastructure Consortium).



O CESSDA fornece serviços de dados em larga escala para as ciências
sociais.
Reúne os arquivos de dados das ciências sociais de toda a Europa, com
o objetivo de apoiar a investigação e a cooperação nacionais
internacionais.

CESSDA

Working Group MDO (Metadata Office)

► O APIS participa no CESSDA WG MDO, que tem por objetivo o desenvolvimento de metadados

standardizados e a criação do CESSDA Metadata Model (CMM).
► O CMM baseia-se no Data Documentation Initiative (DDI).

“The objective of the CMM project is to develop a standardised metadata design and practice for CESSDA.
The outcome will be a Metadata Standards Portfolio that will support resource discovery and question banks.

The Portfolio will be compliant with the Data Documentation Initiative (DDI) international standard for
describing statistical and social science data and will include a core metadata model and
controlled vocabularies for relevant metadata fields.” (from CESSDA website)

CV – Controlled Vocabulary

► Vocabulário controlado (controlled vocabulary) foi descrito como: “A set of subject terms,
and rules for their use in assigning terms to materials for indexing and retrieval.”.
https://repository.arizona.edu/bitstream/handle/10150/105435/glossary.html

► Nos vocabulários controlados, um termo consiste numa ou mais palavras usadas para
representar um conceito. Os termos são selecionados/construídos a partir do idioma
“natural”/de origem para inclusão num “vocabulário controlado” estabelecido.

CVs

Metadados

 Os vocabulários controlados (CVs) são listas de termos usados para os metadados e
outras informações.

 Podem ser listas curtas e simples, ou construções mais complexas, incluindo relações
de equivalência, relações hierárquicas, etc.
 Exemplos: LCSH (Library of Congress Subject Headings); thesaurus multilingue do ELSST
(European Language Social Science Thesaurus) usado por arquivos de dados europeus.

CVs

DDI

► O DDI (Data Documentation Initiative) é um padrão internacional para descrever os dados
produzidos nas ciências sociais, comportamentais, económicas e de saúde. O DDI é um padrão
gratuito que pode documentar e gerenciar diferentes estágios no ciclo de vida dos dados da
pesquisa, como conceptualização, recolha, processamento, disseminação, descoberta e arquivo.

► A documentação de dados com o DDI facilita a sua compreensão, interpretação e utilização por pessoas, sistemas de software e redes de computadores.



https://ddialliance.org/controlled-vocabularies

Vocabulários controlados: onde e como são criados e/ou usados

 Idealmente, os termos incluídos num vocabulário controlado devem ser exaustivos (abrangendo
toda a dimensão da questão), mutuamente exclusivos (sem sobreposições entre termos) e
claramente definidos (definições e notas fornecidas para os significados dos termos).

 Os CVs são frequentemente usados em contextos específicos e as definições/notas esclarecem e
desambiguam o significado de um termo num contexto específico, pois pode diferir do significado

na linguagem “natural” (source language).

Os vocabulários controlados no contexto do CESSDA
– Metadata Office (MDO)

► O CESSDA CV manager é uma ferramenta que permite a criação, versão e manutenção de
vocabulários controlados, sua tradução para os idiomas dos países membros e acesso a todos os CVs.
► Este projeto pretende produzir uma ferramenta para o CESSDA gerenciar vocabulários controlados
(CVs), pois eles constituem parte crucial do padrão de metadados do CESSDA.
► O APIS está envolvido neste projeto, sendo responsável pela tradução dos vocabulários controlados do
CESSDA/DDI para a língua portuguesa.

► Link para os vocabulários controlados (CESSDA/DDI): https://vocabularies.cessda.eu/#!discover

► Os vocabulários são usados para ajudar na organização e recuperação de informações no CDC (CESSDA
Data Catalogue) e também no Euro Question Bank.

► É importante haver um padrão/referência para os metadados no âmbito das ciências sociais, sendo o
Data Documentation Initiative (DDI) usado como standard internacional.

► No site do DDI Alliance há uma tabela com uma lista das últimas versões de CVs (disponíveis também no
site do CESSDA), permitindo o download em vários formatos.

► …e a lista de organizações e projetos que adotaram o DDI standard continua a aumentar:
https://ddialliance.org/ddi-adopters

 Vocabulários controlados que correspondem a metadados
e que o APIS traduziu no âmbito do projeto MDO:



Analysis Unit (DDI Alliance)



Topic Classification (CESSDA)



Time Method (DDI Alliance)



Data Source Type (DDI Alliance)



General Data Format (DDI Alliance)



Type Of Instrument (DDI Alliance)



Mode Of Collection (DDI Alliance)



Summary Statistic Type (DDI Alliance)



Sampling Procedure (DDI Alliance)



Commonality Type (DDI Alliance)

Exemplo de tradução de CV: Topic Classification (by CESSDA)

Exemplo de vocabulário controlado associado ao metadado “unidade de análise”

Code Value

Code descriptive term

Individual

Indivíduo

OrganizationOrInstitution

Organização/Instituição

Family

Família

Family.HouseholdFamily

Família: Agregado familiar

Household

Agregado doméstico

HousingUnit

Unidade residencial

EventOrProcessOrActivity

Evento/Processo/Atividade

GeographicUnit

Unidade geográfica

PoliticalAdministrativeArea

Área político-administrativa

TimeUnit

Unidade de tempo

MediaUnit

Unidade de Media

MediaUnit.Sound

Unidade de Media: Som

MediaUnit.StillImage

Unidade de Media: Imagem

MediaUnit.Text

Unidade de Media: Texto

MediaUnit.Video

Unidade de Media: Vídeo

Group

Grupo

Object

Objeto

Other

Outro
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Vocabulários controlados - FAIR

O uso de vocabulários controlados vai de encontro aos
princípios FAIR, nomeadamente, a interoperabilidade,
ao permitir colocar dados e metadados em formatos
(re)conhecidos e padronizados.

Os vocabulários controlados, em muitos casos, aplicam-se a um domínio específico.
Aqui centrámo-nos nas ciências sociais e nos CV’s do DDI Alliance e do CESSDA.

VANTAGENS dos vocabulários controlados:
 Interoperabilidade;
 Multilinguismo;
 Maior facilidade de pesquisa/recuperação de informação específica.

Implicações dos vocabulários controlados:
 Obrigatoriedade do uso de termos específicos;
 Acompanhamento das atualizações dos vocabulários controlados;
 Sincronização entre versões originais e traduzidas dos vocabulários controlados.

Obrigada pela atenção!

