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Resumo 

Esta apresentação surge no contexto de boas práticas de gestão de dados de investigação e da 
preparação do APIS (Arquivo Português de Informação Social) para a certificação CoreTrustSeal. 
O conjunto de requerimentos a cumprir no âmbito da candidatura CoreTrustSeal torna evidente 
a necessidade de coerência interna dos arquivos e transparência nas boas práticas e no workflow 
interno. O modelo de referência OAIS (Open Archival Information System) ajuda na especificação 
das funções do workflow de um repositório. Um arquivo OAIS consiste numa organização de 
pessoas e sistemas que aceita a responsabilidade de preservação digital e disseminação, 
preservando os dados e partilhando-os junto da comunidade designada.  
Além dos benefícios externos, como construir a confiança das partes interessadas, melhorar a 
reputação do repositório e demonstrar que o repositório segue as boas práticas, a certificação 
fornece uma série de benefícios internos a um repositório; nomeadamente, oferece uma 
referência para comparação e ajuda a determinar os pontos fortes e fracos de um repositório. 
O processo de completar uma autoavaliação no CoreTrustSeal torna-se bastante útil, mesmo que 
um repositório não tenha o intuito de se inscrever para a certificação, uma vez que permite uma 
avaliação dos procedimentos internos do repositório, que podem ser analisados com base nos 
critérios relevantes, atualizados quando necessário pela entidade certificadora. 
Pretende-se então demonstrar a importância da certificação, a organização e estruturação 
interna que isso implica nos arquivos/repositórios e dar a conhecer a experiência do APIS, as 
dificuldades e os avanços no processo que está a decorrer. 
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Designação do projeto/iniciativa 

A preparação da certificação do APIS para o CoreTrustSeal. 

 

Público-alvo 

Gestores de repositórios e arquivos, gestores de ciência, curadores de dados. 

 

Ligações web úteis 

https://www.coretrustseal.org/ 
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