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Questionário sobre a certificação do repositório do INESC TEC 

Após a leitura e análise da recomendação Repository Audit and Certification Catalogues da 

Research Data Alliance, onde consiste os requisitos para obter o CoreTrustSeal, este 

questionário serve para avaliar o grau de esforço de implementação de cada um dos 

requisitos demonstrados na recomendação. 

É de salientar, que toda a informação recolhida através deste questionário será divulgada, 

somente, para fins académicos e/ou publicações resultantes do projeto de dissertação. 

 

Pergunta 1: Os requisitos apresentados para a certificação de repositórios são de 

fácil compreensão? 

Escolha múltipla (Opções) : 

Sim Não 

 

Pergunta 2: No seu ponto de vista, os requisitos são acompanhados com 

informação suficiente? 

Escolha múltipla (Opções) : 

Sim Não 

 

Pergunta 3: Numa escala de 1 a 5, avalie o grau de dificuldade de implementação 

para cada requisito no repositório do INESC TEC. 

 1 Muito fácil 2 Fácil 3 Nem 

fácil,ne

m difícil 

4 Difícil 5 Muito difícil 

Requisito 1 (Missão e 

objetivos) 

     

Requisito 2 (Licenças)      

Requisito 3 (Acesso 

contínuo) 

     

Requisito 4 

(Confidencialidade e 

ética) 
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Requisito 5 

(Infraestrutura 

Organizacional) 

     

Requisito 6 (Orientação 

especializada) 

     

Requisito 7 (Integridade 

e autenticidade dos 

dados) 

     

Requisito 8 (Avaliação)      

Requisito 9 

(Procedimentos de 

armazenamento 

documentados) 

     

Requisito 10 (Plano de 

preservação) 

     

Requisito 11 (Qualidade 

dos dados) 

     

Requisito 12 (Workflows)      

Requisito 13 (Descoberta 

e identificação de dados) 

     

Requisito 14 

(Reutilização de dados) 

     

Requisito 15 

(Infraestruturas técnicas) 

     

Requisito 16 

(Segurança) 

     

Requisito 17 (Informação 

adicional) 
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Requisito 18 (Feedback)      

 

Pergunta 4: Já está familiarizado com algum dos requisitos apresentados? 

Escolha múltipla (Opções) : 

Sim Não 

 

Pergunta 5: Se sim, quais? 

Resposta aberta: 

 

Pergunta 6: Algum dos requisitos apresentados já foi implementado? 

Escolha múltipla (Opções) : 

Sim Não 

 

Pergunta 7: Se sim, quais? 

Resposta aberta: 

 

Secção 2. Requisitos prioritários 

Para responder à seguinte secção, pode ser necessário consultar o documento dos 

requisitos para ter acesso à informação detalhada. 

 

Pergunta 1: Selecione a ordem de prioridade, no seu ponto de vista, para os 

requisitos listados abaixo, sendo que 1 representa a maior prioridade e os outros 17 a 

menor prioridade. 

 

R1. Missão e objetivos 

R2. Licenças 

R3. Garantir acesso contínuo  

R4. Confidencialidade e ética 

R5. Infraestrutura organizacional 

R6. Orientação especializada 

R7. Integridade e autenticidade dos dados 

R8. Avaliação 

R9. Procedimentos de armazenamento documentados 
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R10. Plano de preservação 

R11. Qualidade dos dados 

R12. Workflows 

R13. Descoberta e identificação de dados 

R14. Reutilização de dados 

R15. Infraestruturas técnicas 

R16. Segurança 

R17. Informação adicional 

R18. Obter feedback 

 

Secção 3. Perguntas gerais 

Pergunta 1: No seu ponto de vista, qual o tempo estimado para o repositório 

cumprir todos os requisitos demonstrados na recomendação? 

❏ 1 a 3 meses 

❏ 3 a 6 meses 

❏ 6 a 9 meses 

❏ 9 a 12 meses 

❏ 12 a 24 meses 

❏ Mais de 24 meses 

 

Pergunta 2: Na sua perspetiva, quais os recursos necessários para o cumprimento 

dos requisitos por parte do repositório do INESC TEC? 

❏ Recursos humanos 

❏ Recursos financeiros 

❏ Recursos tecnológicos 

❏ Atualização nas políticas do repositório 

❏ Atualizações nas licenças do repositório 

❏ Outra opção 

 

Pergunta 3. No seu ponto de vista, que vantagens trará o certificado para o 

repositório do INESC TEC? 

Resposta aberta: 


