
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<Enquadramento> 
 

Em Maio de 1999 o Grupo de Estudo “Arquitectura e Serviços do 
Catálogo Distribuído”, apresentou à Comissão Instaladora da RUBi (Rede 
Universitária de Bibliotecas e Informação, http://rubi.ua.pt) uma 
proposta de implementação de um motor de busca de informação 
bibliográfica baseado no protocolo z39.50*.  
 
A falta de financiamento pelas entidades competentes levou a que este 
projecto não tivesse sido implementado. 
 
 
 
 

<Motivação> 
 

Perante a mudança do paradigma tecnológico, com as Bibliotecas a 
disponibilizarem o acesso via web aos seus catálogos, nasceu uma nova 
motivação para a implementação deste serviço. 
 
Assim aparece o projecto com nome de código ColCat, desenvolvido nos 
Serviços de Documentação da Universidade de Aveiro como um projecto 
“fora de horas”, para implementação de um modelo simplificado do 
serviço preconizado pelo Grupo de Estudo supra-mencionado. 
 
 
* O autor foi membro da Comissão Instaladora da RUBi e coordenador do Grupo de Estudo   
    “Arquitectura e Serviços do Catálogo Distribuído”. 
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<Implementação> 
 

O sistema foi desenvolvido e funciona numa base modular, permitindo 
virtualmente a adição de qualquer OPAC disponível em linha via web 
(html, xml ou z39.50 via gateway http), nacional ou estrangeiro, seja 
qual for a língua ou SGIB usado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ao receber um novo 
pedido, o motor de 
pesquisa desenvolvido 
para este sistema,  
Meta-X, carrega as 
parametrizações de 
cada OPAC a consultar, 
executa as pesquisas 
sequencialmente nos 
vários servidores 
remotos e apresenta os 
resultados de uma 
forma sumária, com 

ligações às páginas de resultados nos diferentes OPACs, quando os 
resultados nestes não são nulos. 
 

 
 

 

Interface inicial: selecção dos acervos e formulação da pesquisa; os 
acervos apresentados são apenas um exemplo dos muitos possíveis. 

 » 
 

Pesquisa em progresso: 
 

Uma imagem animada é 
mostrada antes do nome de 
cada OPAC que está a ser 

pesquisado nesse momento 



 

 
 
 

 
Uma grande parte dos sistemas recorre à geração de sessões únicas para 
agrupar as pesquisas e outras acções associados a uma sessão de 
pesquisa; para estes o sistema guarda a informação da sessão. 
 

 
Se o utilizador pretender ver as obras desse acervo, o sistema chama 

automaticamente essa 
sessão, invocando deste 
modo a pesquisa efectuada 
anteriormente. 
 
Activando a opção “ver os 10 
primeiros registos”, é possível 
obter de imediato a 
informação bibliográfica 

 » 
 

Acedendo ao  
link xx obras, é invocada 

no servidor remoto a pesquisa 
(sessão) anteriormente 
efectuada nesse OPAC 

 
 « 
 

Pesquisa concluída: 
 

A imagem animada foi sendo 
substituída, à medida que os 

resultados iam chegando, por um 
visto verde ou um “x” vermelho 

conforme a pesquisa nesse acervo 
tenha ou não retornado resultados, 

respectivamente. 



resumida (Autor, Título e 
Ano) dessas obras  na 
página dos resultados, 
permitindo a partir dai ver o 

registo completo (no servidor remoto) ou efectuar outras operações.  
 
 
 
Algumas dessas 
f u n c i o n a l i d a d e s 
adicionais estão em 
fase de estudo e 
i m p l e m e n t a ç ã o , 
como é o caso do 
pedido dessa obra via E.I.B. junto da instituição a que o utilizador 
pertence, mediante validação do mesmo. Outras acções possíveis serão o 

envio por e-mail dos registos 
(com informação do acervo a 
que pertence), o agrupamento 
dos mesmos para efeitos de 
ordenação, remoção de 
duplicados, etc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

<Futuro> 
 

Este serviço está disponível em acesso livre e gratuito na web. Os 
Serviços de Documentação da Universidade de Aveiro estão receptivos à 
colaboração de outras instituições para o desenvolvimento continuado 
deste serviço. 
 
 
 

<Contacto Operacional>  
Filipe MS Bento <filipe@doc.ua.pt>, Gestor de Informação, Serviços de Documentação da Universidade de Aveiro 

 

colcat@doc.ua.pt 

Visualização directa do registo em formato completo 

Pedido E.I.B.: funcionalidade em estudo e implementação 


