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Prefácio 

Este relatório é o produto final de um projecto comercial da Pesquisa Geológica Britânica 
(BGS) e do Centro Internacional de Avaliação de Recursos de Águas Subterrâneas (IGRAC), 
em nome do cliente, Instituto de Gestão das Águas Subterrâneas da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral (SADC-GMI). Este resume as principais actividades e 
resultados do projecto - principalmente o desenvolvimento de um novo arquivo de literatura 
sobre águas subterrâneas para a região da SADC - A SADC-GLA. O projecto foi liderado pela 
BGS. O desenvolvimento da nova base de dados foi liderado por Martin Nayembil, Ken Lawrie 
e Andrew Simister; o desenvolvimento da interface de programação da aplicação e da 
interface do utilizador foi liderado por Patrick Bell, Colin Blackburn e Simon Burden; o projecto 
foi gerido por Kirsty Upton. Novos dados foram compilados por Arnaud Sterckx e Raquel 
Sousa do IGRAC, em colaboração com Jovens Profissionais de toda a região. 
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1 Introdução 

 
O Instituto de Gestão das Águas Subterrâneas da Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC- GMI) é um centro regional de excelência para a gestão das águas 
subterrâneas, cuja visão é assegurar o uso equitativo e sustentável e a protecção das 
águas subterrâneas na região da SADC. Em 2019, o SADC-GMI iniciou um projecto de 
actualização do Arquivo de Literatura Cinzenta da SADC, para o tornar um arquivo online 
totalmente funcional de literatura sobre águas subterrâneas para uso por todos os 
interessados em águas subterrâneas na região da SADC. O projecto começou em 
Fevereiro de 2020 e terminará em Outubro de 2020. Foi implementado pela Pesquisa 
Geológica Britânica (BGS), em colaboração com o Centro Internacional de Avaliação de 
Recursos de Águas Subterrâneas (IGRAC). 

 

Este relatório fornece um resumo do processo e dos resultados do projeto. 

 
2 Antecedentes 

 
Em 2010, a BGS desenvolveu o Arquivo de Literatura Cinzenta da SADC, um catálogo 
online com quase 3000 relatórios inéditos, que podiam ser pesquisados através de um 
portal web por título, autor e país. Em 2014, a BGS iniciou o desenvolvimento do Arquivo 
de Literatura de Águas Subterrâneas Africanas (AGLA), que foi construído com base no 
AGLA da SADC, proporcionando melhores funcionalidades e quase 1000 documentos 
adicionais para a região da SADC. Desde 2017, o IGRAC e o SADC-GMI desenvolveram o 
Portal de Informação de Águas Subterrâneas da SADC (SADC-GIP), um portal web para a 
partilha de dados e informações relacionadas com as águas subterrâneas na região da 
SADC. O IGRAC está a melhorar o SADC-GIP como parte de um projecto paralelo com o 
SADC-GMI. 

 
3 Visão Geral do Projecto 

 
O objectivo chave deste projecto era fornecer acesso à literatura sobre águas subterrâneas 
na região da SADC a todos os interessados relevantes, para apoiar o uso e gestão 
equitativa e sustentável das águas subterrâneas nesta região. Para alcançar este 
objectivo, a equipa do projecto desenvolveu um novo sistema - o Arquivo de Literatura de 
Águas Subterrâneas da SADC (SADC-GLA) - que pode ser facilmente actualizado e 
pesquisado, é tecnologicamente avançado e contém informação actualizada das partes 
interessadas em toda a região da SADC. A SADC-GLA pode ser acessado através de um 
novo portal web: 

 
www.sadc-gla.org 

 

A SADC-GLA consiste numa nova base de dados, contendo cerca de 4.500 referências à 
literatura sobre águas subterrâneas para a região da SADC. Muitas destas estão disponíveis 
para os utilizadores, quer como PDFs para download ou através de links para websites 
externos. A base de dados é acedida pelo portal web (endereço acima) através de um API, 
fornecendo interoperabilidade e flexibilidade para desenvolvimento e alojamento futuros. Os 
utilizadores na região foram introduzidos ao novo sistema através de um workshop de 
formação online, e uma estratégia de governação a longo prazo para a SADC-GLA, foi 
desenvolvida e iniciada com a SADC-GMI. 

 

https://www2.bgs.ac.uk/africagroundwateratlas/archive.cfm
https://www2.bgs.ac.uk/africagroundwateratlas/archive.cfm
http://www.sadc-gla.org/
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4 Estrutura do Projecto, Marcos e Entregáveis 

 
O projecto foi estruturado em 3 pacotes de trabalho: 

1. Consulta dos utilizadores e revisão dos dados e sistema actuais (WP1) 
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2. Desenvolvimento e implementação de um novo sistema para satisfazer as 
necessidades identificadas no WP1 dentro dos limites de tempo e orçamento do 
projecto (WP2) 

3. Formação dos utilizadores na região da SADC e desenvolvimento de uma 
estratégia de governação a longo prazo para assegurar que o sistema possa ser 
actualizado e mantido para além do final do projecto (WP3) 

 
O WP1 foi realizado durante o mês de Fevereiro e principios de Março de 2020. No dia 5 de 
Fevereiro teve lugar uma reunião de lançamento, na qual participaram representantes da 
SADC-GMI e da equipa do projecto BGS. Nesta reunião, foi discutido e acordado o âmbito do 
projecto, incluindo (1) identificação dos principais grupos de utilizadores da SADC-GLA 
(representados pela SADC-GMI para efeitos de consulta dos utilizadores); (2) confirmação de 
que o BGS seria obrigado a acolher o sistema a curto e médio prazo, com uma estratégia 
desenvolvida para a governação do sistema a longo prazo; (3) acordo sobre um termo de 
referência para os Jovens Profissionais da região, que seriam subcontratados para recolher 
novos dados para a SADC-GLA, sob a gestão do IGRAC. Um resumo e uma acta da reunião 
podem ser encontrados no Anexo 1. 

 

O processo de consulta dos utilizadores, resumido na secção 5 abaixo, foi implementado 
através de um workshop no dia 14 de Fevereiro, no qual participaram a SADC-GMI, o IGRAC 
e a equipa do projecto BGS. Em paralelo, foi realizada uma revisão do sistema AGLA 
existente e dos dados da SADC, como resumido na Secção 6. A AGLA foi revista em vez do 
anterior Arquivo de Literatura Cinzenta da SADC, uma vez que este era um sistema mais 
actualizado em termos de design técnico e conteúdo. Os resultados do WP1 foram 
detalhados, juntamente com recomendações para o desenho da nova SADC- GLA, num 
Relatório de Análise Situacional, entregue a 11 de Março e fornecido no Anexo 2. 

 

O WP2 arrancou no final de Março - ligeiramente atrasado devido ao desenvolvimento da 
pandemia global - com um workshop interno de 2 dias, com a participação da equipa do 
projecto BGS e do IGRAC. O objectivo deste workshop era: (1) acordar decisões finais sobre 
a concepção do novo sistema SADC-GLA, incluindo a base de dados, o API e o portal web; 
(2) definir as tarefas específicas necessárias, a cronologia e as responsabilidades dentro da 
equipa; (3) acordar os aspectos chave para o modelo de governação. Os resultados deste 
workshop do projecto foram resumidos num relatório de actualização do projecto, entregue a 
31 de Março e fornecido no Anexo 3. 

 

O desenvolvimento do novo sistema continuou até Abril e Maio, com o sistema de 
demonstração a entrar em funcionamento para revisão pela SADC-GMI em 18 de Maio. Os 
comentários desta revisão foram abordados e a primeira versão do novo sistema SADC-GLA, 
como descrito na Secção 7, foi lançada a 30 de Junho, juntamente com a entrega da 
documentação técnica (fornecida no Anexo 4). 

 

Paralelamente ao desenvolvimento do novo sistema, o IGRAC liderou a actividade de recolha 
de dados, que forneceu cerca de 500 novos documentos para o arquivo, conforme resumido 
na Secção 8 e pormenorizado no Anexo 5. 

 

O WP3 envolveu a realização de um seminário de formação online de dois dias para as partes 
interessadas de toda a região, incluindo o pessoal da SADC-GMI. O seminário de formação 
envolveu o uso do sistema por uma gama mais ampla de pessoas do que tinha sido 
anteriormente envolvido em testes, fornecendo um feedback valioso que foi abordado durante 
as semanas seguintes. Isto está resumido na Secção 9, com um relatório completo no Anexo 
6. 
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Uma estratégia de governança foi finalizada em setembro, delineando como o sistema seria 
hospedado, mantido e actualizado no futuro. Isto levou ao estabelecimento de um contrato 
de manutenção entre a SADC-GMI e o BGS por um período de dois anos, com início em 
Novembro de 2020, após o qual          
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o sistema será entregue à SADC-GMI. Isto está resumido na Secção 10 e na estratégia 
completa de governação fornecida no Anexo 7. 

 

O projecto deveria ter terminado em Junho de 2020, mas devido à pandemia global, foi 
concedida uma prorrogação de três meses do contrato, em grande parte devido às 
dificuldades sentidas pelos Jovens Profissionais no acesso e recolha de novos dados. As 
restrições às viagens globais também fizeram com que as actividades de treinamento fossem 
revistas, com um treinamento on-line mais curto como parte deste projecto e um treinamento 
mais longo no país planejado como parte da entrega final do sistema no final do contrato de 
manutenção de dois anos. 

 
5 Resumo da consulta dos utilizadores (WP1) 

As primeiras discussões sobre o processo de consulta dos utilizadores tiveram lugar 
durante a reunião de lançamento do projecto a 5 de Fevereiro (ver Anexo 1), na qual foi 
acordado que os parceiros do projecto SADC-GMI, IGRAC e BGS poderiam desempenhar 
as funções de administradores do website, bem como de procuradores dos utilizadores 
finais do mundo real da SADC-GLA. No dia 14 de Fevereiro teve lugar um Workshop de 
Pesquisa de Utilizadores através do skype, no qual participaram a BGS, o IGRAC e a 
SADC-GMI. O Miro - um quadro branco online para colaboração visual - foi partilhado 
antes do workshop e utilizado durante o workshop para discutir diferentes públicos-alvo, a 
viagem do utilizador (utilizando a AGLA como modelo), administração e monitorização do 
site, e questões de IPR. 

 
Análise do quadro Miro após o workshop definiu os requisitos-chave do usuário, que 
foram utilizados para informar o projeto do novo sistema, conforme descrito no Relatório 
de Análise Situacional (Anexo 2). Um resumo desses requisitos é fornecido abaixo: 

 
• O portal web deve ser fácil de encontrar através de motores de busca comuns 

• A funcionalidade de pesquisa deve ser simples e intuitiva 

• Deve ser fácil de filtrar as entradas na base de dados onde um documento está disponível 

• O maior número possível de documentos deve estar disponível/acessível 

• Todos os documentos devem poder ser descobertos através de uma série de critérios de 

pesquisa 

• Deve haver um processo bem definido e direto para actualizar ou adicionar novos 
documentos ao arquivo 

• O sistema deve ser interoperável com outras bases de dados de documentos 

 
6 Resumo dos dados e revisão do sistema (WP1) 

Uma revisão abrangente do sistema AGLA, incluindo dados existentes para a região da 
SADC, implementação técnica, funcionalidade, e apresentação também foi realizada como 
parte do WP1. Os detalhes completos desta revisão são fornecidos no Relatório de Análise 
Situacional (Anexo 2). Algumas das principais conclusões e recomendações desta revisão 
foram: 

 

• Havia um número significativo de entradas no AGLA sem um PDF para download ou 
link para site externo; outros metadados também estavam faltando 

➢ Todos os dados existentes requerem uma GQ geral, a base de dados deve ser 
padronizada, e mais restrições de dicionário devem ser adicionadas para 
proporcionar um melhor controle dos meta-dados 
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• O dicionário de palavras-chave era altamente granular e os termos de pesquisa mais 
utilizados eram nomes dos países e termos de pesquisa muito comuns relacionados 
com água e geologia (por exemplo, água, águas subterrâneas, hidrogeologia, 
geologia). 

➢ O dicionário de palavras-chave deve ser racionalizado 
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• A maioria dos termos de pesquisa são inseridos na caixa de texto do título, em vez 
de usar critérios de pesquisa individuais 

➢ Uma caixa de pesquisa simples ao estilo da google deve ser implementada 

• Uma pequena percentagem de documentos foi georreferenciada (embora quase 
todos com informação do país) 

➢ Isto não deve ser uma prioridade e a pesquisa no mapa deve ser removida. 

• A arquitetura era antiga e inflexível usando uma combinação de HTML, CSS, 
JavaScript e ColdFusion. 

➢ Isto deve ser actualizado para um sistema de software de três níveis com 
níveis de apresentação, aplicação e dados (como descrito em mais detalhes 
abaixo) 

• Não havia uma maneira fácil para os usuários fornecerem novos dados 

➢ Um processo preliminar deve ser desenvolvido, que pode evoluir com o 
tempo à medida que o modelo de governação é formalizado. 

 
7 Resumo da actualização do sistema (WP2) 

O novo portal da SADC-GLA é implementado como um sistema de software de três níveis 
que compreende apresentação, aplicação e camadas de dados (Figura 1). No sistema actual 
a camada de apresentação é um portal web e a camada de dados é um sistema de base de 
dados relacional Oracle 11g, embora este possa ser facilmente migrado para um sistema de 
código aberto. A camada de aplicação, que que serve de intermediario entre o portal web e a 
base de dados, é um servidor de interface de programação de aplicações (API) Transferência 
Representativa do Estado (REST). 

 

 
Figura 1 Visão Geral da Arquitectura SADC-GLA 

 

Os benefícios desta abordagem é que as três camadas estão apenas de forma solta, ligadas 
umas às outras. Se a estrutura do base de dados mudar, a aplicação pode gerenciar essas 
mudanças sem afectar o portal web. O design do portal web pode ser modificado, ou um novo 
portal ou aplicativo desenvolvido, sem necessidade de alterações na aplicação. A API 
também pode ser estendida para fornecer pedidos adicionais sem afectar a funcionalidade 
existente. A documentação técnica do sistema é fornecida no Anexo 4 (note que esta está 
em inglês, mas também estão disponíveis nas versões francês e português). 

 
8 Resumo da actualização de dados (WP2) 

A qualidade dos dados existentes na SADC-GLA foi assegurada (QA) pela equipa da BGS - 
este é um processo contínuo. Protocolos para adicionar novos dados, inicialmente usando 
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um modelo Excel e depois adicionando 
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com um formulário on-line, foram desenvolvidas conforme definido na estratégia de 
governança (ver abaixo). 

 

A compilação de novos dados para a SADC-GLA foi liderada pelo IGRAC e tinha 2 componentes: 
 

1. Migração de dados da SADC-GIP e do Sistema de Gestão de Informação Ramotswa 
(RIMS) 

2. Compilação de novos dados por jovens profissionais nos Estados Membros da SADC 
 

Os dados da SADC-GIP e do RIMS foram compilados primeiro e utilizados como um teste do 
processo de entrada de dados usando o modelo Excel (o formulário online não tinha sido 
desenvolvido neste momento). Um total de 69 novos registos foram adicionados à SADC-
GLA a partir destas fontes. 

 

Após esta entrada de dados inicial, o modelo Excel foi actualizado e fornecido a 25 jovens 
profissionais de 16 Estados Membros da região da SADC (RDC, Madagáscar e Seychelles 
não se envolveram no processo). No total, 476 novos registos foram compilados pelos jovens 
profissionais, com uma quantidade significativa de GQ realizada pelo pessoal do projecto 
IGRAC (ver Anexo 5 para mais detalhes). 

 

A equipa do BGS utilizou os novos dados fornecidos pelo IGRAC para desenvolver uma 
metodologia de introdução de dados na base de dados - que continuará a ser aperfeiçoada 
durante o período de manutenção de dois anos que antecede a entrega final do sistema. 

 
9 Resumo da formação (WP3) 

Uma formação online para a SADC-GLA teve lugar na quarta-feira, 19 e quinta-feira, 20 de 
Agosto de 2020. O objectivo era introduzir o portal Web da SADC-GLA, base de dados e 
protocolos de actualização de dados a diferentes intervenientes - gestores, utilizadores e 
contribuintes - em toda a região. A formação teve a participação de 26 participantes de 12 
países da região da SADC (Malawi, Namíbia, Zâmbia, Botswana, Comores, Eswatini, Lesoto, 
Maurícias, Moçambique, África do Sul, Tanzânia e Zimbabwe), assim como Raquel Sousa do 
IGRAC e James Manda e Brighton Munyai da SADC-GMI. A formação foi liderada pela equipa 
do projecto BGS. Um resumo completo da formação é fornecido no Anexo 6 e todos os 
materiais de formação estão disponíveis através de um google drive: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/12jPUMcq7A7mzJv9ChO36N9kBYTqUpWcn?usp=sha 
anel 

 

10 Estratégia de longo prazo (WP3) 

Como mencionado anteriormente, foi acordado no início do projecto que, devido à falta de 
capacidade, a BGS deveria acolher e manter a SADC-GLA a curto e médio prazo antes de 
ser entregue à SADC-GMI. Os termos deste período de manutenção e entrega são definidos 
numa estratégia de governação desenvolvida em conjunto pelo BGS, SADC-GMI e IGRAC 
(ver Anexo 7). 

 

A estratégia de governança é delineada: 
 

• Definições de alojamento e manutenção 

• Protocolos para entrada de dados durante o período de manutenção 

• Custo de manutenção 

https://drive.google.com/drive/folders/12jPUMcq7A7mzJv9ChO36N9kBYTqUpWcn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12jPUMcq7A7mzJv9ChO36N9kBYTqUpWcn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12jPUMcq7A7mzJv9ChO36N9kBYTqUpWcn?usp=sharing
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• Entrega à SADC-GMI 

• As obrigações da BGS e da SADC-GMI 
 

Como resultado da estratégia de governação, foi estabelecido um contrato de manutenção 
de dois anos entre a BGS e a SADC-GMI, parcialmente financiado por fundos de viagem não 
gastos do actual projecto e parcialmente financiado pelo BGS como parte da nossa missão 
de APD, com início em Novembro de 2020. 

 
11 Reflexões e Recomendações 

O projecto SADC-GLA foi levado a cabo em circunstâncias desafiantes para todos os 
envolvidos. O calendário do projecto já era muito apertado e isto foi ainda mais exacerbado 
pela pandemia, com a maioria do pessoal a ter de gerir a transição para o trabalho doméstico 
e uma redução da capacidade nos primeiros dois meses do projecto. Mesmo na ausência de 
uma pandemia global imprevista, um prazo mais longo teria permitido mais oportunidades de 
consulta aos usuários como parte de um processo de desenvolvimento mais interativo. 

 

Apesar dos desafios, um novo sistema da SADC-GLA foi desenvolvido para os requisitos 
especificados, com mais de 500 novas entradas, e com uma estratégia implementada para a 
sua governação a longo prazo. O período de manutenção de dois anos dará tempo à BGS 
para aperfeiçoar os protocolos de entrada de dados antes da entrega final. Também dará 
tempo para a SADC-GMI desenvolver a capacidade necessária para hospedar e manter o 
sistema no futuro. 

 

O feedback recebido dos usuários durante o treinamento online foi muito positivo, com o 
reconhecimento da utilidade de tal recurso para o desenvolvimento e gestão sustentável das 
águas subterrâneas na região. O sucesso futuro do sistema dependerá muito da continuação 
e do aumento da adesão de uma série de interessados, incluindo os jovens profissionais. 
Como proprietários do sistema, espera-se que a SADC-GMI continue a envolver e encorajar 
as partes interessadas a utilizar e contribuir para o sistema de modo a que este continue a 
ser um recurso actualizado e relevante para o futuro. 

 

A pandemia era claramente muito proibitiva para as actividades de recolha de dados dos 
jovens profissionais e o envolvimento contínuo com eles poderia potencialmente obter mais 
dados à medida que as restrições fossem mais relaxadas. Eles também poderiam ser 
envolvidos na oficina final de treinamento de transferência de responsabilidades, como uma 
forma de engajá-los novamente mais adiante. 

 

Espera-se que a SADC-GMI providencie uma garantia de qualidade suficiente dos novos 
dados, que pode ser um processo demorado, para assegurar que um alto padrão de meta-
dados seja mantido para que os novos documentos sejam facilmente descobertos através do 
portal web. 

 

Uma das questões-chave para a SADC-GLA é o IPR. Como desenvolvedores do sistema, a 
BGS e o IGRAC têm feito todos os esforços para garantir que os direitos autorais não tenham 
sido violados através da partilha de documentos sem as permissões necessárias. O feedback 
dos jovens profissionais indicou que alguns provedores de dados estavam assustados com o 
formulário de permissão de DPI ou inseguros se tinham o direito de assiná-lo. Um maior 
envolvimento da SADC-GMI com alguns dos principais fornecedores de dados na região 
poderia potencialmente ajudar a ultrapassar esta questão no futuro. 

 

O novo SADC-GLA foi concebido como um sistema flexível, aberto e inter-operável, que tem 
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potencial para ser ligado a outras plataformas de conhecimento no futuro. Quando o sistema 
é entregue à SADC-GMI no final do período de manutenção, prevê-se que algum nível de 
ligação seja mantido com o Arquivo Africano de Literatura de Águas Subterrâneas, de modo 
que as actualizações relevantes para a região da SADC, quer obtidas através da SADC-GLA 
ou AGLA, sejam 
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descobertos através de ambos os sistemas. Também pode haver oportunidade de o sistema 
ser ligado a outras iniciativas regionais ou continentais no futuro, para que o investimento 
significativo feito durante este projecto tenha um impacto tão amplo quanto possível. 

 
12 Equipe do projecto & Pessoas de contacto 

 
A equipe do projecto foi composta por líderes seniores e pessoal científico e técnico de 
apoio da BGS e do IGRAC. Os principais especialistas têm muitos anos de experiência 
no desenvolvimento de sistemas ágeis e bases de dados online e no trabalho em 
projectos relacionados com águas subterrâneas com parceiros em toda a região da 
SADC. 

 
 

 

SADC - Instituto de Gestão de Águas Subterrâneas 

(SADC-GMI) Sr. James Manda (Coordenador do 

Projecto SADC-GMI) jamesm@sadc-gmi.org 

+265 991742582 

 

 

Pesquisa Geológica Britânica (BGS) 

Dra. Kirsty Upton (Líder da 

equipe) kirlto@bgs.ac.uk 

+ 44 131 6500 210 

 
 

 

Centro Internacional de Avaliação de Recursos de Águas 

Subterrâneas (IGRAC) 

Dr. Arnaud Sterckx 

arnaud.sterckx@un-igrac.org 

+31 6 82104674 

mailto:jamesm@sadc-gmi.org
mailto:kirlto@bgs.ac.uk
mailto:arnaud.sterckx@un-igrac.org
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Anexo 1: Resumo e Acta da Reunião de Arranque do 
Projecto 

 
 
 
 
 
 

Actualização da Reunião de Lançamento do 
Projecto de Arquivo de Literatura Cinzenta da 

SADC: Sumário & Acta 
 
 
 

5 de Fevereiro de 2020 
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Resumo do Projecto 

O Instituto de Gestão das Águas Subterrâneas da Comunidade de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC-GMI) é um centro regional de excelência para a gestão das águas 
subterrâneas, cuja visão é assegurar o uso equitativo e sustentável e a protecção das águas 
subterrâneas na região da SADC. A SADC-GMI iniciou um projecto de actualização do 
Arquivo de Literatura Cinzenta da SADC (SADC-GLA), para o tornar um arquivo online 
totalmente funcional da literatura sobre águas subterrâneas para a região da SADC. O 
projecto começou em Fevereiro de 2020 e terminará em Junho de 2020. Será implementado 
pela Pesquisa Geológica Britânica (BGS), em colaboração com o Centro Internacional de 
Avaliação de Recursos de Águas Subterrâneas (IGRAC). 

 

Em 2010, a BGS desenvolveu o Arquivo de Literatura Cinzenta da SADC (SADC-GLA1), um 
catálogo online com quase 3000 relatórios inéditos, que podiam ser pesquisados através de 
um portal web por título, autor e país. Desde 2014, a BGS construiu a SADC-GLA para 
desenvolver o Arquivo de Literatura de Águas Subterrâneas Africanas (AGLA2), que 
melhorou as funcionalidades e contém quase 1000 documentos adicionais para a região da 
SADC. Desde 2017, o IGRAC tem desenvolvido com a SADC-GMI o Portal de Informação de 
Águas Subterrâneas da SADC (SADC-GIP), um portal web para a partilha de dados e 
informações relacionadas com as águas subterrâneas na região da SADC. O IGRAC está a 
melhorar o GIP da SADC como parte de outro projecto com a SADC-GMI. 

 

A equipa do projecto irá melhorar as funcionalidades e o conteúdo da SADC-GLA. Será 
desenvolvido um novo sistema, que pode ser facilmente actualizado e pesquisado, é 
tecnologicamente avançado e contém informações actualizadas das partes interessadas em 
toda a região da SADC. O objectivo chave deste projecto é fornecer acesso à literatura sobre 
águas subterrâneas na região da SADC a todos os interessados relevantes, para apoiar o 
uso e gestão equitativa e sustentável das águas subterrâneas nesta região. 

 

Sumário da Reunião de Arranque 

No dia 5 de Fevereiro de 2020, realizou-se uma reunião de lançamento do projecto, na qual 
participaram representantes da SADC-GMI e da equipa do projecto BGS. A acta detalhada 
da reunião pode ser encontrada abaixo. 

 

Durante este encontro, foram identificados 3 grupos principais de utilizadores da SADC-GLA: 
académicos, legisladores e consultores. A SADC-GMI actua como proprietários de produtos 
e procuradores para estes utilizadores, por isso foi acordado realizar um workshop de 
consulta de utilizadores com a equipa da SADC-GMI, a fim de definir as necessidades dos 
utilizadores com mais detalhe, para que estas possam ser reflectidas no desenho da nova 
ABL. O workshop de consulta aos utilizadores foi agendado para 14 de Fevereiro, cujos 
resultados são discutidos nos resultados do Pacote de Trabalho 1: Relatório de Análise 
Situacional. 

 

Foi também acordado nesta reunião que o BGS irá acolher a SADC-GLA actualizada a curto 
e médio prazo, com a ambição de que seja transferida para a SADC-GMI a longo prazo. Isto 
será abordado durante o desenvolvimento do modelo de governação durante o Pacote de 
Trabalho 2 do projecto. 
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1 https://www.bgs.ac.uk/sadc/index.cfm  2 https://www.bgs.ac.uk/africagroundwateratlas/archive.cfm 
 
 

Houve alguma discussão inicial sobre a recolha de dados utilizando o Modelo dos Jovens 
Profissionais, tendo sido acordado que deveria ser elaborado um Termo de Referência para os 
Jovens Profissionais antes da oficina de consulta aos utilizadores no dia 14 de Fevereiro. 

http://www.bgs.ac.uk/sadc/index.cfm
http://www.bgs.ac.uk/africagroundwateratlas/archive.cfm
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Acta da reunião de lançamento 

do projecto 

Local: Sala de reuniões IGS via Skype Data: 

02/05/2020, Hora: 15:00Hrs CAT 

Participantes 

SADC-GMI: James Manda (JM), James Sauramba (JS), Brighton Munyai (BM), 
Mampho Ntsekhe (MN), Thokozani Dlamini (TD) 

 

BGS: Kirsty Upton (KU), Colin Blackburn (CB), Ken Lawrie (KL), Carl Watson (CW) 
 

Resumo das acções-chave 

1. Todos para participar da próxima reunião na sexta-feira, 14 de 
Fevereiro, para continuar a consulta das necessidades dos 
utilizadores 

2. Processo de Jovens Profissionais a ser iniciado através da elaboração dos 
ToR 

3. Contratos a serem finalizados 

Abertura e Introdução 

• JM desejou as boas vindas a todos e as apresentações feitas 

Âmbito do Projecto 

• JM delineou o âmbito deste projecto - para actualizar a ABL existente 
em ligação e colaboração com os Estados Membros da SADC - a 
visibilidade da ABL da SADC é um requisito chave 

Detalhes sobre o actual Arquivo Africano de Literatura de Águas Subterrâneas 
 

• KU delineou a funcionalidade existente do Arquivo Africano de Literatura 
de Águas Subterrâneas, que contém cerca de 4000 entradas para a região 
da SADC 

• KU destacou que o IPR é a principal barreira para permitir o download de 
PDFs na AGLA - isto deve ser abordado durante o projecto 

• ACÇÃO: KL para verificar quantas das entradas da SADC têm actualmente 
um PDF ou link externo disponível 

Pacotes de trabalho e produtos chave 
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• KU descreveu os pacotes de trabalho e os principais resultados (ver Anexo 1) 
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• Todos concordaram que o conteúdo da ABL será determinado pela 
literatura disponível, e não pelas necessidades do utilizador. 

• Existem 3 grupos de utilizadores principais, que podem ter diferentes 
requisitos em termos de como aceder à ABL: 

o Academia 
o Legisladores (em grande parte dentro do governo) 
o Consultores (sector privado/indústria) 

• A ABL será acolhida pelo BGS a curto e médio prazo, com a ambição de ser 
transferida para a SADC-GMI a longo prazo - isto será abordado durante o 
desenvolvimento do modelo de governação e poderá envolver, por exemplo, 
um memorando de entendimento entre a SADC-GMI e o BGS 

• SADC-GMI são os gestores da ABL como um serviço para os Estados 
Membros - JM e BM são os principais contactos 

• ACÇÃO: TODOS se reunirão na sexta-feira, 14 de Fevereiro, para continuar 
a consulta para definir as necessidades dos utilizadores, liderados pela CW 

• ACÇÃO: CW para enviar algumas perguntas iniciais à SADC-GMI 
antes da próxima reunião 

• O modelo dos jovens profissionais (YP) deve ser iniciado o mais cedo 
possível; o IGRAC deve ser envolvido na reunião de 14 de Fevereiro e antes 
disso deve ser elaborado um ToR para os YPs (pergunta: eles vão usar os 
mesmos YPs que o projecto GIP?) 

• ACÇÃO: KU para dar seguimento ao IGRAC e SADC-GMI para iniciar a 
elaboração dos ToR e do plano de trabalho do YP 

Esclarecimentos e Emendas 

Contractual 
 

• ACÇÃO: KU para fornecer os dados bancários do BGS para o contracto, que 
pode então ser contra-assinado pela SADC-GMI 

• Todos concordaram que a SADC-GMI irá gerir o orçamento do YP 
(USD 6400) - este deverá ser retirado dos Reembolsáveis antes da 
contra-assinatura 

• Os reembolsáveis serão pagos mediante apresentação das facturas 

• Todos os produtos/milestones acordados, conforme refletido no Anexo 1 

Termos de referência 
 

• Todos satisfeitos com os ToR, conforme refletido nos Pacotes de Trabalho 
e Documentos a entregar (Anexo 1) 

Reuniões de Progresso 

• A ter lugar mensalmente, após a reunião inicial de 14 de Fevereiro 

Qualquer pedido de informação 

• Nenhum pedido de informação adicional da BGS 
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• SADC-GMI solicitação de rascunho de ToR para os YPs - ver acção acima 



20 

Actualização do Arquivo de Literatura Cinzenta da 
SADC: Relatório Final 

Outubro de 
2020 

 

 

 
 
 

Próximos passos, tarefas e resultados imediatos 

• Resumo da reunião inicial (ACTION: KU) 

• Reunião na sexta-feira 14 de Fevereiro para continuar o processo de 
consulta com a SADC-GMI (ACÇÃO: TODOS) 

• Iniciar o modelo YP (ACTION: KU, IGRAC & SADC-GMI) 

Data da próxima reunião 

• Sexta-feira, 14 de Fevereiro 
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ANEXO 1 PACOTES DE TRABALHO E PRINCIPAIS PRODUTOS A ENTREGAR 
 

Pacotes de Trabalho 
 

1. Compreender as necessidades do usuário para um sistema atualizado e avaliar 
a funcionalidade do GLA/AGLA existente 

2. Melhorar a funcionalidade da ABL para satisfazer as necessidades identificadas no 
WP1 dentro dos limites de tempo e orçamento do projecto 

3. Formar os utilizadores na região da SADC e desenvolver uma estratégia a longo prazo 
para assegurar que o sistema seja actualizado e mantido para além do final do projecto 

Pacote de Trabalho 1 
 

• Consulta com a SADC-GMI para definir as necessidades dos utilizadores e 
começar a desenvolver um modelo de governação 

o Reunião inicial com a SADC-GMI (online) 
o RESULTADO > Relatório de síntese (14 de Fevereiro) 

• Revisão dos dados existentes e do sistema 

o RESULTADO > Relatório de Análise Situacional (28 de Fevereiro) 

• Iniciar jovens profissionais  

Pacote de trabalho 2 

• Actualização dos dados existentes (AGLA & SADC-GIP) 

• Novos dados 

• Actualizar base de dados e migrar conteúdo 

• Definir protocolos para adição/edição de dados 

• Desenvolver API e portal web 

• Arquivo anfitrião sobre a infra-estrutura acordada 

• SAÍDAS 

o Relatório de progresso (31 de Março) 
o Sistema funcional com novo portal web (15 de Maio) 

o Relatório Final (30 

Junho) 

Pacote de Trabalho 3 

• Entregar manual do utilizador e formação ao pessoal da SADC 

• SAÍDAS 

o Manual do utilizador (30 de Junho) 

o Formação (30 de Junho) 
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Anexo 2: Relatório de Análise Situacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actualização do Relatório de Análise 
Situacional do Arquivo de Literatura 

Cinzenta da SADC 
 
 
 

Março de 2020 

 
 
 
 

Autores: 

Patrick Bell, Colin Blackburn, Simon Burden, Ken Lawrie, Martin 
Nayembil, Andrew Simister, Arnaud Sterckx, Kirsty Upton, Carl 

Watson 
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Introdução 

 

O Instituto de Gestão das Águas Subterrâneas da Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC- GMI) é um centro regional de excelência para a gestão das águas 
subterrâneas, cuja visão é assegurar o uso equitativo e sustentável e a protecção das 
águas subterrâneas na região da SADC. A SADC-GMI iniciou um projecto de actualização 
do Arquivo de Literatura Cinzenta da SADC (SADC-GLA), para o tornar um arquivo online 
totalmente funcional de literatura sobre águas subterrâneas para a região da SADC. 
O projecto começou em fevereiro de 2020 e terminará em junho de 2020. Será 
implementado pelo British Geological Survey (BGS), em colaboração com o Centro 
Internacional de Avaliação de Recursos de Águas Subterrâneas (IGRAC). 

 
Este relatório descreve as principais conclusões de um rápido processo de consulta, 
realizado com a SADC- GMI para definir as principais exigências dos utilizadores da nova 
SADC-GLA. Resume uma revisão do sistema existente, contra estes requisitos, e faz 
recomendações para melhorias. 

 
Antecedentes 

 

Em 2010, a BGS desenvolveu o Arquivo de Literatura Cinzenta da SADC (SADC-GLA3), um 
catálogo online com quase 3000 relatórios inéditos, que podiam ser pesquisados através de 
um portal web por título, autor e país. Desde 2014, a BGS construiu a SADC-GLA para 
desenvolver o Arquivo de Literatura de Águas Subterrâneas Africanas (AGLA4), que 
melhorou as funcionalidades e contém quase 1000 documentos adicionais para a região da 
SADC. Desde 2017, o IGRAC tem desenvolvido com a SADC-GMI o Portal de Informação 
de Águas Subterrâneas da SADC (SADC-GIP), um portal web para a partilha de dados e 
informações relacionadas com as águas subterrâneas na região da SADC. O IGRAC está a 
melhorar o GIP da SADC como parte de outro projecto com a SADC-GMI. 

 
Objectivos e Âmbito 

 

O objectivo chave deste projecto é fornecer acesso à literatura sobre águas subterrâneas 
na região da SADC a todos os interessados relevantes, para apoiar o uso e gestão 
equitativa e sustentável das águas subterrâneas nesta região. Para alcançar este 
objectivo, a equipa do projecto irá desenvolver um novo sistema, que pode ser facilmente 
actualizado e pesquisado, é tecnologicamente avançado e contém informação actualizada 
das partes interessadas em toda a região da SADC. 

 
Estrutura do projecto 

 

O projecto está estruturado em 3 pacotes de trabalho: 

 
4. Pacote de trabalho 1 - Revisar os dados e o sistema atual 
5. Pacote de trabalho 2 - Melhorar a funcionalidade da SADC-GLA para satisfazer 

as necessidades identificadas no WP1 dentro dos limites de tempo e orçamento 
do projecto 
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3 https://www.bgs.ac.uk/sadc/index.cfm 
 

4 https://www.bgs.ac.uk/africagroundwateratlas/archive.cfm 

http://www.bgs.ac.uk/sadc/index.cfm
http://www.bgs.ac.uk/africagroundwateratlas/archive.cfm
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6. Pacote de trabalho 3 - Formar os utilizadores na região da SADC e desenvolver 
uma estratégia a longo prazo para assegurar que o sistema seja actualizado e 
mantido para além do final do projecto 

 
Este relatório descreve os resultados do Pacote de Trabalho 1, que tem os seguintes 
componentes: 

 
1. Consulta dos utilizadores: compreender as necessidades dos utilizadores e as frustrações 

com o sistema actual 
2. Revisão do sistema actual: 

a. Dados 
b. Implementação técnica 
c. Funcionalidade e apresentação 

3. Recomendações: como o sistema deve ser actualizado para melhor atender às 
necessidades dos usuários e permitir que seja mais facilmente mantido no futuro 
(o foco do pacote de trabalho 2). 

 
Além disso, o pacote de trabalho 1 tinha como objectivo iniciar o Modelo dos Jovens 
Profissionais como um mecanismo de apoio à sustentabilidade a longo prazo da SADC-
GLA (o foco do pacote de trabalho 3). 

 
Consulta ao usuário 

 

Abordagem e metodologia 
 

As seguintes actividades foram realizadas para entender as necessidades e frustrações 
dos usuários com o sistema atual: 

 
• As discussões iniciais sobre o processo de consulta aos usuários ocorreram 

durante a Reunião de Início do projecto durante uma chamada por 
videoconferência Skype em 5 de fevereiro de 2020. 

• Foi acordado que, para efeitos de consulta dos usuários, os parceiros do projecto 
SADC-GMI, IGRAC e BGS poderiam desempenhar as funções de administradores de 
websites, bem como de procuradores de usuários finais do mundo real que procurem 
documentos no arquivo de literatura. 

• Um Workshop de Pesquisa de Utilizadores foi agendado para 14 de Fevereiro, com a 
participação da BGS, IGRAC e SADC-GMI 

• A fim de facilitar o workshop em sites físicos distribuídos, os parceiros do projecto 
concordaram em usar Miro, um Whiteboard Online para Colaboração Visual, e 
Skype. 

• A directoria da Miro foi criada antes da reunião e circulou junto com as instruções 
pré-oficina. 

• Durante o workshop, pelo menos uma pessoa por local conectado ao quadro do 
Miro e contribuiu proativamente para a sessão, ver Figura 1. 

• Durante o workshop, foram discutidos os seguintes pontos: 

o Público(s) visado(s) 
o Viagem do utilizador, incluindo: 

▪ Optimização para motores de busca 
▪ Desenho do formulário de pesquisa 
▪ Meta-dados / detalhes do documento 
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▪ Pesquisar por mapa 

o Administração e monitoramento do local 

o questões de DPI 
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Figura 1: Quadro Miro utilizado no workshop de Pesquisa de Usuários. 
 

Nos dias que se seguiram ao workshop, o quadro e o conteúdo do Miro foi analisado 
para definir os Requisitos dos Utilizadores Chave delineados abaixo. Finalmente, os 
principais resultados e recomendações foram produzidos para informar o design da nova 
versão do website e da base de dados associada, conforme descrito na Secção de 
Recomendações abaixo. 

 
Requisitos do usuário chave 

 

Usuários do site à procura de documentos 
 

Embora haja uma série de usuários externos, incluindo consultores políticos, constantes 
comerciais, pesquisadores acadêmicos e outros, tornou-se evidente durante o workshop 
que havia pouca ou nenhuma diferença significativa em suas necessidades. 

 
Objectivos 
- Para encontrar documentos relacionados com águas subterrâneas para a região da 

África Austral 
 

Frustrações 
- Lutas para encontrar o website da SADC 

- Confuso se, se usar o mapa ou o formulário de pesquisa 
- Esforça-se para saber quais partes do formulário de pesquisa a utilizar 
- Não repara na caixa de verificação que filtra os resultados que não têm 
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documentos acessíveis 
- Encontra regularmente metadados de documentos que dizem 'documento não 

disponível'. 
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Oportunidades 

- Pode haver muito mais utilizadores potenciais do que aqueles que 
actualmente encontram os websites da SADC ou da AGLA 

- Muitos dos documentos que estão marcados como não disponíveis estão 
realmente disponíveis em outros lugares e nós poderíamos ajudar os usuários 
a acessar esses 

- Se o novo site for mais agradável de usar, os usuários existentes poderão usá-lo com 
mais freqüência. 

 
Administradores do site 

 

Talvez seja possível subdividi-las em categorias mais focadas, mas durante o workshop 
houve muita discussão sobre a necessidade de melhorar a forma como o conteúdo do site é 
mantido no futuro e como seria benéfico monitorar o uso do site para informar futuras 
melhorias. 

 
Objectivos 

- Para melhorar a forma como os documentos são descritos para, por 
sua vez, melhorar a sua capacidade de descoberta e utilidade 

- Para adicionar novos documentos ao arquivo 

- Para aumentar e monitorar o impacto do arquivo 
 

Frustrações 
- Não é possível aos utilizadores fora da equipa da base de dados da BGS adicionar 

novos documentos 
- Não há forma de os utilizadores fora da equipa de bases de dados da BGS 

melhorarem os meta-dados 
- Não é claro porque tantos documentos são de acesso restrito. 
- Não é claro como resolver as preocupações com os DPIs para disponibilizar 

mais documentos abertamente 
- Eu não sei quantos usuários visitam o site ou o que eles estão procurando 

 

Oportunidades 
- Gostaria de tornar o arquivo da SADC inter-operável com outras bases de 

dados documentais associadas 
- Mais parceiros poderiam acrescentar novos conteúdos tornando o arquivo 

maior e mais actualizado 

 
As recomendações sobre como melhorar o sistema actual para abordar estas conclusões 
são discutidas mais adiante no relatório. 

 
Revisão do sistema actual 

 

A fim de compreender que trabalho foi necessário para melhorar a implementação do 
sistema, foram realizadas as seguintes actividades de revisão: 

 
1. Revisão de dados 
2. Revisão do sistema: Implementação técnica 

3. Revisão do sistema: Funcionalidade e apresentação 
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Revisão de dados 
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Todas as entradas dentro da SADC-GLA e AGLA foram revistas para determinar o nível 
de informação que existe actualmente para cada entrada dentro do arquivo. Esta revisão 
identifica o número total de entradas para a região da SADC - tanto as do Arquivo de 
Literatura Cinzenta original da SADC e da AGLA - e identifica os meta-dados chave em 
falta. 

 
A revisão de dados categorizou as entradas existentes na base de dados para fornecer um 
resumo dos meta-dados da seguinte forma: 

 
 SADC AGLA 

Número total de entradas 2997 988 

Entradas com palavras-chave (%) 89% 71% 

Entradas com Autores (%) 99% 95% 

Inscrições com idioma (%) 4% 91% 

Entradas com o país (%) 92% 100% 

Entradas com 
Georreferenciamento (%) 

2% 35% 

Entradas com link de 
documento ao vivo (%) 

 

14% 
 

44% 

Entradas com link para site 
externo (%) 

 

18% 
 

41% 

 
 

As palavras-chave são semi-hierárquicas e têm agrupamentos do pais. O dicionário de 
palavras-chave é extenso e muito granular. As extensões geográficas são classificadas de 
duas formas: por país e localização (com georreferenciamento). A classificação por país tem 
um dicionário e quase todas as entradas incluem esta informação. A georreferenciação é por 
um ponto ou caixa de delimitação e é muito menos completa no Arquivo actual. Um pouco 
mais de 40% das entradas têm um link de documento ao vivo, e uma proporção semelhante 
contém links para um site externo. A BGS dispõe de PDFs para mais 178 documentos, que 
não são disponibilizados por razões de IPR. A partir da revisão inicial, foram identificadas 
várias entradas duplicadas no arquivo. 

 

Revisão do sistema: Implementação Técnica 
 

O portal AGLA foi revisto por ter a mais recente e mais moderna base de código e por 
proporcionar um nível de funcionalidade superior. O portal AGLA está actualmente 
implementado em HTML, CSS e JavaScript. O acesso aos dados é fornecido pelas aplicações 
ColdFusion a partir de uma base de dados Oracle. O Map Search usa o plugin JavaScript do 
Map Map JavaScript do código aberto. Registros individuais usam um plugin de mapa Google 
incorporado (que não é mais suportado gratuitamente). Esta pilha de tecnologia pode ser 
melhorada para fornecer uma arquitetura mais moderna, mais flexível e mais fácil de manter. 
Ela também pode ser implementada utilizando tecnologias de desenvolvimento web mais 

https://leafletjs.com/


33 

Actualização do Arquivo de Literatura Cinzenta da 
SADC: Relatório Final 

Outubro de 
2020 

 

 

modernas em linha com os padrões actuais da indústria e a base de habilidades dos 
desenvolvedores web actuais. As recomendações para a modernização da implementação 
técnica são fornecidas mais adiante neste documento. 
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Revisão do sistema: Funcionalidade e apresentação 
 

As páginas seguintes compõem a interface do usuário do sistema actual: 
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Página inicial 
https://www.bgs.ac.uk/africagroundwateratlas/archive.cfm 

 
 

 

 

Ligações para: 
 

• Página "Pesquisa por palavra-chave" >>> 

• Página "Pesquisa no mapa" >>> 

O país salta para os resultados da "Pesquisa de Resultados" para o país selecionado 
>>> 

 
 

Esta página está disponível tanto em inglês como em francês. 

https://www.bgs.ac.uk/africagroundwateratlas/archive.cfm
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Pesquisa por palavra-chave 
https://www.bgs.ac.uk/africagroundwateratlas/atlas.cfc?method=search 

 
 

 

 
 

 
Pesquisar por um ou mais de: 

 

• Título (texto livre) 

• Autor (texto livre) 

• Palavra-chave (lista) 

• País (lista) 

• Qualquer combinação (selecionar) 

• Só devolva correspondências com links de arquivo (caixa de seleção) 

Envie para "Resultados da Pesquisa" >>> 

 
 

Esta página está disponível tanto em inglês como em francês. 

https://www.bgs.ac.uk/africagroundwateratlas/atlas.cfc?method=search
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Pesquisa no mapa 
https://www.bgs.ac.uk/africagroundwateratlas/leaflet_map.cfm 

 
 

 

 
 
 

Clique em um item do 

mapa Links para 

"Registro completo" >>> 

 
 

Esta página está disponível tanto em inglês como em francês. 

https://www.bgs.ac.uk/africagroundwateratlas/leaflet_map.cfm
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Resultados da pesquisa 
https://www.bgs.ac.uk/africaGroundwaterAtlas/atlas.cfc?method=listResults&title_search=ke 
nya&authorBoolean=AND&titleboolean=AND&pageSize=10&start=80&reportpdf=Y 

 
 

 

 
 
 
 
 

Mostra a lista de relatórios combinados, agrupados por país: 
 

• Autor(es) 

• Ano 

• Título 

• Ícone indicando disponibilidade de arquivo (NÃO LINK!) 

• Link para "Full Record" >>> 

Esta página está disponível tanto em inglês como em francês. 

https://www.bgs.ac.uk/africaGroundwaterAtlas/atlas.cfc?method=listResults&title_search=kenya&authorBoolean=AND&titleboolean=AND&pageSize=10&start=80&reportpdf=Y
https://www.bgs.ac.uk/africaGroundwaterAtlas/atlas.cfc?method=listResults&title_search=kenya&authorBoolean=AND&titleboolean=AND&pageSize=10&start=80&reportpdf=Y
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Registro completo 
https://www.bgs.ac.uk/africaGroundwaterAtlas/atlas.cfc?method=ViewDetails&id=KE0009 

 
 

 

 
 
 
 
 

Mostra os detalhes completos de um relatório: 
 

• Autor(es) 

• Ano 

• Título 

• Abstracto 

• Países 

• Tipo de relatório 

• Língua(s) 

• Link para "Arquivo" se disponível >>> URL ou DOI 

• Cobertura (Mapa Google incorporado - NÃO TRABALHANDO 

CONSISTENCIALMENTE PARA TODOS OS USUÁRIOS) 

Esta página está disponível apenas em inglês. 

https://www.bgs.ac.uk/africaGroundwaterAtlas/atlas.cfc?method=ViewDetails&id=KE0009
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As recomendações sobre como a funcionalidade e apresentação do sistema actual podem 
ser melhoradas para melhor atender às necessidades dos usuários extraídas durante o 
exercício de consulta aos usuários são discutidas na secção Recomendações do relatório. 

 
Revisão do sistema: Estatísticas de utilização do website AGLA para 2019 

 

As estatísticas de utilização do site ALGA para o ano 2019 foram analisadas para 
compreender o nível de utilização do site e para ajudar a comprovar quaisquer 
conclusões resultantes do processo de consulta dos utilizadores. 

 
Visitantes diários 

 

Os visitantes são pessoas reais que procuram informações e incluem o navegador de 
mesa e usuários móveis. 

Média de Visitantes por Dia  59 

Page Views por Dia  84 
 

Total de Visitantes para 2019 
 

Houve um total de 13111 visitantes em 2019, chegando às várias páginas do site da AGLA, 
conforme abaixo discriminadas: 

 
Página inicial (EN ou 
padrão) 

9167  

Página inicial (FR) 
 

429 

Página de pesquisa (EN) 12071 
 

Página de pesquisa (FR) 1040 
 

Página do mapa (EN) 
 

839 

Página do mapa (FR) 
 

67 

Página de detalhes (apenas 
em inglês) 

 
959 

 
 

Pesquisas de documentos 
 

Estas são consultas de pesquisa realmente submetidas pelos usuários. 
 

279161 buscas de documentos BY 13111 visitantes = ~21 buscas por visitante 
 

Acertos no site 
 

Os hits são o acesso a qualquer arquivo que faça parte do site, por exemplo, imagens individuais, 
arquivo css, etc. 
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Total de acessos 2611476  

Visitas 427128 17% do total 

 

Acertos de Aranha 
 

2184348 
 

83% do total 
 

(do Google/Bing, etc.) 

Média de acertos por dia 7154 
  

Média de visitas por 
visitante 

20   

 
 
 

Notas estatísticas de uso do site 
 

• A comparação dos visitantes da página de pesquisa com os visitantes da página inicial 
indica que muitas pessoas têm bookmarks para a página de pesquisa 

• As versões francesas das páginas são solicitadas, em média, por 7% dos visitantes 

• Quase 50% dos acessos são da empresa de marketing online "AhrefsBot" - estes 
podem ser bloqueados se assim o desejarem (https://botcrawl.com/ahrefsbot/) 

• Quase 20% dos acessos são de busca comercial distribuída no Reino Unido 
"MJ12bot" - estes podem ser bloqueados se desejado (https://mj12bot.com/) 

 

Revisão do sistema: Análise dos termos de pesquisa do usuário 
 

Também analisamos os termos de pesquisa de usuários inseridos no portal web, na 
tentativa de perceber melhor os tópicos de interesse dos usuários. 

 

O seguinte é uma análise detalhada das palavras-chave mais populares utilizadas para 
pesquisar no portal da SADC numa tentativa de compreender melhor os tópicos de 
interesse para os utilizadores. Esta análise instantânea dos termos de pesquisa cobre o 
período de Abril a Setembro de 2011. Esta análise foi um processo demorado e não houve 
tempo para repeti-lo para 2019 dentro do período de tempo deste relatório de análise 
situacional. Uma análise rápida foi realizada para confirmar que os resultados da análise de 
2011 ainda eram relevantes para as buscas que estavam sendo realizadas no momento 
atual. 

 

Os termos de pesquisa pautados na Tabela 1, são uma combinação dos termos inseridos 
em todos os campos de pesquisa disponíveis no formulário de pesquisa (título, autor, 
palavra-chave, país). No entanto, deve-se notar que 90% de todos os termos de pesquisa 
são inseridos na caixa de texto "Título" sugerindo que um formulário de pesquisa mais 
simples com uma única caixa de pesquisa no estilo Google pode ser considerado na 
remodelação do portal. 

 
 

 
Termos de 
Pesquisa de 
Países 

Termos de 
pesquisa 
relacionados 
com a água 

Termos de 
Pesquisa 
relacionados 
com a 
Geologia 

Termos de 
Pesquisa da 
Organização 

Tipo de 
Relatório 
Termos de 
Pesquisa 

https://botcrawl.com/ahrefsbot/
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(231) 
moçambique 

(337) água (296) geologia (84) recursos (42) relatório 
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(115) Malauí 

 

(102) 
Madagáscar 

 

(65) zâmbia 
 

(62) áfrica 
 

(53) sul 
 

(41) namíbia 
 

(40) Botsuana 
 

(35) zimbabué 
 

(32) tanzânia 
 

(30) angola 
 

(22) Suazilândia 
 

(20) lesotho 
 

(11) congo 

(230) terra 
 

(203) hidro 
 

(187) 
águas 
subterrâneas 

 

(131) 
hidrogeologia 

 

(42) 
hidrogeológico 

(187) 
geológico 

 

(167) mapa 
 

(68) mineral 
 

(46) 
exploração 

 

(42) 
fornecimento 

 

(24) furo de 
sondagem 

 

(23) perfuração 

(77) pesquisa 
 

(55) sadc 
 

(52) 
departamento 

 

(21) britânico 

(26) 
literatura 

 

(22) revisão 
 

(20) 
baixar 

 

(14) estudo 
 

(8) mestre 

 

 

Recomendações 
 

As seguintes recomendações são feitas para melhorar o portal SADC-GLA de acordo com 
os requisitos do utilizador e para melhorar a sua capacidade de manutenção e 
sustentabilidade no futuro. 

 

Actualizações de dados 
 

Será realizada uma GQ geral de todas as entradas existentes na SADC para preencher as 
lacunas de dados identificados, sempre que possível, e remover duplicados. Isto irá 
concentrar-se na actualização das ligações de documentos ao vivo e ligação a sites 
externos para melhorar a disponibilidade de literatura através do Arquivo. 
A Georreferenciação não será realizada para as entradas existentes na base de dados, 
mas as informações do País serão completadas. O dicionário de palavras-chave será 
racionalizado. 

 

A base de dados será padronizada para que qualquer manipulação de dados seja 
auditada com precisão, com uma trilha de auditoria completa e completa. Restrições 
adicionais de dicionário serão adicionadas à base de dados para proporcionar um 
melhor control dos meta-dados. 
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Actualizações do Sistema de Software 
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A fim de modernizar a implementação técnica do portal SADC-GLA, recomenda-se um 
sistema de software de três níveis que compreende uma apresentação, uma aplicação e 
um nível de dados, conforme delineado no diagrama abaixo. 

 
 
 
 
 

 
 
 

A camada de apresentação neste caso será um portal web, enquanto a camada de 
dados será o sistema de base de dados Oracle revisto. Todo o desenvolvimento irá 
utilizar o sistema de gerenciamento de código fonte do GitLab e será implantado por 
pipelines CI/CD guiados por testes. 

 

portal web 
 

O portal web fornecerá a interface do usuário e será responsável por apresentar a interface 
que permite aos usuários definir seus requisitos de pesquisa. O portal web irá interagir com 
a aplicação (descrita abaixo) de forma a retornar e apresentar as informações solicitadas 
pelo usuário. O portal web será implementado usando html, javascript (usando bibliotecas 
como jQuery) e css e será responsivo para garantir o seu funcionamento em vários 
tamanhos de ecrã. 

 
 

Aplicação 
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A aplicação fica entre o portal web e a base de dados. Ela fornece uma Interface de 
Programação de Aplicativos (API) que recebe os pedidos do portal web, consulta a base 
de dados e depois retorna os dados para o portal web. A aplicação implementará uma API 
padrão de Transferência de Estado Representacional (REST), recebendo solicitações na 
forma de Localizadores de Recursos Uniformes (URLs) e retornando dados como texto 
padrão de Notação de Objeto JavaScript (JSON). 

 

Base de dados 
 

Geralmente, o base de dados será racionalizado em uma estrutura robusta com uma 
arquitectura que nos permite continuar a hospedá-lo como agora, mas também se presta 
a ser executado em uma plataforma diferente, se necessário. 

 

Benefícios 
 

Os benefícios desta abordagem é que as três camadas estão apenas frouxamente ligadas 
umas às outras. Se a estrutura do base de dados mudar, a aplicação pode gerenciar essas 
mudanças sem afectar o portal web. O design do portal web pode ser modificado, ou um 
novo portal ou aplicativo desenvolvido, sem necessidade de alterações na aplicação. A API 
também pode ser estendida para fornecer pedidos adicionais sem afectar a funcionalidade 
existente. 

 

Actualizações relacionadas à pesquisa 
 

As seguintes recomendações são ordenadas na sequência de viagem do utilizador 
capturada no workshop de Pesquisa de Utilizadores e não são priorizadas: 

 

i. Melhorar a optimização dos motores de pesquisa 
ii. Considerar critérios de pesquisa para verificação ortográfica 
iii. Simplifique o formulário de pesquisa. Isto pode significar uma única caixa de 

texto para critérios de pesquisa que foi então utilizada em consultas contra os 
principais campos de metadados. 

iv. Tornar mais óbvio o "excluir resultados onde o documento não está disponível". 
v. Potencialmente remova ou simplifique a interface do mapa. A maioria dos 

documentos refere-se a um país e não a uma localização específica e a 
maioria dos utilizadores parece pesquisar pelo nome do país e não por 
uma localização geográfica mais direccionada. 

vi. Atualize a página de resultados da pesquisa e as páginas de detalhes do 
documento levando em conta os campos mais bem preenchidos, conforme 
informado pelo fluxo de trabalho de Revisão de Dados. 

vii. Se um documento não estiver disponível para download, então ofereça aos 
usuários uma maneira fácil de realizar uma pesquisa do documento em 
outro lugar - por exemplo, muitos dos documentos vêm com DOIs ou 
referências acadêmicas que são altamente prováveis de resultar no 
documento ser encontrado através de motores de busca populares. 

viii. A revisão do usuário omitiu a necessidade de o sistema estar na língua 
inglesa e francesa. Retornaremos aos representantes do usuário para 
consultar esse requisito. 

 
Actualizações relacionadas à administração 
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i. Utilizar o Google Analytics e criar um painel de controlo que possa ser acedido 
pela SADC-GMI, BGS e IGRAC 

ii. Criar um processo de entrada de novos documentos que envolva a SADC-GMI 
e os seus parceiros de confiança, mas esperar que este processo evolua ao 
longo do tempo à medida que o modelo de governação for formalizado. 
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iii. Definir o modelo de governança para adição, edição e control de 
qualidade do conteúdo do novo site. 

iv. Investigar como superar as questões de DPI e, em última instância, tornar 
mais documentos publicamente acessíveis. 

 
Modelo dos Jovens Profissionais 

 

Desde Setembro de 2019, a SADC-GMI iniciou um projecto de expansão do Portal de 
Informação de Águas Subterrâneas da SADC (SADC-GIP), que está a ser implementado 
pelo IGRAC. O SADC-GIP, lançado em 2017, é um portal web, constituído por um 
visualizador de mapas e uma base de dados de documentos para armazenamento e 
partilha de dados e informações relacionadas com as águas subterrâneas na região da 
SADC. É gerido pela SADC-GMI com o apoio técnico do IGRAC. Foi estabelecido para 
tornar a informação facilmente disponível para os Estados Membros da SADC, instituições 
de pesquisa e outras organizações internacionais. Contém, entre outros, mapas compilados 
durante o Projecto de Mapeamento Hidrogeológico da SADC, uma base de dados de furos, 
os mapas de Risco das Águas Subterrâneas da SADC, etc. 

 

Como parte do projecto, jovens profissionais dos membros da SADC foram contratados 
para se capacitarem em aspectos de armazenamento e partilha de dados sobre águas 
subterrâneas. Eles trabalham em ministérios ou agências responsáveis pela gestão das 
águas subterrâneas e estão envolvidos em tópicos como a recolha de dados sobre 
águas subterrâneas, gestão de dados, desenvolvimento de políticas ou implementação 
de políticas. A maioria deles tem menos de 35 anos e possui um diploma de ensino 
superior. Os jovens profissionais estão envolvidos nas seguintes atividades do projeto: 

 

• Contribuir para a análise situacional das bases de dados de águas subterrâneas na 

SADC. 

• Completar um curso de formação on-line sobre QGIS. 

• Participar de um workshop de gestão do conhecimento; 

• Participar num workshop de formação sobre Sistemas de Informação Geográfica 
(SIG), Infra-estrutura de Dados Espaciais (SDI) e o SADC-GIP. 

 
 

Pediu-se às pessoas concentradas dos Estados membros que indicassem 2 jovens 
profissionais por país. Até à data, 25 jovens profissionais fazem parte do projecto, 
provenientes de 13 estados membros da SADC (de um total de 16). 

 
 

 
Estado 
Membro 

Número de 
jovens 
profissionais 

Angola 2 

Botsuana 2 

Comores 2 
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REPÚBLICA 
DEMOCRÁTI
CA DO 
CONGO 

\ 

eSwatini 2 
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Lesotho 2 

Madagáscar \ 

Malawi 2 

Maurício 1 

Moçambique 2 

Namíbia 2 

Seychelles \ 

África do Sul 2 

Tanzânia 2 

Zâmbia 2 

Zimbabué 2 

Total 25 

 

 
O jovem profissional será oferecido para alargar o seu contrato de forma a contribuir 
também para o projecto SADC-GLA. Eles serão encarregados de recolher documentos e 
registos bibliográficos relacionados com as águas subterrâneas no seu país. Estes podem 
ser relatórios, documentos de política, manuais, artigos científicos, estudos, livros, etc., 
provenientes de organizações nacionais e internacionais. O IGRAC irá validar os registos 
recolhidos e carregá-los na SADC-GLA. A fim de monitorar o engajamento dos jovens 
profissionais, eles irão relatar as suas pesquisas bibliográficas. Os seus relatórios 
incluirão: organizações consultadas; lista de dados recolhidos de cada fonte; principais 
desafios para recolher documentos; potenciais fontes futuras de informação e sugestões 
para a SADC-GLA. 

 

Os jovens profissionais receberão um subsídio de 200,00 USD no final de todas as tarefas, 
que deverá ser pago até 30/04/2020. O jovem profissional será supervisionado pela equipa 
do projecto e pelas pessoas focais. 
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Horário de trabalho 
 

 Descrição da tarefa Jan Fev Mar Abr Maio Jun 

 
 
 
 
 

Pacote 

de 

Trabalho 

1 

WP1.1 Revisão de dados 

1. Revisar os dados existentes       

2. Iniciar o modelo dos jovens profissionais 

WP1.2 Revisão do Sistema 

3. Identificar os principais requisitos e funcionalidades       

4. Desenvolver um modelo de governação 

5. Analisar o sistema actual (base de dados e portal) 

WP1.3 Relatório   

6. Relatório sobre o WP1 incluindo plano para WP2       

 
 
 
 
 
 
 
 

Pacote 

de 

Trabalho 

2 

WP2.1 Actualização de dados 

7. Actualização dos dados de ABL existentes       

8. Preparar novos dados da AGLA e SADC-GIP 

9. Compilação de novos dados dos Estados-Membros    

WP2.2 Actualização do sistema 

10. Actualizar e povoar o sistema de base de dados 
      

11. Desenvolver protocolos para 
adicionar/editar/actualizar dados 

12. Desenvolver uma API habilitada para a web 

13. Desenvolver um novo portal web 

14. Acolher o sistema actualizado de ABL da SADC 
    

WP2.3 Relatório 

15. 15. Relatório sobre o WP2, incluindo estratégia de 
longo prazo 

      

Trabalho 

 
Pacote 3 

16. Manual do Utilizador       

17. Realizar treinamento extensivo dos principais 
usuários do sistema 

Outros Gestão de Projectos em Curso       
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Anexo 3: Actualização do Projecto 

 
 
 
 
 
 
 

Actualização do Projecto de Arquivo de 
Literatura Cinzenta da SADC 

 
 
 

31 de Março de 2020 
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Ações e atualizações da reunião anterior (17 de março) 

ACÇÃO 1: Nome de domínio: Equipa BGS para enviar opções de domínio e 
implicações de custos para SADC-GMI; SADC-GMI para finalizar nome de arquivo e 
URL 

 

ACTUALIZAÇÃO 1: Da IONOS, que a BGS já usou anteriormente para registrar 
nomes de domínio: 

 

• .co.uk - £10 por ano 

• .org.uk - £10 por ano 

• .com - £13 por ano 

• .org - £16 por ano 

• .info - £16 por ano 

• Os nomes de domínio existentes podem ser verificados no site daIONOS 

ACÇÃO 2: Relatório de progresso: BGS/IGRAC para enviar um breve relatório de 
progresso até 31 de Março 

ACTUALIZAÇÃO 2: Concluída 
 

ACÇÃO 3: Documento de governação: BGS/IGRAC enviará a minuta do documento 
para comentários até 15 de Abril, para discussão na próxima reunião de 17 de Abril 

ACTUALIZAÇÃO 3: Em andamento 
 

ACÇÃO 4: Jovens Profissionais: SADC-GMI/IGRAC para finalizar contratos e 
instruções para YPs, incluindo os países que se aproximam actualmente ausentes do 
projecto GIP 

 

ACTUALIZAÇÃO 4: YPs agora têm contratos e instruções para começar a trabalhar 
 

Oficina Interna de Projeto 

A equipa do projecto realizou um workshop de projecto de dois dias nos dias 25-26 
de Março. O workshop deveria ter sido realizado na sede da BGS em Keyworth, mas 
foi realizado online através do ZOOM. O objectivo do workshop seria o seguinte: 

 

• Com base nos resultados do Relatório de Análise Situacional, 
acordar decisões finais sobre o design do novo sistema SADC-GLA, 
incluindo a base de dados, API e portal web 

• Definir as tarefas específicas necessárias, cronograma e responsabilidades dentro 

da equipe 

• Chegar a acordo sobre aspectos chave para o modelo de governação 

O 1o dia contou apenas com a presença do pessoal da BGS, enquanto o 2o dia também 
envolveu o pessoal do IGRAC. 

 

https://www.ionos.co.uk/domains/domain-names
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Base de dados 

A estrutura da nova base de dados foi finalizada (Anexo 1) e está agora em fase de 
implementação. Foram iniciados os trabalhos de actualização dos dados existentes 
no âmbito da 
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AGLA para que possa ser migrado para a nova estrutura de base de dados. Isto 
envolverá a revisão e actualização do dicionário de palavras-chave numa estrutura 
racionalizada de "pais" e "filhos", depois mapeando todas as palavras-chave 
existentes na base de dados AGLA para o novo dicionário de palavras-chave da 
SADC-GLA. As actualizações da base de dados devem ser completadas até 17 de 
Abril (Figura 1). 

Depois disto, a equipa da base de dados irá concentrar-se em mais QA dos dados 
existentes dentro da SADC- GLA - preenchendo principalmente os dados-chave em 
falta - e a adição de novos dados - inicialmente do SADC-GIP, depois dos YPs e do 
IGRAC. 

 

A equipa da base de dados está também a finalizar um novo modelo de meta-dados 
a ser usado e testado pelo IGRAC e pelos YPs para agrupar novos dados para a 
SADC-GLA. 

 

Portal Web & API 

A estrutura do novo portal web e API foi finalizada (Anexo 2) e o trabalho preparatório 
está em andamento, de modo que a fase principal de desenvolvimento pode começar 
assim que o desenvolvimento da base de dados estiver concluído. A maior parte do 
desenvolvimento do portal web e do AIP ocorrerá como um sprint de desenvolvimento 
durante as últimas duas semanas de abril (Figura 1). Durante o sprint, a equipe da 
web e da aplicação irá trabalhar intensamente no projeto, com a contribuição da 
equipe da base de dados quando necessário. 

 

Antes disso, a equipa web irá produzir configurações finais e maquetas para revisão 
pela SADC- GMI. O texto para as páginas web também será redigido para revisão 
pela SADC-GMI. 

 

Processo de Revisão 

Após a corrida do desenvolvimento, o novo sistema será submetido a um processo 
de revisão interna na BGS durante as duas primeiras semanas de Maio (Figura 1). O 
novo sistema funcional será então lançado para revisão externa até 15 de Maio, 
permitindo que o feedback da SADC-GMI seja abordado antes da conclusão do 
projecto no final de Junho. 

 

Novos dados da SADC-GIP e Jovens Profissionais 

As instruções foram emitidas para os YPs em 25 de Março com um modelo provisório 
de metadados, que será actualizado com o novo modelo no início de Abril. A BGS 
está também a trabalhar num modelo de autorização de IPR, que será preenchido 
pelos YPs para garantir que foram dadas as permissões necessárias para que os 
documentos possam ser partilhados na ABL. 

 

Foi estabelecido o prazo de 22 de Maio para que os YPs devolvam os modelos e 
relatórios completos ao IGRAC. O IGRAC fará o acompanhamento com os YPs 
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durante este período para garantir que o prazo seja cumprido. O IGRAC irá então 
verificar os dados fornecidos pelos YPs para que estes possam ser carregados 
directamente para a ABL pelo pessoal da BGS. 

 

Antes do prazo do YP, o IGRAC irá utilizar o novo modelo de meta-dados para 
fornecer dados para todos os documentos relevantes actualmente armazenados no 
SADC-GIP. Estes metadados serão carregados para a ABL (Figura 1). 
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Governança 

A governação foi discutida durante o workshop interno do projecto e o trabalho de 
desenvolvimento de um documento de governação foi iniciado, o qual será distribuído 
à SADC-GMI no dia 15 de Abril. 

 

Outros 

Um tradutor francês é confirmado e a equipe do projeto está em processo de 
contratação de um tradutor português. 

 

O impacto potencial do Covid-19 na entrega do projecto foi discutido durante o 
workshop do projecto. A equipa do projecto não prevê quaisquer atrasos no 
desenvolvimento do sistema. Foi sugerido que poderia haver atrasos na recolha de 
dados pelos YPs, mas isto deve ser mínimo, uma vez que a maioria da recolha de 
dados será feita online/remotely. O workshop de formação, que estava programado 
para ter lugar na África do Sul em Junho, não será possível. Isto deverá ser discutido 
mais aprofundadamente entre a SADC-GMI e a BGS para determinar se isto poderá 
ter lugar numa data posterior, ou online. 
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FIGURA 1: TAREFAS DE PROJECTO E CRONOGRAMA 
 

 30 Mar... 

 
3 Abr 

6-10 

 
Abr 

13-17 

 
Abr 

20-25 

 
Abr 

27 Abr- 

 
1 de 
Maio 

4-8 

 
Maio 

11-15 

 
Maio 

18-22 

 
Maio 

25-29 

 
Maio 

1-5 

 
Jun 

8-12 

 
Jun 

15-19 

 
Jun 

22-26 

 
Jun 

BASE DE DADOS              

Actualizar estrutura do base de dados              

Consertar e migrar os dados existentes              

Dados existentes de GQ              

Adicionar dados existentes da SADC-
GIP 

             

Contribua para a corrida              

WEB & API              

Trabalho de preparação              

SPRINT (corrida)              

Revisão Interna              

Revisão Externa              

SISTEMA FINAL              

Concluir com base em revisão externa              
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Relatório Final & Manual do Usuário              

GOVERNANÇA              

Projecto de documento de governação 
para a SADC-GMI 

             

JOVENS PROFISSIONAIS              

Receba os modelos de meta-dados              

Modelos de meta-dados de GQ              

Adicionar dados              

ENTREGAS 1  2    3      4 

 
 

ENTREGAS 
 

1. Relatório de progresso - 31/3 
2. Projecto de documento de governação (15/4) e reunião de progresso (17/4) 
3. Sistema Funcional - 15/5 
4. Sistema final, relatório e manual do usuário - 30/6 

 

 
Anexo 1 SADC-GLA Desenho do Modelo de Base de Dados Relacionais 
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Anexo 2 SADC-GLA Design do Web Portal 

• Início 

o Texto de introdução 
o Pesquisa de frases {TEXT} >> Resultados da pesquisa 
o Links para páginas de países (x16) >> Lista de países 
o Link para >> Pesquisa avançada 
o Dados de contacto 

• Pesquisa Avançada 

o Título {TEXT} 
o Autor {TEXT} 
o País / Países {LISTA DE CÓDIGOS} 
o Hierárquico (2 níveis) Palavra-chave / Palavras-chave {LISTA DE 

CÓDIGOS} 
o Apenas Ligado {BOOLEAN} 
o {GO BUTTON} >> Resultados da pesquisa 
o Permitir múltiplos países e palavras-chave 

• Resultados da pesquisa 

o Tabela de citações com opções de ordenação de colunas e links de 

paginação 
o Citações mostram links ao vivo onde disponíveis 
o Destacar os critérios de correspondência de pesquisa (ou seja, palavra no 

título, palavra-chave, etc.) 
o Capacidade de filtragem 
o Linhas link para >> Detalhes da Citação 

• AÇÃO: TODOS para decidir sobre a lista de campos a serem exibidos nos 

resultados da pesquisa 

• Detalhes da Citação 

o Tabela de todos os meta-dados disponíveis para uma citação 
o Citações mostram links ao vivo onde disponíveis 
o Se houver dados espaciais presentes, use o JavaScript progressivo 

para adicionar mapa 

• Lista de países 

o Lista de página única de todas as citações para um único país 
o Destinado para fácil indexação pelos motores de busca 
o Linhas link para >> Detalhes da Citação 

• Sobre 

• T&Cs, Privacidade e Direitos Autorais 
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Anexo 4: Documentação do sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documentação do Sistema de Arquivo de 

Literatura de Águas Subterrâneas da 

SADC 
 
 
 

Junho de 2020 

 
 
 
 

Autores: 

Patrick Bell, Colin Blackburn, Simon Burden, Ken Lawrie, Martin 
Nayembil, Andrew Simister, Kirsty Upton 
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Introdução 
 

O Instituto de Gestão das Águas Subterrâneas da Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC-GMI) é um centro regional de excelência para a gestão das águas 
subterrâneas, cuja visão é assegurar o uso equitativo e sustentável e a protecção das 
águas subterrâneas na região da SADC. Em 2020, a SADC-GMI iniciou um projecto de 
actualização do Arquivo de Literatura Cinzenta da SADC (SADC-GLA), para o tornar num 
arquivo online totalmente funcional de literatura sobre águas subterrâneas para a região 
da SADC. O projecto teve início em Fevereiro de 2020 e foi implementado pelo Pesquisa 
Geológica Britânica (BGS), em colaboração com o Centro Internacional de Avaliação de 
Recursos de Águas Subterrâneas (IGRAC). 

 
O novo SADC-GLA é implementado como um sistema flexível e inter-operável, 
compreendendo uma base de dados, uma aplicação e uma interface de utilizador online. 
O sistema será alojado pelo a Pesquisa Geológica Britânica durante 2 anos, e depois 
entregue à SADC-GMI. Este relatório fornece as especificações técnicas para o sistema. 

 
Visão geral do sistema 

 

O portal SADC-GLA é parcial implementado como um sistema de software de três níveis 
que inclui apresentação, aplicação e camadas de dados, como delineado na Figura 1. No 
sistema actual a camada de apresentação é um portal web e a camada de dados é um 
sistema de base de dados relacional Oracle 11g. A camada de aplicação, que medeia entre 
o portal web e a base de dados, é um servidor de interface de programação de aplicações 
(API) Transferência Representativa do Estado (REST). 

 

Os benefícios desta abordagem é que as três camadas estão apenas livremente ligadas 
umas às outras. Se a estrutura do base de dados mudar, a aplicação pode gerenciar essas 
mudanças sem afectar o portal web. O design do portal web pode ser modificado, ou um 
novo portal ou aplicativo desenvolvido, sem necessidade de alterações na aplicação. A API 
também pode ser estendida para fornecer pedidos adicionais sem afectar a funcionalidade 
existente. 

 
 

 

 
Figura 1: Visão Geral da Arquitectura SADC-GLA 

 

Interface do usuário 
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Desenho 
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A Interface de Usuário SADC-GLA é implementada em HTML e JavaScript e acessa os 
dados usando solicitações XHR para a API. 

 

• A IU e o base de dados não estão diretamente ligados - todos os pedidos de 

dados utilizam XHR para chamar a API 

• Todo o acesso aos dados é somente leitura e todos os pedidos utilizarão HTTPS 

• O código UI foi concebido para ser auto-contido e não está ligado a nenhum 

recurso externo - não são utilizados serviços de terceiros 

• A IU não utiliza Cookies - por isso não é necessário o "consentimento" popup 

• Sempre que possível, as normas do W3C serão seguidas 

• As bibliotecas JavaScript usadas (jQuery e Leaflet) serão armazenadas localmente 

• Todos os recursos (CSS, imagens ...) serão armazenados localmente 

• O servidor webserver anfitrião é usado para fornecer o lado do servidor - inclui 

para o cabeçalho, rodapé e navegação. Este webserver é atualmente IIS, mas 

Apache e NGINX poderiam fornecer a mesma funcionalidade. 

• Nenhum outro código (Java, PHP, etc.) precisará ser instalado no servidor 

web para implantar a interface de usuário. 

Isto deve permitir que a IU seja implantada em qualquer servidor web desde que tenha 
acesso à rede HTTP à API - que pode ser uma máquina local ou um servidor remoto em 
qualquer parte do mundo. 

 

Descrições das pastas 
 

Folder Tipo(s) de 
arquivo(s) 

Conteúdo 

/recursos/imagens/... PNG, SVG, JPG & 
GIF 

Logotipos, bandeiras de países, ícones UI 

/recursos/CSS/... CSS Estilos principais de configurações 

/recursos/cache/... JSON Fronteiras dos países em cache como 
GeoJSON 

/recursos/JS/... JS Bibliotecas JavaScript e código JavaScript 
central 

/SADC/... HTML5 Modelos de páginas web 

/SADC/inclui/... HTM O cabeçalho, navegação e rodapé HTML5 
inclui 

/SADC/CSS/... CSS Fonte e cores do site 

/SADC/docs/... XLSX, PDF Downloads, por exemplo, arquivo de 
entrada de dados do Excel 

/SADC/js/... JS Código de inicialização da página web 

 

Bibliotecas JavaScript Utilizadas 
 

• jQuery 3.4.1 - tratamento de eventos e pedidos 

de XHR https://jquery.com/ 

https://jquery.com/
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• Folheto 1.5.1 - mostrar mapa na página 

de detalhes https://leafletjs.com/ 

• Leaflet Lat/Lng Graticule Plugin - adiciona sobreposição 

de grelha ao mapa 

https://github.com/cloudybay/leaflet.latlng-graticule 

Aplicação JavaScript 
 

Arquivo Descrição 

agw.core.js Envolvente para componentes modulares 

agw.api.js Lida com todas as chamadas API 

agw.ln.js Funcionalidade multi-linguística 

agw.detail.js Exibição de um registro detalhado 

agw.detail.map.js Mapa de manuseamento mostrado para 
um registo detalhado 

agw.searchForm.js Lida com a interacção com o formulário de 
pesquisa 

agw.phraseSearch.js Funcionalidade de pesquisa de frases 

agw.searchResultados.js Visualização dos resultados da pesquisa 

agw.memberCountries.js Exibição das listas de países 

Gestão de Dados 
 

Um download da planilha Excel (como enviada aos jovens profissionais) estará disponível 
para download para aqueles que desejam inserir múltiplos registros. Um formulário de 
entrada de dados (com os mesmos campos do arquivo Excel) é fornecido - os dados 
inseridos são publicado em série, em um formato fácil de "cortar e colar" que pode ser 
copiado diretamente para a planilha do Excel. As novas entradas assim inseridas serão 
enviadas por e-mail para o SADC-GMI para Questões e respostas. Um popup "reportar um 
erro" está disponível na página de detalhes de cada registro. Isto permitirá que os 
utilizadores reportem erros nos dados existentes. Os relatórios de erro serão enviados por 
e-mail para a SADC-GMI para QA (Questões e respostas). 

 

Serviço de mapas 
 

O Mapa de Folhetos utilizado na página de detalhes do documento utiliza um serviço 
aberto de mapa WMS fornecido pelo BRGM em nome da OneGeology 
(https://mapsref.brgm.fr/wxs/refcom- brgm/refign). Os dados topográficos mostrados 
são provenientes de Open Street Map. 

 

API 
 

Desenho 
 

O servidor API implementa uma API REST padrão: 
 

• receber solicitações HTTP na forma de Localizadores de Recursos Uniformes 

https://leafletjs.com/
https://github.com/cloudybay/leaflet.latlng-graticule
https://mapsref.brgm.fr/wxs/refcom-brgm/refign
https://mapsref.brgm.fr/wxs/refcom-brgm/refign


54 

Actualização do Arquivo de Literatura Cinzenta da 
SADC: Relatório Final 

Outubro de 
2020 

 

 

(URLs) de um cliente, 
• usando os parâmetros nessas URLs para formar consultas de base de dados, 

• a consultar a base de dados, 

• retornando dados como texto padrão de Notação de Objeto JavaScript (JSON) para o 

cliente. 
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Usando a API 
 

O API responde a uma série de consultas dos clientes. Uma consulta é formada 
pela adição de texto estruturado à URL base da API. 

 
As seguintes consultas estão disponíveis: 

 
• obter uma lista dos países da SADC 

• obter uma lista de palavras-chave 

• obter os detalhes resumidos de um documento utilizando a sua identificação única 

• obter os detalhes completos de um documento usando a sua identificação única 

• obter todos os detalhes resumidos para um único país da SADC 
o pesquisar na base de dados os resumos que correspondem a 

qualquer uma ou a todas as listas de termos de pesquisa: 
o país, palavra-chave, autor, título, tipo de relatório 
o pesquisa de frases em geral 
o estreitar por um leque de anos de publicação + escolher apenas os 

documentos com links disponíveis 
o obter os resultados em lotes manejáveis 

 
Para cada uma dessas consultas, a API retorna uma resposta JSON estruturada contendo 
os dados e quaisquer meta-dados relevantes ou qualquer informação de erro, caso a 
consulta tenha falhado. A documentação completa de todas as consultas e suas respostas, 
incluindo exemplos, pode ser encontrada na página de documentação da API do servidor. 
Outra documentação está disponível como um documento OpenAPI JSON, embora isto 
seja mais útil para sistemas automatizados para ajudar na criação de consultas e análise 
de respostas. 

 
Implementação de software 

 

A API é implementada usando a linguagem Python 3, utilizando uma série de pacotes 
padrão. O pacote principal é o FastAPI que é usado para definir rotas (consultas) e retornar 
modelos definidos (respostas) como JSON. FastAPI faz uso do uvicorn para executar um 
serviço da API. FastAPI também valida automaticamente as consultas de entrada, 
retornando erros se as consultas estiverem incorretas de alguma forma. O pacote etlhelper 
é usado para lidar com conexões de base de dados e consultas SQL, retornando linhas do 
base de dados em resposta a consultas SQL. 

 
O software está estruturado em várias camadas: 

 
• funções de rota e funções de dados de suporte 

• definições do modelo 
• manipuladores de bases de dados 

• consultas SQL 

 
Para uma consulta típica, a API irá encaminhar a consulta para a rota apropriada. A rota 
irá automaticamente analisar e validar a URL usando FastAPI. Se a consulta estiver 
correta, a função de rota estrutura qualquer parâmetro da consulta e pede a sua função de 
dados para uma resposta. A função de dados encaminha a consulta estruturada para um 
manipulador de base de dados. O manipulador usa os parâmetros da consulta para 
construir a consulta SQL apropriada e envia-a para a base de dados usando o etlhelper. 
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Uma vez que a base de dados tenha retornado um número de linhas em resposta a uma 
consulta, o manipulador faz algumas alterações estruturais e envia a lista de linhas de volta 
para a função de dados. O 
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A função de dados utiliza as linhas e constrói modelos de objetos a partir dos dados dessas 
linhas. Esses itens de dados são adicionados a um objeto modelo de resposta e enviados 
de volta para a rota. Em seguida, o itinerário retorna essa resposta com FastAPI 
transformando automaticamente o modelo em texto JSON antes de devolvê-lo ao cliente. 

 
Implementação de servidores 

 

O servidor pode ser implantado de várias maneiras. Uma vez que todos os pacotes 
Python estejam instalados, ele pode simplesmente ser executado a partir da linha de 
comando usando o uvicorn. Entretanto, é mais prático implantar o servidor usando um 
container Docker. Tal container é definido dentro da implementação e pode ser 
executado de várias maneiras. 

 
Existe alguma configuração relacionada principalmente com a base de dados de 
destino. Enquanto a implementação actual usa Oracle, seria simples mudar para um 
sistema de base de dados diferente, PostgreSQL por exemplo, modificando a 
configuração e parte do SQL. O resto do código não precisaria ser alterado. 

 
Glossário 

 

API - Interface de Programação da 

Aplicação  

HTTP - Protocolo de Transferência 

HyperText  

JSON - Notação de objectos JavaScript 

REST - Transferência Representativa 

do Estado  

SQL - Linguagem de Consulta 

Estruturada 

URL - Localizador Uniforme de Recursos 
 

Base de dados 
 

Visão geral da base de dados 
 

A base de dados é implementada dentro de um sistema de gestão de base de dados 
relacional Oracle 11gR2 e cataloga a literatura sobre águas subterrâneas relevante para a 
Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC). Contém meta-dados 
gerais sobre a literatura, incluindo referências para milhares de relatórios, artigos, livros, 
documentos de conferência, documentos de políticas e mapas. A base de dados é um 
componente de um sistema de arquitectura de 3 camadas que inclui uma camada API e 
interface GUI que oferece uma biblioteca catalogada e pesquisável incluindo downloads 
directamente dentro do sistema ou uma ligação web externa de literatura sobre águas 
subterrâneas relevante para a SADC. A base de dados oferece meta-dados adicionais 
sobre a literatura que permite que o sistema SADC-GLA seja facilmente pesquisável por 
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autor, título, país e palavras-chave. 
 

O conteúdo da base de dados provém principalmente do arquivo existente do Grey 
Literature Archive (GLA), que é mantido pela BGS. Os metadados dos documentos são 
mantidos na sua língua original no catálogo mas também implementados é um conjunto 
internacionalizado de dicionários de Keyphrase (vocabulários controlados) em inglês, 
francês e português que são usados para etiquetar os itens do catálogo para ajudar na 
busca e recuperação de dentro do portal. Os novos dados adquiridos serão submetidos a 
procedimentos de GQ e CQ e serão incluídos na base de dados, conforme apropriado. 
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Estrutura da Base de Dados 
 

A base de dados é implementado dentro de um sistema de banco de dados relacional 
Oracle 11gR2 e compatível com outros sistemas de bancos de dados relacionais. A base 
de dados é um desenho normalizado e contém uma tabela de índice principal 
(SGA_CATALOGUE_DETAIL) que contém os meta-dados da instância singular sobre um 
item do catálogo e, em seguida, links para outras tabelas que capturam metadados onde 
pode haver múltiplas instâncias de vários atributos pertencentes ao item do catálogo. 
Esses outros atributos de um catálogo que podem ter mais de uma instância incluem: 
Autores, países, palavras-chave-frases, idioma do documento do catálogo, links para 
recursos externos, estado dos DPIs e cobertura de dados. 

 

A base de dados também emprega técnicas de desnormalização para agregar as saídas 
de dados em visualizações/objetos de consulta para servir como camada intermediária da 
base de dados para fácil acesso pela API e também para optimizar o desempenho da 
consulta. Esta abstração também permite casos em que a estrutura principal da base de 
dados pode ser atualizada sem afectar o sistema ao vivo até quando foi apropriado 
implementar as mudanças no sistema ao vivo. 

 

A base de dados é composta por 19 tabelas (entidades) das quais 11 tabelas são 
vocabulários controlados com subconjuntos. Há também 11 objetos de consulta que fazem 
parte da camada média/de consulta da base de dados. A base de dados também emprega 
estes tipos de objectos como parte do design; sequências, desencadeia e vistas. Os 
objetos do base de dados são nomeados de acordo com um padrão consistente de 
nomenclatura em todo o modelo de dados. 

 

A base de dados também incorpora uma pista de auditoria completa como parte da sua 
implementação com tabelas e triggers de histórico. Todas as alterações aos dados são 
registradas, incluindo quem e quando essa ação foi executada e para todas as novas 
entradas de dados, o usuário e a data para essa ação também são registradas. 

 

Dicionários - Vocabulários 
 

A base de dados utiliza uma série de vocabulários controlados (termos e suas definições) 
para manter um nível consistente de terminologia em toda a base de dados para a 
etiquetagem dos dados. Estes termos são usados para organizar a informação para 
posterior recuperação fácil e/ou entrada de dados. São termos pré-definidos e autorizados, 
lista cuidadosamente selecionada de palavras ou frases, que são usados para etiquetar os 
dados para que possam ser facilmente recuperados por uma variedade de técnicas de 
busca. 

 

Estes reduzem a ambiguidade inerente à marcação de texto livre de dados onde o mesmo 
termo é aplicado e reutilizado de forma consistente em toda a base de dados. Eles também 
são geralmente usados para preencher listas suspensas em aplicações ou listas de 
verificação para o usuário selecionar para entrada de dados, bem como para recuperação 
de dados. 

 

A base de dados da SADC-GLA implementou 11 dicionários para cobrir as seguintes áreas 
temáticas: Palavras-chave - frases-chave, países, idioma, confidencialidade, estado dos 
DPIs, tipos de documentos e os tipos de links de documentos. 

 

Os dicionários de frases-chave foram internacionalizados para 3 línguas acordadas; inglês, 
francês e português para permitir a etiquetagem adequada dos itens do catálogo e a sua 
apresentação no portal web para pesquisa e recuperação em cada uma dessas línguas. 
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Tabela 1: Entidades/Tabelas e suas definições 
 

TABELA DEFINIÇÃO 

SGA_CATÁLOGO_DE-DETALHES Tabela que contém os principais metadados de 
um documento de catálogo que tem relevância 
ou associação a um ou mais países da SADC 

SGA_CAT_CAT_CAT_LINK_DO_PAÍS Tabela que contém a lista de países que fazem 
parte de um documento. Essa é a associação 
entre um documento e um país. 

SGA_CAT_CATEGORIA_LINK Tabela que contém a lista de frases-chave 
relevantes que estão associadas ao documento 

SGA_CATÁLOGO_AUTOR Tabela que contém a lista de autores (em 
ordem de publicação) contra cada documento 

SGA_CAT_LANGUAGEM_LINK Tabela que contém a(s) língua(s) original(ais) 
de um documento 

SGA_RECURSOS_EXTERNOS Tabela que contém um link para a localização 
de um documento ou para uma página onde 
esse link possa estar acessível 

SGA_ ESTADO_IPR Tabela que contém uma referência ao DPI de 
um documento 

SGA_DATA_COBERTURA Tabela que contém a(s) extensão(ões) 
geográfica(is) que define(m) a área de 
influência de um documento 

Dicionários - Vocabulários Controlados 

PAÍS DIC_SADC_AGLA Tabela de dicionários de nomes de países 
incluindo seus códigos ISO 

FRASECHAVE_DIC_SGA Tabela de dicionário de frases-chave de águas 
subterrâneas. Utilizado para etiquetar itens do 
catálogo (documentos) para pesquisa e 
recuperação 

DIC_SGA_SGA_SGA_ TÓPICO_CHAVE Tabela de dicionários de tópicos de frases-
chave. Estas são categorizações das frases-
chave em termos de nível superior para 
filtragem/subconfiguração em pesquisas. 

DIC_SADC_LINGUAGEM Subconjunto de idiomas da tabela de dicionário. 
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Figura 2: Modelo de dados de alto nível (mostrando apenas as entidades de alto nível). 
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Figura 3: Modelo detalhado dos dados da base de dados 

 
 

Ambiente da Base de Dados 
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O banco de dados é baseado no modelo relacional e implementado dentro de um sistema 
de gerenciamento de base de dados relacional Oracle 11gR2 hospedado no BGS. A 
implementação da base de dados utiliza a norma ISO/ANSI SQL e é compatível com a 
maioria dos sistemas de gestão de bases de dados relacionais. Também foram definidas 
unidades de programa no Oracle PL/SQL para reforçar a auditoria como parte de uma 
implementação completa da trilha de auditoria. 

 

A base de dados inclui o uso dos seguintes tipos de objetos do banco de dados: Tabelas, 
visões, seqüências e acionadores. 

 

O conjunto de caracteres da base de dados Oracle é AL32UTF8 e roda em uma plataforma 
Linux x86 de 64 bits. Também é compatível em plataformas Windows. 

 

Os detalhes do código SQL e PL/SQL de criação do objeto estão todos incluídos no Apêndice. 
 

Resumo dos Dados na Base de Dados 
 

Os dados contidos no novo catálogo SADC-GLA foram em grande parte derivados do 
arquivo GLA existente, ao qual o BGS acrescentou, ao longo de muitos anos, um grande 
número de documentos relevantes. Quaisquer novos dados adquiridos através do trabalho 
da SADC-GLA, serão também submetidos a procedimentos de GQ e CQ a serem incluídos 
na base de dados para o crescimento deste recurso para a SADC. 

 

Os dados consistem de uma lista de documentos relevantes para os países da SADC e 
são armazenados numa série de tabelas normalizadas de bases de dados, juntamente 
com outras tabelas. Estas tabelas contêm metadados relativos a estes documentos e são 
necessárias para defini-los dentro de um sistema de catálogo que é pesquisável e 
actualizável. 

 

Um resumo dos principais dados mostrados nas tabelas abaixo para ilustração. Existem 
pouco mais de 4000 documentos na base de dados (Tabela 2), principalmente para os 
países da SADC (Tabela 3), em 7 línguas (Tabela 4), embora a maioria esteja em inglês. 

 

Tabela 2: Resumo dos tipos de documentos 
 

Tipos de 
documentos 

Número de documentos 

Relatórios 2124 

Artigos 1031 

Seções de livros 238 

Mapas 182 

Documentos da 
Conferência 

176 

A ser categorizado 110 

Livros 45 

Teses 39 
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Outros documentos 24 
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Dissertações 19 

Saída de Dados Digitais 10 

Documentos de Política 6 

Total 4004 

Tabela 3: Documentos por país 
 
 

 
País Número de documentos 

Botsuana 731 

África do Sul 707 

Zimbabué 637 

Malawi 431 

Tanzânia, República Unida da 352 

Zâmbia 283 

Madagáscar 257 

Namíbia 235 

Lesotho 157 

Moçambique 122 

Congo, República Democrática do 99 

eSwatini 98 

Angola 88 

Quênia 36 

Maurício 32 

Uganda 31 

Comores 30 

Seychelles 29 

Etiópia 28 
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Gana 22 

Sudão 15 

Eritreia 13 

Ruanda 12 

Nigéria 12 

Egito 11 

Burundi 11 

Senegal 10 

Djibuti 9 

Níger 7 

Mali 7 

Sul do Sudão 6 

Arábia Saudita 4 

Serra Leoa 4 

Argélia 4 

Camarões 4 

Burkina Faso 4 

Marrocos 3 

Benim 3 

Congo 3 

Chade 3 

Gabão 3 

Tunísia 3 

Costa do Marfim 3 

Sri Lanka 3 

Líbia 2 
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Somália 2 

Gâmbia 1 

Papua-Nova Guiné 1 

Reunião 1 

República Centro-Africana 1 

Antilhas Holandesas 1 

Guiné 1 

Mauritânia 1 

Togo 1 

Libéria 1 

 
 
 
 

Tabela 4: Documentos por idioma 
 

NOME Nº de 
documentos 

Inglês 3824 

Francês 136 

Alemão 21 

Português 20 

Afrikaans 2 

Chichewa; Chewa; 
Nyanja 

2 

Espanhol; Castelhano 1 

 
 
 

Os dados passaram por várias etapas de QA e QC para remover duplicações, corrigir erros, 
expandir metadados e agregar valor aos dados. O novo sistema SADC-GLA foi actualizado 
para reflectir este extenso trabalho. 

 

Entre alguns dos processos e procedimentos realizados estavam: 
 

1. verificações textuais 
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o Linguagem específica sempre que possível 

o Estrutura dos títulos 

o Ortografia/Racionalização de Nomes e iniciais de Autores 
2. detecção e racionalização de duplicações (em curso) 

o Duplicação em vários idiomas 

o Duplicação estrutural (espaços extras, uso de acrônimos, pontuação, etc.) 
3. atribuição e verificação de metadados 

o Países 

o Palavra-chave/Frases 

o Correção do Idioma Original 
4. Ligações de documentos 

o validade 

o tipo 
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Anexo 5: Relatório sobre a recolha de dados 

 
 

Atualização da SADC sobre Águas subterrâneas
 Arquivo de Literatura 
Relatório sobre recolha de dados, 28 de Setembro de 2020, IGRAC 

 

Introdução 
 

O Instituto de Gestão das Águas Subterrâneas da Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC-GMI) é um centro regional de excelência para a gestão das águas 
subterrâneas, cuja visão é assegurar o uso equitativo e sustentável e a protecção das 
águas subterrâneas na região da SADC. a SADC-GMI iniciou um projecto de actualização 
do Arquivo de Literatura de Águas Subterrâneas da SADC (SADC-GLA), para o tornar um 
arquivo online totalmente funcional da literatura de águas subterrâneas para a região da 
SADC. O projecto começou em Fevereiro de 2020 e foi planeado para terminar em Junho 
de 2020, mas o fim do projecto foi adiado para Outubro de 2020 devido à pandemia de 
Covid19. O projecto foi implementado pela Pesquisa Geológica Britânica (BGS), em 
colaboração com o Centro Internacional de Avaliação de Recursos de Águas Subterrâneas 
(IGRAC). O papel do IGRAC foi o de migrar registos bibliográficos da SADC-GIP e envolver 
jovens profissionais dos Estados membros da SADC na recolha de registos adicionais nos 
seus países. Este relatório fornece uma visão geral destas actividades do projecto. 
Descreve as realizações e os desafios encontrados e fornece recomendações para o 
desenvolvimento da SADC-GLA nos próximos anos. 

 

Migração de dados da SADC-GIP e do Sistema de Gestão de Informação 
Ramotswa 

 

Os registos bibliográficos foram migrados do Portal de Informação de Águas Subterrâneas 
da SADC (SADC-GIP) e do Sistema de Gestão de Informação Ramotswa (RIMS). Ambos 
os sistemas foram alojados no Sistema Global de Informação de Águas Subterrâneas 
(GGIS), gerido pelo IGRAC. Em 2020, foi tomada a decisão de migrar as camadas do mapa 
contidas nestes visualizadores para uma nova versão do SADC-GIP (https://sadc-gip.org/) 
e os registos bibliográficos para a SADC- GLA. Em Maio-Junho de 2020, 44 registos da 
SADC-GIP e 25 registos da RIMS foram migrados para a SADC-GLA. O IGRAC preencheu 
os modelos de upload preparados pela BGS com todos os 69 registos. O trabalho foi feito 
por dois funcionários, como forma de testar a integridade, robustez e facilidade de 
utilização do template, assim como a consistência dos inputs. Foram identificadas algumas 
falhas menores no template. Foram também identificadas algumas inconsistências entre 
os inputs das duas equipas, no que diz respeito, por exemplo, ao uso de palavras-chave, 
editores e editores, bem como ao uso de nomes de organizações como autores. O template 
foi actualizado em conformidade, sempre que possível, contudo várias inconsistências 
resultaram de escolhas subjectivas dos dois staffs. 

 

Programa para jovens profissionais 
 

Como parte de outro projecto da SADC-GMI (Expansão do Portal de Informação de Águas 
Subterrâneas da SADC, SADC-GIP), jovens profissionais dos departamentos nacionais de 
água dos estados membros foram contratados para participar em várias tarefas e 
actividades de desenvolvimento de capacidades. 25 jovens profissionais foram 
contratados, de 13 estados membros (Tabela 0-1). Os mesmos jovens profissionais foram 

https://sadc-gip.org/
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engajados no projeto atual. RDC, Madagascar e Seychelles foram novamente convidados 
a nomear alguém (não o tinham feito antes), mas não reagiram. Os jovens profissionais 
foram encarregados de recolher documentos nos seus países para serem 
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carregado na SADC-GLA. Foi-lhes pedido que preenchessem os modelos de upload e que 
escrevessem um pequeno relatório explicando a sua abordagem e os seus esforços para 
recolher documentos. Também lhes foi pedido para recolherem mais de 50 documentos 
nos seus países. Um formulário de IPR foi partilhado para recolher a permissão dos 
fornecedores de dados para partilhar os documentos na SADC-GLA. O prazo original para 
esta actividade era Maio de 2020 mas, devido ao bloqueio, foi adiado para Agosto de 2020. 

 
 

Tabela 0-1 Número de jovens profissionais contratados por estado-membro. 
 

 

# 
Estado 
Membro 

Número de 
jovens 
profissionais 

1 Angola 2 

2 Botsuana 2 

3 Comores 2 

4 REPÚBLICA 
DEMOCRÁTI
CA DO 
CONGO 

- 

5 Eswatini 2 

6 Lesotho 2 

7 Madagáscar - 

8 Malawi 2 

9 Maurício 1 

10 Moçambique 2 

11 Namíbia 2 

12 Seychelles - 

13 África do Sul 2 

14 Tanzânia 2 

15 Zâmbia 2 
16 Zimbabué 2 

Total 25 

 

 
No total, foram recolhidos 476 novos registos (Tabela 0-2). 59% deles já estavam 
disponíveis online, enquanto 9% deles foram disponibilizados para download no SADC-
GLA (formulário IPR preenchido). 19% dos documentos foram compartilhados sem 
autorização de IPR e 13% dos registros foram compartilhados sem hyperlink ou cópia 
digital. Vários jovens profissionais relataram problemas com os formulários de DPI: eles 
disseram que os provedores de dados estavam assustados com o formulário ou não tinham 
certeza se tinham o direito de assiná-lo. Embora os jovens profissionais da Tanzânia 
tenham desistido e vários jovens profissionais não tenham atingido o limite de 50 registros, 
o número de registros recolhido nessa actividade foi satisfatório. 

 

É importante considerar os desafios enfrentados pelos jovens profissionais por causa da 
pandemia. A maioria deles estava trancada em casa, com má conexão à internet. Não 
puderam visitar os escritórios onde estão guardados os arquivos e entrevistar os colegas 
de outras organizações. Estas organizações poderiam estar envolvidas nos próximos anos 
para contribuir para a SADC-GLA. 

 

Além disso, a SADC-GLA ficou disponível online apenas perto do final do projecto. Os 
jovens profissionais foram apresentados ao novo sistema durante um workshop virtual em 
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Agosto de 2020. O workshop foi muito útil para explicar o objectivo da recolha de dados e 
responder às perguntas dos jovens profissionais, tais como a utilização do formulário de 
DPI. Teria sido mais fácil para os jovens profissionais se a formação tivesse acontecido 
antes do início da tarefa, e a qualidade e consistência geral das contribuições poderia 
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têm sido melhores. Os jovens profissionais também notaram que o formulário de upload 
online é mais amigável para o usuário do que o modelo de upload no Excel. É provável 
que o formulário online se torne o principal canal para recolher novos registros no futuro. 

 

Para a equipe do projeto, foi um desafio fornecer instruções claras aos jovens profissionais 
antes que a base de dados fosse totalmente desenvolvida (por exemplo, duas versões do 
modelo de upload foram compartilhadas, o formulário IPR foi compartilhado após o upload 
do modelo), que foi a consequência de um plano de trabalho apertado. 

 

Ao lado desses desafios de recolha de dados, o IGRAC teve um longo e difícil momento 
para rever as contribuições dos jovens profissionais (várias semanas no total). Os 
principais problemas foram a qualidade dos dados inseridos nos modelos de upload, em 
particular a identificação dos editores e o nome dos arquivos das cópias digitais enviadas 
(muitas vezes muito longos e difíceis de rastrear). Registros incompletos ou inválidos foram 
corrigidos. Essas verificações de qualidade também foram úteis para melhorar a 
consistência de todas as contribuições. Nos próximos anos, espera-se que os 
administradores da SADC-GLA tenham de dedicar um tempo significativo à revisão de 
novas entradas. 

 
 

Tabela 0-2 Número de registos por estado membro. 
 

 
 

País 

 
Novo

s 
registro
s 

 
Registro

s com 
hyperlink 

Registros com 
digital 
cópia 

 
Registros sem 

hyperlink ou 
cópia digital 

com o 
consent
imento 
do DPI 

sem DPI 
autoriza

ção 

Angola 29 - 19 4 6 

Botsuana 29 - - - 29 

Comores 20 - 18 2 - 

eSwatini 13 9 - 3 1 

Lesotho 26 10 6 9 1 

Malawi 43 31 - 12 - 

Maurício 57 32 - - 25 

Mozambiqu 
e 

43 35 - 9 - 

Namíbia 44 44 - 38 - 

África do Sul 59 59 - - - 

Tanzânia - - - - - 

Zâmbia 26 14 - 12 - 
Zimbabué 48 47 - - 1 

Total 476 281 43 89 63 

Total (%) 100% 59% 9% 19% 13% 

Os modelos de upload final, cópias digitais, relatórios e formulários IPR estão disponíveis 
no Google Drive: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/15P_crxvdXV1GLF2ZEGRRykvqCryfqzhp?usp=sha 
anel 

https://drive.google.com/drive/folders/15P_crxvdXV1GLF2ZEGRRykvqCryfqzhp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15P_crxvdXV1GLF2ZEGRRykvqCryfqzhp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15P_crxvdXV1GLF2ZEGRRykvqCryfqzhp?usp=sharing
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Anexo 6: Resumo da Formação 

 

Resumo da Formação em Arquivo de 
Literatura de Águas Subterrâneas da SADC 

 

Visão geral 
 

Uma formação online para a SADC-GLA teve lugar na quarta-feira, 19 e quinta-feira, 20 de 

Agosto de 2020. O objectivo era introduzir o portal Web da SADC-GLA, base de dados e 
protocolos de actualização de dados a diferentes intervenientes - gestores, utilizadores e 
contribuintes - em toda a região. A formação foi frequentada por 26 participantes de 12 
países da região da SADC (Malawi, Namíbia, Zâmbia, Botswana, Comores, Eswatini, 
Lesoto, Maurícias, Moçambique, África do Sul, Tanzânia e Zimbabwe), assim como Raquel 
Sousa (RS) do IGRAC e James Manda e Brighton Munyai da SADC-GMI. A formação foi 
liderada por Kirsty Upton (KU), Ken Lawrie (KL), Simon Burden (SB) e Martin Nayembil 
(MN) da BGS. O horário completo da formação é fornecido no Anexo 1. 

 

Resumo dos comentários/questões levantadas 
 

Entrada de dados gerais 
 

• A maioria das pessoas, mas não todos, preferiu o formulário online - é importante 
manter ambos os métodos de entrada de dados 

• Esclarecer o processo de entrada de dados para modelo Excel e formulário on-line 
o A SADC-GMI processa os dados dos e-mails, ou apenas verifica e 

encaminha os e-mails para a BGS? 
o Os e-mails do formulário online devem ser processados em um formato 

diferente que forneça entrada direta nas tabelas, em vez de usar o modelo 
Excel como uma etapa intermediária? 

o Esclareça como os usuários enviam PDFs ao usar o formulário online - 
anexar a e-mails? - e fornecer o modelo de IPR como um download 
(também para ser anexado ao e-mail) 

o AÇÃO: expandir o fluxo de trabalho mostrando etapas no processo de 
upload/entrada de dados a serem compartilhados com a SADC-GMI 

• Esclarecer a diferença entre contribuição e consentimento de DPI no formulário 
online e no modelo Excel 

 

Editores 
 

• A base de dados e o formulário online permitem apenas um, enquanto o modelo 
Excel permite múltiplos 

 

Palavras-chave 
 

• Estes são difíceis de introduzir no modelo Excel 

• ACTION: KL para incluir um menu dropdown para TODAS as palavras-chave 

• Pode faltar algum (participantes para dar feedback) 

• AÇÃO: KL para adicionar orientações sobre quantos devem 

ser inseridos Formulário Online 



70 

Actualização do Arquivo de Literatura Cinzenta da 
SADC: Relatório Final 

Outubro de 
2020 

 

 

• Requer mais orientações/notas ao lado de cada campo 

o AÇÃO: SB para adicionar orientações baseadas em notas pop-up no modelo 

excel 

• AÇÃO: SB para fornecer funcionalidade para remover um autor individual/palavra-
chave/país da lista de seleção 

 

Modelo Excel 
 

• Os participantes têm dificuldade em editar o modelo devido ao bloqueio 
o AÇÃO: KL/KU acompanha com RS para discutir que tipo de edições são 

necessárias e explorar se estas podem ser habilitadas 

• Formatos de data - problemas se os formatos de data não corresponderem (por 
exemplo, DD/MM/AAAA ou MM/DD/AAAAA) 

• As caixas de orientação que surgem no caminho 
o AÇÃO: KL para explorar movendo estes (poderia também adicionar nota 

na página da frente que o ESC fecha a caixa) 

• Muitos participantes tentaram substituir as linhas de exemplo 
o AÇÃO: KL para adicionar orientações para começar abaixo destas, ou 

mudar para uma folha separada? 
 

Qualidade dos dados 
 

• Questões destacadas pelo IGRAC: 

o Confusão entre nomes de autores e apelidos 
o Preenchendo os campos errados para o tipo de documento 
o Palavras-chave limitadas 
o Duplicações (apenas cerca de 10%) 

• Uma lista completa das questões destacadas pelo exercício dos participantes é fornecida 

no Anexo 2. 

• Questões comuns incluem: 

o Ortografia/pontuação, etc. 
o Dados em falta 
o Dados em campos não relevantes para o tipo de documento 
o Incluindo as iniciais do autor para uma organização 
o Muito poucas palavras-chave 
o Nome do contribuinte ausente 
o Autorização de DPI quando não é necessário PDF ou o contribuinte não é o 

proprietário 

o Subjectividade com palavras-chave 

 

Resumo das reflexões e feedback dos participantes 
 

• A SADC-GLA é um recurso muito valioso para a região para a partilha e acesso à 
informação - foi significativamente melhorado a partir do anterior Arquivo de 
Literatura Cinzenta da SADC e do Arquivo de Literatura de Águas Subterrâneas de 
África 

• O treinamento proporcionou uma visão do novo sistema 

• Aqueles que participaram gostariam de actuar como formadores de colegas, 
utilizando os recursos da sessão de formação - podem ser traduzidos? 

• O exercício dos participantes foi útil 

 

Resumo das reflexões dos formadores 
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• O treinamento foi extremamente útil do ponto de vista de teste do usuário - 
recebemos muito feedback, muito útil sobre como o formulário online e o modelo 
podem ser melhorados. 
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• A formação foi bem frequentada e houve um bom nível de participação - a maioria 
completou o exercício e participou activamente à discussão 



Anexo 1: Calendário de 
Treinamento 
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Temp
o 
(SAST) 

Tem
po 
(BST) 

Conteúdo da 
Sessão 

Sessão 
Lidera
nte 

 Quarta-feira, 19 de 
Agosto 

10:30- 

10:50 

09:30- 

09:50 

Introdução 
Objectivos da SADC-GLA, requisitos do utilizador e 
características gerais do novo sistema 

Kirsty 

10:50- 
11:30 

09:50- 
10:30 

Introdução ao portal web 
Excursão ao portal web, incluindo funcionalidade de 
pesquisa, resultados de pesquisa e funcionalidade de 
entrada do usuário 

Simon 

INTER
VALO 

11:45- 
12:30 

10:45- 
11:30 

Introdução à base de dados 
Introdução ao modelo de dados, metadados e questões 
de GQ 

Martin e 
Ken 

ALMOÇ
O 

14:00- 
15:00 

13:00- 
14:00 

Actualização da SADC-GLA 
Introdução aos protocolos de entrada de dados. 
Introdução à tarefa participante: a cada participante é 
dado um conjunto de documentos a serem inseridos 
através do online 
formulário e modelo excel 

Simon & 
Kirsty 

INTER
VALO 

15:15- 
16:45 

14:15- 
15:45 

Atualização da SADC-GLA (cont.) 
Tarefa dos participantes: os participantes fazem 
exercícios individualmente; a reunião ZOOM permanece 
aberta para que os participantes fazerem  
perguntas; os participantes enviam os modelos Excel 
preenchidos quando terminados 

Kirsty & 
Ken 

 quinta-feira, 20 de 
agosto 

11:00- 
11:45 

10:00- 
10:45 

Atualização da SADC-GLA (cont.) 
Feedback sobre o exercício do participante 

Kirsty & 
Ken 

11:45- 
12:30 

10:45- 
11:30 

Atualização da SADC-GLA (cont.) 
Do formulário online & modelo excel para a base de 
dados 
- o que é necessário? 

Ken 

12:30- 
13:00 

11:30- 
12:00 

Encerramento Kirsty 



Anexo 2: Questões de Qualidade de Dados do 
Exercício dos Participantes 
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DOCUMENTO 1: Botsuana Gestão Integrada dos Recursos Hídricos & Plano de Água 
 

• Tipo de documento 

o Relatório (llllllllll) 

o Documento de política 

• Editora 

o Governo do Botsuana (lll) 
o PNUD, GEF 
o Departamento dos Assuntos da Água do Ministério dos Minerais, 

Energia e Recursos Hídricos (lllll) 

o Ministério dos Recursos Minerais, Energia e Água(l) 
o Centro de Pesquisa Aplicada e Aurecon(l) 

• Autor 

o Nenhum! 

o Departamento de Águas... (lll) 

o Centro de Pesquisa Aplicada e Aurecon Botsuana (lllll) 
o Aurecon Botsuana (l) 

• Palavras-chave 

o Abastecimento Geral de Água 

o IWRM (lll) 

o Protecção Geral das Águas Subterrâneas (ll) 
o Água Potável 

o Alterações Climáticas 

o Saneamento Geral 

o Qualidade Geral das Águas Subterrâneas 
o Ecologia Geral 

o Meios de Vida 

o Gestão dos Recursos de Águas Subterrâneas (llll) 

o Política(I) 
o Caracterização Geral do Aquífero 

o Abastecimento Geral de Água (I) 

o Legislação 

 

 
DOCUMENTO 2: Reconhecimento hidrogeológico para o abastecimento de água de 
uma planície costeira num ambiente semi-árido, Madagáscar 

 

• Palavras-chave 

o Hidrologia 

o Engenharia Geral Hidrogeologia 

o Salinidade 

o Clima 

DOCUMENTO 3: Desafios na gestão dos recursos hídricos subterrâneos nos 
aquíferos costeiros da África Oriental: Investigações e lições aprendidas nas 
Ilhas Comores, Quénia e Tanzânia 

 

• Palavras-chave 



74 

Actualização do Arquivo de Literatura Cinzenta da 
SADC: Relatório Final 

Outubro de 
2020 

 

 

o Gestão dos Recursos de Águas Subterrâneas (lllll) 
o Avaliação de Recursos de Águas Subterrâneas 

o Água Potável 

o Águas subterrâneas urbanas 

o Proteção Geral das Águas Subterrâneas 
o Qualidade Geral das Águas Subterrâneas (ll) 

o Caracterização Geral do Aquífero (lll) 

o Mudança Ambiental Geral (ll) 

o Vulnerabilidade 
o População 

o Abastecimento Geral de Água 

o Geofísica 

o Salinidade 
o Governança (ll) 

o Geologia Geral ou Tipo de Aquífero 

o Engenharia Geral Hidrogeologia 

• Autores 

o Autores Desaparecidos 

• Detalhes do Diário 

o Título do diário em falta 

o Título misto do artigo e título do periódico 

 

 
DOCUMENTO 4: INVESTIGAÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS CUVELAI-ETOSHA 

 

• Editora 

o Ministério da Agricultura, Água e Silvicultura (lllll) 
o Departamento de Águas, Ministério da Agricultura... (lll) 

o Bittner Water Consult (ll) 

o Falta 

o República da Namíbia 

• Autor: 

o Bittner Water Consult (lllllll) 

o Departamento de Águas, Silvicultura, Divisão de Hidrologia (llll) 

o Departamento de Águas, Ministério da Agricultura... 

• Palavras-chave 

o Qualidade Geral das Águas Subterrâneas (ll) 
o Desenvolvimento Geral 

o Abastecimento Geral de Água (ll) 

o Águas subterrâneas urbanas 

o Dados sobre águas subterrâneas 
o Níveis de águas subterrâneas 

o Gestão dos recursos hídricos subterrâneos 

o Proteção Geral das Águas Subterrâneas 

o General Borehole Development 
o Geofísica 

o Geologia Geral ou Tipo de Aquífero 

o Propriedades do Aquífero 

o Monitorização das águas subterrâneas (ll) 
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o Avaliação dos Recursos de Águas Subterrâneas (ll) 
o Exploração Geral de Águas Subterrâneas (ll) 

o Caracterização Geral do Aquífero 

o Geologia 

o Chuva 

o Hidrologia 

 

 
DOCUMENTO 5: Busca de Profissionalismo em poços com Boa Relação Custo-
benefício Angola 

 

DOCUMENTO 6: GESTÃO DE DADOS DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS PELO 
MINISTÉRIO DE IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ÁGUA DO MALAUI - 
UM CASO DE ESTUDO  

 

• Editora 

o Falta 

• Palavra-chave: 

o Dados sobre águas subterrâneas (ll) 
o Abastecimento Geral de Água 

o Gestão dos Recursos de Águas Subterrâneas (llllll) 

o Exploração Geral de Águas Subterrâneas 

o Ambiente Geral 
o Governança Geral (ll) 

o Protecção Geral das Águas Subterrâneas (ll) 

o Geologia Geral ou Tipo de Aquífero 

GERAL 
 

• Questões em que as linhas de exemplo foram substituídas, ao invez de iniciar 

novas linhas abaixo dos exemplos 

• Datas de contribuição 

• Números de entrada de documento em falta 

• Palavras-chave sub-tópicas em falta 

• Erros ortográficos 

o Capitalização modificada (os dados devem ser introduzidos exactamente sem 

alterações) 
▪ Motivo - pode criar problemas de duplicação 

▪ torna a procura mais difícil, criando diferenças 

o Substituição (mudar "&" para "e") 

• Pontuação/caracteres adicionais quando copiados de um documento 

• Dados em colunas não relevantes para o tipo de documento 

• Para recurso externo - URL - documento e IPR não é necessário 

• Não dê aprovação para o DPI sem o consentimento do proprietário 

• Cópia Digital - apenas sim se for fornecido um PDF - se entrar uma URL para 

outro site onde o documento está disponível, isto (e o nome do documento) não 

é necessário 

• Para todos os campos com uma lista suspensa você só deve selecionar a partir 

dessa lista (sem modificações ou adições) 

• Lembre-se de preencher o Nome/Data do Contribuinte 

• País Desaparecido 
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• Parte em falta do URL 

o Deve dar instruções sobre como copiar o link da barra da janela do navegador! 

• Nomes de organizações apenas na coluna J - não na coluna Iniciais (I) 
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• Óptimo para receber comentários sobre documentos! 

• URLs em falta! 

o Deve dar instruções sobre como copiar o link da barra da janela do navegador! 

• Preencha todas as colunas relevantes!!!!! 

• Apontar para mais de 1 palavra-chave - a maioria das publicações terá o 

potencial para mais de uma 

• Onde há múltiplos (Autores, Palavras-chave, Idiomas, Países, etc.) cada um 

deve estar em uma nova linha. 

• Não deixe caracteres espúrios na planilha (se você colocar algo em um campo, 

temporariamente ou por engano, então remova-o) 

• NÃO USE AUTOFILL especialmente em campos controlados por caixa 

dropdown, pois pode permitir que valores não listados sejam inseridos 

• NÃO USE copiar e colar ao inserir dados nos campos da lista suspensa, pois 

isso irá parar a verificação. 
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Anexo 7: Estratégia de Governança 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SADC Estratégia de 

Governação do Arquivo de 

Literatura Cinzenta da SADC 
 
 

 

Setembro de 2020 

 
 

Autores: 
 

Patrick Bell, Martin Nayembil & Kirsty Upton (BGS) 

James Manda (SADC-GMI) 
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Objectivo deste Documento 
 

Esta Estratégia de Governação descreve como o Arquivo de Literatura de Águas 
Subterrâneas da SADC (SADC-GLA) será alojado, mantido e actualizado para além do 
fim do projecto de desenvolvimento (a partir de 31 de Outubro de 2020). Será 
estabelecido um contrato de manutenção entre o Pesquisa Geológica Britânica (BGS) e 
o Instituto de Gestão das Águas Subterrâneas da SADC (SADC-GMI) por um período de 
dois anos de 1 de Novembro de 2020 a 31 de Outubro de 2022. Esta Estratégia define 
as funções e responsabilidades do BGS e da SADC-GMI durante o período do contrato 
de manutenção, incluindo os mecanismos através dos quais novos dados são 
introduzidos na SADC-GLA. Também delineia o processo de entrega à SADC-GMI no 
final do período de manutenção. A Estratégia foi preparada pelo BGS e SADC-GMI com 
o contributo dos parceiros do projecto, o Centro Internacional de Avaliação de Recursos 
de Águas Subterrâneas (IGRAC). 

 
Antecedentes do Projeto 

 

A SADC-GMI é um centro regional de excelência para a gestão das águas subterrâneas, 
cuja visão é assegurar o uso equitativo e sustentável e a protecção das águas 
subterrâneas na região da SADC. Em 2019, a SADC-GMI iniciou um projecto de 
actualização do Arquivo de Literatura Cinzenta da SADC, para o tornar um arquivo online 
totalmente funcional de literatura sobre águas subterrâneas para a região da SADC. O 
projecto teve início em Fevereiro de 2020 e terminará em Outubro de 2020. Está a ser 
implementado pela BGS em colaboração com o IGRAC. 

 
Em 2010, a BGS desenvolveu o Arquivo de Literatura Cinzenta da SADC5, um catálogo 
online com quase 3000 relatórios inéditos, que podiam ser pesquisados através de um 
portal web por título, autor e país. Desde 2014, a BGS tem vindo a desenvolver o 
Arquivo de Literatura de Águas Subterrâneas de África6 (AGLA), que tem melhorado as 
funcionalidades e contém quase 1000 documentos adicionais para a região da SADC. 
Desde 2017, o IGRAC tem desenvolvido, com o SADC-GMI, o Portal de Informação de 
Águas Subterrâneas da SADC (SADC-GIP), um portal web para a partilha de dados e 
informações relacionadas com as águas subterrâneas na região da SADC. O IGRAC 
está a melhorar o SADC-GIP como parte de outro projecto com a SADC-GMI. 

 
O objectivo chave do projecto SADC-GLA é fornecer acesso à literatura sobre águas 
subterrâneas na região da SADC a todos os interessados relevantes, para apoiar o uso 
e gestão equitativa e sustentável das águas subterrâneas nesta região. Para alcançar 
este objectivo, a equipa do projecto desenvolveu um novo sistema, que pode ser 
facilmente actualizado e pesquisado, é tecnologicamente avançado e contém 
informações actualizadas das partes interessadas em toda a região da SADC. 

 
Discussões prévias sobre Governança 

 

Os Termos de Referência para o projecto, como definido pela SADC-GMI, declararam 
que o objectivo chave é "estabelecer um arquivo completamente funcional e bem 
abastecido que se torne um recurso para os investigadores, actores do sector e todos os 
outros intervenientes na região da SADC". No seguimento de tarefas chave para actualizar 
a ABL, os consultores foram obrigados a fazê-lo: "providenciar para que os papéis dos 
utilizadores sejam 
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5 https://www.bgs.ac.uk/sadc/index.cfm 
 

6 https://www.bgs.ac.uk/africagroundwateratlas/archive.cfm 

http://www.bgs.ac.uk/sadc/index.cfm
http://www.bgs.ac.uk/africagroundwateratlas/archive.cfm
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aplicado para diferentes níveis administrativos do arquivo" e "investigar a possível 
migração do arquivo para um servidor SADC-GMI adequado". 

 
Em resposta a isso, a Proposta do Consultor delineou um plano para desenvolver um 
sistema moderno, flexível e portátil de base de dados, com protocolos para adição, edição 
e actualização de dados, com consideração de diferentes funções do usuário, IPR e control 
de qualidade. Os consultores concordaram em alojar o sistema actualizado na infra-
estrutura acordada, com o sistema inicialmente alojado pela BGS, com a opção de 
transferir para a SADC-GMI se/quando a sua capacidade o permitir. 

 
Isto foi consolidado durante a Reunião de Arranque do Projecto (Fevereiro de 2020), 
onde foi acordado que o BGS iria acolher a SADC-GLA a curto e médio prazo, com a 
ambição de que esta fosse transferida para a SADC-GMI a longo prazo. Foi também 
acordado que a SADC-GMI são os gestores da ABL como um serviço para os Estados 
Membros, com James Manda e Brighton Munyai assumindo a responsabilidade principal 
pelo arquivo. 

 
A governança foi mais explorada durante o Processo de Consulta ao Usuário (Pacote de 
Trabalho 1), cujos resultados foram resumidos no Relatório de Análise Situacional 
(Março 2020) e discutidos na Reunião do Projecto em 17 de março de 2020. Durante este 
processo, os utilizadores do sistema (representados pelo pessoal da SADC-GMI) 
destacaram a necessidade de o fazer: 

 
1. Melhorar a forma como o conteúdo da SADC-GLA é mantido, incluindo a adição 

de novos documentos e actualizações às entradas existentes na base de dados 
2. Monitorar como o site é usado para informar futuras melhorias 

Foi também acordado que: 

1. Está fora do âmbito deste projecto desenvolver uma primeira página na web 
que forneça aos usuários um login e a possibilidade de fazer upload 
directamente para a base de dados hospedada pela BGS. 

2. BGS e IGRAC devem explorar opções para ligar a SADC-GLA com o SADC-
GIP, que é potencialmente uma fonte contínua de documentos/publicações que 
poderiam ser incluídos na ABL. 

3. A API permite que outros sistemas se liguem ao sistema e também pode ligar-se 
a outros que possam ser descobertos através de uma API. 

 
Componentes Chave da Governança 

 

Alojamento e Manutenção 
 

Tal como acima referido, foi acordado que a BGS continuará a acolher o sistema SADC-
GLA durante um período de dois anos, de acordo com um contrato de manutenção 
(descrito abaixo). No final deste período de dois anos, a SADC-GLA será transferida 
para a SADC-GMI, se a sua capacidade o permitir, ou o contrato será renovado. 

 
O alojamento e a manutenção contínua da interface web, da API e da base de dados 
envolverão a resposta a actualizações necessárias para resolver quaisquer 
vulnerabilidades de segurança que venham a surgir e a mudança periódica para uma nova 
infra-estrutura em linha com quaisquer alterações de passos nos protocolos subjacentes 
da BGS. Isso não afetará a funcionalidade do sistema. 
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Upload de dados 

 

Tal como acima referido, está para além do âmbito do projecto de desenvolvimento 
fornecer acesso remoto aos utilizadores para carregar dados directamente para a base 
de dados SADC-GLA enquanto esta está alojada por 
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BGS devido ao tempo significativo necessário para desenvolver um método de entrada 
de dados cliente-servidor ou baseado na web, com a segurança, garantia de qualidade e 
control de qualidade necessários. 

 
A BGS continuará portanto a carregar novos dados e documentos, que foram 
totalmente verificados e de qualidade assegurada pela SADC-GMI, e que são 
fornecidos através dos protocolos de entrada de dados descritos abaixo. O 
carregamento de dados será incluído no contrato de manutenção, conforme descrito 
abaixo. 

 
Entrega à SADC-GMI 

 

Uma entrega inicial terá lugar no final do contrato do projecto de desenvolvimento, em 
Outubro de 2020, com a documentação técnica completa fornecida à SADC-GMI. Foi 
inicialmente proposto que se realizaria um seminário de formação na África do Sul, mas 
dada a actual pandemia global de Covid-19, tal não foi possível. Em vez disso, uma 
formação online de 1,5 dias teve lugar em Agosto de 2020, que contou com a participação 
de 30 intervenientes de 12 países da região da SADC, incluindo SADC-GMI. A formação 
online forneceu uma introdução ao portal web, base de dados e métodos de introdução de 
dados, incluindo instruções detalhadas sobre a utilização do formulário online e do modelo 
Excel e uma discussão aprofundada dos metadados e da qualidade dos dados. 

 

A segunda fase da entrega terá lugar quando o sistema completo for transferido para a 
SADC-GMI, no final do contrato de manutenção. Como parte desta transferência, a BGS 
irá rever as capacidades técnicas da SADC-GMI, empacotar a base de dados e a aplicação 
em conformidade e fornecer orientações e formação sobre instalação, manutenção 
contínua e carregamento de dados para o sistema. O orçamento está incluído no contrato 
de manutenção para uma formação técnica mais longa, no país, como parte desta 
transferência. 

 

Contrato de Manutenção 
 

A BGS irá alojar, manter e carregar dados para a SADC-GLA de acordo com um 
contrato de manutenção. O contrato de manutenção será baseado no seguinte: 

 
• A BGS irá alojar o portal web, API e base de dados nos nossos próprios 

servidores durante dois anos, altura em que o contrato será revisto e renovado ou 
terminado; 

• Se o contrato for rescindido após dois anos, a SADC-GMI assumirá total 
responsabilidade pelo sistema; 

• O contrato pode ser rescindido mais cedo se a SADC-GMI estiver em 
condições de assumir a responsabilidade pelo alojamento e manutenção da 
ABL; 

• A rescisão exigirá um aviso prévio de pelo menos 3 meses para dar tempo 
para que a base de dados e a aplicação sejam embaladas com orientações 
actualizadas para a instalação e preparação para a formação no país; 

• Durante o período do contrato de manutenção, o alojamento e a manutenção 
contínua da interface web, da API e da base de dados envolverão a resposta a 
actualizações necessárias para resolver quaisquer vulnerabilidades de 
segurança que venham a surgir e a mudança periódica para uma nova infra-
estrutura em linha com quaisquer alterações de passos nos protocolos 
subjacentes da BGS; não envolverá qualquer alteração à funcionalidade do 
sistema; 
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• Durante o período do contrato de manutenção, o carregamento de dados também 
será efectuado pela BGS; os dados serão fornecidos à BGS de acordo com os 
protocolos de introdução de dados abaixo indicados; estes dados devem ser 
totalmente verificados e a qualidade deve ser assegurada para ajudar a manter a 
integridade da base de dados; dependendo da frequência do fornecimento de 
novos dados, a BGS carregará novos dados numa base ad hoc, ou a intervalos 
fixos de 2 meses, se tal se tornar impossível de gerir; 

• Quando a SADC-GMI assumir total responsabilidade pelo alojamento e 
manutenção da SADC- GLA no final do contrato de manutenção, a BGS 
prestará apoio com a 
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A entrega do sistema; os requisitos técnicos da entrega serão informados 
pelas capacidades internas da SADC-GMI; a base de dados e a aplicação, 
com orientações actualizadas para a instalação, serão empacotadas em 
conformidade. 

 
Custo de manutenção 

 

Os reembolsos não gastos do contrato de desenvolvimento (Quadro 1) serão transferidos 
para o contrato de manutenção para cobrir parte dos custos de alojamento, manutenção, 
entrada de dados e entrega final, sendo o restante financiado pelo BGS. Os custos totais 
associados ao alojamento, manutenção, introdução de dados e entrega final são 
apresentados no Quadro 2, sendo os custos da SADC- GMI e do BGS claramente 
definidos. 

 
 

 
Item Cus

to 
unit
ário 

Quantid
ade 

Total (USD) 

Ajudas de custo diárias 266 22 5,852 

Voos internacionais 1463 4 5,852 

Transporte dentro e fora do 
aeroporto 

322.5 4 1,330 

Infra-estrutura de TI   4,655 

TOTAL   17,689 

Tabela 1: Reembolsos não gastos do actual contrato, em grande parte devido a restrições de 
viagem impostas pela Covid-19 

 
 

 
Item Custo unitário Quantidade Total 

(USD) 

FINANCIADO INTERNAMENTE 
POR BGS 

Tempo do pessoal para hospedagem e 
manutenção 

$569.32 por 
dia 

8 dias (4 por ano) 4,554.56 

Tempo do pessoal para entrada/upload 
de dados 

$569.32 por 
dia 

8 dias (4 por ano) 4,554.56 

Tempo do pessoal para empacotar o 
sistema para a entrega 

$569.32 por 
dia 

10 dias 5,693.20 

BGS Total   14,802.32 

FINANCIADO PELA SADC-GMI ATRAVÉS DO CONTRATO DE 
MANUTENÇÃO 
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Workshop de formação: tempo do 
pessoal 

$569.32 por 
dia 

20 dias 11,386.40 
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Workshop de formação: reembolsos $6302.60 1 6,302.60 

SADC-GMI Total   17,689.00 

CUSTO TOTAL 32,688.72 

Tabela 2: Custo total de hospedagem, manutenção, entrada de dados e entrega final da 
SADC- GLA. 

 
Obrigações da BGS 

 

Como já foi referido, a BGS compromete-se a alojar e manter o portal web, a API e a base 
de dados para garantir que continua a funcionar com a funcionalidade existente. A BGS irá 
também carregar novos dados para a base de dados de acordo com os protocolos abaixo 
indicados. No final do projecto, a BGS fornecerá a documentação completa para o novo 
sistema e quando chegar a altura de entregar o sistema à SADC-GMI, a BGS prestará o 
apoio e formação necessários ao pessoal da SADC-GMI. 

 

Obrigações da SADC-GMI 
 

Embora a BGS venha a acolher e manter a SADC-GLA, é acordado que a SADC-GMI é 
o gestor da ABL como um serviço para os Estados Membros. A SADC-GMI tem portanto 
a responsabilidade principal de promover a utilização da SADC-GLA - tanto pelos 
utilizadores do website que procuram documentos e aqueles que contribuem com 
documentos - como pela qualidade dos dados mantidos dentro do arquivo. Incentivar as 
partes interessadas dentro da região a usar e continuar a contribuir para o arquivo para 
além do fim do projecto será a chave para o seu sucesso a longo prazo. Como descrito 
nos Protocolos de Entrada de Dados abaixo, a SADC-GMI também assumirá a 
responsabilidade pela GQ dos novos dados a serem fornecidos à BGS para upload. 

 
Protocolos de Entrada de Dados 

 

Entrada Directa de Dados na SADC-GLA 
 

Existem duas rotas para a entrada de dados no SADC-GLA - um formulário online e um 
modelo Excel descarregável - disponível através da página Contribuidor do portal web da 
SADC-GLA (www.sadc-gla.org/SADC/contribute.html). Os protocolos de entrada de 
dados para cada uma destas rotas estão descritos abaixo e ilustrados nos diagramas de 
Fluxo de Trabalho nos Anexos 1 e 2. 

 
1. Formulário online 

Qualquer utilizador pode introduzir os detalhes dos meta-dados de um único 
documento, que no momento da submissão são passados para uma API privada, 
gerando um email para SADC-GMI (info@sadc-gmi.org). A SADC-GMI converte os 
dados do e-mail para o formato de modelo excel (ver abaixo) utilizando uma 
ferramenta simples acedida através do portal web. Os dados podem então ser 
copiados directamente para o modelo excel para QA pelo pessoal da SADC-GMI. O 
modelo de QA'd é então encaminhado para a BGS para ser carregado na base de 
dados em tempo real. Os utilizadores podem fornecer cópias electrónicas dos 
documentos anexando-os como PDFs ao e-mail da SADC-GMI, conforme solicitado 
através do formulário online. Os PDFs devem ser acompanhados por um formulário 
de consentimento de contribuição, confirmando que têm permissão para compartilhar 
o documento através da SADC-GLA. Os PDFs e formulários de consentimento são 
enviados à BGS com o modelo Excel e são armazenados nos nossos servidores 

http://www.sadc-gla.org/SADC/contribute.html
mailto:info@sadc-gmi.org
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junto com a base de dados. 
 

2. Modelo Excel 
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Os utilizadores podem descarregar um modelo excel directamente do portal web, 
introduzir detalhes de meta-dados para vários documentos e depois enviar um e-mail 
para SADC-GMI (info@sadc-gmi.org). Como acima, os dados dentro do template do 
Excel são QA'd d pelo pessoal da SADC-GMI, depois encaminhados para a BGS 
para serem carregados para a base de dados em directo. Os utilizadores podem 
fornecer cópias electrónicas dos documentos anexando-os como PDF ao e-mail ou 
utilizando um sistema de transferência de ficheiros online, dependendo do tamanho 
do ficheiro. Como acima mencionado, os PDFs devem ser acompanhados por um 
formulário de consentimento de contribuição, confirmando que têm permissão para 
partilhar o(s) documento(s) através da SADC-GLA. Os PDFs e os formulários de 
consentimento são enviados à BGS com o modelo Excel e são armazenados nos 
nossos servidores juntamente com a base de dados. 

 
Para ambas as rotas de entrada de dados descritas acima, o BGS efectuará uma nova 
verificação dos dados antes de os carregar para a base de dados em tempo real (ver 
diagrama de fluxo de trabalho no Anexo 3). 

 
Existe uma função "reportar um erro" no portal que permite aos utilizadores reportar 
erros ou erros nos dados existentes e fornecer correcções através de um formulário 
simples. Quanto ao formulário de introdução de dados, este será passado através de 
uma API privada gerando um e-mail para a equipa da SADC-GMI para verificação de 
sentido, antes de ser encaminhado para a equipa de gestão de dados da BGS para 
ser actualizado na base de dados. 

 
Quando a ABL for totalmente entregue à SADC-GMI no final do contrato de manutenção, 
a BGS fornecerá uma ferramenta interna para a entrada e gestão directa de dados. Este 
será o mesmo sistema utilizado internamente na BGS para actualizar a ABL durante o 
nosso período de alojamento. Haverá uma função de carregamento em massa e uma 
implementação cliente-servidor, muito provavelmente numa ferramenta como o Microsoft 
Access ou semelhante, onde um utilizador administrativo poderá entrar e gerir 
directamente os registos na base de dados, registo por registo, e poderá introduzir novos 
registos individuais, incluindo o carregamento de documentos. Esta solução estará 
disponível para instalar nos terminais dos utilizadores, que têm conectividade com a base 
de dados alojada e que desejam ter acesso administrativo para actualizar directamente os 
registos da base de dados. Não estará disponível como uma ferramenta web, mas apenas 
como uma instalação em terminais individuais do computador. 

 

Entrada de dados da SADC-GIP 
 

O novo sistema SADC-GIP oferece funcionalidade para o upload de documentos. 
Enquanto o foco principal do SADC-GIP é no mapa/dados espaciais, a função de upload 
não é capaz de diferenciar entre diferentes tipos de documentos (por exemplo, um 
documento excel contendo dados e relatório PDF) e, portanto, não é possível impedir 
que os usuários façam o upload de relatórios, etc. no SADC-GIP. Os dois sistemas irão 
portanto requerer um nível de manutenção para identificar documentos no GIP que 
devem ser transferidos para o GLA. Isto poderia ser feito mensalmente pelo pessoal da 
SADC-GMI. Durante o contrato de manutenção, a BGS/IGRAC procurará desenvolver 
um protocolo simples que permita que os documentos sejam facilmente transferidos da 
SADC-GIP para a SADC-GLA. 

 
Links para outras bases de dados 

 

A SADC-GLA deve permanecer ligada ao Arquivo de Literatura de Águas Subterrâneas 
Africanas da BGS, para que as actualizações de ambos os sistemas possam ser 

mailto:info@sadc-gmi.org
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descobertas por todos os utilizadores. Este será o caso enquanto ambos os sistemas 
estiverem hospedados pela BGS, mas se/quando a SADC-GLA for entregue à SADC-GMI, 
uma metodologia terá que ser posta em prática para garantir que eles permaneçam 
interoperáveis. Isto será possível através do API da SADC-GLA e da AGLA. 

 
Outros (tbc por YPs) 

 

• Ainda não está claro quais serão estas informações - YPs estarão a fornecer esta  
informação 
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• O método de ligação terá de ser decidido caso a caso 

• O tempo para ligação a outras bases de dados pode ser limitado, dependendo 
da entrada dos YPs, mas a API fornece funcionalidade para que isso 
aconteça no futuro, se necessário 

 
Monitorização Utilização da SADC-GLA 

 

O BGS/IGRAC/SADC-GMI deve monitorar o uso do GIP e da ABL nos próximos 18 
meses para fazer recomendações sobre como eles devem ser mantidos no longo 
prazo. A equipe fará uso do Google Analytics e criará um painel que poderá ser 
acessado pela SADC-GMI, BGS e IGRAC. 
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Pessoas de contato 
 

 
 
 

 

Instituto de Gestão de Águas Subterrâneas (SADC-GMI) 

Sr. James Manda (Coordenador do Projecto 

SADC-GMI) jamesm@sadc-gmi.org 

+265 991742582 

 
 
 

 

Pesquisa Geológica Britânica (BGS) 

 
Dra. Kirsty Upton (Líder da 

equipe) kirlto@bgs.ac.uk 

+ 44 131 6500 210 

 
 

 

 

Centro Internacional de Avaliação de Recursos de Águas 
Subterrâneas (IGRAC) 

 
Dr. Arnaud Sterckx 

arnaud.sterckx@un-igrac.org 

+31 6 82104674 

mailto:jamesm@sadc-gmi.org
mailto:kirlto@bgs.ac.uk
mailto:arnaud.sterckx@un-igrac.org
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Anexo 1: Etapa 1 da Entrada de Dados (Usuário para SADC-GMI) 

 

 
Anexo 2: Etapa 2 da Entrada de Dados (SADC-GMI para BGS) 
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Anexo 3: Etapa 3 da Entrada de Dados (Entrada para base de dados em tempo real) 
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