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1 Introdução
Este documento apresenta o resultado do levantamento sobre a estrutura e
funcionamento dos Grupos Nacionais do Portal RDA (Research Data Alliance),
disponíveis em https://www.rd-alliance.org/groups/national-groups.
O objetivo de estudo é oferecer subsídios para a operacionalização dos serviços e
produção de conteúdo para o Grupo RDA Brazil (https://www.rdalliance.org/groups/rda-brazil).
Foram sistematizados os seguintes dados sobre cada grupo: coordenação, públicoalvo, apoios institucionais, quantidade de membros, número e frequência de
postagens, uso das funções wiki e repositório de arquivos.
As atividades de levantamento foram realizadas entre junho e julho de 2019, sendo
finalizadas em 25/07/2019.

2 Grupos Nacionais da RDA
Foram encontrados 24 Grupos Nacionais da RDA. Destes 24, três representam uma
região ou continente, não um único país. Cada um deles possui um ou mais
coordenadores. Todos os grupos dispõem de uma lista de membros filiados ao grupo
no lado direito (pode-se clicar no nome dos membros e conferir sua área de atuação).
2.1 RDA Alemanha:
⁃
Kathrin Beck e Raphael Ritz (coordenadores);
⁃
Público, acessível a todos usuários do site (link “Join Group”);
⁃
Apoiados pelo MPCDF (Centro de Computação e Dados Max Planck):
wwww.mpcdf.mpg.de;
⁃
Além da descrição escrita do grupo, possui um vídeo apresentado por
Ritz;
⁃
Aproximadamente uma ou duas postagens por mês;
⁃
Grande maioria das postagens é de divulgação de eventos;
⁃
Dispõe de uma gama de links que levam aos materiais produzidos pelo
grupo, tais quais perfis de mídias sociais, manual e modelo de ppt do grupo, além de
trabalhos de toda RDA Europa;
⁃
O grupo possui um volume expressivo de membros;
⁃
O site também apresenta um repositório de arquivos, na lateral direita.
Os arquivos são flyers, ícones e um modelo de apresentação em PowerPoint;
⁃
Existe um comando na coluna da direita que serve para criar uma
postagem wiki para o grupo, porém é necessário utilizar um login e senha, ou seja,
ser participante do grupo.

RDA América do Norte:
⁃
Robert Quick, Lorinette Wirth e Christine Kirkpatrick (coordenadores);
⁃
Lynn Yarmey (secretaria);
⁃
Público, acessível a todos usuários do site (link “Join Group”);
⁃
O grupo possui 17 membros;
⁃
Há apenas um texto de apresentação, que enfatiza o intuito do grupo de
promover colaboração entre organizações de pesquisa e indivíduos no continente
norte-americano. Não cita o México, mas Canadá, EUA, América Central e Caribe;
⁃
Não há postagens;
⁃
O site apresenta um repositório de arquivos, porém está vazio;
⁃
Existe um comando na coluna da direita que serve para criar uma
postagem wiki para o grupo, porém é necessário utilizar um login e senha, ou seja,
ser participante do grupo.

RDA Ásia:
⁃
Wenbo Chu e Devika Madalli;
⁃
Público, acessível a todos usuários do site (link “Join Group”);
⁃
Apresentação curta, que sugere o registro no “Join Group” onde o
usuário receberá atualizações do RDA Ásia e automaticamente estará inscrito na lista
de discussões;
⁃
O grupo possui 22 membros;
⁃
O site apresenta um repositório de arquivos, porém está vazio;
⁃
Existe um comando na coluna da direita que serve para criar uma
postagem wiki para o grupo, porém é necessário utilizar um login e senha, ou seja,
ser participante do grupo.

RDA Áustria:
⁃
Andreas Rauber, Tomasz Miksa, Ramaman Ganguly, Paolo Budroni e
Barbara Sanchez Solis (coordenadores);
⁃
Público, acessível a todos usuários do site (link “Join Group”);
⁃
O grupo possui 20 membros;
⁃
Dispõe de uma gama de links que levam aos materiais produzidos pelo
grupo, tais quais perfis de mídias sociais, manual e modelo de ppt do grupo, além de
trabalhos de toda RDA Europa;
⁃
Apresentação por escrito descreve as principais responsabilidades do
grupo;
⁃
Poucas postagens (várias em fevereiro e depois só uma em junho);

⁃
Grande maioria das postagens é de divulgação de eventos;
⁃
O site também apresenta um repositório de arquivos, na lateral direita.
Os arquivos são ícones, panfletos, modelos de apresentação em PowerPoint e os
slides utilizados na reunião de 19/03/2019;
⁃
Existe um comando na coluna da direita que serve para criar uma
postagem wiki para o grupo, porém é necessário utilizar um login e senha, ou seja,
ser participante do grupo.

RDA Brazil:
⁃
Patricia R. Bello Bertin, Bianca Amaro, Luiz Fauth, Paula Xavier,
Leandro Neumann Ciuffo (coordenadores);
⁃
Público, acessível a todos usuários do site (link “Juntar-se ao grupo”);
⁃
Texto de apresentação enfatiza histórico do grupo com o 4o Plano de
Ação Nacional em Governança Aberta no Brasil e cita os envolvidos (EMBRAPA,
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, CNPq, Fiocruz,
CAPES, RNP;
⁃
O grupo possui 35 membros;
⁃
Apenas quatro postagens, em geral divulgações;
⁃
O site também apresenta um repositório de arquivos, na lateral direita.
Há apenas um arquivo, que são slides e relato da primeira reunião de coordenadores
da RDA Brazil, realizada em 05/02/2019;
⁃
Existe um link na coluna da direita que leva o usuário direto ao Grupo
Wiki. Ali, há uma postagem que pode ser visualizada sem necessidade de login, tratase do 4o Plano Nacional em Governo Aberto.

RDA Croácia:
O site do grupo foi criado recentemente e não apresenta nenhum tipo
de descrição ou postagem;
Público, acessível a todos usuários do site (link “Join Group”);
Na lista de membros consta apenas um nome: Luigi Colucci (também
membro do RDA Hungria, Suécia, República Theca e Lituânia);
O site apresenta um repositório de arquivos, na lateral direita. Os
arquivos são ícones e um modelo de PowerPoint;
Existe um comando na coluna da direita que serve para criar uma
postagem wiki para o grupo, porém é necessário utilizar um login e senha, ou seja,
ser participante do grupo.

RDA Dinamarca:
⁃
Diba Terese Markus, Zaza Nadja Hansen, Ana Sofie Fink e Anders
Conrad (coordenadores);
⁃
Público, acessível a todos usuários do site (link “Join Group”);
⁃
O grupo possui 31 membros;
⁃
A apresentação explica os objetivos do grupo e enfatiza que a DeIC
(Cooperação Dinamarquesa de Infra-Estrutura) é a responsável formal pelo grupo,
mas que o trabalho é realizado por membros do Fórum Nacional para Gerenciamento
de Dados de Pesquisa (DM Fórum) e o Arquivo Nacional Dinamarquês é responsável
pela gestão;
⁃
Além da descrição do grupo em escrito, possui um vídeo apresentado
por Anne Sofie Fink;
⁃
Entre uma e duas postagens por mês;
⁃
Maioria das postagens é divulgação de eventos ou chamadas de
artigos.
⁃
O site também apresenta um repositório de arquivos, na lateral direita.
Os arquivos são flyers, ícones e um modelo de apresentação em PowerPoint;
⁃
Existe um link na coluna da direita que leva o usuário direto ao Grupo
Wiki, porém é necessário utilizar um login e senha, ou seja, ser participante do grupo,
para visualizar as postagens.

RDA Eslovênia:
⁃
Janez Stebe, Irena Vipavc e Maja Dolinar (coordenadores);
⁃
Público, acessível a todos usuários do site (link “Join Group”);
⁃
Apresentação completa com informações sobre o que é o grupo e as
entidades que o comportam, também os seus objetivos e como participar;
⁃
O grupo possui 15 membros;
⁃
Dispõe de uma gama de links que levam aos materiais produzidos pelo
grupo, tais quais perfis de mídias sociais, manual e modelo de ppt do grupo, além de
trabalhos de toda RDA Europa e materiais gerais da RDA;
⁃
Maioria das postagens refere a divulgação ou convocação de eventos e
reuniões;
⁃
Uma das postagens trata do projeto FAIRsFAIR;
⁃
O site também apresenta um repositório de arquivos, na lateral direita.
Os arquivos são flyers, ícones, um modelo de apresentação em PowerPoint e dois
documentos de apresentação do grupo, um no idioma local e outro em inglês;
⁃
Existe um link na coluna da direita que leva o usuário direto ao Grupo
Wiki. Ali, há uma postagem que pode ser visualizada sem necessidade de login, tratase novamente da apresentação do grupo.

RDA Espanha:
⁃
Tamara Kovazh (coordenadora);
⁃
Público, acessível a todos usuários do site (link “Join Group”);
⁃
O grupo possui volume expressivo de membros;
⁃
Texto apresentando o grupo, enfatizando os seus objetivos e a
coordenação do Centro Nacional de Supercomputação de Barcelona;
⁃
Além da descrição do grupo em escrito, possui um vídeo apresentado
por Tamara Kovazh;
⁃
Dispõe de uma gama de links que levam aos materiais produzidos pelo
grupo, tais quais perfis de mídias sociais, manual e modelo de ppt do grupo, além de
trabalhos de toda RDA Europa e materiais gerais da RDA;
⁃
Aproximadamente 2 postagens ao mês;
⁃
Maioria das postagens divulgam enquetes, webnários e transmissões
ao vivo;
⁃
O site também apresenta um repositório de arquivos, na lateral direita.
Os arquivos são flyers, ícones, um modelo de apresentação em PowerPoint e um
documento que contém slides e resumos de reuniões;
Existe um link na coluna da direita que leva o usuário direto ao Grupo
Wiki. Ali, porém, não existe nada no momento, mas pode ser acessado sem
necessidade de login e senha.

RDA EUA:
⁃
Yolanda Meleco (coordenadora);
⁃
Lynn Yarmey (secretaria);
⁃
Público, acessível a todos usuários do site (link “Join Group”);
⁃
O grupo possui 14 membros;
⁃
Não há apresentação, apenas o link de um site onde a equipe RDA EUA
atualiza notícias, informações e iniciativas: http://us.rd-alliance.org/;
⁃
No site existem postagens desde o ano 2015;
⁃
As postagens em geral são de divulgação de atividades, mas há
também uma aba específica para relatórios, como por exemplo “Resultados da
Research Data Alliance” ou um texto sobre o uso de drones (essa parte não é
atualizada desde 03/2017);
⁃
O site também apresenta um repositório de arquivos, na lateral direita,
porém este se encontra vazio;
⁃
Existe um comando na coluna da direita que serve para criar uma
postagem wiki para o grupo, porém é necessário utilizar um login e senha, ou seja,
ser participante do grupo.

RDA Finlândia:
⁃
Heidi Laine (coordenadora);
⁃
Público, acessível a todos usuários do site (link “Join Group”);
⁃
A apresentação enfatiza os objetivos do grupo e também destaca o CSC
(www.csc.fi) como quem promove a RDA na Finlândia e outros países;
⁃
O grupo possui um volume expressivo de membros;
⁃
Postagens mais ou menos mensais;
⁃
Maioria das postagens são de divulgação de eventos ou bolsas, mas
também algo que discuta o cenário finlandês de gerenciamento de dados;
⁃
O site também apresenta um repositório de arquivos, na lateral direita.
Os arquivos são flyers, ícones, um modelo de apresentação em PowerPoint, ata da
reunião da RDA Finlândia de Outono de 2017, além de artigos sobre o princípio FAIR
e pontos de vista sobre Ciência Aberta;
⁃
Existe um link na coluna da direita que leva o usuário direto ao Grupo
Wiki. Ali, há quatro postagens que abordam os assuntos do princípio FAIR e da
Ciência Aberta na Finlândia. Podem ser acessados sem necessidade de login e
senha.

RDA França:
⁃
Francoise Genova e Francis Andre (coordenadores);
⁃
Público, acessível a todos usuários do site (link “Join Group”);
⁃
O grupo possui um volume expressivo de membros;
⁃
Dispõe de uma gama de links que levam aos materiais produzidos pelo
grupo, tais quais perfis de mídias sociais, manual e modelo de ppt do grupo, além de
trabalhos de toda RDA Europa e materiais gerais da RDA, além de discriminar os
documentos encontrados em francês;
⁃
O texto de apresentação é extenso, traz os objetivos e também as
atividades realizadas, cada qual com sua referência e site, com diversos links;
⁃
Além da descrição do grupo em escrito, possui um vídeo apresentado
por Francoise Genova;
⁃
As postagens são constantes, ao menos três por mês, e em geral tratam
sobre divulgação de eventos;
⁃
O site apresenta links para vídeos de apresentação do grupo;
⁃
O site apresenta documentos de referência, tais como o Plano Nacional
de Ciência Aberta e um relatório sobre o FAIR;
⁃
O site também apresenta um repositório de arquivos, na lateral direita,
cujos arquivos são flyers, ícones, modelos para apresentações de PowerPoint, além
de vários arquivos em PDF e PowerPoint que são resumos de reuniões em encontros
do grupo por vários meses desde junho/2018 até agora;

⁃
Existe um link na coluna da direita que leva o usuário direto ao Grupo
Wiki. Ali, há duas postagens que podem ser acessadas sem necessidade de login e
senha.

RDA Grécia:
⁃
Fotis Karagiannis (coordenador);
⁃
Público, acessível a todos usuários do site (link “Join Group”);
⁃
O grupo possui um volume expressivo de membros;
⁃
A apresentação é feita em vídeo pelo coordenador;
⁃
Dispõe de uma gama de links que levam aos materiais produzidos
pelo grupo, tais quais perfis de mídias sociais, manual e modelo de ppt do grupo,
além de trabalhos de toda RDA Europa e materiais gerais da RDA;
⁃
Postagens constantes, ao menos três ao mês, e em geral tratam sobre
divulgação de eventos;
⁃
O site também apresenta um repositório de arquivos, na lateral direita,
cujos arquivos são flyers, ícones, e modelos para apresentações de PowerPoint;
⁃
Existe um link na coluna da direita que leva o usuário direto ao Grupo
Wiki, porém é necessário utilizar um login e senha, ou seja, ser participante do
grupo, para visualizar as postagens.

RDA Holanda:
⁃
Lisa de Leeuw (coordenadora);
⁃
Público, acessível a todos usuários do site (link “Join Group”);
⁃
O grupo possui um volume expressivo de membros;
⁃
Apresentação do grupo enfatiza que a responsável é o DANS, além de
explanar os objetivos;
⁃
Além da descrição do grupo em escrito, possui um vídeo apresentado
por Lisa de Leeuw;
⁃
Dispõe de uma gama de links que levam aos materiais produzidos pelo
grupo, tais quais perfis de mídias sociais, manual e modelo de ppt do grupo, além de
trabalhos de toda RDA Europa e materiais gerais da RDA;
⁃
Postagens bastante constantes, em geral fazendo divulgação de
eventos, mas também resumos de encontros e plenárias;
⁃
O site também apresenta um repositório de arquivos, na lateral direita,
cujos arquivos são flyers, ícones, modelos para apresentações de PowerPoint e o
resumo de um webinar;
⁃
Existe um comando na coluna da direita que serve para criar uma
postagem wiki para o grupo, porém é necessário utilizar um login e senha, ou seja,
ser participante do grupo.

RDA Hungria:
⁃
O site do grupo foi criado recentemente e não apresenta nenhum tipo
de descrição ou postagem;
⁃
Público, acessível a todos usuários do site (link “Join Group”);
⁃
Na lista de membros consta apenas um nome: Luigi Colucci (também
membro do RDA Croácia, República Theca, Suécia e Lituânia);
⁃
O site apresenta um repositório de arquivos, na lateral direita. Os
arquivos são ícones e um modelo de PowerPoint;
⁃
Existe um comando na coluna da direita que serve para criar uma
postagem wiki para o grupo, porém é necessário utilizar um login e senha, ou seja,
ser participante do grupo.

RDA Irlanda:
⁃
Sandra Collins (coordenadora);
⁃
Público, acessível a todos usuários do site (link “Join Group”);
⁃
O grupo possui um volume expressivo de membros;
⁃
Dispõe de uma gama de links que levam aos materiais produzidos pelo
grupo, tais quais perfis de mídias sociais, manual e modelo de ppt do grupo, além de
trabalhos de toda RDA Europa e materiais gerais da RDA;
⁃
Postagens constantes, ao menos três ao mês, e em geral tratam sobre
divulgação de eventos;
⁃
O site também apresenta um repositório de arquivos, na lateral direita,
cujos arquivos são flyers, ícones e modelos para apresentações de PowerPoint;
⁃
Existe um comando na coluna da direita que serve para criar uma
postagem wiki para o grupo, porém é necessário utilizar um login e senha, ou seja,
ser participante do grupo.

RDA Itália:
⁃
Emma Lazzeri (coordenadora);
⁃
Público, acessível a todos usuários do site (link “Join Group”);
⁃
O grupo possui um volume expressivo de membros;
⁃
Dispõe de uma gama de links que levam aos materiais produzidos pelo
grupo, tais quais perfis de mídias sociais, manual e modelo de ppt do grupo, além de
trabalhos de toda RDA Europa e materiais gerais da RDA, além de discriminar os
documentos encontrados em italiano;
⁃
O texto de apresentação lista os objetivos e cita o Instituto de Ciência e
Tecnologia da Informação da CNR de Pisa (www.isti.cnr.it) como responsável pela
coordenação da página;

⁃
Além da descrição do grupo em escrito, possui um vídeo apresentado
por Lazzeri;
⁃
Postagens constantes, ao menos três ao mês, e em geral tratam sobre
divulgação de eventos;
⁃
O site também apresenta um repositório de arquivos, na lateral direita,
cujos arquivos são flyers, ícones, modelos de apresentação em PowerPoint, folheto
de subvenções da RDA Europe, relatório de Estado da Arte, um estudo acerca das
condições climáticas e um resumo de uma reunião de junho/2019;
⁃
Existe um link na coluna da direita que leva o usuário direto ao Grupo
Wiki, porém é necessário utilizar um login e senha, ou seja, ser participante do grupo,
para visualizar as postagens.

RDA Lituânia:
⁃
O site do grupo foi criado recentemente e não apresenta nenhum tipo
de descrição ou postagem;
⁃
Público, acessível a todos usuários do site (link “Join Group”);
⁃
Na lista de membros consta apenas um nome: Luigi Colucci (também
membro do RDA Croácia, República Theca, Suécia e Hungria);
⁃
O site apresenta um repositório de arquivos, na lateral direita, porém
vazio;
⁃
Existe um comando na coluna da direita que serve para criar uma
postagem wiki para o grupo, porém é necessário utilizar um login e senha, ou seja,
ser participante do grupo.

RDA Noruega:
⁃
Trond Kvamme (coordenador);
⁃
Público, acessível a todos usuários do site (link “Join Group”);
⁃
O grupo possui 47 membros;
⁃
Não existe texto de apresentação;
⁃
Aproximadamente uma postagem ao mês, assuntos variados;
⁃
O site também apresenta um repositório de arquivos, na lateral direita.
Há apenas um arquivo de ícones;
Existe um comando na coluna da direita que serve para criar uma
postagem wiki para o grupo, porém é necessário utilizar um login e senha, ou seja,
ser participante do grupo.

RDA Portugal:
⁃
Cristina Ribeiro e Irene Rodrigues (coordenadoras);
⁃
Público, acessível a todos usuários do site (link “Join Group”);
⁃
O grupo possui um volume expressivo de membros;
⁃
Dispõe de uma gama de links que levam aos materiais produzidos pelo
grupo, tais quais perfis de mídias sociais, manual e modelo de ppt do grupo, além de
trabalhos de toda RDA Europa e materiais gerais da RDA;
⁃
Apresentação expõe objetivos e explica do que se trata o grupo;
⁃
Além da descrição do grupo em escrito, possui um vídeo apresentado
por Ribeiro;
⁃
Postagens frequentes, cerca de três por mês, a maioria tratando da
divulgação de eventos;
⁃
O site também apresenta um repositório de arquivos, na lateral direita,
cujos arquivos são flyers, ícones, modelos de apresentação em PowerPoint e um
resumo de um workshop de abril/2019;
⁃
Existe um link na coluna da direita que leva o usuário direto ao Grupo
Wiki. Ali, porém, não existe nada no momento, mas pode ser acessado sem
necessidade de login e senha.

RDA Reino Unido:
⁃
Juan Bicarregui (coordenador);
⁃
Público, acessível a todos usuários do site (link “Join Group”);
⁃
O grupo possui um volume expressivo de membros;
⁃
Apresentação do grupo bem curta, mas conta com lista de atividades
passadas e que estão por vir;
⁃
Dispõe de uma gama de links que levam aos materiais produzidos pelo
grupo, tais quais perfis de mídias sociais, manual e modelo de ppt do grupo, além de
trabalhos de toda RDA Europa e materiais gerais da RDA;
⁃
Postagens não muito frequentes, quase todas divulgando eventos;
⁃
O site também apresenta um repositório de arquivos, na lateral direita,
cujos arquivos são flyers, ícones, modelos de apresentação em PowerPoint e um
slides de workshops dos meses dezembro/2018, janeiro/2019 e julho/2019;
⁃
Existe um comando na coluna da direita que serve para criar uma
postagem wiki para o grupo, porém é necessário utilizar um login e senha, ou seja,
ser participante do grupo.

RDA República Checa:
⁃
O site do grupo foi criado recentemente e não apresenta nenhum tipo
de descrição ou postagem;
⁃
Público, acessível a todos usuários do site (link “Join Group”);
⁃
Na lista de membros consta apenas um nome: Luigi Colucci (também
membro do RDA Croácia, Suécia, Hungria e Lituânia);
⁃
O site apresenta um repositório de arquivos, na lateral direita. Os
arquivos são ícones e um modelo de PowerPoint;
⁃
Existe um comando na coluna da direita que serve para criar uma
postagem wiki para o grupo, porém é necessário utilizar um login e senha, ou seja,
ser participante do grupo.

RDA Sudeste da Europa:
⁃
Fotis Karagiannis (coordenador);
⁃
Público, acessível a todos usuários do site (link “Join Group”);
⁃
O grupo possui 14 membros;
⁃
Não há muita apresentação do grupo, mas sim alguns anexos de
relatórios;
⁃
Postagens raras, maioria também divulgando eventos ou então tecendo
comentários depois que eles terminaram;
⁃
O site apresenta um repositório de arquivos, na lateral direita, porém
vazio;
⁃
Existe um link na coluna da direita que leva o usuário direto ao Grupo
Wiki, porém é necessário utilizar um login e senha, ou seja, ser participante do grupo,
para visualizar as postagens.

RDA Suécia:
⁃
O site do grupo foi criado recentemente e não apresenta nenhum tipo
de descrição ou postagem;
⁃
Público, acessível a todos usuários do site (link “Join Group”);
⁃
Na lista de membros consta apenas um nome: Luigi Colucci (também
membro do RDA Croácia, Hungria, República Checa e Lituânia);
⁃
O site apresenta um repositório de arquivos, na lateral direita. Os
arquivos são ícones e um modelo de PowerPoint;
⁃
Existe um comando na coluna da direita que serve para criar uma
postagem wiki para o grupo, porém é necessário utilizar um login e senha, ou seja,
ser participante do grupo.

3 Conclusão

Conclui-se que os grupos que mantém maior volume de conteúdo estão na Europa.
A maior parte dos repositórios dos grupos está em uso, porém normalmente com
materiais de divulgação, como flyers, ícones e modelos de PowerPoint. Todos os
grupos são públicos mediante cadastro.
Apenas na Europa há extensa divulgação de links sobre a RDA.
A maioria das postagens servem para divulgação (de eventos ou outras atividades,
como reuniões).
Quanto ao Grupo Wiki, alguns optam por permitir apenas a visualização, outros por
permitir a postagem mediante login e senha e, ainda, outros que não permitem
postagem e a visualização das que existem se dá apenas mediante login e senha.
A coordenação dos grupos RDA é variada. Alguns grupos possuem um coordenador
(10 grupos), dois coordenadores (quatro grupos), dois grupos tem três
coordenadores, um grupo tem quatro coordenadores, e dois grupos possuem cinco
coordenadores (Brasil é um deles). Há também cinco grupos sem coordenadores.
Além das coordenações, alguns grupos estão sob responsabilidade de centros de
suporte a eCiência, como os grupos RDA da Dinamarca e da Finlândia.
Sugere-se ao grupo RDA Brazil as seguintes possibilidades:
-

Disponibilização de vídeo contendo apresentação do grupo, feita pelos
coordenadores;

-

publicação de vídeos de divulgação sobre a RDA, com o intuito de ampliar a
sua visibilidade, a exemplo do RDA Netherlands, disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=BdD2NTytb8Q&feature=youtu.be;

-

publicação de arquivos com breve sintese sobre RDA em português, com o
mesmo intuito, a exemplo do arquivo francês disponível em https://www.rdalliance.org/system/files/documents/RDA_en%20_bref_juin_2019_0.pdf.

