
Um consórcio de sucesso



Biblioteca Universitária





Aglomerado de:

• Livros
• Dissertações
• Teses
• Artigos
• Comunicações
• Revistas
• ...



Biblioteca Universitária Digital



Catálogo (OPAC)

RepositóriUM (repositório digital)

‣ Informação bibliográfica sobre 
fundo documental > Metadados

‣ Armazena toda a produção científica e 
académica > Metadados + objetos digitais



RepositóriUM

Originais, 
i.e., 

produzidos originalmente em formato digital



Problemas associados aos sistemas de 
suporte



De forma sumária:
Hardware

Software
‣Atualização de software
‣Correção de bugs

Recursos humanos
‣Para manter o software e hardware
‣Helpdesk



RCAAP
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal



Missão



O projecto RCAAP visa criar uma 
visão holística e integrada do movimento 
de acesso aberto em Portugal promovendo acções 
de divulgação, promoção e formação, e desenvolvimento de 
parcerias nacionais e internacionais para a expansão dos serviços 
disponibilizados.



Intervenientes



Entidade financiadora
Coordenação política

Infraestruturas
Gestão do consórcio e financeira
Manutenção dos sistemas

Coordenação científica 
Helpdesk

Desenvolvimento de software
Apoio técnico



Serviços



Serviço Centralizado
Estatísticas de Utilização de 

Repositórios

Sítio Web do projeto

Portal RCAAP

Serviço de Alojamento
de Repositórios Institucionais

Repositório 
Comum

Diretorio
Luso-brasileiro

Blimunda
Políticas editoriais

Curriculi de 
investigadores

Repositório 
Dados Científicos

Serviço Alojamento de 
Revistas Científicas



Sítio Web do projeto

Portal RCAAP

Serviço de Alojamento
de Repositórios Institucionais

Repositório 
Comum

Diretorio
Luso-brasileiro

Blimunda
Políticas editoriais

Curriculi de 
investigadores

Repositório 
Dados Científicos

Serviço Alojamento de 
Revistas Científicas

Serviço Centralizado
Estatísticas de Utilização de 

Repositórios



Repositório 
Comum

Repositório 
Dados Científicos

Serviço Centralizado
Estatísticas de Utilização de 

Repositórios

Portal RCAAP

Serviço de Alojamento
de Repositórios Institucionais

Desenvolvimento
Controlo de qualidade dos metadados
Manutenção & apoio técnico

Implementação de repositórios (configuração, branding, 
add-ons)
Desenvolvimento de add-ons para o DSpace
Formação de administradores
Helpdesk
Manutenção & apoio técnico

Desenvolvimento
Operação do sistema
Manutenção & apoio técnico



Integração de sistemas



Curriculi de 
investigadores

DSpace

Serviço de 
estatísticas



DSpace add-ons



OAI-extended
Permite definir filtros e transformadores de dados à interface OAI-PMH

OAI-stats
Permite disponibilizar estatísticas de eventos ocorridos no interior do DSpace

Frontpage
Página de rosto para PDFs existentes no repositório

Analytics
Integração com o Google Analytics

Recent docs
Apresentação dos documentos depositados recentemente na página de abertura do 
DSpace

Request-a-copy
Permite solicitar uma cópia de um documento em acesso restrito ao autor do documento

Sharing bar
Partilhar nas redes sociais e exportar para diversos sistemas

Enhanced Stats
Estatísticas ao nível da coleção e comunidade



Bibliotecas e o RCAAP
Quais os benefícios?



Alojamento (SARI ou SARC)
Exemplo do Instituto Politécnico de Bragança

‣ Entrada em produção em Novembro de 2007 (in-house)
‣ Candidatura a SARI no inicio de Maio de 2009

‣ Aprovação em finais de Maio de 2009

Vantagens do serviço de alojamento
‣ Gestão técnica é feita por uma equipa especializada

‣ Os gestores do repositório podem focar-se nas tarefas 
importantes

‣ Serviço de helpdesk com SLAs associados



Integração com iniciativas nacionais e 
internacionais
Disponibilização de documentação/recomendações
Disponibilização de add-ons
E.g., DeGois, DRIVER, OpenAIRE 

Aumento da visibilidade, acessibilidade e difusão
Disponibilização de um agregador e de um directório da produção 
académica e científica



RCAAP e preservação digital



Preservação digital

Designa-se, assim, por preservação digital o conjunto de actividades ou 
processos responsáveis por garantir o acesso continuado a longo-prazo à 
informação e restante património cultural existente em formatos digitais.

M. Ferreira, Introdução à preservação digital – Conceitos, estratégias e actuais consensos. Guimarães, 
Portugal: Escola de Engenharia da Universidade do Minho, 2006.



Estado atual
Informação acessível através da Internet

‣ Portal RCAAP
‣ SARIs

Infraestrutura
‣ OSs/software open-source

‣ Backups
Consórcio RCAAP



SPRUCE (Sustainable PReservation Using Community Engagement)

‣Quality assurance and repair of damaged or potentially damaged data or 
metadata

‣Appraisal and assessment in order to inform selection, curation and next 
steps

‣Locating preservation worthy data, typically where mixed with other data 
across shared server space

‣ Identifying preservation risks in order to inform preservation planning

‣A long tail of miscellaneous issues including contextual issues, data capture, 
embedded objects, and broader issues around value and cost



Próximos passos
Desenvolvimentos no contexto da preservação digital
‣Criação de serviço de identificação e validação de formatos
‣Criação de serviço de conversão de formatos usando ferramentas open-

source
‣ Integração com o DSpace das funcionalidades anteriormente descritas

Consultoria para implementação de norma ISO 16363
1. Pré-diagnóstico
2. Consultoria para resolução de não conformidades
3. Auditoria interna pós-implementação da norma
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SPRUCE (Sustainable PReservation Using 
Community Engagement)

‣Quality assurance and repair of damaged or 
potentially damaged data or metadata

‣Appraisal and assessment in order to inform 
selection, curation and next steps

‣Locating preservation worthy data, typically 
where mixed with other data across shared 
server space

‣ Identifying preservation risks in order to inform 
preservation planning

‣A long tail of miscellaneous issues including 
contextual issues, data capture, embedded 
objects, and broader issues around value and 
cost

Como serão resolvidas no 
RCAAP

Serviço de identificação e  
validação

Políticas do consórcio 

Não se aplica aos 
repositórios

Emergirão durante a 
implementação da ISO 

Serão analisados caso a 
caso, caso se justifique



Um consórcio de sucesso


