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Programa

Parte 1 (14:00-15:20)

● O projeto RCAAP

● Ciência Aberta e os Repositórios

● Repositório Comum e Submissão de Trabalhos

Parte 2 (15:40-17:00)

● Gestão da ESSNorteCVP no Repositório Comum

● Integrações e Visibilidade dos Trabalhos

● Questões



O projeto RCAAP



Gestão do Projeto

FCT / FCCN
Coordenação geral e & infraestruturas

Universidade do Minho
Coordenação Científica e Técnica



Objetivos

● Aumentar a visibilidade, acessibilidade e difusão dos resultados da 

atividade académica e de investigação científica portuguesa

● Facilitar a gestão e o acesso à informação sobre a produção científica 

nacional

● Integrar Portugal num conjunto de iniciativas internacionais



Serviços RCAAP



Portal RCAAP

2’064’822 Documentos indexados de 

238 Recursos



Evolução de Repositórios em Portugal



Comunidade

• Gestores de Repositórios

(+/- 87 pessoas)

Normalmente bibliotecários

• Investigadores (milhares…)

• Reuniões gerais de projeto (2x ano)

• Conferências OA (anuais – Portugal ou Brasil)

• Listas de distribuição

• Blog e Facebook do projeto



Plataforma e-Learning

• Serve a componente de formação do projeto

• Serve de plataforma de colaboração dos grupos

• https://elearning.rcaap.pt

http://elearning.rcaap.pt/


Website do Projeto & Blog

https://projeto.rcaap.pt https://blog.rcaap.pt

https://projeto.rcaap.pt
https://blog.rcaap.pt


Fatores de Sucesso

• Interoperabilidade

• Validador & Driver Guidelines & Standards

• Comunidade

• Helpdesk & Formação

• Divulgação do Open Access

• Implementação de Políticas Open Access

• Integração

• Repositório como parte do sistema de investigação



Ciência Aberta



Ciência Aberta

https://www.ciencia-aberta.pt

https://www.ciencia-aberta.pt/


Ciência Aberta https://www.fosteropenscience.eu/toolkit

https://www.fosteropenscience.eu/toolkit


Repositório Comum e submissão 
de trabalhos



O que é o Repositório Comum?

Serviço disponibilizado pelo Projeto RCAAP, de forma gratuita, que tem como objetivo alojar a produção científica de pequenas instituições, grupos ou 

indivíduos, integrando-os na infraestrutura do projeto, nomeadamente nas pesquisas através do portal RCAAP e B-On, sem necessidade de 

instalarem o seu próprio Repositório.

● 1 Repositório para várias instituições

● Administração Limitada (Comunidades & Coleções)

● 77 Instituições - uma delas a 

https://comum.rcaap.pt

https://comum.rcaap.pt/


O Repositório Comum

A adesão da ESSNorteCVP ao Repositório Comum deu visibilidade à Instituição e à produção científica dos seus Autores

Como? 

- Agregação dos conteúdos pelo Portal RCAAP com posterior possibilidade de pesquisa em www.rcaap.pt

- Ou da B-On, OpenAIRE entre outras

Quem tem acesso ao Repositório Comum?

- Todos os Autores da Instituição e restantes Utilizadores nacionais ou mundiais 

http://www.rcaap.pt


Repositório Comum normas e orientações
- O Repositório Comum segue as mesmas normas / orientações e procedimentos que qualquer outro Repositório Institucional:

- No tipo de documento a publicar

- Na estrutura de dados associados a cada documento

- No tipo de licenças - licença não exclusiva que não restringe os Direitos dos Autores

- E nos Direitos de Autor

Se publicar o meu artigo pela primeira vez em Acesso Aberto 

perco os meus direitos e não poderei voltar a publicar?

Não

Publiquei o meu artigo numa Revista Científica. Posso 

publicar em Acesso Aberto?

Talvez

Publicar em Acesso Aberto não limita nem retira os direitos 

dos autores.

Os artigos continuam a ser dos próprios e com liberdade de 

os publicar em outros meios.

Atenção aos períodos de embargo caso o artigo tenha sido 

publicado inicialmente no Revista Científica com este tipo de 

exigência. 

Não inviabiliza o depósito terá é de ser feito em acesso 

embargado.



Políticas de copyright e de auto - arquivo de editores

http://sherpa.ac.uk/romeo

Nota: seja qual for a modalidade a maior parte das editoras permite o auto-depósito em Repositórios Institucionais

Nota: seja qual for a modalidade a maior parte das editoras permite o auto-depósito em Repositórios Institucionais

http://sherpa.ac.uk/romeo


Vantagens destas normas e orientações? 

- Caso a Instituição decida criar o seu próprio Repositório Institucional todos os documentos já depositados poderão ser migrados para a nova 

estrutura sem grau de dificuldade.

Estrutura do Repositório Comum

- Igual a um outro Repositório, o que permite:

- Realizar pesquisas simples ou aplicando filtros

- Consultar a estrutura da vossa Comunidade e realizar pesquisas:

- por autor

- assunto

- tipo de documento

- data de publicação

- outro

- Criar alertas para novas publicações - necessário registo prévio



Como efetuar o registo?

Aceder a: https://comum.rcaap.pt/

https://comum.rcaap.pt/


Como depositar?

1º Solicitar permissões de depósito ao Gestor(a) da área

2º Após registo, efetuar login 

É um meio de identificação e 
autenticação individual e 
permanente para os cidadãos que 
desenvolvem atividade científica. 
Vantagem?
Uma única conta para acesso aos 
vários serviços de ciência.
Ex. Ciência Vitae

+ Info: https://www.ciencia-

id.pt

https://www.ciencia-id.pt/


Como depositar?

3º Iniciar um novo 

depósito 

ou visualizar tarefas 

para executar ou 

terminar depósitos



Como depositar?



Como depositar?

Necessário 5 passos:

- Descrever os metadados 2x

- Carregar o ficheiro

- Possibilidade de efetuar uma 

verificação

- Licença



Como depositar?



Como depositar?



Partilhar Redes Sociais dos depósitos

- É possível efetuar a partilha do próprio depósito nas redes sociais, com ou sem login:



Consultar estatísticas do meu depósito - como fazer?

Do próprio documento ou de outros

Aceder com ou sem login



Consultar estatísticas do meu depósito - como fazer?



Consultar estatísticas do meu depósito - como fazer?







Gestão da ESSNorteCVP no 
Repositório Comum



Gestão da Informação - editar conteúdos

Pressupõe permissões de administração, para um Utilizador ou para tantos quantos entenderem :

Criação da área 

Equipa RCAAP

Editar e 

apagar conteúdos 

da página inicial e 

restantes alterações

Gestor(a) Local



Gestão da Informação - editar conteúdos

É possível editar 

conteúdos e efetuar

Depósitos a partir 

das coleções



Gestão da Informação - editar permissões

Editar e criar 

Workflows

Nota: quanto 

mais simplificado

melhor



Gestão da Informação - criar coleções

Acrescentar novas coleções

Página inicial > 

Ferramentas administrativas



Gestão da Informação - remover conteúdo

Remover coleção 

1 de 2 formas

Verificar sempre a 

informação

NOTA: Em todas as alterações 

clicar sempre num botão “Atualizar” (caso exista na página)

Se não realizou nenhuma  operação clicar no botão “Cancelar” 

(caso exista na página)



Gestão da Informação - editar permissões

Atribuir permissões

Login com permissões

de Administração

Passo 1



Gestão da Informação - editar permissões

Atribuir permissões

Login com permissões

de Administração

Passo 2



Gestão da Informação - editar permissões

Atribuir permissões

Login com permissões

de Administração

Passo 3



Gestão da Informação - editar permissões

Atribuir permissões

Login com permissões

de Administração

Passo 4

NOTA: Para remover: 

Selecionar o Utilizador e clicar em 

Remover selecionado



Gestão da Informação - editar metadados

Editar Metadados

Login com permissões

de Administração

Passo 1



Gestão da Informação - editar metadados

Editar Metadados

Login com permissões

de Administração

Passo 2



Gestão da Informação - editar metadados

Editar Metadados

Login com permissões

de Administração

Passo 3



Gestão da Informação - editar metadados

Editar Metadados

Login com permissões

de Administração

Passo 3



Gestão da Informação - editar metadados

Editar Metadados

Login com permissões

de Administração

Passo 4



Gestão da Informação - Ferramenta de validação

http://validator.rcaap.pt

Tipos de validação

- Driver

- Teses e Dissertações

- Embargos

- etc

Passo 1

http://validator.rcaap.pt/


Gestão da Informação - Ferramenta de validação

Passo 2

Nota:

Endereço OAI-PMH

Recolher do Diretório 

RCAAP

www.rcaap.pt

http://www.rcaap.pt


Gestão da Informação - Ferramenta de validação

Passo 3

Nota:

É possível validar a Comunidade

ou as coleções



Gestão da Informação - Ferramenta de validação

Aguardar...



Gestão da Informação - Ferramenta de validação

Pouco tempo 

Depois relatório

no email



Ao clicar no 

link do relatório 

Validação



Gestão da Informação - Ferramenta de validação



Integrações e Visibilidade 
dos Trabalhos



Google Analytics



Estatísticas de Acesso e Downloads no Repositório

Estatísticas de Uso

Downloads

Consultas

Estatísticas Administrativas

Estatísticas por Comunidades

Estatísticas dos Trabalhos

“Estatísticas com limpeza de acessos não humanos!”



Portal RCAAP como agregador internacional

OpenAIRE

PT

b-on

Repositorios Revistas

Google Scholar OASIS BR La Referencia

SARI 

Repositories

SARC 

Journals

Data 
Repositories

LaReferencia

Common 

Repository



PTCRIS

Assegura a criação e sustentabilidade de um rede de 

informação científica integrada no ecossistema para 

suportar a gestão de ciência!



Princípio de implementação PTCRIS

Regista uma vez, reutiliza várias!

● Promove a circulação de informação;
● Elimina silos de informação



Exemplo Ciência Vitae

https://cienciavitae.pt/

https://cienciavitae.pt/


Como? Adoção de Standards e protocolos



Autenticação Ciência ID



Autenticação por Ciência ID

https://www.ciencia-id.pt

https://www.ciencia-id.pt/


Associação de Autores com 
Identificadores 

(ORCID / Ciência ID)



Controlo de Autoridade de Autores

Associação de Autores a identificadores ORCID ou Ciência ID



Pesquisa de 
autores no 
sistema ORCID 
e Ciência ID



Exposição de informação dos Repositórios



Importação do RCAAP 
para Ciência Vitae



Envio de Publicações para Repositório

Importação para o CV de informação do Repositório através do Portal RCAAP



Envio do Ciência Vitae para 
Repositórios



Depósito a partir do CV

Workflow:

• Escolher Repositório

• Escolher Coleção

• Ficheiro e tipo de acesso

• Informação de financiamento

• Aceitação de licença







RCAAP - Promoção de Interoperabilidade

Repositórios Institucionais

Portal RCAAP 
(agregador)Ciência Vitae / 

Sistemas CRIS



Trabalho Futuro



projeto.rcaap.pt

@rcaap

facebook.com/rcaap

blog.rcaap.pt

Obrigado!
José Carvalho - jcarvalho@sdum.uminho.pt

Raquel Truta - raquel@sdum.uminho.pt

info@rcaap.pt

http://projeto.rcaap.pt/
https://twitter.com/rcaap
https://www.facebook.com/rcaap
http://blog.rcaap.pt/
mailto:jcarvalho@sdum.uminho.pt
mailto:raquel@sdum.uminho.pt

