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Resumo da Proposta 
Esta proposta tem como objetivo explanar o processo de caracterização e avaliação dos Repositórios 
Institucionais (RI’s) agregados pelo portal RCAAP, com indicadores individuais e medianas coletivas no ano 
em que se assinalam 10 anos do início do Projeto RCAAP1 (Repositórios Científicos de Acesso Aberto de 
Portugal). 

Os RI’s são acima de tudo sistemas de informação digitais que têm como finalidade armazenar, preservar, 
divulgar e possibilitar o acesso à produção intelectual da comunidade científica. Para além de preservar a 
produção intelectual de uma comunidade académica, os repositórios servem para dar projeção à 
produção intelectual junto de outras comunidades científicas e da sociedade em geral.  

Assim, podemos dizer que os Repositórios Institucionais existem com o principal objetivo de aumentar a 
visibilidade, estatuto, imagem e “valor” público das instituições e são usados como um ponto de 
cumprimento das diferentes legislações em vigor e requisitos nacionais e internacionais. 

O papel dos RI´s é hoje em dia muito relevante e deve ser monitorizado no que diz respeito à sua 
capacidade ou não de cumprir com determinados requisitos para poder ou não integrar um ecossistema 
organizado. Neste trabalho apresenta-se a caracterização dos repositórios nacionais do ponto de vista 
dessa mesma integração com outros sistemas e a sua capacidade de cumprir com os requisitos atuais.  

 

 

Tipo de Trabalho 
• Pecha Kucha (apresentação curta) 

 

Tema da Conferência 
Indique os temas abordados na sua proposta (remova os que não se aplicam): 
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 Acesso Aberto e Dados de Investigação Abertos: sistemas, políticas e práticas 

o Repositórios digitais – institucionais, temáticos, de dados de investigação ou de património 
cultural 

o Definição, análise e avaliação de políticas institucionais e de financiadores 

o Modelos e padrões de metadados 

o Preservação Digital 

o Direitos de autor e acesso aberto 

 

 Gestão de informação de Ciência e Tecnologia 

o Normas e diretrizes 

 

Palavras-chave 

Caracterização e Avaliação de repositórios institucionais; preservação digital; gestão e indicadores e acesso 
à produção intelectual. 

 

Audiência 

Gestores de repositórios, bibliotecários, gestores de dados de investigação, programadores, decisores 
políticos, gestores de ciência, gestores de tecnologias de informação (programadores, administradores de 
sistemas e gestores de tecnologias de informação). 

 

Proposta 
Esta proposta tem como objetivo explanar a caracterização e avaliação dos Repositórios Institucionais (RI’s) 
agregados pelo portal RCAAP, com indicadores individuais e medianas coletivas, no ano em que se 
assinalam 10 anos do início do Projeto RCAAP2 (Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal). 

 

O RCAAP tem por missão promover, apoiar e facilitar a adoção do Acesso Aberto ao conhecimento 
científico em Portugal. Esta missão materializa-se nos seguintes objetivos: 

a) Aumentar a visibilidade, acessibilidade e difusão dos resultados da atividade académica e de investigação 
científica portuguesa;  

b) Facilitar a gestão e o acesso à informação sobre a produção científica nacional através do registo da 
produção científica em sistemas de informação específicos e da sua agregação no portal RCAAP;  

                                                        

2  http://projecto.rcaap.pt/ 
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c) Integrar Portugal num conjunto de iniciativas internacionais através da disponibilização de um portal 
agregador e de um diretório da produção académica e científica que facilitam a interoperabilidade e a 
interligação com o crescente número de centros de investigação, organismos financiadores de investigação 
e instituições de ensino superior que, na Europa e no mundo, dispõem também de ferramentas deste tipo. 

O Portal RCAAP 3é a componente central do Projeto e tem como objetivo a recolha, agregação e indexação 
dos conteúdos científicos existentes nos repositórios institucionais das entidades nacionais de ensino 
superior e outras organizações de I&D.  
 
Assim, o portal constitui-se como um ponto único de pesquisa, descoberta, localização e acesso a milhares 
de documentos de caráter científico e académico, nomeadamente artigos de revistas científicas, 
comunicações a conferências, teses e dissertações (entre outros), distribuídos pelos repositórios que 
integram a rede, quer nacionais, quer brasileiros, através do Portal OASISbr, o qual não é objeto de estudo 
neste trabalho. 

 

Para que a agregação dos repositórios no Portal RCAAP seja possível é necessário que os mesmos 
satisfaçam determinadas condições de agregação4. 

Apesar das condições de agregação serem as mesmas para os 51 repositórios agregados, a realidade da 
gestão do dia-a-dia acaba por verter em realidades diferentes. Por outro lado, dos 51 repositórios 
agregados, apenas, 28 integram o serviço de alojamento de repositórios institucionais 5(SARI), ou seja, as 
configurações dos mesmos são iguais, o que não acontece nos restantes RI’s com gestão própria e local. 

Neste sentido e após uma década de agregação de conteúdos pelo Portal RCAAP, sentiu-se a necessidade 
de se ter uma visão ampla e abrangente dos RI’s. Com base nesta realidade pretendeu-se ter uma visão 
bastante linear de todos os RI’s, tendo por base três fatores fundamentais:  

 

1 – Contexto nacional 

 

Portugal é reconhecido na Europa pela sua política inovadora em matéria de Acesso Aberto, tendo o 
Projeto RCAAP um papel essencial no aumento da visibilidade da produção científica portuguesa, bem 
como na rápida expansão dos repositórios institucionais de Acesso Aberto a nível nacional. 

Assim, este trabalho ao nível do contexto nacional foca-se em dois aspetos primordiais. Fatores de sucesso 
de implementação e monitorização, por um lado, da política sobre Acesso Aberto a publicações científicas 
resultantes de investigação financiada pela FCT6, que determina a obrigatoriedade de depósito de 
publicações científicas que sejam sujeitas a revisão por pares ou outra forma de revisão científica num dos 
repositórios integrantes do RCAAP. Por outro, a disponibilização e implementação de mecanismos que 
permitam dar resposta à obrigatoriedade de depósito de uma versão digital das teses de doutoramento, de 
outros trabalhos que, nos termos da lei, substituam estas no processo de obtenção do grau de doutor e das 

                                                        

3 http://www.rcaap.pt/  
4 http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/consultar-recursos-de-apoio/remository?func=fileinfo&id=364 
5 http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/sobre-o-rcaap/servicos/sari 
6 https://www.fct.pt/documentos/PoliticaAcessoAberto_Publicacoes.pdf 
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dissertações de mestrado num repositório integrante da rede RCAAP, de acordo com o Decreto-Lei n.º 
115/2013 de 7 de agosto7.  

2 – Critérios – Ranking dos Repositórios de Acesso Aberto 

 

Devido ao posicionamento dos Repositórios Institucionais em contextos internacionais, parte da estrutura 
desta caracterização e avaliação teve por base os critérios utilizados nas métricas subjacentes ao Ranking 
dos Repositórios de Acesso Aberto 8em 2015.  

 

Este ranking é um serviço criado por e para a comunidade, com o objetivo de caracterizar e comparar os 
repositórios de Acesso Aberto na Alemanha, Áustria e Suíça. Os vários eixos de análise e critérios podem 
ser consultados em: http://repositoryranking.org/metric/, sendo neste caso: 

 usabilidade 
 serviços 
 metadados 
 interoperabilidade 

 

Pretendemos com estes eixos avaliar e caracterizar os repositórios de acordo com os dados que cada um 
disponibiliza no contexto nacional, fornecendo uma referência para gestores de repositório, financiadores e 
investigadores. Não é objeto deste estudo avaliar o conteúdo dos repositórios.  

 

3 – ISO 16363 – Secção da Eestrutura Organizacional 

 

Tendo por base o relatório de follow up da auditoria relativa ao referencial normativo ISO 16363:2012 - 
Audit and certification of trustworthy digital repositories, realizada no 1º trimestre de 2017, foram 
integrados quatro itens considerados relevantes nesta caracterização e avaliação, fulcrais na gestão e 
manutenção da fiabilidade dos RI’s: 

 Declaração de Missão na Página do RI 
 Política de Ingestão 

 Plano de sucessão 

 Política de Preservação 

  
Em 2017 concluiu-se que, de um modo geral, todos os repositórios continuam a cumprir as recomendações 
resultantes da auditoria realizada em 2015, em termos de infraestrutura, fiabilidade e segurança na 
preservação de objetos digitais. 

 

Todo este processo, naturalmente, envolveu todos os gestores dos recursos, os quais foram consultados 
para indicação e/ou confirmação de dados, mediante um calendário e critérios de cumprimento 
estabelecidos, para posterior compilação e disponibilização pública. 

 

                                                        

7  http://www.a3es.pt/sites/default/files/DL%20115_2013%20GADES.pdf 
8  http://repositoryranking.org/ 
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Esta proposta visa apresentar à comunidade de gestão de ciência, principalmente os gestores de 
repositórios institucionais, o panorama atual dos repositórios no que diz respeito aos critérios definidos. 

 

 

 


