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Introdução
José Carvalho



Introdução
Novas necessidades

- Técnicas

- Mais pormenor de informação

- Novos esquemas de metadados

- Novos protocolos de partilha

- Funcionais

- Permitir a integração com sistema de CV’s

- Registar, Gerir e Partilhar identificadores



Diretrizes
Construídas com base no conhecimento 

empírico e da necessidade de entendimento 

entre os intervenientes



Guidelines / Diretrizes

● 4.0, soon in 2018

● 4.0 draft, November 2017

● 3.0, April 2013

● 3.0, beta December 2012

● 2.0, October 2012 doi:10.5281/zenodo.59208

● 1.1, November 2010 doi:10.5281/zenodo.59206

● 1.0, July 2010 doi:10.5281/zenodo.59204

● DRIVER Guidelines

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.59208
http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.59206
http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.59204


Guidelines OpenAIRE 4
Novas diretrizes para incorporar perfil de autor, financiamento, 

referências bibliográficas e vocabulários COAR.

https://openaire-guidelines-for-literature-repository-managers.readthed

ocs.io/en/latest/introduction.html 

https://openaire-guidelines-for-literature-repository-managers.readthedocs.io/en/latest/introduction.html
https://openaire-guidelines-for-literature-repository-managers.readthedocs.io/en/latest/introduction.html


Vocabulários COAR
1. Resource type to identify the genre of a research resource – version 1.1 

released in October 2016
2. Access mode to declare the degree of ‘openness’ of a resource – draft v1.1 

released in May 2017
3. Version to express a specific version of a resource – in review and analysis
4. Date type to tag an event in the life cycle of a resource – in progress
5. Classification scheme – in progress

https://www.coar-repositories.org/activities/repository-interoperability/c

oar-vocabularies/ 

https://www.coar-repositories.org/activities/repository-interoperability/coar-vocabularies/deliverables/
https://www.coar-repositories.org/activities/repository-interoperability/coar-vocabularies/deliverables/
http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/access_rights/
http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/access_rights/
https://www.coar-repositories.org/activities/repository-interoperability/coar-vocabularies/
https://www.coar-repositories.org/activities/repository-interoperability/coar-vocabularies/


Identificadores
Autores
ORCID, Ciência ID

Financiamento
OpenAIRE ID, Fundref, outros 

Organizações
ISNI, Ringold



Identificadores de Autor
ORCID = identificador internacional (agregador de outros 

identificadores)

Ciência ID = identificador nacional (pode relacionar com ORCID)



Integrações I - Repositórios 
e Revistas

José Carvalho
Paulo Lopes



Integração de Guidelines
1 - Introdução de dados (formulários)

2 - Taxonomias incorporadas (listas nos 

formulários)

3 - Gestão (edição)

4 - Partilha (API, OAI-PMH, interface público

GestãoIntrodução Exposição



Integrações - PT-CRIS



Guidelines nos Repositórios
•Alteração do formulário de depósito

–COAR Types (tipos de documento)

–COAR Access (tipos de acesso)

•Introdução dos Conceitos de Autor e Projeto com 

Identificador

•Exposição dos metadados no formato “openaire4”

Nota: Guidelines OpenAIRE (em draft) derivam do esquema 

DATACITE.



Identificadores de Financiamento



Repositório - OAI-PMH
•Interface OAI-PMH

•Esquema “openaire4”



DSpace 7
Considera um único e novo interface

Inclui conceito de Entidades (working group)

Demo com entidades: https://dspace7-entities.atmire.com/home 

https://dspace7-entities.atmire.com/home


Revistas científicas
Integrações de sistemas:

• ORCID

• Financiamento

• Interoperabilidade através de guidelines de metadados internacionais



Plugins do OJS



Guidelines DRIVER
• dc.type - Configurações > Revista > Secções

• dc.language - Configurações > Website > Plugins > Plugin de Tradução

• Em todos os idiomas suportados pela revista, no ficheiro en_US/author.xml alterar na 

chave author.submit.languageInstructions: Português=por; Inglês=eng; Francês=fra; 

Espanhol=spa. <a href="http://www.sil.org/iso639-3/codes.asp" 

target="_blank">Códigos Adicionais</a>.

No OJS3 ,já 
incorporado se estiver 
o plugin DRIVER ativo! 



Guidelines OpenAIRE 4

  EM BREVE...



Integração do OJS com ORCID



Criar conta ORCID public API



Integração do OJS com o ORCID

Revista A

Revista B

Revista C

Revista D



Tarefas do Editor para cumprimento das normas

• Inserir nas Normas para o Autor a obrigatoriedade do ORCID e do financiamento;

• Verificar se as normas são cumpridas;

• Devolver o artigo ao autor em caso negativo;

• Editar os metadados do artigo e inserir a informação em falta.



Repositórios
Integrações PTCRIS



Agenda

Porquê Como O quê



Agenda

Porquê Como O quê



Integrar porquê?
• Maximizar a prática do acesso aberto fornecendo serviços eletrónicos 

apelativos, interoperáveis e inovadores

• Aumentar a visibilidade da produção científica

• Facilitar os processos de depósito e de circulação da informação



Investigadores

Investimento Publicações

Patentes

Produtos
Dados de 

investigaçãoUnidades

Equipamento

Projectos

Organizações

IndústriaInstituições de 
Investigação

Governos
Financiadores

Investigadores

Centros de 
Dados

Bibliotecas

Editoras

Introduzir uma vez, reutilizar múltiplas



Agenda

Porquê Como O quê



Como integrar? Oportunidades

• Potencialidades do novo portal RCAAP;

• Guidelines OpenAire 4.0;

• Plataforma CV;

• Ciência ID;

• Fontes autoritárias para identificadores de projetos e 

organizações.



• Externas
• Internacionais

• Normas e diretrizes (ex: OpenAIRE)
• Software (DSpace)
• Complexidade ecossistema

• Nacionais
• Múltiplas equipas (RCAAP-SDUM, RCAAP-FCCN, CV, PTCRIS, SIGCiência)

• Internas
• Funcionalidades (compreensão consensual entre as várias equipas)
• Metodologia

• Organização do trabalho
• Coordenação multi-equipa 

Como integrar? Dependências



STANDARDS

INFRAESTRUTURAS

SERVIÇOS

PROGRAMA



Agenda

Porquê Como O quê



Foco na relação entre o utilizador 
e o ecossistema



Normas e sua adopção

Identificadores 

Modelos de dados

Semântica/Vocabulário

Autenticação CID

ProfilesAPI

Identificadores 

Modelos de dados

Semântica/Vocabulário

Autenticação CID

API Profiles

Identificadores 

Modelos de dados

Semântica/Vocabulário

Autenticação CID

API



Casos de uso: integração CRIS - RCAAP

2 
Deposito

3 
Sincronização

1 
Claim

4 
Controlo 

autoridade

5 
Curadoria



Casos de uso: integração CRIS - RCAAP
2 Deposito

a
Sync

RI

b
Autenticação

c
Seleção 
coleção

d
Upload do 

ficheiro

e
Seleção
Licença

f
depósito

3 Sincronização

a
Seleção 

repositório

a
Binding CID a 

user RI

b
Claim Author 

Profile

c
Claim de 
trabalhos

1 Claim

b
Sync
Portal

4 Controlo autoridade

i CRIS

ii RI

iii Portal

5 Curadoria

I CRIS

II RI

a
Autores

b
Org Ids

c
Financiame

nto

a
Autores

b
Org Ids

c
Financiame

nto

III Portal

Fase 0 - Em curso

Fase 1 - Em curso

Fase 2 - 1º Quadrimestre 2019



4 - Controlo de autoridade
• Prevê a gestão de entidades (autores, 

organizações, financiamento) nos diversos 
sistemas

4 Controlo autoridade

✔ii RI 

a
Autores

No acto do depósito deve ser possível associar um nome de autor a um identificador 
único (ORCID e/ou Ciência ID)



Objetivos
● Permitir a possibilidade de os depositantes associarem de forma unívoca, um 

autor proveniente de um índice de autoridade central ao registo depositado;

● Este novo relacionamento do tipo “nome ←→ identificador”, quando 

exposto, vai permitir fazer circular toda ou parte da produção científica 
associada a esse autor.



Exposição - Guidelines OpenAIRE 4.0



Serviços



1.a - Claim - Binding CID a user RI

Possibilidade de um utilizador se autenticar no repositório através do Ciência ID

a
Binding CID a 

user RI

b
Claim Author 

Profile

c
Claim de 
trabalhos

1 Claim



Objetivos
● Permitir SSO (single sign on);

● Facilitar a interação entre sistemas;

● Aproveitar informação complementar proporcionada pelo Ciência ID 
(afiliações, identificação, fotografia, …)

● Promover o auto-depósito



1. O processo apresenta ao repositório os atributos nome e endereço de mail 
passados pelo Ciência ID;

2. O repositório faz o match da destes atributos com a conta local no 
repositório;

3. Segue-se uma das seguintes possibilidades:
a. O repositório encontrou um “match” e o utilizador fica autenticado com os mesmos acessos 

da conta local;
b. O repositório não consegue fazer “match” com uma conta local e nesse caso cria um novo 

utilizador seguindo-se o processo normal relacionado com novos utilizadores;

Como funciona?



Roadmap
• Está a decorrer uma fase piloto com 3 instituições (Universidade Aberta, 

Universidade Católica e Instituto Politécnico de Castelo Branco;

• Estamos a melhorar a funcionalidade:
• Integração com Ciência Vitae
• Pesquisa poor identificador;
• Usabilidade.

• Planeamos estender aos restantes repositórios SARI durante os meses de 
outubro e novembro.



Demo - Controlo de autoridade - Autores

http://dev4.rcaap.pt

http://dev4.rcaap.pt


Intervalo



Portal RCAAP
José Carvalho





Portal RCAAP
•Alteração dos Esquemas de Agregação (openaire4)

•Atualização de API e OAI-PMH com informação 

pormenorizada. 

•Dashboard de Agregação/Validação/Melhorias

•Introdução de Ações no Workflow do Portal RCAAP

Transformações e Validações





Novo Workflow
Workflow mais complexo, completo e independente.

54

Agregação Uniformização Gestão ValidaçãoTransformação Indexação

API

OAI-P
MH



Portal RCAAP no PT-CRIS

55

Identificadores 

Modelos de dados

Semântica/Vocabulário

Outros Standards

ProfilesAPI

Identificadores 

Modelos de dados

Semântica/Vocabulário

Outros Standards

API Profiles

Identificadores 

Modelos de dados

Semântica/Vocabulário

Outros Standards

API



Enriquecimentos

56

- Validação dos Registos

- Identificação de 
Melhorias / 
enriquecimentos



Ações no Workflow
•Introdução de Ações no Workflow 

•Uniformização (dos esquemas oai; xoai, openaire)

•Transformação (ex: driver types para coar types) 

•Enriquecimentos (Autor <-> Ciência Vitae)

•Validação (Guidelines OpenAIRE 4)

• Indexação (para pesquisa, API e OAI-PMH)

57



Conceito de Autor
Três Tipos:

•Autor sem ID

•Autor com ORCID

•Autor com Ciência ID

58



Página do Registo

•Informação de Identificação de Autor

•Mais pormenores como Licença CC

59



Página do Recurso

60

•Mais Indicadores na página do 

Recurso

•Tipos de documento

•Tipos de Acesso

• Idiomas

•Teses

•Integra Lista de projetos 

•Dependente do tipo de recurso 

(repositório/revista)



Dashboard de Validação

61

•Regras e cumprimento

•Lista de Erros por tipo

•Lista de Melhorias



Exposição de Informação
•OAI-PMH

• Inclui esquema XOAI

• Novo contexto com link para texto integral

•API

• V1 – Versão atual simples

• V2 – Versão com informação pormenorizada 

• Com OpenAPI Specification (OAS)

•Portal de Pesquisa

62





Ciência Vitae
Paulo Lopes



Agenda

?
Porquê Como O quê



Programa Governamental
Como ?



Racionalização administrativa

Investigação Ensino

Ciclo de 
Investigação

Ideia

Desenvolver

Financiar

Planear

Registar

Processar

Publicar

Estudar

Financiamento, inquéritos, 
relatórios, avaliação, etc.

Avaliação, censos, inquéritos, 
acreditação, júris, etc.

?
Porquê ?



Introduzir uma vez, reutilizar múltiplas

Investigadores

Investimento Publicações

Patentes

Produtos
Dados de 

investigaçãoUnidades

Equipamento

Projectos

Organizações

IndústriaInstituições de 
Investigação

Governos
Financiadores

Investigadores

Centros de 
Dados

Bibliotecas

Editoras

?
Porquê ?



Agenda

?
Porquê Como O quê



Normas e Infraestruturas (PTCRIS)

STANDARDS

INFRAESTRUTURAS

SERVIÇOS

PROGRAMA
Como ?



Agenda

?
Porquê Como O quê



CIÊNCIA ID - O que é?

INFRAESTRUTURAS
SERVIÇOS

É um identificador único e permanente que permite distinguir 
quem tem envolvimento com o sistema científico português.

de forma única, garantindo a gestão 
integrada do seu percurso na ciência.

IDENTIFICA

O quê ?



CIÊNCIA ID - Características

INFRAESTRUTURAS
SERVIÇOS

É o titular do CIÊNCIA ID que define quem 
tem acesso à sua informação.

informação académica e científica de várias 
plataformas.

AGREGA

O quê ?



CIÊNCIA ID - Características

INFRAESTRUTURAS
SERVIÇOS

Uma única conta para acesso aos vários 
serviços de ciência.

o acesso aos serviços de ciência, reutilizando 
a informação e reduzindo a burocracia.

SIMPLIFICA

O quê ?



CIÊNCIA ID - Como funciona?

1. REGISTAR CONTA 2. UTILIZAR CONTA

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

O quê ?





CV ÚNICO preencha uma vez, utilize sempre

FCT Gestão de 
afiliaçõesP2020

IES

website

Observatório

Júri

Europa

ERASMUS

PTCRIS

Data as a Service, DaaS
• Research Portal
• Observatório

A3ES

DGEEC

Inquéritos

Censos

DGES

Funder

O quê ?



PERSONALIZE às suas necessidades
O quê ?



INTEGRE com outros sistemas

PTCRISync

Projetos
Artigos

FCT-SIG

DeGóis

TesesCursos

ORGs

CIÊNCIAID

ORCiD

Carreira 
Docente

O quê ?



PROMOVA divulgue o seu trabalho
O quê ?



Vídeo

• https://vimeo.com/265390898
•

https://vimeo.com/265390898


Casos de uso: integração CRIS - RCAAP

2 
Deposito

3 
Sincronização

1 
Claim

4 
Controlo 

autoridade

5 
Curadoria



Casos de uso: integração CRIS - RCAAP
2 Deposito

a
Sync

RI

b
Autenticação

c
Seleção 
coleção

d
Upload do 

ficheiro

e
Seleção
Licença

f
depósito

3 Sincronização

a
Seleção 

repositório

a
Binding CID a 

user RI

b
Claim Author 

Profile

c
Claim de 
trabalhos

1 Claim

b
Sync
Portal

4 Controlo autoridade

i CRIS

ii RI

iii Portal

5 Curadoria

I CRIS

II RI

a
Autores

b
Org Ids

c
Financiame

nto

a
Autores

b
Org Ids

c
Financiame

nto

III Portal

Fase 0 - Em curso

Fase 1 - Em curso

Fase 2 - 1º Quadrimestre 2019



1.c - Claim de trabalhos

a
Binding CID a 

user RI

b
Claim Author 

Profile

c
Claim de 
trabalhos

1 Claim

Possibilidade de um utilizador importar trabalhos depositados a partir do Portal 
RCAAP



Tarefas de curadoria



Prevê a possibilidade de se efetuar um depósito num repositório RCAAP a partir 
de uma entidade externa (CV ou outro sistema CRIS)

FASE 2 - 1º Quadrimestre de 2019

2 - Depósito
2 Deposito

b
Autenticação

c
Seleção 
coleção

d
Upload do 

ficheiro

e
Seleção
Licença

f
depósito

a
Seleção 

repositório



2.a - seleção do repositório

Possibilidade de um utilizador escolher o repositório para onde quer enviar as 
suas publicações

2 Deposito

b
Autenticação

c
Seleção 
coleção

d
Upload do 

ficheiro

e
Seleção
Licença

f
depósito

a
Seleção 

repositório

Outros repositórios

Opções:

● Com base na afiliação
● A partir de Handles de informação já 

previamente importada do RCAAP



2.b - Autenticação

Possibilidade de um utilizador se autenticar no repositório escolhido de forma 
transparente (SSO baseado no Ciência ID)

2 Deposito

b
Autenticação

c
Seleção 
coleção

d
Upload do 

ficheiro

e
Seleção
Licença

f
depósito

a
Seleção 

repositório



2.c - Seleção da coleção

Possibilidade de um utilizador escolher a coleção onde quer depositar. A escolha 
da coleção limita-se às coleções onde o utilizador tem permissões de depósito.

2 Deposito

b
Autenticação

c
Seleção 
coleção

d
Upload do 

ficheiro

e
Seleção
Licença

f
depósito

a
Seleção 

repositório

Opções:

● Com base na autorização do utilizador 
na conta local do repositório;

● No caso do processo ter dado origem à 
criação de uma nova conta local, é 
necessário garantir a existência de uma 
coleção “default” para se efetuar o 
depósito



2.d - Upload do ficheiro

A anexação de um ficheiro é obrigatória no processo de depósito do DSpace. O 
utilizador deverá ter a possibilidade de fazer esta operação.

2 Deposito

b
Autenticação

c
Seleção 
coleção

d
Upload do 

ficheiro

e
Seleção
Licença

f
depósito

a
Seleção 

repositório



2.e - Seleção da licença

Os depósitos têm licenças associadas que exigem concordância do utilizador. O 
utilizador deverá ter a possibilidade de realizar esta operação.

2 Deposito

b
Autenticação

c
Seleção 
coleção

d
Upload do 

ficheiro

e
Seleção
Licença

f
depósito

a
Seleção 

repositório



2.f - Depósito

O processo termina com a remessa do depósito. O utilizador deverá ter a opção 
de validar os seus inputs e de efetivar o depósito. Deverá receber uma 
mensagem de sucesso ou insucesso da operação. 

2 Deposito

b
Autenticação

c
Seleção 
coleção

d
Upload do 

ficheiro

e
Seleção
Licença

f
depósito

a
Seleção 

repositório

Depositar



OpenAIRE Dashboard
André Vieira























projeto.rcaap.pt
@rcaap
facebook.com/rcaap 
blog.rcaap.pt

Obrigado!

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

