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Agenda



Promover a Ciência Aberta / Acesso Aberto



Agenda





3 parceiros com mais de 50 anos cumulativos 
em Ciência Aberta

Prazo de execução - 4 anos (2021 / 2025)



Agenda



O quê



O quê: Portal Agregador

O que é?

Ponto central de pesquisa e acesso aos
conteúdos científicos dos EMs da CPLP

A quem se destina?

Instituições de ensino e de investigação
pertencentes a EM

Sociedade em geral



O quê: Repositório Científico CPLP 
(Agregador)



O quê: Repositório Comum

O que é?

Serviço eletrónico partilhado que visa
armazenar, preservar, promover o acesso ao
conhecimento científico produzido pelos EM da
CPLP.

A quem se destina?

Instituições de ensino e de investigação
pertencentes a EM



O quê: Repositório Comum



O quê: comunicação, disseminação e 
capacitação

• Promover o conhecimento e a prática do acesso 
aberto por parte da comunidade académica e 
científica de cada EM;

• Promover a visibilidade e a utilização do Portal 
da CPLP nos EMs

• Reforçar o know-how e as competências 
técnicas nos EMs para operarem infraestruturas 
de acesso aberto, em particular os repositórios

Evento online (1)

Workshops presenciais (3)

Materiais de disseminação

Material de capacitação





Onde estamos

• Mobilização dos estados membro;

• Chamada a interessados para acolhimento de Workshops;

• Definição das condições de adesão ao Repositório Comum da CPLP;

• Reporting e acompanhamento da execução do projeto.



Onde estamos

• Validação dos conteúdos disponíveis (OASISBR, RCAAP, SABER, Cabo 
verde e UNTL);

• Correções dos dados e testes de agregação dos conteúdos;

• Aprovisionamento da infraestrutura para albergar os ambientes de 
desenvolvimento e produção do portal para a CPLP;

• Instalação e configuração do software para Portais (La Referencia);

• Configuração do frontend do Portal tendo por base o VuFind;

• Preparar o ambiente de produção (testes de carga e segurança, 
monitorização, alarmística e backups) – EM CURSO



Onde estamos

• Prospeção de possíveis interessados neste serviço – EM CURSO;

• Aprovisionamento da infraestrutura para ambiente de testes.



Onde estamos

• Elaboração da metodologia do curso, à distância, de formação de 
gestores de repositórios digitais de acesso aberto;

• Elaboração do conteúdo do curso;

• Avaliação das plataformas tecnológicas para disponibilização do curso;

• Instalação e configuração da plataforma para curso à distância – EM 
CURSO;

• Mobilização / Lista de participantes (CPLP) – EM CURSO;

• Criação de páginas na rede social Facebook para visibilidade do 
projeto.





Resultados esperados

Criação de uma plataforma de gestão de conteúdos em acesso aberto 
para a produção científica dos EM da CPLP, acessível a todos, que:

✔Facilite a troca de experiências com vista à adoção de normas que 
promovam a qualidade e a interoperabilidade da informação 
científica da CPLP;

✔Contribua para aumentar a adoção das práticas de acesso aberto e 
ciência aberta nos Estados Membro;

✔Impulsione a circulação de conhecimento académico e científico 
gerado no espaço da CPLP, reforçando a sua visibilidade e 
potenciando o seu impacto internacional.



Eloy Rodrigues - eloy.rodrigues@usdb.uminho.pt - Universidade do Minho
João Boaventura Ima-Panzo - imapanzo@cplp.org - CPLP

João Mendes Moreira - jmm@fccn.pt - FCT|FCCN
José Carvalho - jose.carvalho@usdb.uminho.pt - Universidade do Minho

Paulo Lopes - plopes@fccn.pt - FCT|FCCN
Raquel Truta - raquel.truta@usdb.uminho.pt - Universidade do Minho

Washington Ribeiro - washingtonsegundo@ibict.br - IBICT

Obrigado!
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