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Resumo da proposta 
 
A nova versão do software DSpace 7 reveste-se de uma importância crucial para o desenvolvimento do 
conceito de Next Generation Repositories e alinha com as necessidades da comunidade no sentido de poder 
gerir informação mais rica e de apresentar as suas relações. No contexto do projeto RCAAP, a aposta no 
DSpace 7 é estratégica no sentido de valorizar o papel dos repositórios no ecossistema de ciência e de facilitar 
a sua integração com outros serviços. Apresentam-se os desenvolvimentos e funcionalidades previstas para 
a integração do DSpace 7 no Serviço de Alojamento de Repositórios Institucionais (SARI) do projeto RCAAP.  

 
 

Tipo de proposta 

• Comunicação 

 

Tema em que se enquadra a proposta 

• Acesso Aberto e Dados de Investigação Abertos: sistemas, políticas e práticas 

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

• Gestão de informação de Ciência e Tecnologia 

o   CRIS – Sistemas de Gestão de informação de Ciência e Tecnologia 
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o   Interoperabilidade entre sistemas de informação de apoio à atividade científica e académica 

o   Normas e diretrizes 

o   Identificadores persistentes 

 

Palavras-chave 

Repositórios; DSpace; Interoperabilidade; normas e diretrizes.  

 

Audiência 

Gestores de repositórios, bibliotecários, gestores de ciência, gestores de sistemas de gestão de ciência.  

 

Texto da proposta 
 

O RCAAP é o principal instrumento para a implementação do Open Access (OA) em Portugal. Tem por missão 
promover, apoiar e facilitar a adoção do acesso aberto ao conhecimento científico em Portugal e tem como 
objetivo a recolha, agregação e indexação dos conteúdos científicos em acesso aberto (ou acesso livre) 
existentes nos repositórios institucionais das entidades nacionais de ensino superior e outras organizações 
de I&D. 

Como serviço nacional que agrega a produção científica de vários repositórios institucionais e revistas 
científicas, o RCAAP constitui-se como peça importante dos ecossistemas de gestão de ciência, como é o caso 
do PTCRIS1.  A adoção pelo RCAAP dos normativos de interoperabilidade definidos pelo PTCRIS são cruciais 
para a sua integração com outros sistemas de gestão de ciência. 

O Serviço de Alojamento de Repositórios Institucionais (SARI) destina-se a ser utilizado por qualquer das 
instituições do sistema científico e do ensino superior para alojamento do seu repositório com 
individualização de identidade corporativa própria. Para além da personalização da imagem do repositório, 
cada instituição pode também definir e implementar as configurações e parametrizações que considere 
adequadas à sua estrutura organizacional e às suas políticas de auto-arquivo de publicações e de gestão do 
repositório. 

O SARI é fornecido em regime SaaS (software as a service), isto é, assenta em infraestruturas da FCT|FCCN 
(hardware, alojamento, conetividade, sistemas base, aplicações, segurança perimétrica, serviço de backups, 
monitorização e alarmística) cuja gestão e operação é feita pela equipa do projeto RCAAP. 

                                                        

1 https://ptcris.pt  

 

https://ptcris.pt/
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A operação e administração de cada repositório institucional é da responsabilidade das instituições 
aderentes. Os repositórios disponibilizados neste regime são automaticamente indexados no portal RCAAP 
e têm por base a versão 5.7 do software de repositórios DSpace2. 

Esta versão foi sendo aprimorada pela equipa técnica do RCAAP, ao longo do tempo, de forma a responder 
a requisitos específicos relacionados essencialmente com a adoção de standards tendo em vista uma melhor 
interoperabilidade entre sistemas. Para além da adoção das normas Driver e das guidelines 4.0 do OpenAIRE 
(OpenAIRE Guidelines for Literature Repository Managers v4, 2018), foram introduzidos, por exemplo, 
mecanismos para a associação de identificadores de autores (Ciência ID3 e ORCID ID4), identificadores de 
financiamento (SciProj) (Laranjeira, Cátia et al., 2021), aceitação de depósitos provenientes de publicações 
associadas ao currículo na plataforma Ciência Vitae5, importações de metadados tendo por base o 
identificador da tese de doutoramento ou dissertação de mestrado (TID)6 ou a autenticação no repositório 
através do Ciência ID7. 

A FCT|FCCN tem vindo a participar ativamente nos desenvolvimentos do DSpace 7. O suporte para entidades 
CRIS e a compatibilidade com as guidelines 4 do OpenAIRE foram uma prioridade. A plena integração da rede 
RCAAP com os normativos do PTCRIS dependem destes suportes. Nesse sentido o projeto RCAAP liderou um 
grupo de trabalho que esteve na génese do módulo CRIS do DSpace 7 e participou nas ações de suporte às 
guidelines do OpenAIRE. 

O DSpace é um software de repositórios desenvolvido por uma comunidade liderada pela Lyrasis8. Os últimos 
3 anos foram marcados por um esforço considerável para o lançamento da versão 7 do DSpace. Esta nova 
versão, ao contrário das anteriores que possuíam duas interfaces distintas, introduz uma interface única 
baseada em Angular que funciona através da evocação de métodos de uma REST API. Para além da nova 
interface e das tecnologias adotadas, o DSpace 7 disponibiliza o suporte para entidades CRIS (autores, 
organizações e financiamento). Esta funcionalidade permite definir e explorar as relações entre estas 
entidades. Será possível relacionar, de forma inequívoca, e expor, informação sobre publicações, autores, 
financiamento e organizações, entre outras entidades configuráveis.  

A versão 7 do DSpace foi lançada em novembro de 2021 com as principais funcionalidades do sistema. 
Seguindo um roadmap pré-definido, têm sido introduzidas novas funcionalidades através do lançamento de 
versões subsequentes. Em dezembro de 2021 foi lançada a versão 7.1 e em fevereiro de 2022 a versão 7.2. 
A versão 7.3, aquela que deverá cobrir as principais necessidades do serviço SARI, será lançada em junho de 
2022. 

                                                        

2 https://dspace.org  

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

4 https://orcid.org 

5 https://cienciavitae.pt  

6  https://renates2.dgeec.mec.pt 

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

8 https://www.lyrasis.org  
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A adoção do DSpace7 no contexto do SARI representa um enorme desafio técnico, não só pela migração da 
atual solução no serviço SARI, como toda uma nova tecnologia e processos de apoio e suporte à Comunidade. 
Presentemente, o serviço conta com 27 repositórios institucionais e engloba também o Repositório Comum9 
do RCAAP.  Alguns destes repositórios apresentam necessidades próprias uma vez que interagem ou 
dependem de sistemas CRIS que funcionam como intermediários de depósitos. A garantia de que estas 
interações não se perdem e a correta migração da informação representam os pontos mais sensíveis do 
processo de migração. 

O processo de migração do SARI para a versão 7 do DSpace envolve essencialmente três etapas neste 
contexto: a preparação prévia do processo com as configurações adicionais e específicas associadas a cada 
repositório, o upgrade e verificação do processo.  

 

Ações preparatórias 

Uma das primeiras ações a desenvolver é a definição do software base DSpace 7. Este software consiste 
numa solução flexível e parametrizável que, indo ao encontro dos requisitos de interoperabilidade e de 
funcionalidade, se traduz no SaaS SARI a usar pela Comunidade. 

Tendo o software base, são definidos os ambientes de testes e de produção orientados aos requisitos 
técnicos da nova plataforma, sendo esta fase importante para atualizar a estrutura tecnológica existente. 
Este ambiente deve garantir a disponibilidade dos serviços, mas também a sua gestão e atualização ao longo 
do tempo. Será no ambiente de teste que será realizada uma simulação da migração do repositório para 
determinar a correta execução da migração já em ambiente produtivo. 

A disponibilidade de uma versão do DSpace 7 traduzida para o idioma português é um requisito básico para 
a entrada em produção, pelo que foi acompanhado pela equipa RCAAP o processo de tradução integral da 
nova versão.  

Outro aspeto que será ainda desenvolvido diz respeito aos layouts gráficos de cada repositório. A mudança 
tecnológica é tal que devem ser recriados todos os temas dos repositórios, aproveitando-se o momento para 
eventuais alterações estruturais de acordo com as necessidades dos gestores. Esta mudança foi ainda 
essencial para eliminar os dois tipos de interface existentes (JSPUI e XMLUI) para dar lugar a uma interface 
desenvolvida em Angular. Neste contexto, existe um tema base que depois permite variar aspetos como a 
cor, logótipos e informação descritiva para cada repositório. 

Finalmente, nesta fase de preparação do processo de migração, será ainda migrada informação respeitante 
a três entidades: publicações; autores; e financiamento.  

Os autores e projetos possuem já, de alguma forma, uma informação básica de acordo com um 
desenvolvimento existente que permitia a importação de identificadores de autores do Ciência Vitae e do 
ORCID. Deste modo, todo o trabalho já efetuado pelos gestores é aproveitado e no processo de migração, 
cada autor com identificador no repositório será transformado numa entidade Autor no novo repositório.  

O mesmo acontece para a informação de financiamento já incorporada de acordo com as Diretrizes 
OpenAIRE. A informação existente com um identificador é desdobrada e criada uma entidade de 
financiamento com o financiador, linha de financiamento e identificador de projeto.  

                                                        

9 https://comum.rcaap.pt  

https://comum.rcaap.pt/
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Serão ainda desenvolvidas as parametrizações específicas para cada instituição alojada no serviço SARI. Neste 
contexto temos por exemplo a configuração dos serviços de autenticação com Ciência ID ou com 
autenticação própria. 

 

Upgrade 

Após as tarefas preparatórias, o processo de atualização da nova plataforma seguirá o seu processo normal. 

O processo de migração é iniciado com o aprovisionamento de nova infraestrutura virtual (o serviço SARI 

assenta neste tipo de solução), seguindo-se um processo de instalação e configuração do sistema base e 

instalação do software. 

Com a conclusão dos passos de instalação e configuração base, segue-se um passo de réplica dos conteúdos 

do sistema atual de produção e durante este período o repositório estará no modo de leitura apenas, 

significando que não poderão ser introduzidos, ou registados quaisquer conteúdos sob pena de se perderem 

durante a migração. 

Findo o processo de réplica dos conteúdos, inicia-se o processo habitual de migração do software já com as 

configurações específicas do repositório. O processo de migração será faseado em lotes de SARI, permitindo 

um maior controlo. 

 

Ações adicionais 

Durante todo o processo, quer na fase de teste de migração (a que a Comunidade tem acesso), quer na fase 
após migração, haverá um conjunto de controlos a efetuar que garantam a correta transição do sistema 
anterior para o novo.  

Além disso, todas as funcionalidades que interagem com serviços externos (CrossRef, DGEEC, Ciência Vitae, 
OpenAIRE, etc...) serão alvo de testes para garantir o seu correto funcionamento. 

Será todo um novo processo de aprendizagem do uso da aplicação e das suas novas tecnologias, quer da 
equipa de gestão, quer da comunidade, sendo que será necessário dar suporte e garantir que o utilizador 
consegue usar o repositório tal como o fazia anteriormente (com as mesmas funcionalidades, o mesmo 
conteúdo, ...), mas de forma diferente. 

Considerando este processo de atualização como disruptivo face ao conceito de repositório institucional que 
a comunidade tem vindo a conhecer, foi necessário reforçar toda a informação, documentação de apoio e 
guias, assim como definir um processo de formação para a comunidade apreender determinados conceitos 
ligados à gestão de entidades, assim como à estrutura de informação e interface do novo DSpace. 

Um dos objetivos desta atualização é também a exposição da informação dos repositórios de acordo com as 

Diretrizes OpenAIRE 4.0, sendo necessário garantir que essas alterações são cumpridas com eventual 

curadoria, quer por parte da equipa técnica, quer por parte dos gestores de repositórios.  

Com base nestes desenvolvimentos, prevê-se a adoção da versão 7.3 do DSpace, considerando que são 

garantidas as funcionalidades essenciais para a gestão de um repositório institucional no contexto do SARI.  
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Desafios 

O desenvolvimento de novas funcionalidades no sistema de repositórios DSpace enquadra-se num novo 
paradigma de gestão de informação, mais rico, útil, mas também mais complexo. Neste contexto, o 
ecossistema em que os repositórios se inserem teve também um reflexo dessa mudança através, por 
exemplo, do desenvolvimento de validadores da informação no modelo de entidades, assim como no 
desenvolvimento de novas funcionalidades no Portal Agregador RCAAP que adota o software LaReferencia 
(Carvalho et al., 2019). As novas funcionalidades do Portal RCAAP passam por reproduzir e melhorar a 
informação recebida pelos repositórios no sentido de criar valor acrescentado e de servir de transmissor de 
informação, quer para o público em geral que pesquisa no Portal, quer para outros serviços integrados como 
o Ciência Vitae.  

Este processo de mudança inicia-se nos repositórios, e a partir deles, a sua informação agora mais rica 
permitirá no futuro o desenvolvimento de outros serviços dotados de identificadores de autores, 
financiamento, publicações, entre outros que facilitam a interoperabilidade nos serviços de gestão de ciência 
no contexto nacional e internacional.  

Este desígnio vai ao encontro do conceito de “Next Generation Repositories”10 e é um passo importante, não 
só no contexto do projeto RCAAP para acompanhar a evolução tecnológica, mas também as necessidades da 
comunidade no sentido de disponibilizar mais e melhores serviços. 
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