
PILOTO DE ADESÃO AO DSPACE-CRIS  

Período de manifestações de interesse e candidaturas 

Informam-se as IES que, de 7 de Julho a 14 de Setembro, no âmbito do RCAAP e do PTCRIS, se encontra 

aberto o período de manifestação de interesse e candidatura ao piloto DSpaceCRIS. O DSpaceCRIS é 

uma versão estendida do DSpace que permite, para além da gestão de publicações, a gestão de outras 

entidades tais como organizações, pessoas e projetos. Mais informações disponíveis em: 

http://cineca.github.io/dspace-cris/. 

Considerando que: 

1. o PTCRIS é um programa estruturante para a gestão de ciência e tecnologia que visa promover 

a integração de vários sistemas de informação de suporte à atividade científica utilizados pelos 

investigadores, pelos gestores de ciência ou pelo público em geral; 

2. que o PTCRIS estabeleceu um quadro normativo; e 

3. o DSpaceCRIS é a variação do DSpace que mais se aproxima deste quadro normativo sendo 

portanto benéfica a sua adesão,  

É lançado este período de manifestação de interesse e candidatura ao piloto de adesão DSpaceCRIS. O 

número de vagas disponíveis é de 2 (duas). 

Tal como o SARI, está previsto que o DSpace-CRIS seja disponibilizado, gratuitamente, por qualquer das 

instituições do sistema científico e do ensino superior. De notar que, sendo a operação e manutenção 

da infraestrutura da responsabilidade da equipa do projeto RCAAP, a operação e gestão de cada 

repositório será da responsabilidade da instituição a que está associado. 

As instituições que estejam interessadas neste piloto deverão comunicar esse interesse enviando uma 

mensagem de correio eletrónico para o endereço info@rcaap.pt com os seguintes elementos: 

1 – Nome da instituição; 

2 – Identificação e contactos do responsável pelo piloto; 

3 – Breve caracterização dos sistemas de informação locais – deverá ser assegurado o preenchimento 

do inquérito
1
 do www.euroCRIS.org com informação relevante sobre os sistemas de informação locais: 

identificação, finalidade, descrição, URL, data de início de exploração, número de utilizadores, número 

médio de transações anuais, compatibilidade com a norma CERIF, cobertura (ex: pessoas, organizações, 

publicações, eventos, CV), integração com sistemas da instituição (sistema de gestão de estudantes, 

repositório, recursos humanos), integração com sistema extrainstitucionais. Exemplos SIGARRA, SIIUE e 

CIENCIA-IUL; 

4 – Estratégia da organização no que respeita os sistemas de informação de gestão de ciência – 

deverão ser descritos, numa ou duas páginas, os planos da organização candidata ao nível dos sistemas 

de informação de gestão de ciência para os próximos dois anos incluindo o papel do DSpaceCRIS no 

ecossistema de gestão de ciência local à instituição. 

A candidatura será considerada elegível se cumprir todos os critérios de elegibilidade que se seguem: 

1. A instituição candidata é uma IES membro do CRUP/CCISP/APESP ou Unidade de Investigação nacional; 

                                                                 
1
 https://inqueritos.up.pt/limesurvey/index.php/727886/lang-en  

http://cineca.github.io/dspace-cris/
mailto:info@rcaap.pt
www.euroCRIS.org
http://eurocris.org/DRIS_Profile.php?CRIS=bffdf478-267e-11e3-b501-005056a8017f
http://eurocris.org/DRIS_Profile.php?CRIS=06d7cb9c-73e8-11e3-919a-005056a8017f
http://eurocris.org/DRIS_Profile.php?CRIS=0f1adf24-5fd3-11e4-b61a-005056a8017f
https://inqueritos.up.pt/limesurvey/index.php/727886/lang-en


2. A instituição candidata tem informação estruturada sobre investigadores, organizações, projetos e publicações; e 

3. A instituição candidata possui um repositório institucional integrado na rede RCAAP. 

O processo de seleção privilegiará as candidaturas de acordo com os seguintes requisitos: 

1. Rácio2 de ORCID Ids de investigadores na instituição candidata; 

2. Estratégia da organização relativamente a sistemas de informação; 

Da análise das manifestações de interesse resultará a seleção de duas instituições. Os resultados serão 

comunicados a todas as instituições que apresentem manifestações de interesse.  

Para qualquer informação ou esclarecimento adicional deverão contactar o projecto RCAAP através do 

endereço info@rcaap.pt. 

 

Sobre o RCAAP 

O Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal é uma iniciativa da FCT concretizada pela unidade 

FCCN, com o objetivo de disponibilizar mais um serviço avançado sobre a rede de investigação e de 

ensino nacional, a RCTS. A execução do projeto conta ainda com a participação científica e técnica da 

Universidade do Minho. 

O RCAAP visa aumentar a visibilidade, acessibilidade e difusão dos resultados da atividade académica e 

de investigação científica nacional e facilitar o acesso à informação sobre a produção científica nacional 

em regime de “open access” bem como integrar Portugal num conjunto de iniciativas internacionais 

neste domínio. O Serviço de Alojamento de Repositórios Institucionais (SARI) é um dos componentes 

essenciais do Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal.  

 

Sobre o PTCRIS 

O PTCRIS é um programa estruturante para a gestão de ciência e tecnologia que visa promover a 

integração dos vários sistemas de informação de suporte à atividade científica utilizados por 

investigadores, gestores de ciência ou público em geral. 

O PTCRIS irá criar um ecossistema aberto, do qual todos os agentes podem facilmente beneficiar e 

contribuir, com vantagens para todos. Este ecossistema promoverá a excelência da ciência em Portugal, 

dando-lhe uma maior visibilidade junto de todos os intervenientes, nacionais e internacionais, e 

facilitando os processos de gestão e produção de ciência e inovação, através de acesso facilitado a 

informação oficial, completa e fidedigna. Consulte o link programa PTCRIS para mais informação. 
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