
PILOTO DE ADESÃO AO PROGRAMA PTCRIS  

Período de manifestações de interesse e candidaturas 

Informam-se as IES que, de 7 de Junho a 14 de Setembro, se encontra aberto o período de 

manifestação de interesse e candidatura ao piloto de adesão ao programa PTCRIS, em particular no que 

respeita a framework de sincronização com o HUB central PTCRIS, estabelecida para o programa 

PTCRIS.  

Considerando que: 

1. estão em curso trabalhos no sentido de implementar o quadro normativo PTCRIS nos sistemas 

nacionais, “novo DeGóis” e RCAAP; 

2. existem benefícios na integração dos CRIS locais no ecossistema PTCRIS; e 

3. o trabalho desenvolvido até ao momento permitiu dotar a equipa e parceiros PTCRIS de 

conhecimentos necessários para se proceder dar este passo. 

É lançado este período de manifestação de interesse e candidatura ao piloto de adesão ao quadro 

normativo PTCRIS. O número de vagas disponíveis é de 2 (duas). 

 

Neste piloto os interessados poderão contar com o apoio da equipa e parceiros PTCRIS no processo de 

adaptação dos seus sistemas de informação internos de gestão de ciência ao normativo PTCRIS, em 

particular no que respeita a adoção da framework de sincronização com o HUB central PTCRIS. A FCT 

suportará, para os anos 2016 e 2017, os custos de licenciamento do serviço ORCID (licença igual ou 

superior a member category basic, https://orcid.org/about/membership). 

 

No âmbito deste piloto deve verificar-se o respeito integral pelo estabelecido na Carta ao Utilizador 

(AUP) da RCTS disponível em http://www.fccn.pt/pt/rede-academica/a-rede-ciencia-tecnologia-e-

sociedade-rcts/. 

As IES que estejam interessados neste piloto deverão comunicar esse interesse enviando uma 

mensagem de correio eletrónico para o endereço ptcris@fccn.pt com os seguintes elementos: 

1 – Nome da instituição; 

2 – Breve caracterização do CRIS Local – preenchimento do inquérito
1
 do www.euroCRIS.org com 

informação relevante sobre o CRIS local: nome do CRIS, 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. 

3 – Identificação e contactos do responsável pelo piloto 

4 – Assinatura e aceitação da declaração de compromisso que caracteriza o serviço e define as 

responsabilidades da entidade beneficiária. 
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A candidatura será considerada elegível se cumprir todos os critérios que se seguem: 

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

2. O CRIS da instituição candidata contempla, no mínimo, a vertente de 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. Maturidade do sistema CRIS da instituição candidata; 

3. Uso do ORCID nos sistemas CRIS da instituição candidata; 

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 projeto PTCRIS através do 

endereço ptcris@fccn.pt. 

 

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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