Convite para a apresentação de manifestações de interesse para participação no projectopiloto de Repositórios de Dados Científicos
Na sequência da realização do Relatório de Estado da Arte de Repositórios de Dados
Científicos (disponível em http://bit.ly/9P3B5x), está previsto o desenvolvimento de um
projecto piloto de repositório(s) de dados científicos no âmbito do projecto Repositório
Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP).

Este projecto-piloto, que assinalará o início da actividade do RCAAP neste importante domínio,
pretende desenvolver alguma actividade prática na área da curadoria e partilha de dados
científicos com um pequeno número de instituições e áreas científicas. Nesse sentido,
convidam-se todas as entidades do sistema científico nacional (instituições de ensino superior,
centros de investigação, laboratórios e outras entidades), que possuam conjuntos de dados
científicos que necessitem de curadoria e estejam em condições de ser partilhados (ainda que
com eventuais restrições) a apresentarem manifestações de interesse para participar no
referido projecto piloto de repositório(s) de dados científicos.
As entidades que estejam interessadas em participar no projecto-piloto devem comunicar o
seu interesse, até ao dia 24 de Setembro, enviando uma mensagem de correio electrónico
para o endereço info@rcaap.pt, com os seguintes elementos:
1 – Nome da entidade;
2 – Breve caracterização da entidade - 1 a 2 páginas com informação relevante sobre a
entidade, nomeadamente: número de investigadores, principal(ais) área(s) científica(s),
produção e outputs científicos (nº de artigos em revistas, nº de teses e dissertações, nº de
comunicações em conferências, conjuntos de dados, outros outputs), existência de unidades
ou especialistas (nomeadamente de biblioteconomia e documentação ou informática) que
colaborem, ou possam vir a colaborar, nas actividades de curadoria de dados;
3 – Descrição dos conjuntos de dados a integrar no projecto - características e dimensão dos
conjuntos de dados científicos a serem integrados no repositório de dados, situação actual
desses dados, eventuais limitações de acesso ou partilha dos dados e outros elementos
considerados relevantes;
4 – Identificação e contactos do responsável institucional pelo projecto na entidade.
Serão considerados factores preferenciais para a selecção das candidaturas:
−
−

a área científica dos conjuntos de dados a integrar no projecto (procurando garantir
alguma diversidade disciplinar);
o volume de dados (procurando garantir alguma massa crítica) e o respectivo potencial
de reutilização;

−

a candidatura, para além do interesse da unidade de investigação proponente, contar
com o apoio local no domínio da curadoria dos dados (nomeadamente das unidades,
ou especialistas, locais de biblioteconomia e documentação ou informática).

No sentido de esclarecer dúvidas, e apoiar a formulação das candidaturas por parte das
entidades potencialmente interessadas, realizar-se-á no próximo dia 16 de Setembro, das
10:00 às 12:00, uma sessão de informação sobre o projecto-piloto com a presença da equipa
do projecto RCAAP. A sessão realizar-se-á por videoconferência podendo os participantes
participar a partir de um dos seguintes locais:
Lisboa
Sala Tejo HD
FCCN
Av. Brasil 101
1700-066 Lisboa

Porto
Sala Douro HD
Reitoria da Universidade do Porto
Praça de Gomes Teixeira
4050 Porto

Sobre o RCAAP
O projecto de criação do Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal é uma iniciativa
da UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento, IP concretizada pela FCCN – Fundação
para a Computação Científica Nacional, com o objectivo de disponibilizar mais um serviço
avançado sobre a rede de investigação e de ensino nacional, a RCTS. A execução do projecto
conta ainda com a participação científica e técnica da Universidade do Minho.
O RCAAP visa aumentar a visibilidade, acessibilidade e difusão dos resultados da actividade
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.

