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PROGRAMA DA VISITA
O programa proposto foca-se nas atividades do gabinete de projetos Open Access dos Serviços de Documentação da
Universidade do Minho (SDUM). Os SDUM têm desenvolvido ao longo dos últimos anos um vasto trabalho na dinamização dos
repositórios institucionais e no desenvolvimento do Acesso Aberto no panorama nacional e internacional. A disponibilização
deste programa procurará guiar os participantes desde as componentes essenciais de operação de um Repositório
Institucional, até à integração deste sistema de informação científica e académica em infraestruturas de âmbito nacional
(RCAAP) e europeu (OpenAIRE), procurando destacar os requisitos de interoperabilidade (normas, protocolos e diretrizes
técnicas) inerentes aos processos de integração.
Dia 1:
1ª parte) Visão geral das áreas de intervenção e apresentação dos projetos do Gabinete Open Access dos SDUM:
RepositoriUM, RCAAP, OpenAIRE, FOSTER, PASTEUR4OA.;

2ª parte) RepositóriUM: procedimentos, workflows, estatísticas, monitorização da política e plano de comunicação.
Dia 2:
1ª parte) Repositório Cientifico de Acesso Aberto de Portugal – RCAAP: serviços e recursos;
2ª parte) Gestão de teses e dissertações e cumprimento das políticas de Acesso Aberto da FCT e Comissão Europeia);
3ª parte) Infraestrutura Open Access para a investigação na Europa – OpenAIRE: organização e serviços.
Observações:

