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REPOSITÓRIOS PELO MUNDO...



O VALOR DOS REPOSITÓRIOS CIENTÍFICOS E 
ACADÉMICOS

Os repositórios atuando individualmente são valiosos para a sua 
instituição ou comunidade local. Porém, cada repositório 
individualmente tem um valor muito limitado para a ciência e a 
investigação…



PAPÉIS DAS REDES DE REPOSITÓRIOS

• Ampliar a visibilidade da produção acadêmica, científica, 
cultural e social

• Dar voz estratégica para os repositórios
• Fomentar a criação de novos repositórios
• Mediar alinhamentos e padrões de interoperabilidade para 

facilitar a conexão de repositórios
• Contribuir com o desenvolvimento para a formação de 

capital humano em tecnologia, gestão e implementação



REDES DE REPOSITÓRIOS

Contexto global
Atualmente, não existe um conjunto global de recomendações para expor o conteúdo dos
repositórios ou agregar os conteúdo de repositórios a um nível universal.

Sustentabilidade a longo prazo para diretrizes e normas
Algumas diretrizes surgiram no contexto de projetos, mas uma vez finalizados, as diretrizes podem 
ficar "órfãs", sem uma organização para assumir a responsabilidade de as atualizar ou manter. 

Apoio para a implementação de diretrizes
Cada vez mais os repositórios de acesso aberto estão ligados a políticas e mandatos de 
financiadores da ciência e nesse contexto será necessário acautelar apoios para que as 
organizações de “menor dimensão” ou com recursos mais limitados possam implementar e manter 
atualizados os seus repositórios. Não obstante, para além do exemplo em Portugal (RCAAP), 
existem outros bons modelos de estruturas de apoio institucional, nacional ou regionais em vigor, 
como no Japão, China, América Latina e Europa.



REPOSITÓRIOS INSTITUCIONAIS

Repositórios digitais de acesso aberto que interconectam e dão 
maior visibilidade a produção acadêmica e científica da instituição

REDES NACIONAIS DE REPOSITÓRIOS

REDES INTERNACIONAIS DE REPOSITÓRIOS

Aumentam a visibilidade e produção científica da região. Podem 
também constituir redes temáticas (saúde; educação agricultura; etc)

Propiciam espaços globais de conhecimento aberto dando voz 
estratégica para os repositórios baseando-se em interoperabilidade e 

alinhamento entre as regiões
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China

Portugal
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Who is COAR?
• Over 100 members and partners from 35 countries in 5 continents

• Universities, libraries, government agencies, open access organizations, not-for-profit organizations,       

  and platform developers

• Diverse perspectives that share a common vision

Contacts Us
http:// www.coar-repositories.org

Email: office@coar-repositories.org

Phone: + 49 551 39 22215 

Fax: + 49 551 39 5222

Facebook: COAReV 

Twitter: @COAR_eV

How to participate?
• Organizations can join COAR for €500 Euros per year (about $600 US)

• Join as a single, consortial, or special member or partner

• Download the membership application (https://www.coar-repositories.org/about/join/become-a-member)

Major Act ivit ies

International voice 

Raising the visibility of repository networks as key 

infrastructure for open science

Cultivating relationships

Supporting an international community of practice for repositories and 

open access

Building capacity

Advancing skills and competencies for repository and research data management

Alignment and interoperability 

Building a global knowledge commons through harmonization 

of standards and practices

Adopting value-added services

Promoting the use of web-friendly technologies and new functionalities for repositories

Working for a sustainable, global knowledge commons based on a network of open access digital repositories



INTEROPERABILIDADE

COAR International Controlled Vocabulary -
Desenvolvimento de vocabulários para Repositórios de acesso 
aberto



AJUSTES E DEPURAÇÕES 
METADADOS



Types atuais Novo formato de preenchimento Empacotamento OAI

Article Artigo info:eu-repo/semantics/article

TC Trabalho de conclusão de curso info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Dissertation Dissertação de mestrado info:eu-repo/semantics/masterThesis

Thesis Tese de doutorado info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Book Livro info:eu-repo/semantics/book

Book Chapter Capítulo de livro info:eu-repo/semantics/bookPart

- Resenha[novo] info:eu-repo/semantics/review

Conference Proceedings

Anais de congresso

info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Comunicação em conferência

Pôster em conferencia

Paper
Comunicação em conferência não publicado em anais

Pôster em conferencia não publicado em anais

Presentation Apresentação info:eu-repo/semantics/lecture

Working Paper Working paper info:eu-repo/semantics/workingPaper

Preprint Preprint info:eu-repo/semantics/preprint

Report

Capítulo de relatório

info:eu-repo/semantics/report

Relatório interno

Memorando

Outro tipo de relatório

Relatório de política

Entrega de projeto

Relatório de órgão financiador

Relatório de investigação

Technical Report Relatório técnico

Article (Journal/Review) Artigo não acadêmico info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical

Audio Audio

info:eu-repo/semantics/other

Dataset Conjunto de dados

Image Imagem

Video Vídeo

Text Texto

Periodical Publicação periódica

TIPOS (dc.type)
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Preenchimento do dc.rights Empacotamento OAI

Acesso aberto open access

Acesso embargado embagoed access

Acesso restrito restricted access

FGV ISSO 639-3

en_US eng

es_ES spa

fr_FR Fra

it_IT Ita

pt_BR Por

Política de acesso (dc.right)

Política de acesso (dc.language.iso



Idioma dos itens

Idioma Ocorrências

Português 12.980

Inglês 2.304

Espanhol 33

Francês 11

Italiano 4

Multilíngue 12
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MAIS DADOS DO ACERVO



Área do conhecimento






