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Objetivos
• Aumentar a visibilidade, acessibilidade e difusão da 

produção científica nacional (revistas científicas) 
• Formato impresso -> online

• Acesso restrito -> acesso aberto => maior visibilidade e impacto

• Aumentar eficiência e qualidade da gestão do ciclo 

editorial e de publicação dos conteúdos
• Processo manual -> processo automatizado (ferramentas)

• Processo mais transparente e mensurável

• Apoiar a requalificação das revistas científicas nacionais
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Características
• Instalação de uma única plataforma para várias revistas

• Total liberdade de gestão por parte dos gestores da 

revista

• Processo de submissão e gestão totalmente online

• Indexação total do conteúdo da revista

• Diversas ferramentas de leitura 

• Notificação automática através de email 

• Ajuda contextual em todo o sistema

• Comunidade online !!!
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Serviço Integrado
• Disponível Helpdesk (email e telefone)

• Atualização do sistema OJS

• Personalização de cada instância (plugins)

• Desenvolvimento de layout personalizado

• Backups e Segurança

• Formação Online e Presencial
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Processo Integrado
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Integração no Portal 
RCAAP
• http://www.rcaap.pt
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http://www.rcaap.pt/


Evolução
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Revistas Locais 4 20 25 28 52 53 59
SARC 5 8 13 14 16 16 20
Total Harvested 9 28 38 42 68 69 79
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Ponto de Situação
• 27 Revistas integradas no Serviço
• 20 Agregadas no Portal RCAAP (7 em 
desenvolvimento)

• Plataforma atualizada para OJS 3
• Integrado com Serviço DOI
• Uso de identificadores (autores, publicações, 
projetos)

• Formatos alternativos de publicação (HTML, JATS-
XML) e objetos relacionados (dados, scripts, 
software,…)

• Formatos de Revisão abertos
• Integração de novos Protocolos de exposição
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Conclusões
• Os gestores/editores de revistas científicas portuguesas 

revelaram um grande interesse pelo SARC

• O SARC contribuiu para aumentar a acessibilidade e 

difusão da produção científica nacional

• O modelo de serviço (SaaS) provou ser, tal como SARI, 

adequado ao contexto nacional

• A avaliar por feedback dos aderentes as expectativas 

dos aderentes foram atingidas ou mesmo superadas
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Conclusões
• Tempo de implementação é substancial

• Parametrização da revista é “complexa”

• Ciclo de publicação das revistas é específico, as 

necessidades das revistas são distintas => 

implementação à medida.

• Requer tempo e disponibilidade dos gestores de revistas 

para a curva de aprendizagem

10



projeto.rcaap.pt
@rcaap
facebook.com/rcaap
blog.rcaap.pt

Obrigado!

info@rcaap.pt
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