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6. A adoção das linhas prioritárias de ação

Modernização tecnológica da plataforma SciELO, ou seja, garantir a atualização do serviço 
SciELO de acordo com as diretivas centrais e de integração com as novas normas da 
comunidade;

Promover a integração da coleção SciELO numa Plataforma integrada, ou seja, num 
ecossistema de gestão das revistas que permitirá simplificar, integrar e tornar coerente a 
oferta atual de plataformas para a gestão do ciclo de vida (submissão, revisão, publicação) 
editorial de todas as revistas científicas nacionais;

Alteração da estrutura operacional a nível nacional - da DGEEC para a FCT - levando a novas 
oportunidades, nomeadamente em termos de sinergias e economias de escala, de 
possibilidades de financiamento e de participação na integração desejada em termos de 
publicação e acesso a revistas científicas, essencial para o desenvolvimento do sistema 
científico nacional.



Candidatura Simplex+ : Plano de trabalho

WP2 - Estudos e Prospeção

WP3 - SE - Infraestruturas WP4 - SE - Serviços

WP5 - Apoio ao UtilizadorWP6 - Políticas e Diretrizes
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Candidatura Simplex+ : Principais atividades

• WP3 - Serviços eletrónicos - Infraestruturas - Resultados



Candidatura Simplex+ : Principais atividades

• WP4 - Serviços eletrónicos - Serviços - Objetivos

– Disponibilizar um serviço de apoio à formatação do formato 
JATS-XML;

– Migrar e atualizar a infraestrutura atual do SCIELO Portugal;



Candidatura Simplex+ : Principais atividades

Serviço de Apoio JATS-XML
Disponibilizar informação de apoio, manuais, tutoriais, ferramentas e 
exemplos de processos para a formatação do JATS-XML, um standard NISO 
para a descrição de trabalhos científicos. 

Serviço SCIELO Portugal
O SCIELO Portugal será reconfigurado para que possa adotar as 
recomendações emanadas pela SCIELO. Além disso, visa manter o serviço 
com novas revistas a integrar a base SCIELO Portugal de acordo com as novas 
orientações.



6. A adoção das linhas prioritárias de ação



Candidatura Simplex+ : Calendário

Ano 1

Q1 Q2 Q3 Q4

Ano 2

Q1 Q2 Q3 Q4

WP1 - COORDENAÇÃO

WP2 - ESTUDOS E PROSPEÇÃO

WP3 - SE - INFRAESTRUTURAS

WP4 - SE - SERVIÇOS

WP5 - APOIO AO UTILIZADOR

WP6 - POLÍTICAS E DIRETRIZES

WP7 - COMUNICAÇÃO, DISSEMINAÇÃO E FORMAÇÃO
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