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Implementing Open Science in 

Europe and EOSC

www.openaire.eu

http://www.openaire.eu/
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SERVIÇOS

Alinhamento



Divulgação

Suporte

Capacitação

Política

OpenAIRE National Open Access Desks
Representantes e ponto de contacto e apoio para o Acesso Aberto

em todos os estados membros da UE

www.openaire.eu/contact-noads

http://www.openaire.eu/contact-noads


Open Science na UE e a infraestrutura/projeto OpenAIRE
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Visão geral da Infraestrutura e serviços OpenAIRE
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An open metadata research graph of interlinked scientific 

products, with access rights information, linked to 

funding information and research communities.
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https://explore.openaire.eu/


Apoiar a rápida publicação 
de novos resultados de 

investigação (de todos os 
tipos: software, dados, 

publicações, etc.)

Apoiar a descoberta da 
investigação existente 

(resultados de investigação, 
atividades, dashboards de 
monitorização COVID-19)

Apoiar a gestão de dados: 
rápido não deve significar 

mau!

Iniciativas do OpenAIRE
para apoiar os 
investigadores no 

estudo do COVID-19



Resultados de investigação 
recolhidos a partir de mais de 10k 

fontes de informação e 
estabelecimento de diferentes 

processos para a sua identicação

Apresentação dos resultados de 

investigação através de um ponto 

de entrada único e dedicado.

Envolvimento de especialistas na 

área para auxiliar no processo de 

curadoria dos resultados de 

investigação que são agregados

Objetivo
Reunir num único ponto de 

entrada, resultados de investigação 

que possam ser relevantes para o 

estudo da COVID-19

OpenAIRE Graph

Curadores

Gateway

OpenAIRE COVID-19 (Open Science) Gateway

https://covid-19.openaire.eu/

https://covid-19.openaire.eu/


Utilização COVID-19 Gateway

UTILIZADORES

Profissionais que realizam a sua 
investigação, para encontrar 
soluções para combater o novo 
Coronavírus (e sociedade em geral).

RECURSOS
Disponível desde 13 de março de 2020
+ 148.000 publicações
+ 8.000 conjuntos de dados
+ 580 software, + 8.000 outros produtos
130 projetos de investigação
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VALOR PARA O UTILIZADOR

Acesso a um ponto único de pesquisa e acesso a resultados de investigação

(publicações, conjuntos de dados, software) sobre o COVID-19. Serviço

participativo com recursos que são agregados a partir de infraestruturas de

informação científica (mais de 10.000 fontes de informação e dados a nível

global) e através da identificação de fontes adicionais de informação à medida

que vão sendo disponibilizadas e publicadas.



A nossa abordagem…

Ponto único de acesso

https://covid-19.openaire.eu/

Envolvimento de especialista na área 

• “Chamada” de peritos (investigadores, 
bibliotecários, gestores de investigação)

• Criação de uma lista pública de "fontes 
de dados", atualizada graças às 
sugestões da comunidade através de um 
formulário 

Estabelecimento de diferentes 
processos para identificar os 
resultados da investigação

• Conjunto extensivo de palavras-
chave (texto livre e de esquemas de 
classificação de assuntos)

• Full-text mining

• Análise do OpenAIRE Research Graph 
e exploração de links entre 
publicações, conjuntos de dados, e 
projetos de financiamento

• Adição manual de resultados de 
investigação (com DOI)

https://beta.covid-19.openaire.eu/


https://zenodo.org/communities/covid-19

Criação da 
COMUNIDADE

https://zenodo.org/communities/covid-19


https://covid-19.openaire.eu/

https://covid-19.openaire.eu/


Extração dos metadados

CSV downloads HTTP APIJson dumps on Zenodo

https://doi.org/10.5281/zenodo.3980490 CSV file:
Type, Specific type, Title, Authors, 

Publication Year, DOI, Download from, 
Access Rights, Funder | Project Name (GA 

Number), Journal

http://api.openaire.eu/search/publications?community=covid-19

XML or json format
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https://doi.org/10.5281/zenodo.3980490
http://api.openaire.eu/search/publications?community=covid-19


https://covid-19.openaire.eu/
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https://covid-19.openaire.eu/


• Everything about OpenAIRE for COVID-19
• https://www.openaire.eu/openaire-activities-for-covid-19

• The OpenAIRE COVID-19 Gateway:

• https://covid-19.openaire.eu

• The COVID-19 Zenodo community:

• https://zenodo.org/communities/covid-19

• Everything about the OpenAIRE Research Graph

• https://graph.openaire.eu

Ligações úteis:

Apresentação baseada em alguns slides de Alessia Bardi e Paolo Manghi (CNR-ISTI, OpenAIRE)
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