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Serviço de Descoberta OpenAIRE



FUNCIONALIDADES

Explore



Descubra investigação aberta e ligada
Pesquise por publicações, conjuntos de dados, 
software e outros resultados de investigação. Descubra
as ligações entre os resultados e com a informação de 
finaciamento e organizações.EXPLORE



Deposite num Repositório à sua escolha
Selecione um Repositório compatível com o OpenAIRE, 
para que a sua investigação seja associada à informação
de financiamento.



Depositar uma única vez!

Localizar um Repositório 
adequado

via OpenAIRE



Depositar
uma única vez os

resultados dos
Projetos no
Repositório

Automaticamente

MAIS VISIBILIDADE,
MAIOR IMPACTO,

SIMPLIFICAR REPORTING.



TODOS OS REPOSITÓRIOS PORTUGUESES ESTÃO LIGADOS 
À INFRAESTRUTURA EUROPEIA



‘Associar’
Informação dos projetos com 

financiamento nos registos bibliográficos

9

API



Identificar os projetos no processo de depósito de uma publicação

Pesquisar por nome, acrónimo ou ID do projeto… e selecionar 

OpenAIRE – lista de projetos

API

Exemplo de depósito num 
Repositório Institucional



Exemplo de depósito no Zenodo

OpenAIRE – lista de projetos
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https://zenodo.org/

https://zenodo.org/


OpenAIRE – lista de projetos
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Exemplo de criação de um Plano 
de Gestão de Dados no Argos

https://argos.openaire.eu/

https://argos.openaire.eu/


Página para Projetos
Agregar resultados, apoiar reporting
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https://explore.openaire.eu/search/find/projects

Lista de publicações por projeto

O portal OpenAIRE inclui uma App Box para 
gerar a lista de publicações do projeto.
Simplifica o relatório e a comunicação dos 
resultados do projeto.
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https://explore.openaire.eu/search/find/projects


Ligue toda a sua investigação
O serviço Link permite a ligação dos resultados de 
investigação com a informação de financiamento e 
comunidades de investigação.

Pesquisa de resultados:
 OpenAIRE
 Crossref
 Datacite
 ORCID

Ou

Carregar lista de DOIs
em ficheiro CSV 

https://explore.openaire.eu/participate/claim

https://explore.openaire.eu/participate/claim


https://explore.openaire.eu/participate/claim

Serviço para ligar publicações a projetos

Resultados de Investigação
Publicações/Dados/Software

Projetos
Resultados de Investigação

Comunidades 

Serviço Link
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Ligar publicações/dados/software a projetos. 
Pesquisar e selecionar a publicação e identificar o projeto. 

https://explore.openaire.eu/participate/claim
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Quando é que um novo link fica visível no 
OpenAIRE?

Quando o resultado de investigação está disponível:

• via OpenAIRE, o link ficará visível no prazo de 2 a 4 semanas, após
a seguinte fase de indexação de conteúdos (Aggregation and content 
provision workflows)

• via Crossref, Datacite ou ORCID, o link fica imediatamente
disponível no portal e APIs OpenAIRE.

https://www.openaire.eu/aggregation-and-content-provision-workflows


• O OpenAIRE é a fonte autoritativa para a Comissão
Europeia para os Projetos H2020. 

• Assim ao assegurar as ligações das Publicações aos
Projetos através do OpenAIRE, elas serão
automaticamente reportadas no EC’s Participant Portal.

OpenAIRE Link Service
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EC's Participant Portal



Materiais de suporte

• What linking is?
• How to link a publication to your funding
• How to report your publication and data to the EC

www.openaire.eu/claim-publicationwww.openaire.eu/linking www.openaire.eu/reporting-to-the-ec

http://www.openaire.eu/claim-publication
http://www.openaire.eu/linking
http://www.openaire.eu/reporting-to-the-ec


www.openaire.eu

@openaire_eu

facebook.com/groups/openaire 

André Vieira
andre.vieira@usdb.uminho.pt

Obrigado!

https://openaccess.sdum.uminho.pt

https://openaccess.sdum.uminho.pt/

