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DESPACHO Np 86/R/2018

Em conformidade com

a habilita9ao legal que define a competencia silbjetiva e objetiva conferida,

respetivamente, pelos artigos 76.e, n.a 2 e 112.e, n.! 7, da Constituigeo da RepUblica Portuguesa, pelo

artigo 136.e do C6diBo do Procedimento Administrativo (CPA) e pelo artigo 110.e, n.e 2, alinea a), do
Regime luridico das lnstituiE6es de Ensino Superior {RJIES), aprovado pela Lei n.e 62/2007, de lO de

setembro, tendo sido ouvidos os servigos acad6micos com interesse direto na disciplina juridica do

presente ambito regulamentar

e tendo sido acolhidas as sugest6es pertinentes no 6mbito

correspondente consulta piblica do projeto, nos termos e para efeitos do artigo 110 e, n e 3, do

da

RJIES e

dos artiBos 100.p e 101.e do cPA, aprovo, no uso da competoncia que me d conferida pela alinea o) do
n.e 1, do artigo 92.e, do RJIES, a Politica de Preserva9eo do Reposit6rio Aberto da L,niversidade Aberta,

documento anexo a este despacho e do qual faz paate integrant€.

Universidade Aberta, 10 de setembro de 2018

O Reitor

Paulo Maria Bastos da Silva Dias

ffi#

lmp 03-25,404
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PoLirlcA oE PREsERvAgAo oo REPos[6Rlo ABERTo DA uNlvERslDAoE ABERTA

O presente documento caracteriza a Politica de Preservageo do Reposit6rio Aberto enquanto
dep6sito de documentacao em formato digital produzida pela universidade Aberta (uAb) Nao

obstante as suas especificidades estruturais ou conjunturais, esta polltica est6 em sintonia com as
linhas Serais das politicas e estratdgias da Universidade Abena para a salva8uarda, difu*io e acesso
continuado i produqeo cientifica desta instituigeo.

Tendo em consideragSo

o

interesse estratdgico da Universidade Aberta na vislbilidade e

acessibilidade da produgSo cientifica dos seus docentes e investigadores, bem como a atual Politica
Institucional de Acesso Aberto da UAb estabelecida na sequOncia das recomendaq6es de
organizag6es nacionais e internacionais, a politica de preservagSo e gestao dos documentos do
Reposit6rio Aberto da uAb constitui uma das suas Srandes preocupag6es
Em consequancia dessa preocupagao, os principios da Politica de Preservaqao do Reposit6rio

Aberto

enquanto definidores de um dep6sito de documentaceo em formato di8ital produzida pela
Universidade Aberta, e nao obstante as suas especificidades estrutuaais ou conjunturais, devem
estar em sintonia com as linhas gerais das politicas e estrategias da Universidade Aberta para a
5alvaguarda, difusao e acesso continuado a produceo cientifica desta instituigeo.

Portanto, a plena compreenseo das estrat6gias e planos de preservaqao adotados deve ser
complementada com a leitura e aplica9eo de documenta9ao pertinente, nomeadamente, os
manuais de procedimentos, os planos estEt6gicos, estruturais e or9amentais da Universidade
Aberta, os manuais de fung6es e planos de formagao, os inventiirios de hodworc e softworc' os
planos de conting€ncia e recuperagSo em caso de desastre, a descrigSo da respetiva arquitetura e
infraestrutura tecnol6gjca, e a letislaceo, normas e recomendac6es de referCncia.

o Despacho Reitoral
n.e L9/R12075, de 19 de fevereiro, incidindo, nomeadamente, sobre a atualizagSo da Politica
lnstitucional de Acesso Aberto da UAb, sobre as responsabilidades da lrniversidade e sobre a
uniformizacSo da afiliacso institucional, bem como, considerando o Regulamento do Reposit6rio
Aberto da Universidade Aberta, € agora apresentado um conjunto de regras definidoras e
As5im, em conformidade com as considerag6es anteriores, e tendo em conta

enquadrddoras da "Politica de Preserva9eo do Reposit6rio Aberto da Universidade Aberta"

A DireCeo de Servigos de DocumentacSo, da Universidade Aberta, desencadeou anteriormente o
inicio do procedimento do presente regulamento administrativo, em conformidade com o artito
98.e, n.s 1do C6digo do Procedimento Administrativo (CPA), tendo o Ma8nifico Reitor como
responsiivel pela direcso do procedimento, atravds do Despacho ne 62/R/2O1A, de 4 de junho,
aprovado a dispensa de audi6ncia dos interessados por impraticiivel, nos termos da alinea c), do n.e
3, do artigo 1OO.e do CPA, dado que a natureza da mat6ria o justiflcava, por o obieto do proposto
regulamento ser do interesse da comunidade universitSria da UAb e ter como prop6sito a
salvaguarda, difusSo e acesso continuado a produgSo cientifica desta instituigeo.
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Nos termos do mesmo Despacho n.r 62/R/2018, de aprovag;o do projeto
de re8ulamento, este foi
objeto de consulta publica e divulgag5o na 2.e s6de do Didrio dd Repiblico e no sitio institucional
da

UAb luob.pt), pelo prazo de 30 dias iteis, para recolha de sugest6es, de acordo com
o artago 101.e
do CPA e artigo 110.e, n-e 3 do Regime luridi.o das Instituig6es de Ensino Superior
{RJIES), aprovado
pela Lei n.e 62/2007, de 10 de setembro, tendo sido acolhidas todas
as sugest6es pertinentes sobre
o mesmo, apresentadas nesse ambito.

Consequentemente, nos termos da habilitageo legal que define a competencia subjetiva e objetiva
conferida, respetivamente, pelos artigos 76.o-, n.e 2 e \12.e, n.e 7, da Constituigeo da Repdblica
Portuguesa, pelo aatigo 136.p do CpA, pelos artigos 11.e, 92.e, n.q 1, alinea o) e 110.e, n.e 2, alinea
a),
do RJIES, e pelo artiSo 7.e dos Estatutos da UAb, homologados pelo Despacho Normativo n.e 65
8/2008, publicados no Di,rio da Replbtica,2.a s€rie, n.e 246, de 22 de dezembro, e depois de
ouvidos a comunidade acad6mica e os servigos competentes da UAb e acolhidas as sugest6es da
consulta publica, o Reitor da Universidade Aberta, ap6s ter aprovado o presente Regulamento da
Politica de PreservagSo do Reposit6rio Aberto da Universidade Aberta, determina, nos termos e para
efeitos dos artigos 135.e e 139.-0 do CpA, que o mesmo, constituido por este preambulo e pelo
seguinte articulado, seja publicado no portal da UAb (!ob.ot) e com aviso informativo no Didrio do
Repiblica de modo a produzir os efeitos nos termos indicados no artigo 16.e.
CAPTTULO I

Disposig6es Gerais
ARTIGO 1.S
Leis habilitantes

O presente re8ulamento interno 6 elaborado ao abrigo do disposto no artigo 76.9, n.e 2

da

Constituicao da RepUblica Portu8uesa, nos aftigos 92.s, n.e 1, alinea o) e 110, n.-o 2, alinea a), do
Regime Juridico das Instituiq6es de Ensino Superior, aprovado pela Lei n.e G2/2007, de 10 de
setembro, no artigo 63.e-A, n.e 2, do Estatuto da Carreira Docente UniversiGria (ECDU), em anexo a
republicaqao do Decreto-Lei n.p M8/79, efetuada pelo Decreto-tei n.q 205/2009, de 31 de a8osto,
nos artigos 1.9 e 3.e, alinea d) do Anexo a Portaria n.e 285/2OlS, de 15 de setembro e no artigo
136.e, n.e 4, do C6digo do Procedimento Administrativo.
ARTIGO 2.9

Detinig6es
Para efeitos do disposto no presente retulamento, entende-se por:

a)

(Reposit6rio Abeno), o reposit6rio institucional da UAb, sistema de informageo que
suporta as operag6es de ingestao, arquivo, preseNaESo e disseminag;o de informag6o
digital produzida na universidade Aberta;

b) (lnstituif5o

responsSvel pela operagSo

do Reposit6rio Abertor, a Universidade Aberta

(uAb);

c)

(lnstituigeo respons6vel pela infraestrutura de suporte is operac6es do Reposit6rior,
FundaCSo de CiCncia e Tecnologia (FCT);
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d)

(Administrador do R€posit6rio Aberto), a pessoa responsdvel pela gestSo do Reposit6rio
Aberto, da DiregSo de Servicos de DocumentacSo (DSD);

a plataforma eletr6nica que permite depositar, Serir e disseminar a produ9eo

e)

(DSpaceD,

f)

(Reposit6rio de instituicSo de ensino superiorD, o sistema de informag5o de uma
instituicao de ensino superior que permite armazenar, preservar e divulSar o acervo das
publica96es cientificas produzidas na instituigao de ensino superior e que respeita as

cientifica e intelectuatde uma instituiteo em formato diSital e que foi, ainda, con'ebido para
permitir a preservacao a lonto prazo dos conteidos do Reposit6rio;

politicas e directrizes estabelecidas pelo RCMP;

g)
h)

(RCAAP), o portal dos Reposit6rios Cientificos de Acesso Aberto de Portugal;

i)

(Metadados>, dados sobre dados, associados a obietos ol./ sistemas de informaCSo para fins
de descriqSo, administra!5o, uso. preservagEo, etc

(SARIr, o Servigo de Alojamento de Reposit6rios lnstitucionais do proieto RCAAP;

ARTIGO

3.'

Prcserua9ao dos doaumenios

digital define-se como um conjunto de processos responsiiveis por garantir o
acesso continuado e informagSo digital durante longos periodos de tempo

1- A preseNageo

2 - Para promover a preservagSo dos documentos depositados no Reposit6rio, a UAb, atrav6s da
DireCeo de Servicos de Documenta9ao, deve manter, sempre que possivel, a acessibilidade aos
mesmos no Reposit6rio Aberto.
ARTIGO 4,7

comunidade de interesse
Para efeito

do ambito de aplicagao do presente regulamento, a comunidade de interesse do

Reposit6rio Aberto 6 constituida:

a) Pelos 6rgaos de governo, diregSo e gestSo da Univercidade Aberta e respetivos membros;
b) Por docentes, investigadores, bolseiros, funcion6rios, estudante e quajsquer outras pessoas
colaboradoras da Universidade UAb;

c)

Pelo publico em geral.
ARTIGO S.'

Principios gerais e valores
Na prossecueSo da Politica lnstitucional de Acesso Aberto, 6 estabelecido um conjunto de principios
e de valores subjacentes e definicao da politica e do plano de preserva9eo digital, que o Reposit6rio
Aberto adota, nomeadamente os seguintes:

a)

Confianga por parte de todas as partes interessadas, nomeadamente dos autores e dos
consumidores de informagSo do Reposit6rio Aberto, que se materializa na certeza da
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continuidade da prestagao do servigo, na sua qualidade e na fiabilidade da informagao
disponibilizada;
b) Transpar€ncia na rehgeo com as partes interessadas, atravds da divulga96o
de informagEo
procedimental, bem como de documentos relacionados com o sistema, metainformaeeo
de
preservacao e relat6rios de auditoria;
c)

Rigor na monitorizageo da legislagso que constituio quadrojuridico de suporte, das normas,
recomendaC6es e boas pr6ticas de preservagao diBital no sentido de adequar o Reposit6rio

Aberto a novas conjunturas;

d) Autenticidade dos objetos digitais preservados e capacidade de o demonstrar a qualquer
parte interessada, nos termos do compromisso de preservageo assumido;
e) Acessibilidade

da informagao preservada, capacidade de localizar os objetos

digltais,
recuper6-los, visualizii-lot interpretar o seu conteUdo informativo e avaliar o seu contexto
de produCSo e manutenCSo;

fl

Usabilidade da informaCSo preservada permitindo
trabalhos derivados;

a sua

reutilizaCao

e

elaboraC5o de

c) Seguhnta na capacidade preventiva e corretiva em caso de falha ou de tentativa de
intuseo, tanto na salvaguarda da integridade conceptual, fisica e l6gica dos objetos digitais,
como na garantia dos direitos de acesso, dos deveres de reserva e dos direitos de
propriedade intelectualcom que o reposit6rio se comprometa;
h) quatidade geraldos servigos prestados, num compromisso de monitorizag6o constante dos
diferentes componentes do sistema e de realizagSo de auditorias internas regulares;

lnovacio apiicada :ls fung6es de intestio, de administraCso e acesso, num duplo
compromisso de atualizaeSo do sistema face aos avangos tecnol6gicos, e de participagao
ativa, quando apropriado, em parcerias de investigacSo e desenvolvimento de novos
recursos,
ARTIGO 5.S

Arquitetura tecnol6gica e lnformacional

1-

O Reposit6rio Aberto est6 implementado sobre a ptataforma Dspace que possibilita, de forma
fdcil e expedita, a recolha. descrieSo, distribui9ao e preserva9eo dos documentos em suporte
digital.

2- O

Repositd.io Aberto d
estruturado
comunidades tem6ticas
(https://repositorioaberto.uab.pt/communitv list) que refletem a estrutura organizacionale estii
subdividido em colecA6es, de acordo com o tipo de documento (conforme o referido link e o
Anexo l ao presente regulamento).
O Reposit6rio Aberto admite a criacSo, sob proposta dos interessados, de novas comunidades, a

qual deve ser formulada e encaminhada ao administrador do Reposit6rio Aberto, devendo
incluir a indicaeao do titulo da nova comunidade, o nome do{s) coordenador{es) cientifico(s) e
uma nota justificativa da proposta; esta proposta 6 submetida pelo administrador do Reposit6rio
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Abefto, acompanhada do seu parecer, ao Presidente do Conselho Cientifico da universidade
Aberta para pronuncia.

-

Reitor
O administrador do Reposit6rio Aberto pode, por sua iniciativa, submeter i aprovaCao do
da Universidade Aberta propostas relativas ;l criaCeo de novas comunidades no seio do mesmo'

5-

Dentro de cada comunidade podem, sob proposta dos interessados, ser criadas sub-

4

comunidades ou novas cole96es, devendo a(s) proposta(s) ser submetida(s) ao administrador do
Reposit6rio; validada a proposta, esta passarA a integrar a estrutura informacional do
Reposit6rio Aberto.
ARTIGO 7.0

Politica de inges*io
Para que um doaumentoseja aceite pelo Repositdrio Aberto deve respeitaros seguintes crit6rios:

a)

Deve ser produzido por membros da Universidade Aberta;

b)

Deve ser de natureza cientifica ou tdcnica;

.)

Deve estar em formato digital;

d) Deve estar completo e na sua forma final, pronto a ser disponibilizado de acordo com as
autorizag6es dos autores e as politicas de dep6sito do reposit6rio, e das editoras (se
aplic6vel);

e) Os autoret ou seus representantes, que realizam o dep6sito devem estar disponiveis

e
Universidade Aberta o direito de preservar e distribuir digitalmente o

capacitados para dar i
documento atrav6s do Reposit6rio Aberto, de acordo com o licenciamento e restriC6es de
acesso selecionadas;

f)

Deve respeitar o limite de espago estabelecido;

g) Os documentos depositados no Reposit6rio devem cump r integralmente a legisla9eo
apliciivel, nomeadamente em mat€ria de propriedade intelectual e protegSo de dados
pessoais.

ARTIGO 8."

Concesseo de direitos

O Reposit6rio Aberto utiliza uma estratdgia de

1-

preservageo digital que exi8e que sejam

aplicadas sobre os objetos digitais a96es que, em certas situag6et poderao implicar a sua
transformaCeo ou converseo para novos formatos ou suportes.
Para que o Reposit6rio Aberto possa cumprir com o seu compromisso de preserva9ao a longo
prazo dos documentos que lhe foram confiados deve adquirir suficiente controlo sobre os

2-

objetos a preservar.
3

-

A incorporageo de novos documentos no Reposit6rio estii condicionada ) aceitacSo, por parte
do autor, de um acordo de concessao de direitos que permita ao Reposit6rio realizar
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interueng6es de preservagSo sobre os documentos, sem que tal viole quaisquer
direitos de
propriedade intelectual.
4

-

Qualquer c6pia da licenga atualmente em vi8or, que deverii necessariamente ser aceite pelos
autores de materiais depositados, quer atrav6s de auto arquivo, quer atrav6s de incorporag5o

administrativa (teses
EXCLUSIVA

e

dissertae6es defendidas

na UAb), pode ser consultada

em

003.pdf.

ARTIGO

9.'

Transfe16ncia de responsabilidade

1-

A transferoncia da responsabilidade pela preservaq5o dos documentos digatais submetidos ao
Reposit6rio Aberto s6 se concretiza a partir do momento em que a Universidade Aberta
formaliza a incorporagSo completa da informagSo, ou seja, a responsabilidade 6 transferida
quando, cumulativamente, as se8uintes condiC6es se verifi€arem:

a)

O depositante do documento receber formalmente um e-moil pot parte do Repositdrio
confirmando que o seu dep6sito foi aceite pelo mesmoj

b)

O depositante for capaz de aceder e descarregar o documento depositado atravds das
lrtedoces griificas disponibilizadas pelo Reposit6rio Aberto.

2 -

quando as condie6es anteriormente apresentadas cumulativamente se verificarem, o
Reposit6rio Aberto passa a assumir responsabilidade pela preseNa9eo a bngo prazo do

documento submetido.

3

- Quando as condig6es do n.e 1 n6o se verificarem, significa que a Universidade Aberta n6o
assumiu a responsabilidade pela preservageo do documento di8ital ou que o mesmo foi
rejeitado pelo Repositdrio Aberto.

4

A rejeigSo de um dep6sito serii sempre acompanhada de uma justificagao por parte do
Reposit6rio, decorrendo esta da existencia de, pelo menos, uma neo-conformidade face aos
crit6rios de aceitagSo de documentos do Reposit6rio.
ARTIGO 10.'

Plano de pr€serva05o digital

1-

O compromisso do Reposit6rio Aberto para com a preservagao dos materiais nele depositado
compreende a garantia de acesso contjnuado por um prazo minimo de 5 anos e a possibilidade
de reutilizageo dos objetos digitais custodiados, sem perdas nas suas propriedades signiflcativas,
garantindo, assim, a sua inteligibilidade e assegurando a capacidade de demonstrar a sua
autenticidade.

2 - Este compromisso geral para com a preservaceo incide, exclusivamente sobre os documentos
digitais depositados e aceites pelo Reposit6rio e que assenta numa estrat6gia focada nos
seguintes principios gerais:

a)

PredileESo por formatos abertos;
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b) Mi8ragao de formatos (sempre que necessiirio);
a) Procedimentos sistemiiticos de vi8ilencia tecnol6Sica do meio ambiente externo e interno
ao Reposit6rio;

d) Atualizacao reiterada da infraestrutura tecnol6gica;
e) Salvaguarda e seguranga

f)

Planos

dos dados (v.g bockups);

de contingencia para fazer face a emergencias, falhas Sraves ou situag6es

de

catiistrofe;
g) Planos de sucessao para fazer face a 5itua96es de rutura institucional.
adotada pelo Reposit6rio Aberto contorna o problema da
obsolescencia tecnol6Eica, mas implica a regular transforma9eo dos objetos diSitais ao lonSo do
tempo, prdtica que poderd acarretar perdas de informaCao.

3 - A estrat6gia de preservagao
4

Assumindo um compromisso de presetuagSo sem perdas nas propriedades significativas dos
ob.ietos, a UAb deliniu as propriedades que o Reposit6rio Aberto considera significativas em
cada tipo de objeto que preserva, nos termos do anexo 2 ao presente regulamento.

5 - No plano de conseNageo diSital sao ainda considerados

outros elementos a conservar.

nomeadamente para garantir a autenticidade dos documentos, sejam explicitamente presentes
no conteudo dos objectos, oi, presentes no Smbito da metainformaqeo descritiva associada
lmetododos); actualmente, os elementos considerados relevantes de captura baseiam-se nas
diversas directrizes DRIVER e OpenAlRE, de acordo com o Anexo 3 ao presente regulamento.

6

-

A escolha de formatos adequados para preservagSo a lonSo_prazo 6 uma componente central da

Politica de Preservaqeo do Reposit6rio Aberto, tendo expressao em duas principais aE6es:

a)

NormalizaqSo de formatos dos objetos digitais durante
dep6sito (i.e. migraCSo realizada pelos produtores);

b)

Migragao de formatos para efeitos de preserva9ao ou dissemina9ao.

o

processo de dep6sito

7 - A escolha dos formatos de preservageo do Reposit6rio Aberto 6 feita
principais:

a)

i

ou

pr6-

luz de cinco critErios

Possibilidade de acesso As especificag6es do formato (i.e. formato aberto);

b)

Desenvolvimento do formato integrado no quadro de um organismo de normalizagSo,
preferencialmente internacional (i.e. formato stordord);

c)

Avaliaqao da capacidade

d)

Existoncia

do formato para acomodar as propriedades significativas dos
aplicag5o
de testes de conversao com recurso a conversores
objetos decorrente da
diferenciados, quando existam;

de

visualizadores para v5rias plataformas para

o

respetivo formato,

preferencialmente em c6digo-aberto;

e)

Neo existCncia de restric6es letais quanto ao uso e prcdu9ao de objetos nesse formato (i.e
sem royolties associados);
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Os formatos em que os objetos dititais deverao ser guardados no interior do Reposit6rio
constam do Anexo 4 ao presente regulamento, nao significando que estes formatos
devam ser

os formatos dos

documentos depositados

ou os

formatos que serao seNidos aos

consumidores/utilizadores do Reposit6rio; trata se dos formatos em que os objetos serAo
preservados no interior do Repositdrio, havendo, portanto, a possibilidade
de se realizarem
mi8rag6es de formatos e entrada e a saida do reposit6rio.
ARTIGO 11.9

plano de sucess5o
1- O Reposit6rio da UAb 6 um reposit6rio confiiivel, que garante o acesso continuado
que lhe foi confiada.
2-

A

)

informagao

de atividade por parte de alguma das instituic6es envolvidas na criageo,
implementageo e manutengSo do Reposit6rio Abeno pode colocar em risco o acesso aos
objetos dititais preservados.
cessagSo

3- Podem constituir causas da cessaceo de atividade diferentes motivos, como por exemplo, falta
de dotagSo financeira para assegurar os investimentos necess6rios A execug6o das ag6es de
salvaguarda da informaE6o, alocaCSo de pessoalt6cnico de suporte is operag6es do Repositdrio,
renovag6o de componentes vitais do sistema, mudanCa de estrategia por parte da instituigao,
imposi9So legal, catistrofe natural, ou outras.
4- Num contexto de cessag6o de atividades por parte de alguma das entidades envolvidas na
preservagSo da informagao digital do Reposit6rio Aberto, a UAb implementarii ac6es que visam
Earantir a continuidade do seNigo com o minimo de interrupgeo possivel.
5-

Podem acontecer diferentes cen6rios que descrevem as a96es a desenvolver, as
responsabilidades e os critdrios de ativacSo do plano de sucessao em caso de cessaeeo de
atividade por parte de uma ou mais or8anizag6es responsiiveis pela continuidade do servi(o, nos
termos seguintes {Anexos 5,5 e 7 ao presente regulamento):

a) A

Universidade Aberta - responsiivel pela operageo do Reposit6rio Aberto; as suas
obrigaC6es contratuais incluem, mas n5o estSo limitadas a:

1)

lndicar o nome do respons6vel da l.rniversidade Aberta e, pelo menos, um responsiivel
pelo Reposit6rio assim como um contacto tdcnico;

2) Comunicar prontamente a alterageo da identidade de quaisquer dos conta€tos referidos
na alinea

anterior;

3)
4)

Criar e gerir uma conta de correio eletr6nico especifica para o reposit6rio institucional;

5)

Manter na lista de admin,stradores do Reposit6rio um elemento da equipa RCAAP da
FCT/FCCN para apoiar a gestSo do Reposit6rio e efetuar verificag6es t6cnicas do sistema;

6)

6erir o Reposit6rio de acordo com as instruc5es definidas pela FCT/FCCN no projeto
RCAAP, nomeadamente no que diz respeito is normas/diretrizes que permitam a

lnformar a FCT/FCCN sobre qualquea tipo de alteragSo que afete o funcionamento do
reposit6rio institucionalj

Piig. 8 de 18

AbERTA

www.uab.pt

o
interoperabilidade do Reposit6rio e regularizar as inconformidades atd 60 dias apds
aviso;

Garantlr as boas priticas na marcagao dos metadados dos registos do Repositdrio
lnstitucional.
A FCT- responsdvel pela infraestrutura de suporta as operag6es do Reposit6rio Aberto As
suas obrigag6es contratuais incluem, mas nao estSo limitadas a:

7)

b)

atualizado o soltware Dspoce necess6rio ao alojamento do
reposit6rio institucionalda entidade aderente alojado no SARI;

t,/

Instalar

2)

lnstalar e gerir

e manter

o sistema de enderegos inicos lHondle

System)

e suportar

os

respetivos custos;

3) lnstalar um certificado de seguranga fornecido pela entidade aderente;
4) Alojar e disponibilizar o reposit6rio institucional da entidade aderente
infraestrutura opeaacional que garanta a disponibilidade do
tempo;

numa

servigo em 99% do

5)

Efetuar uma monitorizagSo constante da plataforma e desencadear a alarmistica
necessiiria para a dpida corregao ou aniilise das inconformidades detetadas;

6)

configurar a apresenta9io (/oyout) e estrutura do reposit6rio institucional da
entidade aderente de acordo com a informaceo fornecida por esta e dentro dos
timites tdcnicos da aplicag5o;

7)

Efetuar c6pias de seguranga di6rias dos dados associados ao reposit6rio institucional
da entidade aderente;

8)

Assegurar um se1tigo de helpdesk para a resolu9eo de problemas e ddvidas acerca

do sistema de reposit6rio e do portal de pesquisa, a funcionar nos dias rteis das
thOO )s 18hOO, atrav6s de correio eletr6nico, com um tempo de resposta e inicio de
interven9eo de uma hon para solicitag6es criticas e impeditivas de funcionamento,
tr6s horas para pedidos urgentes e 24 horas para os restantes pedidos.
ARTIGO 12.9

Anexos
Todos os anexos a este re8ulamento fazem parte integrante do mesmo e consideram_se aqui como
totalmente reproduzidos para todos os efeitos legais
ARTIGO 13.9

Norma remissiva

O Reposit6rio Aberto 6 re8ulado pelos se8uintes diplomas legais, sem prejuizo de outros sobre a
mesma mat€ria objeto do presente regulamento que venham a ser publicados:
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a)

Resolufeo do Conselho de Ministros n.a 91,/20L2, que aprova o Regulamento Nacionat
de
lnteroperabilidade Digital;

bl O Decreto-Lei

n.-o 362/88, de 28 de outubro, que estabeleceu a obrigatoriedade
do dep6sito
legal das teses de doutoramento e das dissertag6es de mestrado na Bjblioteca Nacional;

c)

Decreto-lei n.e 52/2OO2, de 2 de marEo, que rege o registo nacional de teses de
doutoaamento em curso, cujo caregamento 6 da responsabilidade das instituir6es de
ensino superior e que 6 disponibilizado na lnternet pelo Minist6rio da Educageo e CiCncia;

d) Decreto-Lei n.p 74/2006, de 24 de mar9o, em complemento do iii fixado pelo Decreto_Lei n.p
362/88, de 28 de outubro, que alargou a obriga96o de dep6sito de uma vers6o digital das
teses de doutoramento e das dissertag6es de mestrado na Biblioteca Nacional e no
Observat6rio da Ciencia e do Ensino Superior;
e) Artigo 50.E do Decreto-tei n.e 74/2006, de 24 de margo, na redagao dada pelo Decreto_Lei
n.e U5/2013, de 7 de agosto, determina que as teses de doutoramento, bem como outros
trabalhos que nos termos da lei substituem estas no processo de obtengao do grau de
doutor, bem como as dissertaC6es de mestrado, est6o sujeitas ao dep6sito obrigat6rio de
uma c6pia digital num reposit6rio integrante da rede dos Repositdrios Cientificos de Acesso
Aberto de Portugal, operado pela FundagSo para a Cioncia e Tecnolo8ia, l. p.;
Portaria n.e 285/2015, de 15 de setembro, que aprova o Regulamento T6cnico de Dep6sito
de Teses e Trabalhos de Doutoramento e de Dissertag6es e Trabalhos de Mestrado a que se
refere o n.e 3 do artigo 50.s do Decreto-Lei n.e j4/2O06, de 24 de mar9o, na redag5o dada
pelo Decreto -Lein.e 115/2013, de 7 de aSostoj
8)

Despacho n.p 14167/2015, que aprova a lista de formatos autorizados para efeitos de
depdsito no Reposit6rio Cientifico de Acesso Aberto de portugal (RCMP) dos documentos a
que se refere o artigo 50.e do Decreto-Lei n.e 74/2OOG, de 24 de mar9o, na redacao dada
pelo Decreto -tei n.s 115/2013, de 7 de agosto;

h) Regulamento do Reposit6rio Aberto da Universidade Aberta;

il

Normativo para Elaborag5o de Referoncias Bibliograficas;

i)

Despacho ne 19/R/2015 - Politica de Acesso Aberto da Universidade Aberta;

k) Deliberac6es do Conselho Cientifico: n.e 23L/CD/2O14 - Disponibilizageo de Dissertaq6es de
Mestrado no Reposit6rio Aberto; e n.e aUCC/2O75
Disponibitiza9so de Teses de
Doutoramento no Reposit6rio Aberto.

-

ARTIGO 14.9
RevisSo da Politica

A Politica de PreservagSo do Reposit6rio Aberto aprovada poa este regulamento interno deve ser
revista num prazo miiximo de tres anot sem prejuizo de altera96es ticnicas pontuais, propostas
pelo administradordo Reposit6rio Aberto e aprovadas pelo Reitor da Univercidade Aberta.
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ARTIGO 15.8
DUvidas e omiss6es

suscitadas pela aplicaceo do presente reEulamento que nao seiam resolvidas
pelo reitor'
atrav6s do Retulamento do Reposit6rio Aberto da Universidade Aberta Serao sanadas
ouvida a DSD e o administrador do Reposit6rio Aberto da UAb.

fu dfuidas e omiss6es

Artiao 16.e
Entrada em vigor
de
O presente regutamento entra em vigor no dia seguinte ao da publica9eo no Didtio do Repiblico
informativo respeitante e respetiva publicitagSo, com vista a sua plena eficacia

Lisboa, UAb, 10 de setembro de 2018.

- O Reitor da Universidade Abefta, Poulo Motio Bastos do

Silvo Dios.
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ANEXO 1 do Re8ulamento da

politira de preservagao do Reposit6rio Aberto
da uAb

Quadro de Tipologia dos documentos
Tlpo de documlnto

Ob6ervades
Artigos publicados em revistas com arbitragem cientifica (peel revieev)
Artigos publicados em revistas sem arbitragem cientifica lpeet reviewl

Artlgo

DissertagSo relativa a trabalho de fim de curso (19 ciclo). Vers6o
Dlssort gilo d€ llcencLtura
depositada pelo orientador em auto arquivo.
Livro

Iivros depositados na sua totalidade

P.rtG ou capftulo de

llvm

Documento
coi

ar€ncia

Tese de

doutoEmento

Palcstra
Dlsrertagao de mestrado

Parte de livros

de Documentos produzidos no ambito de encontros de natureza t6cnica e
cientifica
Verseo definitiva apds aprovagSo pelo juri, e enviada pela DiregSo de
Servigos Acad6micos a Diregao de Servifos de DocumentaCeo

Aulas
Recursos de apoio ao ensino

Versao definitiva ap6s aprova9So pelo

iiri, e enviada

pela Direg;o de

Servigos Acad6micos il DireCeo de Servigos de Documentageo

Outn$

Divulgaceo cultural ou institucional

Preprlnt

A vers;o digital de um artigo que neo foi avaliado,.evisto (peCI:

Relat6rio

Relat6rio tdcnico e/ ou cientiflco

RecensSo

ApreciaeSo critica de um texto ou de uma obra lite16ria

Provas de agregaceo

VersSo definitiva ap6s aprovageo pelo jUri, e enviada pela Reitoria e
Dire9ao de Servieos de DocumentacSo

review) nem aceite para publicaCeo
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ANEXO 2 do Regulamento da Politi.a de PrcservagSo do Reposit6rio Aberto da UAb

Tab€la de P,opriedades sitnificativas para diferentes classes de objetos

lipo

Propriedades signmcativas

Exemplos

de Documento

dititais

Conteido textual
FormatagSo do texto (tipos de letra, negritos,
ArtiBo cientifico

Editorial publicado numa

revista
Docum€ntor dc terco

Di55erta95o

de mestrado
Tese de doutoramento

livro ou monografia
Parte ou capitulo de um livro
Apresentaq6es multimddia

Respostas a inqueritos
Dado6 Gientlfcos

Dados produzidos por
aparelhos de medigSo

itSlicos, sublinhados)
Dimensao de piitinas (lartura x altura das
piiginas)
Nimero de p6ginas
DimensSo da5 margens
DisposigSo Br,fica dos v6rios elementos na
Cor de ftrndo da P68ina
Cabegalhos e rodap6s
Outros elementos considerados relevantes para a

FiSina

interpretaqSo do documento
Elementos informacionais
Estrutura sementica essencial e descodificageo
dos elementos infotmacionais
Metadados e outros elementos con5iderados
relevantes para a interpretaceo do documento
Resolugeo do video (lartura x altura de cada
Pixel aspect ratio (forma do p,iel)
trame rate (velocidade com que asflomes s6o

ftume)
video

Filmes
Entrevistas

Documentddos

aPresentadas)
Audio que acompanha o video
Duragao do video

Outros elementos considerados relevantes para a
interDretacSo do documento

MUsica

Audio

Entrevistas
Gravag6es radiof 6nicas

Dura!6o
Nomero de canais
Mapeamento de canais (esquerda vs direita)
Frequ€ncia de amostragem
Profundidade de bits
Outros elementos considerados relevantes para
interoretacSo do documento
Largura e altura em pixels
Cores dos

lmagem

bldlm€Bional

a

p/iek

Profundidade de bits (np mirximo de cores)

Fotografias

NUmero de plginas (quando aplicdvel)

Outros elementos considerados relevantes para
interoretacSo do documento
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Cores
Curvas

lmatem yetodal

Progr.ma de

aomputador

Outroj

Poligonos abertos e fechados
Pontos

LoEotipos
Desenhos

Objetos
Outros elementos considerados relevantes para a
interpretaeao do documento

JoBos de computador

Funcionalidade

Aplicae6es de software
C6digo compilado

Performance operacional

A

definir caso a caso..

lnteratividade
A definir caso a caso-..

ANEXO 3 do Regulamento da politica de preserva9eo do Reposit6rio Aberto da UAb

Tabela de Elem€ntos de captura relevantes no Smbito das diretrizes DRtvER e OpenAtRE

Elem€ntos de metadados

DescrlCEo

obritatorledade

dc.contdbutor author

Autor do documento

Obrigat6rio

dc.type
dc.

title

Tipo de documento

Obrigat6rio

Titulo do documento

Obrieat6rio
ObriSat6rio quando

dc.subj€ct

d.desc.lption
dc.data

dc.id€ntifier

Palavras-chave

aplic5vel

Resumo, descrigeo do

obrigat6rio quando
apliciivel

documento
Data associada

;

publicagSo

ldentificadores

dc.rights
dc.language

Obrieat6rio
Obrigat6rio

Obritat6rio
ldioma do documento
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ANEXO 4 do Regulamento da Politi.a de Preservacso do Reposit6rio Abe.to da UAb

Tabela de Formatos de PreseryacSo

Tlpo de

Docum€nto

Documento
de

Acr6nimo do formato
autod2ado

PDF/A

t€rto

Desltn.t5o td.ni.a
do formato
eutorirado

Portable Document
Format/Arahival

RclerGnGlas

/notas

l50 19005-3:2012 Document management
- Electronic document file format for lonB_
term preservation -- Part 3: Use of lso
32000-1 with support for embedded files

_

(PDF/A.3)
RTF

Rich Text Format

csv

Comma-Separated
Values

xMt
oDs
Dados

alentificos

lsoN

Extensible Markup
Language

Open Document
Spreadsheet
JavaScript Object

htto://tools ietf .orqlhtnrl/rf c4180
http:/1www.w3.ora/XML/

?

Notation
Setting File

RDF

TXT

vfdco

MPEG-Z|H.222/H.2621

(Resource

Description
Framework)
Text File
MPEG.2

htto://www.lso.orgliso/home/store/catalo
gue ics/cata oFue delail ics.htm?csnumbe
t=44159

Waveform Audio File
Format

Audio
MP3

Imagem
bldimensiona

MPEG Audio Stream,
Laver lll

htlp://partners.adc,be com/pub icldevelcrp

TIFF uncompressed

etlllll

I

lmatem

vetori.l

SVG
EPS

Scalable Vector

Graphics
€ncapsulated

Postscriot
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Formato original mas
acompanhado de
Programa de

ComPutadot

manualde utilizaqeo,
instalaCeo e requisitos
t6cnicos para a sua
execuceo
Nos casos omissos, o reposit6rio apenas
poderi assegular a preservageo do nivel

Oukos

Formato original

Formato original

ldgico do objeto, nao oferecendo garantias
de acesso continuado ao seu conteUdo

sem6ntico.

ANEXO 5 do Regulamento da Politica de prese.vafeo do Repositdrio Aberto da UAb

CENARIo EM qUE A INsTITUIcAo cEssA ATIVIDADE

A
Descrlcro do ccn,rio

Universidade Aberta deixa de existir, abandona o objetivo de manter ou a
capaaidade de gerir o Reposit6rio Aberto. N5o vislulnbra a po5sibilidade de essas
compet6ncias serem transteridas para outra instituigeo (como no caso de uma
ft sao).

A Universidade Aberta releva-se incapaz de cumprir com os deveres estabelecidos
em sede de contrato de adesSo ao SARI, nao sendo possivelvislumbrar que. a breve
prazo, esta seja capaz de corritir esta situageo.
Crhdrios de advarSo

Ao detetar a situaCSo irregular, a FCT dever6 enviar um pri aviso ao responsdvel
pelo Reposlt6rio Aberto, informando-o da irregularidade detetada, e concedendolhe um prazo pala corre95o, Cago o prazo seja lltrapassado, a FCT aeserva-se no
direito de ativar o plano de sucessao.
FCT assume a responsabilidade pela preservacao dos dados do Reposit6rio Aberto.
no entanto, este 6 mantido tal como estii, i.e- o reposit6rio deixa de aceitar novos
dep6sitos mantendo apenas a sua fungeo de preservagao e disseminagao do
conteido existente.

A

Plano dc

.!5o

A

FCT reserva-se no direito de proceder e reorganizagSo dos dados incluindo a
migragSo do conteido 6rf5o para outro reposit6rio, destituido do brondinq da

instituiCSo oritinal.
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6 respons6vel por detetar a situagSo de rutura atravis da monitoriza9ao do
cumprimento das cl6usulas contratuais por parte do Reposit6rio Aberto.

A
Respon..bllldadcs

FCT

gestor do Reposit6rio Aberto 6 responsdvel por rea8ir ao pr6-aviso enviado pela
FcT e apresentar um plano de recuperag;o para a situagao reportada.

o

ANExO 5 do Regulamento da Politica de Preservatao do Reposit6.io Aberto da UAb
CENARIO EM QUE A FCCI{/FCT CESSA ATIVIDADE

A FCCN/FCT deixa de existir, abandona o objetivo de manter ou perde a
capacidade (tdcnica, legal ou Iinanceira) de cumprir as fung6es

D6c,icio do cenarlo

consideradas vitais para o correto funcionamento do Reposit6rio Aberto

Cumulativamente, n5o se vislumbra que estas fung6es sejam passlveis de
ser transferidas para outra instituigao (como no caso de uma fusao).
As fun96es com as quais a FCT se compromete em sede de contrato de

Crltddo6 de

ativaio

adesSo ao SARI n6o estSo a ser realizadas. Devido a esse facto, o
Reposit6rio aberto deixa de ser capaz de cumprir adequadamente a sua
missSo.

O responsiivel pelo Reposit6rio Aberto, em conjunto com o Reitor

da

Universidade Aberta, deve rescindir o contrato de adeseo ao SAR| e exigir
que os dados re8ressem procedencia, seguindo as disposic6es definidas

i

Planode aclo
caber6 entSo a Universidade Aberta reativar o reposit6rio recorrendo
recursos inlernos ou a fornecedores extemos no menor tempo possivel.

o

responsevel pelo Reposit6rio Aberto 6 responsdvel por detetar a
situaEao de rutura por parte da FCT. O Reitor da lJniversidade Abena deve
ser informado, e deverii tomar a decisSo de ativar o plano de sucessSo.
RespoB.billdadcs

tem como responsabilidade facultar o acesso aos dados e metadados
do reposit6rio, bem como, auxiliar no processo de reativagSo do
reposit6rio (caso ainda exista essa possibilidade).
A

FCT
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ANEXO 7 do Regulamento da politica de preservafao do Repositdrio Abeno da UAb

cENARto EM quE A tNSITUtCAo

DescdgSo do

cenlrlo

E

A

FccN/rcr cEssAM ATtvtDADE

Tanto a Universidade Aberta como a FCT deixam de exjstir, perdem o
objetivo de manter ou a capacidade de gerir o Reposit6rio Aberto.
Cumulativamente, estas fung6es neo s5o passiveis de ser

transferidas para outra instituig6o.

Crit6rlos de

adv.Cao

O Reposit6rio Aberto deixa de ser capaz de cumprir a miss6o a que se
prop6e e, tanto a Universidade Aberta como a FCT, sAo incapazes de
assegurar re8ulariaageo da situagao. Uma das instituiq6es
hierarquicamente superiores (e.g. Ministdrio da Ci6ncia, Tecnologia
e Ensino Superior) deve detetar a situageo e ativar o plano de
sucessSo.

Planode acto

O Reposit6rio Aberto, todo o seu conteido e todas as suas valCnaias
devem ser transferidas para uma vijvel indicada pela tutela.

institui9eo hierarquicamenle supeior a Ljnive6idade Aberta ou a FCT 6
responsevel por detetar a situaeio de rutura institucional, recolheros dados

Rclpon.lbilidadco

de todos os repositorios e contactar a instiluigeo de acolhimento.

instituiq6o de acolhimento 6 responsevel por des€nvolver todas as ag6es
necesserias para reativff os varios reposit6rios numa nova infraestrutura,
reconendo a recursos intemos, ou contratando fomecedores exlemos.
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