SARI

O Serviço de Alojamento de Repositórios Institucionais (SARI) destina-se a ser utilizado por
qualquer das instituições do sistema científico e do ensino superior para alojamento do seu
repositório com individualização da respetiva identidade. Para além da personalização da
imagem do repositório, cada instituição pode também definir e implementar as configurações e
parametrizações que considere adequadas à sua estrutura organizacional e às suas políticas
de auto-arquivo de publicações e de gestão do repositório.

O SARI é fornecido em regime SaaS, isto é, assenta em infraestruturas próprias do projeto (har
dware
, alojamento, conetividade, sistemas base, aplicações, segurança perimétrica, serviço de
backups
, monitorização e alarmística) cuja gestão e operação é feita pela equipa de projeto.
Adicionalmente, o SARI disponibiliza cópias de segurança dos conteúdos depositados nos
repositórios e serviço de apoio (
helpdesk
).

A operação e gestão de cada repositório é da responsabilidade da instituição a que este está
associado. Nesse sentido, no processo de adesão ao serviço SARI para além de apoio à
configuração inicial, as instituições recebem também formação básica destinada aos gestores e
administradores de repositórios.

A plataforma que suporta o SARI é o sistema DSpace (desenvolvido pelo MIT e HP , e
disponível como software Open Source nos termos de uma licença BSD), versão 1.6.2.

Presentemente encontram-se alojados no SARI os seguintes repositórios:
-

Repositório
Aberto – Universidade Aberta
Repositório da Universidade dos Açores - Universidade dos Açores
Repositório dos
Hospitais da Universidade de Coimbra
Sapientia Repositório Institucional Universidade do Algarve
UTL Repository –
Universidade Técnica de Lisboa
ARCA - Instituto
Gulbenkian de Ciência
Biblioteca Digital - Instituto Politécnico de Bragança
IC-online Instituto Politécnico de Leiria
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- UBIthesis Universidade da Beira Interior
- Repositório Comum
- Repositório Científico
do IPCB - Instituto Politécnico de Castelo Branco
- Repositório do LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia
- Repositório do ISPA - Instituto Superior de Psicologia Aplicada
- Repositório do
HFF - Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca
- Repositório do
Instituto Politécnico de Santarém - Instituto Politécnico de
Santarém
- Repositório CHP Centro Hospitalar do Porto
- Digituma&nbsp; - Universidade
da Madeira
- Veritati&nbsp; Universidade Católica
- Repositório UL Universidade de Lisboa
- Repositório Científico do Instituto Politécnico de Viseu
- Repositório do Centro Hospitalar de Lisboa
- Repositório Científico do Instituto Nacional de Saúde

Prevê-se que o serviço SARI venha a ser disponibilizado a um número mais alargado e
diversificado de instituições nacionais (outras universidades, institutos politécnicos, laboratórios
do Estado, laboratórios associados, etc.).

Pode consultar as condições de serviço do Serviço de Alojamento de Repositórios
Institucionais.
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