10º aniversário do Projeto RCAAP: briefing, apresentações e vídeos

O Projeto RCAAP - Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal celebrou 10 anos
de existência no passado dia 17 de dezembro, no auditório da Reitoria da Universidade de
Coimbra.

O evento, realizado em parceria entre a FCT/FCCN, a Universidade do Minho e a Universidade
de Coimbra teve como objetivo reunir a Comunidade para partilhar e refletir sobre o passado,
presente e futuro do projeto RCAAP.

Durante a manhã contou com a participação da Inspiring KeynoteNatalia Manola - OpenAIRE
Project Manager
com uma apresentação subordinada ao tema "
Open Science: building technical and social bridges in the era of the European Open Science
Cloud"
.

A parte da tarde foi dedicada às Estórias com História do RCAAP, contadas pela Comunidade,
e à Visão dos Utilizadores do Projeto, com a participação de Carlos Fiolhais (Universidade de
Coimbra), João Nuno Ferreira (FCT/FCCN), Isabel Ferreira (Instituto Politécnico de Bragança),
Pedro Morgado (Universidade do Minho) e Fernanda Olival (Universidade de Évora).

Seguiu-se uma sessão enquadrativa dedicada a quatro pontos fulcrais para o Projeto:
1. ecossistema de publicação científica para a Ciência Aberta;
2. inovação, abertura e sustentabilidade na comunicação científica;
3. inovações (gestão de entidades; esquemas de metadados; processos de agregação,
entre outros;
4. materialização no RCAAP (monitorização da produção científica; obtenção de
indicadores; desenvolvimento de novos serviços, entre outros)

O evento terminou com a entrega de quatro prémios de reconhecimento pelo trabalho
desenvolvido pelas Instituições de Ensino Superior nos diferentes subsistemas que integram o
Projeto. Em jeito de homenagem a um líder que dedicou grande parte da sua carreira
profissional à disseminação do Acesso Aberto, foi entregue um

1/2

10º aniversário do Projeto RCAAP: briefing, apresentações e vídeos

quinto prémio, denominado de "Líder espiritual do Acesso Aberto
" a Eloy Rodrigues, diretor dos Serviços de Documentação da Universidade do Minho desde
2002.

+ informações em:
- apresentações ;
- gravações das sessões, brevemente, disponíveis aqui .
Veja ou reveja o vídeo alusivo aos 10 Anos de História do RCAAP contada pelos seus
Protagonistas
.
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