Novo Portal RCAAP disponibiliza novas funcionalidades

O Portal RCAAP é a componente central do Projeto RCAAP (Repositórios Científicos de
Acesso Aberto) e tem como objetivo a recolha, agregação e indexação dos conteúdos
científicos existentes nos repositórios institucionais e nas revistas científicas das entidades
nacionais de ensino superior e outras organizações de I&D.

Ao longo do tempo de vida do Projeto verificou-se cada vez mais a necessidade de obter mais
informação estruturada dos recursos agregados. Esta carência de informação era evidente
para o desenvolvimento de serviços ao nível do Portal RCAAP, desde a integração com as
teses e dissertações até aos relatórios do financiamento da FCT. Neste sentido, o projeto tinha
como ambição disponibilizar para a comunidade científica uma nova geração de serviços
integrados no ecossistema científico nacional, usando o quadro normativo do projeto PT-CRIS
e que pudesse estar alinhado com os interesses dos diversos intervenientes (investigadores,
gestores de ciência, instituições, financiadores, governo), mas também alinhado com as
práticas e diretrizes internacionais no que diz respeito, por exemplo, à nova geração de
repositórios promovida pela Confederação de Repositórios de Acesso Aberto (COAR).

Por outro lado, havia a necessida de desenvolver novas funcionalidades para todos os
interveninetes no sentido de reutilizar a informação de vários serviços integrados,
nomeadamente:
- Gestão do processo de agregação totalmente reformulado;

Um dos componentes essenciais do novo Portal é o processo de agregação que permite que
vários esquemas de metadados sejam integrados (oai-dc; xoai; oai_openaire). Por outro lado,
após a sua agregação, os metadados são uniformizados para o modelo de dados local do
serviço e após esse processo, seguem um workflow definido e configurável para cada tipo de
recurso (revista, repositório) que apresentamos de seguida:

a) transformação Este processo de transformação dos metadados permite efetuar correções
de elementos de metadados e identificar estruturas conhecidas, como ligações de licenças
Creative Commons que são integradas num campo próprio internamente. Permite ainda
transformar valores conhecidos das diretrizes DRIVER ou OpenAIRE para os COAR access
types e COAR document types definidos no âmbito das diretrizes OpenAIRE 4.0
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b) enriquecimento O processo de enriquecimento é composto por vários módulos já
existentes e aos quais podem ser adicionados outros. Para já existe a extração do texto
integral dos trabalhos para melhorar o processo de pesquisa, e no futuro está prevista a
extração dos identificadores de autores e a confirmação se possuem um Ciência Vitae.

c) validação A validação da qualidade dos metadados tem sido uma aposta importante no
projeto e neste processo está também considerada. Esta validação permite identificar quais os
trabalhos que não cumprem com determinadas regras definidas no âmbito das condições de
agregação do Portal.

Após este processo de validação, os trabalhos sem erros são integrados no Portal RCAAP
para efeitos de pesquisa e disponibilizados nos diferentes interfaces OAI-PMH e API.

A API do Portal RCAAP é pública e permite acesso às publicações do Portal. O output da
interface é JSON, sendo possível solicitar os pedidos em XML ou JSONP. Sendo uma API
REST, é agnóstica face à linguagem de programação a usar na integração e obedece à
especificação OpenAPI (OAS). Neste contexto, foi mantida a versão 1 anterior e está a ser
desenvolvida uma versão 2 com informação mais rica e pormenorizada.

Ao nível do interface OAI-PMH, este foi totalmente recriado usando a mesma aplicação usada
no DSpace, o XOAI. Esta aplicação teve origem no plugin desenvolvido no âmbito do projeto
RCAAP para um interface OAI-PMH estendido (oai extended addon). Além de disponibilizar os
mesmos conjuntos de informação, tem um novo conjunto que permite a exposição do link para
o texto integral dos registos nos repositórios.

A página de cada recurso integrado no Portal foi também alterada, possuindo agora
indicadores do número de documentos agregados e a sua tipologia de acesso associada ao
longo do tempo. Inclui ainda uma lista de projetos identificados em cada recurso.

O Portal RCAAP lançará esporadicamente novas funcionalidades baseadas nesta
reestruturação de fundo do processo de agregação e gestão de metadados!
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