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How InCites can help you monitor your Open Access, 
Plan S and transformative agreement strategy



Every
Open Access 

initiative

Needs a 
chance
to flourish

https://clarivate.com/
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AGENDA

• How Clarivate supports Open Access

• Monitor your Open Access & Plan S strategy

• Harvest data to negotiate transformative agreements

• What is InCites and where is the data coming from?
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How Clarivate supports Open Access
Publisher neutral, reliable, trustworthy data

• Comprehensive and 
transparent curation and 
selection criteria for 
high-quality research, equally 
applicable for all OA journals

• See selection details here

• See our Master Journal 
List for transparent content 
detail

Our data powers national assessments 
and evaluation exercises, including REF, 
Norway and Australia, providing a 
reliable baseline for measuring a core 
aspect of research performance.

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-core-collection-editorial-selection-process/
http://mjl.clarivate.com/


How Clarivate supports 
Open Access
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• In 2017, Clarivate funded 
Impactstory (unpaywall.org ) 
now called “Our Research” to 
bring OA links into Web of 
Science

• Web of Science was the first 
database to include links to OA 
full texts

https://unpaywall.org/


Open Access types 
in Web of Science
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• Links to full text on the 
publisher’s site 

• Links to full text hosted on an 
institutional or subject-based 
repository

• Note that RCAAP are included 
among Unpaywall OA sources 
(unpaywall.org/sources )

https://unpaywall.org/sources
https://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/open-access.html
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Access full text articles in one click | EndNote Click

• A free browser plug-in

• One click access to Full Text

• Integrates with library holdings

• Finds legal OA PDFs

• Travels with the researcher

• Currently used worldwide by over 1M 
researchers.

• Download the free Plugin (for Chrome, Firefox, Opera) from https://click.endnote.com/

• Create your account (use your Web of Science or EndNote credentials) and select your institution. 

© 2022 Clarivate

How Clarivate supports Open Access

https://click.endnote.com/
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Monitoring Open Access in Portugal vs in EU-27

Analyzing % of All OA documents
Portugal OA Growth vs EU-27
Data extracted from InCites on May 2022



12

Examine normalized citation impact of OA papers vs non-OA papers
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• Indicator = CNCI from InCites

• CNCI normalizes citations by 

publication year, document 

type and category

• Global Average = 1
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Monitor your 
Plan S strategy
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OA papers of Top 6 institutions with FCT as a funder

• To make it easier, we’ve unified 
funder names in InCites

• FCT joined cOAlition S in 
January 2021 for an 
implementation of Plan S from 
January 2022

• In addition to the information 
from the author’s 
acknowledgments, InCites will 
soon harvest funding data 
from FCT portal

Soon

Unified name for FCT



Harvest data from 
InCites to negotiate 

transformative 
agreements

Contrast the information 
provided by publishers
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To make it easier, we’ve unified publisher names in InCites



Reliable citation 
indicators

Assess your position using data from the world’s most trusted citation index of research publications  

What is InCites for?
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Collaboration 
indicators

Confidently measure 
citation impact and 
reputation with 
normalized indicators 
derived from data 
used in major research 
evaluation initiatives 
worldwide

Save time identifying 
academic, industry 
and government 
partners worldwide 
with pre-built 
indicators and filters 
for international and 
industry collaboration 

Assess your research 
using the same lens as 
your evaluators with 
over 13 localized 
regional assessment 
classifications used in 
national research 
assessment exercises

Quickly assess the 
research landscape on 
any topic to identify 
star researchers, 
centers of excellence, 
and major funders–
worldwide or in your 
region of choice

Save money, assess 
compliance with 
mandates, and identify 
where your authors are 
likely paying APCs using 
pre-built indicators and 
filters for gold, green 
and hybrid publications

Open access 
indicators

Flexible evaluation 
schema

Multiple ways to 
view data



Insert footer

Which data are we analysing in InCites?
Web of Science Core Collection from 1980

Unique: editorial journal selection
Cover-to-cover: all authors, all addresses

Over 1 billion cited references

• Indicators for productivity,
impact, collaborations and more
(Category Normalised Citation
Impact, Journal Normalised
Citation Impact, Percentiles,
Collaborations, etc.)

• Global Baseline and Country-
Baselines, Baselines for
individual data sets and pinned
items

• 15,000 unified organisation
names

• Over 1,200 unified funder
names

• Unified publisher names

• Data refresh: monthly

Indicators & Baselines
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2022



Getting the most out of InCites’ indicators & filters

Productivity Impact Open Access Collaboration

Author Position

17



13

More information
and resources

https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/incites/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/incites/


Every
Open Access 

initiative

Needs a 
chance
to flourish

https://clarivate.com/


Anne Delgado (anne.delgado@clarivate.com )

Sébastien Vellay (sebastien.vellay@clarivate.com )

Muito obrigado

mailto:anne.delgado@clarivate.com
mailto:sebastien.vellay@clarivate.com
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Diretório de Repositórios Digitais

Paulo Lopes 4317-2B5C-51C5 0000-0002-5550-3268

https://www.cienciavitae.pt/4317-2B5C-51C5
https://orcid.org/0000-0002-5550-3268
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Porquê um Diretório de Repositórios Digitais



Porquê um Diretório de Repositórios Digitais
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Âmbito do Indexar

• Criar um Diretório que referencie e facilite o acesso aos repositórios 
digitais existentes em Portugal nas áreas da ciência e da cultura;

• Sensibilizar as instituições para a responsabilidade que lhes cabe na 
salvaguarda e preservação da informação em suporte digital e na 
garantia do seu acesso no futuro;



Agenda
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Projeto SAMA

Duração – 36 meses
Início – 27 de março de 2019
Fim – 26 de março 2022



Atividades

WP Designação Responsável

1 Coordenação do projeto FCT

2 Desenvolvimento do DRD FCT

3 Divulgação do DRD FCT

4 Avaliação do DRD FCT / UNL

5 Serviços de preservação digital DGLAB

6 Carregamento do DRD FCT / UNL



Propósito do Indexar

• Funcionar como registo global para repositórios e revistas científicas 
nas áreas da ciência e tecnologia e da cultura

• Constituir-se como fonte autoritativa de informação sobre 
repositórios e revistas em integrações de sistemas; 

• Ajudar os investigadores, órgãos financiadores, editores, bibliotecas e 
instituições a encontrarem informação sobre repositórios e revistas 
científicas

• Promover o acesso e melhorar a visibilidade de repositórios e revistas 
científicas



Modelo de governança



Modelo de governança

Funções de coordenação, 
definição de boas práticas, 
ações de divulgação, gestão 
dos conteúdos do Indexar, 
apoio aos utilizadores.

Manutenção da 
infraestrutura;
Gestão e operação;
Manutenção evolutiva.

Coordenador 
Geral



Modelo de governança

Estrutura de coordenação e aconselhamento responsável por 
coordenar um domínio de atuação específico; 
Tem como responsabilidades:
• Aprovar as submissões de novos registos dentro da sua área de 

atuação;
• Emanar boas-práticas para a sua comunidade;
• Incentivar a adesão ao Indexar (através, por exemplo, do 

conhecimento da existência de um novo repositório dentro da 
sua área de atuação);

Coordenador 
de domínio



Modelo de governança

Domínios considerados

Arquivos

Repositórios e revistas científicas

Património museológico, arqueológico, arquitetónico e imaterial

Bibliotecas Públicas

Património sonoro

Património do vídeo e audiovisual



Modelo de governança

Dono de 
Repositório

Entidade que gere um repositório, sendo 
responsável pela gestão e curadoria dos seus 
objetos digitais e por manter as informações 
do diretório corretas e atualizadas.



Workflow
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Introdução

Publicação

Pesquisa

API



Pré-carregamento

225 registos





Notícias

Destaques



Indexar

Pesquisa 
simples

Pesquisa 
avançada Índices



Resultado (síntese)

Filtros



Esquemas de dados

21 propriedades
13 Obrigatórios

30 propriedades
18 Obrigatórios

Repositórios

Revistas









INDEXAR – valor acrescentado

DISTINTIVOS

Aos repositórios que demonstrarem possuir 
determinados atributos ou competências: 

• Repositório disponibiliza uma política de 
preservação

• Repositório disponibiliza uma política de acesso 
aberto

• Informação sobre o repositório está completa

• Repositório disponibiliza serviços de recolha de 
metadados (OAI-PMH)

• Repositório possui API REST

• ...



INDEXAR – valor acrescentado

ESTATÍSTICAS

• Apresentação de 
dados estatísticos por 
repositório/revista ou 
dados globais do 
INDEXAR



INDEXAR – valor acrescentado

API REST

Exposição completa da informação sobre repositórios podendo o Index
ar funcionar como um registo de autoridade dando suporte a portais 
agregadores já existentes ou que venham a ser criados.



INDEXAR – valor acrescentado

INTEGRAÇÕES / ACESSO A SERVIÇOS

A adesão ao Indexar pode provocar a disseminação do registo pelos 
diretórios internacionais do domínio de atuação em questão (Por exemplo, 
caso se trate de uma adesão de um repositório institucional de acesso aberto, a adesão ao INDEXAR 
poderá propagar automaticamente esse registo para o OpenDOAR recorrendo às APIs
disponibilizadas para esse efeito).

Potenciar o acesso a outros serviços (DOI@FCT, SciProj, OrgIDs)



Sustentabilidade

Financiamento Legal

Técnica

Cooperação



Sustentabilidade

Financiamento

Anos 1 a 3: Financiamento SAMA para a concretização do 
projeto;

Ano 4 e seguintes: Verbas próprias provenientes do 
orçamento dos serviços



Sustentabilidade

Infraestrutura: Utilização das infraestruturas e serviços da 
FCCN;

Operação e manutenção: responsabilidade conjunta da 
equipa da FCCN e, numa primeira fase, da equipa que 
desenvolveu o INDEXAR;

Técnica



Sustentabilidade

O INDEXAR poderá vir a funcionar como instrumento 
certificador para Repositórios reconhecidos pela FCT como 
admissíveis para o cumprimento das suas políticas de 
Acesso Aberto a publicações e dados de investigação.

Legal



Sustentabilidade

O maior benefício desta plataforma é a cooperação entre 
as instituições que fazem parte do diretório. O INDEXAR 
potencia a partilha de:
• Políticas
• Boas-práticas
• Modelos de gestão
• Modelos de informação
• Serviços
• Conhecimento
• Infraestruturas
• …

Cooperação

Precisamos do vosso envolvimento!



Ciência Aberta, Repositórios
e Biblioteca On-line
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DSpace 7



Novidades do Dspace 7



Versão atual: Apenas publicações



Entidades no Repositório (Publicações, Pessoas, Projetos, Organizações, …)



Versão atual: Formulário lookup



Formulário de Lookup



Live import: Autores ORCID



Live import: Financiamento OpenAIRE



Live Import: Autores CiênciaVitae



Live Import: Renates (TID)



OAI: Suporte OAI_OpenAIRE



Autenticação federada – Ciência ID



RGPD e idioma PT



Coleções com conteúdo externo



Processos



Importação/Exportação Metadados



Fluxos de trabalho - Workflow



Login as



Outras novidades previstas



Researcher Profile (claim)



OpenAIRE Notification broker



Processo de Upgrade SARIs



Roadmap DSpace 7



Funcionalidades/Prioridades

SARI – 2022



Processo

Preparação 
do novo 
sistema

Migração de 
conteúdo

Atualização 
do software

Fase piloto 
Passagem a 
Produção



Preparação do novo sistema

• Ocorrerá uma fase piloto com algumas instituições;

• O novo SARI, pela sua arquitetura, será mais exigente em termos de 
recursos, prevê-se:
• Necessários mais recursos (por exemplo memória RAM) para o SARI em DS7;
• O RCAAP abandonará o Sistema Operativo Linux distribuição CentOS e 

adotará a Debian;
• O novo modelo SARI terá mais serviços base: Base de dados + Dspace

frontend + Dspace Servidor/API + Dspace OAI + Dspace Sword + Motor de 
Pesquisa + Servidor Handle

• A migração para o novo SARI será faseada em grupos de repositórios 
institucionais (lotes);



Migração de conteúdo

• Será efetuada a migração para o novo modelo de dados Dspace 7

• Será criada uma nova Comunidade: “Entidades” e coleções para os tipos de 
Entidade (Publicações, Projetos,…)

• Os depósitos atuais serão convertidos para entidades do tipo Publicação;

• Todos os autores armazenados pela funcionalidade Author Profile no 
Dspace 5 serão convertidos em entidades do tipo Person e as relações com 
as publicações mantidas;

• Todos os projetos mapeáveis serão convertidos em entidades do tipo
Project e as relações com as publicações mantidas;

• Serão mantidos os ficheiros depositados



Atualização do software

• Será usado o Dspace 7, versão 3 (ou posterior);

• Serão incluidos os plugins adicionais (dspace-additions) desenvolvidos
e mantidos pela equipa de Sistemas de Acesso Aberto;

• Serão efetuadas configurações gerais do serviço e específicas do 
repositório, bem como o que concerne a interface do repositório



Piloto

• Haverá um período definido de fase piloto com algumas instituições 
para avaliação, acompanhamento e ambientação ao novo software 
em ambiente de teste com eventuais ajustes ao modelo SARI

• Ocorrerá um período de indisponibilidade para troca do repositório 
(DSpace5->Dspace7)

• Depois da fase Piloto terminar, iniciar-se-á a migração do serviço SARI



Apoio e Formação DSpace 7



Apoio e Formação

Serão disponibilizados tutoriais e vídeos para apoiar a nova versão do 
DSpace 7:

1 – Tarefas Usuais e básicas

2 – Tarefas Avançadas

3 - Integração de Serviços



Novo Portal RCAAP



Modelo Flexível de Entidades

<entity-relation-metamodel>

<entities>

<entity name="Person"><!-- https://schema.org/Person -->

<field name="Person.familyName"/>

<field name="Person.givenName"/>

• Modelo flexível de entidades, 
para definição de:
• entidades, 

• campos, 

• relações 

• e atributos das relações



Aspetos relevantes

• Suporta vários modelos de metadados (oai_dc, xoai, 
oai_openaire_jats e oai_openaire)

• Modelos de dados do Portal baseia-se nas diretrizes OpenAIRE 4.0 
para RIs

• Foco nos identificadores (autor, financiamento, …)

• Os recursos (repositórios e revistas) são também entidades

• Deduplicação das entidades (com base nos IDs)

• Interface web público para uma segunda fase!



Fluxo de Agregação

Agregação Transformação Validação
Extração 

Entidades
Indexação



Operação – novas ações para entidades



Caracterização detalhada do recurso



Curadoria - Novas regras de validação –
OpenAIRE4



Fluxo de Agregação

Dublin Core /
OpenAIRE4 /
JATS OpenAIRE

Repositórios / Revistas Portal RCAAP

API
OAI-PMH



Demonstração
Ciclo de Gestão de Entidades (RI -> Portal RCAAP -> Ciência Vitae)



Novo Portal RCAAP



• Vários esquemas 
de metadados

• Um formato de 
metadados
uniformizado no 
Portal



• Serviço como 
Entidade descrita 
com 
identificadores



• Interface Gráfico
será adaptado



OAI-PMH

• Ainda não desenvolvido
no esquema
oai_openaire

• Permite já uso do XOAI 
com as entidades



Guião Portal RCAAP

• Mostrar a mesma informação na API

• https://rcaap.pre.rcaap.pt/api/v2/swagger-ui.html#/APIv2

https://rcaap.pre.rcaap.pt/api/v2/swagger-ui.html#/APIv2


API

• Entidade Publicação



API

• Entidade Pessoa



Integração Ciência Vitae

• Pesquisa por ID 
(ORCID e Ciência 
ID)



Integração Ciência Vitae

• Listagem de 
resultados para 
seleção e 
importação no 
Currículo!
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Plano de atividades
Paulo Lopes 4317-2B5C-51C5 0000-0002-5550-3268

https://www.cienciavitae.pt/4317-2B5C-51C5
https://orcid.org/0000-0002-5550-3268


SAA – Eixos estratégicos



Plano de Atividades 2022

• Portal RCAAP – Suporte entidades

• DSpace 7 – Ambiente SARI

• INDEXAR – Diretório de Repositórios 
Digitais

• Novo Website RCAAP



Plano de atividades

• Execuções SAMA -Transformação digital 
(Ciência Aberta e Gestão de Ciência);

• Projeto CPLP – Portal agregador;

• Consolidação dos serviços PUBIN;

• SciELO.pt – Upgrade aplicacional (novo 
frontend)



Eventos

Ciência Aberta, Repositórios
e Biblioteca On-line



Comunicação dos resultados
Durante o mês de junho!



Obrigado!

Questões?
Comentários?
Preocupações?


