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A iniciativa nacional de acesso aberto. 
Visa armazenar, preservar e promover 
o acesso ao conhecimento científico 
produzido em Portugal.

O Lugar do Saber
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O RCAAP é o acrónimo de Repositórios Científicos de Acesso Aberto de 
Portugal e visa operacionalizar o movimento de acesso aberto em Portugal. 
O RCAAP é gerido e executado pela unidade de Computação Científica 
Nacional da FCT, com o apoio da Universidade do Minho e conta com a 
participação das principais instituições de ensino e de investigação 
nacionais. Recentemente as atividades do RCAAP passaram integrar um 
movimento mais abrangente - a ciência aberta.

O que é?

SARI (Serviço de Alojamento de Repositórios Institucionais) – Destina-se ao 
alojamento de repositórios institucionais.
SARC (Serviço de Alojamento de Revistas Científicas) – Destina-se ao alojamento 
de revistas científicas.
Repositório Comum - Destina-se aos investigadores afiliados em instituições do 
sistema científico nacional (centros de investigação públicos ou privados, 
universidades, institutos politécnicos) que não possuam repositório institucional 
próprio. 
Portal de Pesquisa – Disponibiliza um ponto único de pesquisa, descoberta, 
localização e acesso a documentos de carácter científico e académico. O portal 
agrega conteúdos de repositórios e revistas científicas portuguesas bem como de 
outros países do mundo lusófono.
Formação, Disseminação e Divulgação - Tem a finalidade de consciencializar e 
motivar a comunidade alvo a aderir ao movimento de acesso aberto e promover a 
sua participação no RCAAP. 

Principais serviços RCAAP

O RCAAP é atualmente um instrumento fundamental de suporte à aplicação de 
políticas de acesso aberto a nível nacional e internacional:
   Política de acesso aberto a publicações científicas da FCT;
   Suporte legal para o depósito de Teses e Dissertações;
   Política de acesso aberto da Comissão Europeia

Reconhecimento do papel do RCAAP

Objetivos A quem se dirige
   Aumentar a acessibilidade, visibilidade 
   e difusão dos resultados da atividade       
   científica portuguesa;
   Facilitar a gestão da informação sobre 
   a produção científica nacional;
   Integrar Portugal num conjunto de 
   iniciativas internacionais

   Investigadores e docentes;
   Gestores de repositórios e revistas 
   científicas de acesso aberto;
   Dirigentes de instituições de ensino 
   superior;
   Público em geral.
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