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Agenda
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• Objetivos

• Fase I - Trabalho realizado

• Fase II – Trabalho em curso
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Dificuldade na identificação unívoca das 
organizações que operam no sistema de 

ES e Ciência

Impacto na associação entre as organizações e 
indivíduos/projetos/produções

. Formulação de relatórios/documentos pouco 
precisos

. Dificuldades de análise 

. Dificuldade nas tomadas de decisão 

Contexto: Problema



Contexto: Solução –ORG IDs
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• Objetivos

• Fase I - Trabalho realizado

• Fase II – Trabalho em curso
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Objetivos

• Constituição de uma base de dados autoritativade 
organizações que operam no sistema de ES e Ciência

• Implementação de ORG IDs

• Desenvolvimento de um sistema de registo e gestão de 
organizações
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Agenda

• Contexto

• Objetivos

• Fase I - Trabalho realizado

- Workpackages

- Princípios orientadores 

- Resultados

• Fase II – Trabalho em curso
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Fase I – Trabalho realizado
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WP 1
• Estudo Prospetivo: Estado de arte no País

WP 2

• Constituição de uma base de dados autoritativa de 
organizações

WP 3

• Desenvolvimento de um sistema de reconciliação para 
implementação de identificadores internacionais

WP 4 
• Implementação de Org Ids internacionais

WP 5
• PT ORG SI – especificação de requisitos
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• WP 1: Estudo prospetivo –Estado da arte no país

- Legislação
- Entidades envolvidas no registo
- Sistemas de registo
- Características do identificador do registo

Resultado: documento com identificação dos sistemas de registo de 
organizações nacionais e internacionais bem como os procedimentos 
associados (disponível em http://ptcris.pt/category/noticias/)

• WP 2:Constituição de uma base de dados autoritativade organizações

-Definição do âmbito/Tipologias de organizações
-Identificação de  fontes de informação : DGEEC  (IES); FCT (UID); SNS (hospitais)
-Construção de uma grelha de metadados

Fase I – Trabalho realizado

http://ptcris.pt/category/noticias/
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• WP 3: Desenvolvimento de um sistema de reconciliação para implementação de identificadores 
internacionais

-Instalação e configuração do “OpenRefine” (ex-GoogleRefine)
http://openrefine.org/
-Testes de reconciliação com BD da Ringgold

• WP 5: PT ORG SI 

-definidos os requisitos do SI

• WP 4: Implementação de OrgIds internacionais

-Sistema ISNI+ (Ringgold/ISNI): aquisição BD Ringgold
-Reconciliação das BD: 

a) DGEEC (342 IES)

b) FCT (257 UID – avaliação 2015)

c) Plataforma de gestão curricular DeGóis

Fase I – Trabalho realizado

http://openrefine.org/
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• Âmbito
A BD nacional de organizações deve incluir todas as organizações que desenvolvem 
atividades de ensino, formação e/ou investigação bem como estabelecimentos 
prestadores de cuidados de saúde hospitalares.

• Granularidade dos dados
- O nível de granularidade dos dados da BD nacional de organizações deve ser 
definido de modo a minimizar a perda de informação mas garantir a 
sustentabilidade. 

- Dando cumprimento ao princípio anterior, o nível de granularidade dos dados da 
BD nacional de organizações pode diferir das bases de dados de organizações 
autoritativas existentes.

- Nível de granularidade definido com base na estrutura orgânica da organização
- 2 níveis considerados

• Metadados - tabela

BD autoritativa de ORG- princípios gerais
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Implementação de ORG Ids - resultados
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Implementação de ORG Ids - resultados



Agenda

• Contexto

• Objetivos

• Fase I - Trabalho realizado

• Fase II – Trabalho em curso
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Fase II – Trabalho em curso
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WP 1
• Estudo Prospetivo: Estado de arte no País (v2.0)

WP 2
• Base de dados nacional de organizações

WP 3
• Curadoria dos dados sobre ORG PT nas BD internacionais

WP 4 
• Sistema nacional de gestão de ORG

WP 5
• Comunicação, Disseminação e Formação
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IE
S

públicas

privadas

Decreto-Lei

RIP
DGES (registo) DGEEC (+ código)

U
ID

(UID que participam em exercícios de avaliação e candidatura a financiamento)

FCT (registo + código)

DGEEC - IPCTN

TO BE:
Sistema nacional de registo e gestão de ORGs

AS IS

Sistemas de registo de ORG



• O sistema de gestão de ORG tem por objetivo manter a BD nacional de 
ORG facilitando o acesso e a gestão da informação

• O sistema de gestão de ORG deve simplificar os processos de registo das 
instituições preservando a autonomiadas mesmas enquanto fontes de 
informação

• O sistema de gestão de ORG deve sincronizar com sistemas internacionais 
equivalentes

• A responsabilidade da gestão da informação deve ser partilhada –gestão 
distribuída

• O reconhecimento do sistema nacional de gestão de ORG como fonte 
autoritativade informação pelos stakeholdersdeve ser garantido
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Sistema de gestão de ORGs – proposta de princípios orientadores
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Sistema de gestão de ORGs–proposta de workflow

Modelos de integração com SGO:

• APIs

• Réplica de BD local; backoffice central

• Réplica de BD local; backoffice local
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Sistema de gestão de ORGs–proposta de workflow


