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Sobre o que o                  é?



Uma necessidade…
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• Open source software
• Configurable
• Extensible

Antecedentes

OpenDMP
software
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https://gitlab.eudat.eu/dmp/OpenAIRE
-EUDAT-DMP-service-pilot

argos.openaire.eu 

https://gitlab.eudat.eu/dmp/OpenAIRE-EUDAT-DMP-service-pilot


Usar – Quem & Como



Características 1/2

• Diferencia PGDs e conjuntos de dados -> 
PGDs podem conter uma ou mais
descrições de dados

•Um PGD pode conter mais do que um 
modelo de gestão de dados 

• Facilita a seleção de recursos via 
OpenAIRE and EOSC 

Figure: REST API - Author: Seobility -
License: CC BY-SA 4.0 7.º Fórum GDI



• Permite a redação colaborativa

• Suporta a exportação no formato JSON
à interoperabilidade

Atribui e permite versionamento de PGDs

Características 2/2
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Argos: 
para investigadores  &  estudantes 

• Iniciar e finalizar um PGDs
• Seleciona o modelo de PGDs adequado
• Convida investigadores / gestores de dados para de forma colaborativa redigir o PGDs
• Encerra o processo de edição do PGDs e publica (url, pdf, xml etc).

Gestores de PGDs

• Indivíduos a quem é dada permissão (gestores de PGDs) de edição dos PGDs, para trabalhar no PGDs. 
à descrevendo conjuntos de dados de acordo com atributos fixos (sistémicos) e personalizados (perfil-
definido).

Colaboradores PGDs

• Redigir PGDs e descrever conjuntos de dados de acordo com os modelos dos financiadores / instituições
• Criar PGDs de forma colaborativa 
• Obter créditos (citação) através da publicação do PGDs

Gestores e Colaboradores de PGDs



no OpenAIRE – Porquê?



Enriquecimentos



Últimos resultados
Próximos passos...



• Colaboração com o projeto ARIADNEPlus
• Venceu o RDA Hackathon
• Nova versão!

Últimos resultados

https://docs.google.com/forms/d/12RSCrUjdSDp
2LZLpjDKOi44cN1fLDD2q1-F66SqZIis/edit

Ajude-nos a melhorar!
Envie o seu feedback

https://docs.google.com/forms/d/12RSCrUjdSDp2LZLpjDKOi44cN1fLDD2q1-F66SqZIis/edit


Próximos passos
em execução

• Integração na Appbox do OpenAIRE
EXPLORE

• Dotar o ARGOS de mais modelos de PGDs



RECURSOS IMPORTANTES 
Novidades : https://www.openaire.eu/openaire-welcomes-

argos-new-version

Guia de Utilização: https://argos.openaire.eu/user-guide

Folha informativa:  
https://argos.openaire.eu/splash/assets/media-

kit/Factsheet.pdf

FAQs: https://argos.openaire.eu/splash/about/faqs.html

Contacte-nos:  argos@openaire.eu

https://www.openaire.eu/openaire-welcomes-argos-new-version
https://argos.openaire.eu/user-guide
https://argos.openaire.eu/splash/assets/media-kit/Factsheet.pdf
https://argos.openaire.eu/splash/about/faqs.html
mailto:argos@openaire.eu
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