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Resumo 

 
A plataforma GoTriple faz parte do projeto TRIPLE - Transforming Research Through Innovative 
Practices for Linked Interdisciplinary Exploration -, lançado em 2019. O projeto tem a duração 
de 42 meses e é financiado pelo Horizonte 2020 com aproximadamente 5,6 milhões de euros. 
Trata-se de um consórcio formado por 19 membros em 13 países europeus, coordenado pela 
Huma-Num, unidade do Centro Nacional de Investigação Científica da França (CNRS).  
 
A criação da plataforma GoTriple oferece soluções à fragmentação de recursos como dados de 
investigação, publicações, perfis de investigadores e projetos que estão atualmente espalhados 
através de repositórios locais. O projeto também se propõe a suprir a falta de aproveitamento 
das possibilidades de colaboração de maneira interdisciplinar, e ampliar o impacto social dos 
recursos das Ciências Sociais e Humanidades (CSH).  
 
A plataforma GoTriple é uma solução multilíngue e multicultural para as Ciências Sociais e 
Humanidades que irá fornecer um ponto de acesso único permitindo explorar, encontrar, 
aceder e reutilizar materiais como literatura, dados, projetos e perfis de investigadores, a nível 
europeu. Um protótipo do serviço será lançado no outono de 2021. A GoTriple fará uso de 
ferramentas digitais inovadoras para apoiar a investigação, contando ainda com uma 
plataforma de crowdfunding para explorar novas formas de financiamento da ciência. O projeto 
vai também promover novas colaborações interdisciplinares na Europa e em todo o mundo, 
além de apoiar aplicações científicas, industriais e sociais nas CSH, maximizando a reutilização 
de recursos através dos princípios da Ciência Aberta e os princípios FAIR e de uma transferência 
multidisciplinar de conhecimento.  
 
O projeto TRIPLE, a partir de sua plataforma de descoberta GoTriple, traz uma solução 
inovadora a nível europeu para a gestão de recursos de investigação, dentre eles dados, perfis, 
projetos e publicações, com foco nas Ciências Sociais e Humanidades. 
 
 
Palavras-chave: ciência aberta; acesso aberto; ciências sociais; humanidades digitais; serviço de 
descoberta.  



Designação do projeto/infraestrutura/iniciativa 

TRIPLE – Transforming Research Through Innovatice Practices for Interdisciplinary Exploration.  

 

Público-alvo 

Como ferramenta que visa unir e contribuir para a colaboração em toda a comunidade 
científica, promover a utilização e reutilização de dados e a conexão com projetos e 
investigadores, identificamos como audiência primordial nesta apresentação os investigadores 
e os gestores de repositórios. A apresentação também deve interessar a gestores de ciência 
interessados em saber mais sobre essa infraestrutura.  
 

Ligações web úteis 

Website do projeto TRIPLE: https://project.gotriple.eu 
 
Website da infraestrutura OPERAS, da qual o projeto TRIPLE é um dos serviços dedicados: 
operas-eu.org 


