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CRIS - RI

CRIS RI

Gestor das atividades de 
investigação e resultados; 

Na dependência dos 
serviços académicos ou 
gabinetes de investigação.

Esforço das bibliotecas em 
preservar a produção 
científica institucional;

Disponibilizar o acesso 
enquanto recurso 
académico que deve ser 
disponibilizado e 
reutilizado por outros.

CRIS - RI
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O que é um CRIS?

“a Current Research Information System,
commonly known as "CRIS", is any
information tool dedicated to provide access
to and disseminate research information”

www.eurocris.org



O que é um CRIS?

Sistema de Gestão de Informação Científica

 informação individual e profissional de 
investigadores/docentes

 informação de organismos de financiamento
 projetos e bolsas
 publicações
 patentes
 equipamentos e serviços



CRIS - RI

I-MERITUS
Portal de Avaliação de 

Desempenho

Ciência-IUL
Portal de Ciência do 

ISCTE-IUL

 recursos humanos
 ensino
 investigação e atividades 

universitárias

 produção científica
 indicadores 

bibliométricos

O CRIS no ISCTE-IUL
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Conclusões

O que falta?
Sensibilizar os autores para o upload da versão mais 
permissiva para o acesso aberto

O que esperamos?
Interação CRIS-RI resulte no carregamento do total da 
produção científica do ISCTE-IUL no repositório

O que já conseguimos?
Rentabilização de recurso e partilha de objectivos
Contributo para a disseminação e visibilidade da 
investigação realizada no ISCTE-IUL
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