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Abrir a Sessão

• Entre em 
https://repositorio.ul.pt/

• Selecione ENTRAR

• No menu, escolha Área Pessoal

https://repositorio.ul.pt/


Abrir a Sessão

• Escolha a opção de autenticação
• https://repositorio.ul.pt/mydspace



Iniciar Depósito

• Selecionar: Iniciar novo Depósito
• https://repositorio.ul.pt/submit



Iniciar Depósito

• Existem três modos de 
submissão:

1. Modo de Submissão Padrão

2. Procurar por Identificador

3. Carregar Ficheiro de Referências 
Bibliográficas



1. Modo de Submissão Padrão

• Deve selecionar a coleção 
correta e clicar em Submissão 
manual

• Posteriormente surgirá o 
formulário de descrição (vide 
diapositivos sobre DESCREVER e 
seguintes)



2. Procurar por Identificador

• Introduza o identificador da 
publicação (DOI é preferível) e 
clique em "Procurar". 

• Uma lista de todas as 
publicações correspondentes 
serão mostradas para selecionar, 
a fim de prosseguir o processo 
de submissão.



2. Procurar por Identificador

• Verifique os detalhes dos dados 
bibliográfico de serviço externo

• Vamos usar como exemplo um 
artigo publicado numa revista 
internacional, a ser submetido 
nas coleções do cE3c.

• Clicar em ‘ver detalhes & 
importar o registo’



2. Procurar por Identificador

• Selecione a Coleção onde 
pretende depositar o artigo



2. Procurar por Identificador

• Clique em Preencher dados e 
começar submissão



DESCREVER

• Introduza a informação 
necessária acerca do seu 
Depósito

• Para fazer pesquisa na 
autoridade de nomes 
informação dos autores, pode 
clicar em          …



DESCREVER

• Para o efeito, pode pesquisar 
pelos identificadores do ORCID 
ou do CIENCIA ID 

• Selecione o autor da lista de 
resultados

• Clique Aceitar



DESCREVER

• Acrescente ou corrija a informação 
sobre os itens importados (quando 
aplicável):
• Título
• Outros Títulos
• Data de Publicação ou Distribuição 

(importante data completa para os 
casos em que existe embargo)

• Editora
• Primeira Página
• Última página
• Número da Edição
• Volume ou Série da Revista
• …



DESCREVER

• …

• Citação (referência bibliográfica do 
artigo)

• Nome da Série e Número do Paper

• DOI

• Identificadores (ex: ISSN)

• Hiperligação da Versão da Editora

• Revisão por Pares (Sim/Não)



DESCREVER

• Tipo de Conteúdo (Artigo)

• Estado da Publicação

• Idioma

• Título da Revista, Periódico, 
Monografia ou Evento

• Local da Edição ou do Evento

• Após o Preenchimento, clique no 
botão “Próximo”



DESCREVER

• Preencha as seguintes 
informações, quando aplicável:
• Palavras-Chave

• Resumo

• Projeto Financiado (importante 
colocar os financiamentos)

• Tipo de Acesso (ver com atenção 
as opções disponíveis pois 
depende da editora/revista)

• …



DESCREVER

• …
• Data final do Embrago (importante –

momento a partir do qual o artigo 
passa a ficar disponível)

• Justificação do Prolongamento do 
Embargo 

• Contacto do Autor(a) para envio de 
pedido de cópia

• Licença Creative Commons
(importante e depende da 
revista/editora)

• Patrocinadores
• Descrição Adicional

• Após o Preenchimento, clique no 
botão “Próximo”



CARREGAR

• Selecione o ficheiro ou arraste e 
solte os ficheiros para o espaço a 
cinza



CARREGAR

• Quando a lista de ficheiros 
selecionados surgir no ecrã, 
selecione Cancelar/Guardar

• Após a indicação do Estado do 
Ficheiro (Status), pode clicar em 
“Próximo”



CARREGAR

• Pode remover, acrescentar e 
mostrar Checksums dos ficheiros

• Pode também abrir o ficheiro 
para verificação e acrescentar 
alguma descrição

• No fim, clique em “Próximo”



VERIFICAR

• Verifique os dados do seu 
depósito

• Pode clicar em “Corrigir” para 
efetuar alterações aos dados. 



VERIFICAR

• Pode Adicionar/Remover 
Ficheiro

• Se os dados estiverem correto, 
carregue em “Próximo”



LICENÇA

• Para permitir o acesso, 
distribuição, reprodução e 
conversão dos documentos 
depositados, deve selecionar 
“Conceder Licença”



COMPLETO

• O Depósito está concluído. Irá 
seguir o trâmite definido para a 
coleção em que depositou.

• Pode, entretanto, Submeter 
outro item para a mesma 
coleção



Finalização

• Depois disto o responsável 
recebe um email para revisão do 
depósito e tem que  aceitar a 
tarefa



Finalização

• Competirá ao responsável 
efetuar a aceitação da tarefa de  
verificação 



Finalização

• Após o responsável terminar a 
tarefa de revisão, será enviada 
uma mensagem às pessoas 
relacionadas com o depósito.



Finalização

• Depois de aceitar, o responsável 
tem que Aprovar o depósito e 
esta parte já só é possível ser a 
pessoa que tem permissões de 
coordenador



Agradecimentos

• Inês Almaça (secretariado do cE3c)


