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GARANTIR ACESSO A LONGO TERMO 



Preocupação de garantir a preservação dos 

conteúdos subscritos por forma a: 

 

• Assegurar o acesso de conteúdos subscritos 

aquando da saída de membros (ex-membros) 

 

 

Objetivos 



Das soluções avaliadas a escolha recaiu sobre o 

Portico (http://www.portico.org). 
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MODALIDADES DE ACESSO 



O serviço e a Comunidade b-on  

 
Antigos membros b-on 

 

• O acesso é ativado para as instituições que ao 

longo do tempo deixaram de integrar a rede de 

instituições b-on permitindo assim 

disponibilizar o acesso a parte dos conteúdos 

que subscreveram durante a sua permanência 

na b-on.  

 

 



O serviço e a Comunidade b-on  

 
Membros atuais 

 

• Enquanto membros da b-on e beneficiários do 

serviço de preservação Portico é concedida a 

possibilidade de aceder à área de auditoria e 

verificação de acesso aos conteúdos mediante 

login/pwd previamente fornecidas pela b-on.  

 

 

 



Solução 

• Após meses de conversação com o Portico 

ficou claro que a plataforma deste não seria a 

solução para o acesso a todos os conteúdos 

subscritos pelos ex-membros 

 

• O acesso online a partir dos sites dos 

editores sempre que possível, a custo zero, 

será a opção preferencial 

 

 

• Quer através do Portico, quer individualmente 

na interface de cada um dos editores 

 

 
 

 

Acesso 



Acesso 

Contacto com os editores relativamente à manutenção do 

acesso online após cancelamento da subscrição  
Condições contratuais editores b-on 

Editor PORTICO ACESSO 

ACM √ Acesso Portico 

ACS √ Acesso Portico 

AIP √ Acesso Portico 

IoP √ Acesso Portico 

SIAM √ Acesso Portico 

      

Annual Reviews √  Acesso editor 

RSC √ Acesso editor 

Sage √ Acesso editor 

Springer  √ Acesso editor 

T&F √ Acesso editor 

Wiley √ Acesso editor 

      

Elsevier √ A aguardar 

IEEE √ A aguardar 

Nature √ A aguardar 

      

EBSCO Não aplicável Não aplicável 



Situação atual 

Os ex-membros estão já a ter acesso aos 

conteúdos subscritos (anos de vigência do 

contrato): 

 

• via site dos editores 

• a ser parametrizado o acesso aos restantes 

editores via Portico 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

• Não existe nenhuma solução que garanta a 

preservação de todos os conteúdos devido à 

natureza e tipologia dos mesmos 

 

• O acesso online a partir dos sites dos 

editores é a solução preferencial  

Considerações finais 



OBRIGADA 


