
 
 
 
 

 
 
Social Sciences Open Access Repository  

https://www.ssoar.info/ssoar/  

Recolhe e arquiva publicações em Acesso Aberto nas áreas das Ciências e 
Humanidades.  

WorldWideScience.org   

https://worldwidescience.org/  

Portal mundial composto por bases de dados e portais científicos que permite 
acelerar a pesquisa da produção científica de várias áreas do conhecimento.  

RUN (Repositório da Universidade NOVA)  

https://run.unl.pt/  

Contém teses de doutoramento, dissertações de mestrado, artigos científicos, 
livros, capítulos de livros, participações em conferências que sejam resultado da 
investigação de docentes, alunos, bolseiros e investigadores da Universidade 
NOVA de Lisboa.  

RCAAP (Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal) 

https://www.rcaap.pt/  

Tem como objetivo a recolha, agregação e indexação dos conteúdos científicos 
em acesso aberto (ou acesso livre) existentes nos repositórios institucionais das 
entidades de ensino superior e outras organizações de I&D nacionais e brasileiras. 

DOAB (Directoty of Open Access Books)  

https://www.doabooks.org/  

O Diretório de Livros em Acesso Aberto tem como objetivo principal o aumento da 
visibilidade de livros disponíveis na Internet em acesso aberto. Num total de cerca 
de 5.500 livros, aproximadamente 3.700 são da área das ciências sociais e 
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humanas.  

DOAJ (Directory of Open Access Journals)  

https://doaj.org/  

O Directory of Open Access Journals é um serviço indexa revistas , periódicos e 
metadados de artigos publicados em acesso aberto, revistos por pares, 
promovendo assim a sua visibilidade, uso e impacto.  

re3data.org  

https://www.re3data.org/  

É um registo de repositórios de dados de pesquisa de diferentes disciplinas 
académicas. Apresenta repositórios para o armazenamento permanente e acesso 
de conjuntos de dados para investigadores, organismos de financiamento, editores 
e instituições académicas.  

Dialnet 

https://dialnet.unirioja.es/  

Portal que contém, em acesso aberto, revistas, artigos, teses, livros e atas de 
congressos, de cariz científico em línguas ibero-americanas. 

OpenDOAR 

http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 

Diretório de repositórios académicos de acesso aberto. 

Education Resources Information Center 

https://eric.ed.gov/? 

Portal que indexa investigação no campo da educação encontrada em artigos de 
revistas, livros e literatura cinzenta. 
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Portal dos Periódicos da Universidade do Rio de Janeiro 

http://www.portaldeperiodicos.sibi.ufrj.br/ 

Lista de periódicos de várias áreas do conhecimento editados na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, maioritariamente  em acesso aberto. 

DART – Europa  

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php 

Portal europeu de Teses e Dissertações (ETDs).  

Open Library of Humanities 

https://www.openlibhums.org/  

É uma plataforma que apoia revistas académicas na área das humanidades ao 
mesmo tempo que publica uma revista multidisciplinar 

Latindex 

https://www.latindex.org/latindex/inicio 

O Portal de Portales Latindex proporciona acesso aos textos completos de revistas 
académicas disponíveis em hemerotecas digitais de América Latina, Espanha e 
Portugal publicadas em acesso aberto. 
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