
Portico

Serviço focado na preservação da literatura 
acadêmica em formato eletrônico.

Portico é um serviço 
comprometido com a 
preservação de publicações 
digitais e acervos históricos 
digitalizados. Fundado 
em 2002 pela JSTOR, 
busca desde o princípio 
envolver a comunidade 
acadêmica com o intuito 
de desenvolver um 
serviço digital robusto 
de preservação. O 
serviço reconhece as 
necessidades desses grupos 
e é construído a partir do 
conceito de que cada um 
deve apoiar a criação e a 
manutenção do arquivo.

portico.org

“No fim das contas, é uma questão de ter a certeza de que 
Portico estará lá, e nós temos plena confiança no serviço.”

JEFFREY HORRELL, Diretor de Bibliotecas de Dartmouth College

O que é Portico?

Portico é um serviço focado na preservação da literatura acadêmica em formato eletrônico. 

Funciona como um ”seguro” contra a perda de acesso ao conteúdo digital adquirido junto às 

editoras, garantindo que estas publicações sejam acessíveis a futuros acadêmicos, pesquisadores e 

estudantes de sua instituição.

Mais de 980 instituições acadêmicas ao redor do mundo (Oxford, Yale, USP, etc) escolheram 

Portico como a base de suas estratégias de preservação. Isso acontece porque:

• Preserva a maior e mais ampla coleção de livros e periódicos eletrônicos disponível no 

mercado. 

• Mantém acordos legais com editoras para garantir uma preservação duradoura.

• Monitora e comunica aos parceiros sobre abandonos, por parte das editoras, de títulos de 

periódicos e livros eletrônicos.

• Ajuda a definir os padrões da indústria e utiliza as melhores práticas para a validação e 

autenticação de conteúdo eletrônico, gestão de metadados e replicação distribuída.

• É designada por editoras como um ponto de acesso pós-cancelamento para mais de 80% 

dos títulos comprometidos com o arquivo Portico.

Para mais produtos e 
informações, acesse
dotlib.com
ou escreva-nos em
info@dotlib.com

http://www.portico.org/
http://www.dotlib.com/


Como funciona?

Portico possibilita a redução da dependência ao conteúdo 
impresso, diminuindo consequentemente os custos de compra, 
processamento e armazenamento. Muitos dos títulos de sua 
coleção estão presentes no arquivo de Portico, e novos livros e 
periódicos eletrônicos são adicionados diariamente.

Portico permite o acesso ao arquivo às instituições parceiras 
somente quando o conteúdo não se encontrar mais disponível 
em nenhuma outra fonte. Uma das seguintes condições deve 
prevalecer para que um conteúdo se torne acessível:

• Uma editora encerrar suas atividades;
• Uma editora cancelar uma publicação e oferecê-la à 

Portico;
• Uma editora não oferecer mais acesso às edições e 

volumes de catálogo;
• Uma falha catastrófica e contínua ocorrer na plataforma 

de navegação de uma editora.

Se uma destas condições ocorrer—e enquanto durar—, o acesso 
às publicações diretamente afetadas será disponibilizado para 
todas as instituições parceiras.

São quase 400 editoras confiando a preservação digital de seu conteúdo a Portico, incluindo nomes de destaque como:

• American Chemical Society

• American Mathematical Society

• American Medical Association

• American Psychological Association

• American Society of Civil Engineers

• ASTM International

• Bentham Science Publishers

• BioMed Central

• Brill

• Cambridge University Press

• Canadian Association of Schools of Nursing

• De Gruyter

• Duke University Press

• Edinburgh University Press

• Emerald Group Publishing

• Guilford Publications

• Hogrefe Publishing Group

• IEEE, Inc.

• Informa Healthcare

• INFORMS

• John Wiley & Sons, Inc.

• Journal of Neurosurgery Publishing Group

• Karger

• Maney Publishing

Editoras Participantes

BR.POR.0816

Conheça também outras soluções confiáveis de pesquisa visitando www.dotlib.com.

Por que ser parceiro de Portico?

• Ser parceiro lhe oferece os meios necessários para 
atender à demanda de sua biblioteca por um arquivo 
seguro e confiável.

• Portico fornece o método mais seguro de preservação 
de conteúdos digitais no mercado, sendo hoje confiada 
por centenas de bibliotecas e editoras – mais do que 
qualquer outro serviço similar de preservação.

• Libera sua instituição da obrigação de converter arquivos 
originais para formatos arquiváveis, além de quaisquer 
futuras migrações de formato decorrentes de mudanças 
tecnológicas.

• A parceria com Portico lhe dá a possibilidade de reduzir 
ou até mesmo de eliminar custos com as atividades atuais 
de arquivamento conduzidas na sua instituição.

• Portico é impulsionada pela excelência técnica. Essa 
ferramenta desenvolveu e ajuda a manter muitos dos 
padrões de preservação presentes hoje na indústria.

• A abordagem de Portico é altamente profissional, 
metódica e transparente.

• Facilita o acesso pós-cancelamento de seus clientes, se 
você assim desejar.

• MIT Press

• Modern Humanities Research Association

• Nature Publishing Group

• Now Publishers Inc.

• Oxford University Press

• Penn State University Press

• Princeton University Press

• Project MUSE

• Radiological Society of North America

• SAGE Publications

• Seismological Society of America

• SLACK, Inc.

• Society for Industrial and Applied Mathematics

• Society of Exploration Geophysicists

• SPIE

• Springer

• Taylor & Francis Group

• Thieme Publishing Group

• University of California Press

• University of Chicago Press

• University of Minnesota Press

• Wolters Kluwer Health

• World Scientific

• Yale University Press


