Instruções para investigadores ainda sem identificador ORCID :

Instruções

Passo
nº

Registe-se (www.orcid.org)

1,2

Importe o seu trabalho usando o Scopus

3,4

Autorize Scopus a aceder à sua conta

5

Selecione o perfil (ou mude os parâmetros da
busca (usando o botão “edit”))

6

Verifique a sua lista de publicações

7

Verifique o seu perfil Scopus

8

Envie a sua Scopus ID para a ORCID

9

Autorize o Scopus a acrescentar um
identificador externo à sua conta ORCID

10

Envie a sua lista de publicações para a ORCID

11

Autorize a transferência da sua lista de
publicações para a sua conta ORCID

12

1

2

As definições de privacidade
por omissão devem ser de
acesso público ou limitado
(“Public" ou "Limited“).
Alternativamente, quando
finalizar o seu registo e
transferência de trabalhos,
mude as definições
individuais dos trabalhos
para submissão a análise
bibliométrica para "Public"
ou "Limited“.

3

A
Selecione “Import Works”

4

IMPORTANTE:
Selecione a base de
dados Scopus para
importar os seus
trabalhos para a
ORCID.
Uma nova página (tab)
irá surgir no seu
navegador (browser)

Opcional: Selecione
“Update” e preencha os
diferentes campos. Este
passo poderá no futuro
ajudar à identificação do seu
perfil.

5

Após selecionar “Authorize”, a base de dados Scopus vai usar a informação que providenciou
(e.g. primeiro e último nomes) para procurar o seu perfil de investigador.

Se a busca não devolver qualquer perfil, verifique os nomes que está a usar e, sempre que
possível, simplifique (e.g. primeiro nome - João pode simplesmente ser J.). Se a busca
devolver demasiados perfis, por favor inclua uma afiliação e tente novamente.

6
Se não encontrar o seu
perfil (ou perfis) pode editar
os parâmetros de busca.
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É provável que alguns dos
perfis não sejam os seus.
Precisa de escolher
aqueles que contenham
publicações das quais é um
dos autores e selecionar
“Next”.
Irá de seguida poder
escolher o seu nome de
perfil.

Pode visualizar os trabalhos mais recentes que correspondem a cada
um dos perfis. Nos passos seguintes poderá rever todo o trabalho
associado ao perfil (ou perfis) que selecionou.

7
Quando tiver
todos os
seus
documentos
incluídos
nesta lista,
selecione
“Next”

Pode aceitar ou
rejeitar cada
trabalho
individualmente

Se faltarem documentos na lista, selecione “Search for
missing documents” e terá (1) a opção de usar palavraschave (ou títulos inteiros) para (2) procurar os
documentos em falta. Se encontrar esses documentos,
deverá (3) selecioná-los e selecionar (4) “Add selected
articles”.

Write keywords or document title

1
2

3

Document Title

Author(s)
names

Year

4

Source

8
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9

Introduza o seu endereço
eletrónico (e confirme-o) e
selecione “Send Author ID”.

10

Autorize a transferência de dados

11

Envie a sua lista de publicações para ORCID

12

Autorize a transferência de dados.

