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Semana Internacional do Livre Acesso ao Conhecimento
De 24 a 30 de Outubro, celebra-se,
um pouco por todo o mundo, a Open
Access Week – Semana do Livre Acesso ao
Conhecimento.
Em Portugal, como se pode verificar
em http://www.acessolivre.pt/semana/, as
instituições de ensino superior desdobramse em iniciativas, procurando sensibilizar as

respectivas comunidades para as vantagens
do Livre Acesso ao Conhecimento. As
iniciativas propostas cumprem uma
finalidade em comum, ou seja, promover e
reforçar a ideia de tornar o conhecimento
acessível a todos, livre de custos e de
barreiras que impeçam ou dificultem a sua
livre circulação.

Open Acess no IPCB
Concretize o Livre Acesso - Deposite no RCIPCB

Integradas
nas
actividades
do
Repositório Científico do IPCB e à
semelhança do que ocorreu no ano
passado, também este ano o IPCB
preparou algumas iniciativas que visam
alertar para as questões do Livre Acesso
ao Conhecimento, com todas as vantagens
que daí advém em termos de gestão e
produção de mais conhecimento.
Assim, durante esta semana, estarão
patentes em todas as Escolas do IPCB
um conjunto de posters alusivos ao Livre
Acesso ao Conhecimento. Paralelamente,
de 24 a 28 de Outubro, entrarão em
todas as caixas de correio electrónico
um conjunto de mensagens electrónicas,
à razão de uma mensagem por dia,
sobre o Repositório Científico do IPCB,
concretizando a associação entre a
ideia do Livre Acesso ao Conhecimento
e o meio efectivo de o proporcionar.
Finalmente, foi preparado um marcador
de livros que se espera seja entendido
como convite ao depósito no RCIPCB
e que foi distribuído aos docentes das
respectivas escolas.
M.E.R.

24-30 OUTUBRO 2011
ESTA É A SEMANA
INTERNACIONAL DO
OPEN ACCESS

O CONHECIMENTO
ANDA À SOLTA!

O RCIPCB em números
Comunidades

Total doc.
depositados

Data
verificação

ESACB

344

20111024

ESALD

49

20111024

ESART

41

20111024

ESECB

180

20111024

ESGIN

75

20111024

ESTCB

122

20111024
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M.E.R.

Informação aos leitores
E OS SEUS DOCUMENTOS?
AINDA ESTÃO FECHADOS
A CADEADO?

ENTÃO!? –LIBERTE-OS….!
DEPOSITE OS SEUS
DOCUMENTOS NO RCIPCB
www.repositorio.ipcb.pt

A partir de Janeiro de 2012 a
Newsletter passará a ter uma
periodicidade bimestral.
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