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III Conferência do IPCB sobre o Livre Acesso ao Conhecimento
“O desafio da publicação em meio científico”
modo geral, não verificáveis através das ferramentas tradicionalmente utilizadas.

Na passagem de mais um aniversário sobre
a apresentação oficial do Repositório Científico
do IPCB (RCIPCB), o terceiro, o Instituto Politécnico de Castelo Branco promoveu a realização
da III Conferência do IPCB sobre o Livre Acesso
ao Conhecimento. A sessão, na qual participaram mais de 80 pessoas estruturou-se em duas
partes distintas, sendo a primeira parte dedicada à questão da publicação em meio científico
e a segunda parte dedicada aos repositórios
científicos, e mais concretamente ao RCIPCB.
Assim a abertura da sessão foi efetuada pelo
Presidente do IPCB Professor Carlos Maia, em cuja
alocução se congratulou pela passagem de mais
um aniversário considerando que o percurso do
RCIPCB tem sido de sucesso e salientando a importância do mesmo no contexto do Livre Acesso
ao Conhecimento Científico. A primeira comunicação, intitulada “Porquê publicar?” foi proferida
pela Professora Maria do Carmo Horta Monteiro,
docente da ESACB que apresentou uma reflexão
sobre a necessidade de os docentes/investigadores publicarem os resultados da sua investigação e, bem assim, das dificuldades e constrangimentos com que muitas vezes se deparam no
competitivo meio da publicação científica.

A comunicação seguinte com o título “O
prestígio e a visibilidade das revistas científicas: o que importa saber” apresentada pela Dr.ª
Diana Silva, bibliotecária da Universidade de
Aveiro versou sobre as métricas utilizadas para
revistas e autores, nomeadamente o Fator de
Impacto, o Fator H, o Eigenfactor, o SJR, mas
também sobre os contributos que ferramentas
como o Google Scholar podem dar, nomeadamente no que toca à valorização de autores e
documentos por meio das citações dos autores
de teses e dissertações, citações essas, de um

Na segunda parte da conferência, cuja moderação ficou a cargo do Professor José Carlos
Gonçalves, Vice-Presidente do IPCB, o tema dos
repositórios científicos ganhou destaque, cabendo a responsabilidade da primeira intervenção
ao Professor Ernesto Candeias Martins, docente
da ESECB que, por ocasião da celebração do aniversário do IPCB em 28 de Outubro de 2012, recebeu uma menção de mérito por ser o docente
que mais documentos depositou no RCIPCB, no
ano letivo 2011/2012. A sua comunicação com o
título “O Repositório: imagem de marca e objeto
de aprendizagem em meio digital” proporcionou
uma abordagem pedagógica sobre a utilização
de repositórios e sobre o mérito que os mesmos
detêm porque, entre outros aspetos, concretizam a Via Verde de acesso ao conhecimento
científico. Ressalvou ainda a importância da
constituição de métricas para os repositórios.

A conferencista seguinte, a Professora Maria
Teresa Albuquerque, docente da ESTCB, apresentou, uma comunicação com o título “O livre
acesso – ponto de encontro científico” na qual
salientou o importante papel dos Repositórios na
partilha do conhecimento científico, considerando que dessa partilha mais e melhor conhecimento surgirá. Acrescentou ainda a questão da rede
de comunicação científica que ocorre com o uso
de diversos portais que permitem, não só efetuar
pesquisas e encaminhá-las para os investigadores,
como trocar ideias e partilhar eventuais linhas de
investigação, com ganhos para todas as partes.
A última comunicação com o título “O
RCIPCB no contexto organizacional: ponto de
situação” foi efetuada pela Dr.ª Maria Eduarda
Rodrigues, bibliotecária da ESACB e ESART e

Contactos http://repositorio.ipcb.pt • mail repositorio@ipcb.pt

administradora do RCIPCB que apresentou
os dados preliminares de um estudo sobre o
RCIPCB realizado em colaboração com o Professor António Moitinho Rodrigues, docente da
ESACB. Os resultados apresentados foram obtidos mediante a aplicação de um inquérito por
questionário distribuído aos docentes do IPCB
no ano de 2012. As principais conclusões obtidas
nesta fase demonstram que os docentes investigadores do IPCB conhecem, de um modo geral,
o seu repositório científico e consideram que o
mesmo é muito importante em termos de reputação científica quer do ponto de vista da organização quer do ponto de vista individual. Os dados recolhidos serão objeto de tratamento mais
detalhado e serão posteriormente divulgados.

A organização do evento, que contou com
o apoio incondicional do Presidente do IPCB,
Professor Carlos Maia, integrou os seguintes
elementos: Professora Maria do Carmo Horta
Monteiro (ESACB), Professora Fernanda Maria
Grácio Delgado (ESACB); Dr.ª Maria de Lurdes
Grilo (ESALD/ESTCB), Dr.ª Maria Iria Bastos Pinto
(ESECB/ESGIN) e Dr.ª Maria Eduarda Rodrigues
(ESACB/ESART), que coordenou os trabalhos.
Parabéns ao Repositório Científico do IPCB.
M.E.R.
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