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Repositório Científico do IPCB - 4 anos de atividade
No dia 18 de janeiro de 2014 passam 4 anos
sobre a data da apresentação institucional do
Repositório Científico do Instituto Politécnico
de Castelo Branco (RCIPCB). Embora tenha incorporado documentos a partir de dezembro
de 2009, o RCIPCB só entrou em produção em
2010, tendo sido escolhido o dia 18 de janeiro
para a sua apresentação institucional. Nesse dia
o Repositório foi apresentado à comunidade interna e ao mundo como o local onde doravante
passaria a estar depositada toda a produção
científica da instituição.
Fortemente imbuído do espírito presente
na Declaração de Berlim sobre o Livre Acesso
ao Conhecimento Científico, da qual o IPCB é
signatário desde abril de 2010, o RCIPCB procurou, desde logo, criar mecanismos de funcionamento que promovessem a adesão da sua
comunidade científica ao projeto. Nesse sentido, o RCIPCB definiu como missão disponibilizar e permitir o acesso à produção científica
do IPCB. Esta missão concretiza-se nos objetivos
que estabeleceu: divulgar a produção científica
do IPCB; preservar em suporte digital a memória
intelectual do IPCB; partilhar o conhecimento
científico e técnico alcançado contribuindo para
a geração de novo conhecimento; aumentar o
impacto da produção científica nos meios académicos e de investigação.
No contexto institucional o RCIPCB é a estrutura, por excelência, de agregação de conteúdos no Instituto Politécnico de Castelo Branco. A tabela 1 representa a evolução do RCIPCB
desde a sua implementação até ao presente.
Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total

Documentos
34
371
624
567
476
28
2.100

O RCIPCB em números

ESACB
ESALD
ESART
ESECB
ESGIN
ESTCB
ipcb

Total doc.
depositados*

Data
verificação

945
131
111
565
201
258
20

20140114
20140114
20140114
20140114
20140114
20140114
20140114

Fonte: RCIPCB,* inclui doc. mapeados

Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total

Downloads

Consultas

755
44.696
122.874
250.279
391.793
12.694
823.093

1.312
44.127
110.274
183.374
311.734
9.432
660.253

Tabela 2 - Utilização do RCIPCB (Fonte RCIPCB em
2014-01-14).

Como ilustra a Tabela 2, no que toca ao
número de downloads, o RCIPCB aproxima-se
do milhão de downloads de documentos. Este
é um indicador muito interessante que, entre
outros aspetos, pode refletir a visibilidade e o interesse dos conteúdos por parte da comunidade
científica. Este aspeto assume maior importância se considerarmos que em janeiro de 2013 o
RCIPCB registava apenas 450.000 downloads.
Relativamente ao crescimento por comunidade a tendência evidenciada em outras Newsletter mantém-se. Deve ser salientado o desempenho incremental da Comunidade ESART que
começou, também ela, a ter alguma expressão em
termos numéricos, tendo ultrapassado a barreira
dos 100 documentos (Ver: RCIPCB em números).
O RCIPCB promove, em toda a sua extensão, o conceito de Livre Acesso ao Conhecimento Científico. A Tabela 3 evidencia claramente esta tendência. Do total dos documentos
depositados, apenas 5% não se encontra em
Livre Acesso. Este é um dado que o RCIPCB
considera muito positivo.
Tipo de acesso N.º de documentos

Tabela 1 - Evolução anual do RCIPCB (Fonte: RCIPCB
em 2014-01-14).

Comunidades

A exposição dos seus conteúdos e a utilização dos mesmos por parte de toda a comunidade científica está patente no crescente número de consultas e downloads que são efetuados
sobre os seus documentos (Tab.2).

Open Access
Acesso restrito/
/Embargado

% no RCIPCB

1992

94,81

108

5,19

Tabela 3 – Documentos por Tipo de Acesso (Fonte:
RCIPCB em 2014-01-14)

O longo do ano de 2013 o RCIPCB viu aumentar o número de docentes registados como
utilizadores de Repositório, mas viu, igualmente, aumentar o número de docentes/investigadores que efetuam o depósito dos seus
documentos por auto-arquivo.
Espera-se que em 2014 esta situação se mantenha e que o RCIPCB continue a promover a
imagem do IPCB como instituição com capacidade para produzir conhecimento científico.
Maria Eduarda Pereira Rodrigues
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Parabéns ao RCIPCB
pelo 4.º Aniversário
Há quatro anos atrás iniciava-se no IPCB
um novo projeto: a criação de um Repositório
Científico, o Repositório Científico do Instituto Politécnico de Castelo Branco (RCIPCB).
Passado esse período, podemos afirmar
que se tem verificado uma crescente adesão,
essencialmente por parte dos docentes da
Instituição, o que se tem traduzido num contínuo crescimento das obras depositadas.
Apesar de ser um projeto em constante
construção, os resultados já conseguidos e
os objetivos atingidos permitem afirmar que
o RCIPCB tem cumprido a sua missão.
Para isso tem contribuído, de forma determinante, o papel empenhado das bibliotecárias das Escolas do IPCB que, com
perseverança, têm conseguido manter o
crescimento e a consolidação desta aposta
da Instituição.
Parabéns ao RCIPCB pelo 4º aniversário e
votos de uma longa vida. Depende de cada
um de nós.
Carlos Maia
Presidente do IPCB

E o RCIPCB significa...
RECONHECIMENTO PELOS PARES - O RCIPCB contribui para o reconhecimento da instituição no seio da comunidade científica.
CONHECIMENTO CIENTÍFICO – O RCIPCB
expõe a capacidade do Instituto Politécnico
de Castelo Branco (IPCB) como instituição
produtora de conhecimento contribuindo,
desta forma, para o seu reconhecimento
pela comunidade científica.
IMAGEM INSTITUCIONAL – O RCIPCB contribui para o reforço da imagem institucional do IPCB.
PARTILHA DE SABER - O RCIPCB promove
a partilha do conhecimento científico
potenciando, desse modo, a geração de
novo conhecimento.
CONSERVAÇÃO/PRESERVAÇÃO DIGITALO RCIPCB permite preservar em suporte
digital a memória intelectual do Instituto
Politécnico de Castelo Branco.
BIBLIOTECA DIGITAL - O RCIPCB é um
componente fundamental da Biblioteca
Digital do IPCB.
Maria Eduarda Pereira Rodrigues

O RCIPCB no ranking
europeu de repositórios
RCIPCB - posição 311 em 677

Fonte: http://repositories.webometrics.info/en/
Europe?page=3
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