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Newsletter
– Repositório Científico do IPCB –

Notícias sobre Open Access
O DOAB - Directory of Open Access 

Books – é, como o próprio nome indica, 
um serviço de informação que disponi-
biliza o acesso ao texto integral de livros 
nas mais diversas áreas do saber. O DOAB 
funciona sob os auspícios da Fundação 
OAPEN, iniciativa internacional dedicada 
à publicação de livros e monografias em 
Acesso Aberto com sede em Haia.

Por seu turno a SciELO é uma biblioteca 
electrónica conhecida por indexar e pu-
blicar revistas em suporte electrónico e 
em Acesso Aberto. Tendo iniciado a sua 

actividade no Brasil, a SciELO conta, atual-
mente, com publicações de 17 países dife-
rentes, sobretudo da América Latina, Cari-
be, Portugal, Espanha e África do Sul. Até 
março de 2013, a média diária de descar-
regamento de artigos a partir da SciELO era 
de 1 milhão. 

Em março de 2013 a SciELO, para além 
das publicações periódicas, disponibilizou 
uma colecção de livros electrónicos em 
Open Access.

Recentemente a DOAB passou a integrar 
cerca de 300 novos títulos provenientes 

O RCIPCB em números

Comunidades Total doc.  Data  
 depositados*  verificação

ESACB 1148 20150317
ESALD 187 20150317
ESART 161 20150317
ESECB 694 20150317 
ESGIN 201 20150317
ESTCB 297 20150317
IPCB 28 20150317
Fonte: RCIPCB,* inclui doc. mapeados                 M.E.R.

RCIPCB - Auditoria de acompanhamento

Matriz de objectivos do IPCB
Já se encontra disponível a Matriz 

de Objetivos de Qualidade para o 
IPCB em 2015. Esta pode ser consul-
tada na ligação http://wsgq.ipcb.pt/
jmp/?View=entry&EntryID=1861. O Ob-
jetivo n.º 64 da matriz respeita ao au-
mento em 20% do número de documen-
tos depositados no RCIPCB face ao ano 
de 2014. 

Já está concluído o Relatório de Au-
ditoria de Acompanhamento (2.ª fase) 
que foi efectuada ao Repositório Cientí-
fico do Instituto Politécnico de Castelo 
Branco (RCIPCB). O relatório reporta 
os resultados obtidos relativamente aos 
requisitos da Norma ISO16363:2012 – 
Audit and Certification of Trustworthy 
Digital Repositories. A auditoria aconte-
ceu cerca de 10 meses após a realização 
da primeira. O relatório apresentado in-
dica que, na sequência do resultado da 

1.ª auditoria, o RCIPCB “… reviu, aprovou 
e publicou um regulamento interno rela-
tivo às operações do repositório. O novo 
regulamento cobre praticamente todas 
as recomendações emanadas pela equi-
pa de auditoria durante a auditoria de 
primeira fase, tendo o seu nível de ma-
turidade aumentado significativamente.” 

Segundo o mesmo relatório após a in-
trodução de algumas recomendações o 
RCIPCB estará preparado para enfren-
tar uma Auditoria de Certificação. Na 

Docentes do IPCB premiadas em conferência internacional
As docentes do IPCB Prof.ª Isabel Mar-

garida Antunes e Maria Teresa Durães Al-
buquerque, estiveram presentes em Ames-
terdão (Holanda) de 14 a 15 de fevereiro,  
a fim de participarem na International 
Conference on Environmental Science 
and Development (ICESD). As docentes 
apresentaram, em duas sessões diferentes 

da plataforma SciELO, reforçando os laços 
de cooperação entre os dois serviços e o 
compromisso com o objectivo primeiro 
que é a disponibilização de conteúdos em 
Acesso Aberto. 

Com esta integração o DOAB passou a 
contar com cerca de 2500 livros em Open 
Access.

O DOAB pode ser acedido a partir da li-
gação:  http://www.doabooks.org/doab?fu
nc=search&query=rid:16833

Maria Eduarda Pereira Rodrigues

avaliação final o RCIPCB aparece clas-
sificado, em quase todos os requisitos, 
no percentil >75%, o que significa que, 
nesses requisitos, o RCIPCB possui uma 
maturidade entre as 25% melhores. Ain-
da assim, estão a ser envidados alguns 
esforços no sentido de cumprir com as 
recomendações do relatório, relativa-
mente aos requisitos menos bem posi-
cionados com vista à obtenção da certi-
ficação do RCIPCB.

Maria Eduarda Pereira Rodrigues

duas comunicações que, nas respectivas 
sessões, obtiveram o prémio de excelência 
de melhor comunicação. 

O RCIPCB congratula-se porque os re-
sumos das comunicações apresentadas já 
se encontram depositados e podem ser 
localizados a partir dos handles, http://hdl.
handle.net/10400.11/2740 para a comuni-

cação com o título, Expert based DRASTIC 
adaptation to mineralized aquifer vulnera-
bility assessment - Penamacor, Portugal e 
http://hdl.handle.net/10400.11/2739 para 
a comunicação com o título Hydrogeologi-
cal vulnerability assessment in urban sys-
tems, Spain. 

Maria Eduarda Pereira Rodrigues

Para cumprir com este objectivo é 
necessário que o RCIPCB consiga regis-
tar 510 novos documentos em 2015. O 
RCIPCB apela à comunidade IPCB no sen-
tido de contribuir para a concretização do 
Objectivo n.º 64, depositando ou cedendo 
para depósito no RCIPCB a sua produção 
científica.

Maria Eduarda Pereira Rodrigues


