Newsletter
–
–
Repositório Científico do IPCB

Copyright © Instituto Politécnico de Castelo Branco

•

ISSN: 1647-6549

•

maIO 2015 – N.º 38

Notícias sobre Open Access
COAR - Confederation of Open Access Repositories
A Confederação Mundial de Repositórios
de Acesso Aberto (Confederation of Open
Access Repositories – COAR) é uma associação criada em outubro de 2009 que promove actividades e desenvolve iniciativas no
âmbito do Acesso Aberto. É uma associação
jovem, criativa que se encontra em processo
de crescimento rápido. No momento atual a
COAR representa mais de 100 instituições de
todo o mundo.
Na sua Visão, a COAR descreve-se como
uma infraestrutura global de conhecimento,
assente numa filosofia de Open Access que
é suportada por uma rede mundial de repositórios de Acesso Aberto.
A COAR tem como Missão promover a
maior visibilidade e aplicação dos resultados da investigação, através do estabelecimento de uma rede global de repositórios
digitais de Acesso Aberto, funcionando num
modelo de interoperabilidade e cooperação
internacional.”Greater visibility and application of research through global networks of
Open Access repositories.”
A COAR, através das suas instituições-membro procura desenvolver uma comunidade de repositórios de Acesso Aberto cujo
modo de funcionamento possa ser encarado
como um modelo de boas práticas aplicadas
universalmente a todos os repositórios de

acesso aberto, independentemente da sua
origem geográfica ou tipologia.
Funcionamdo num modelo de base
democrática, a COAR procedeu, no dia 14 de
abril de 2015, em sede de Assembleia Geral,
à eleição do novo Quadro Executivo do
COAR para o triénio 2015-2018. Este novo
quadro será presidido por um português,o
Dr. Eloy Rodrigues, Diretor dos Serviços de
Documentação da Universidade do Minho,
nacional e internacionalmente reconhecido
pelo trabalho pioneiro desenvolvido ao longo
das últimas décadas no domínio do acesso
aberto ao conhecimento cientfico, nomeadamente através dos repositórios científicos e,
no caso concreto da sua instituição, do RepositoriUM da Universidade do Minho.
Tendo em consideração o crescimento e a
abrangência geográfica da COAR, o Quadro
Executivo passou de três para seis membros,
incluindo assim representantes da Europa,
África, América Latina e América do Norte, o
que reflete o crescente grau de internacionalização da COAR e a imagem de abrangência
que pretende ver plasmada na sua estrutura.
O mandato deste novo quadro executivo
iniciar-se-á funções em 1 de outubro de
2105, esperando-se para breve a publicação
das linhas de orientação estratégica para o
novo triénio.

Relativamente ao Dr. Eloy Rodrigues, este
tem sido, ao longo dos últimos anos, um elemento particularmente ativo no que toca à
defesa do Open Access como o modelo ideal
para a difusão e partilha do conhecimento
científico. A sua actividade tem-se reflectido igualmente na participação na COAR
que vem assim beneficiando da sua vasta
experiência e visão estratégica relativamente
às questões do Acesso Aberto. Aliás, no
domínio da publicação em meio científico,
as suas intervenções tornaram-no conhecido
e respeitado em todo o mundo.
O Dr. Eloy Rodrigues é também reconhecido no IPCB, uma vez que integrava a equipa
que acompanhou a criação do Repositório
Científico do Instituto Politécnico de Castelo
Branco tendo, por duas vezes, sido orador
nas Conferências do IPCB sobre o Livre
Acesso ao Conhecimento Científico, realizadas, respetivamente, em Janeiro de 2010 e
em Janeiro de 2011.
O RCIPCB saúda a nova equipa diretiva da
COAR, em particular o Dr. Eloy Rodrigues e
deseja as maiores felicidades.
Informação mais detalhada sobre a COAR
pode ser recolhida em https://www.coarrepositories.org/
Maria Eduarda Pereira Rodrigues

Plataforma DOAB dá as boas-vindas ao 100.º Editor
A plataforma de livros em open acess
DOAB (Directory of Open Access Books)
acolheu a sua 100.ª editora, a African Minds.
Com esta nova adesão a plataforma passou a
disponibilizar mais de 2800 livros em modelo de acesso aberto. A figura ilustra o crescimento da plataforma, relativamente ao

número total de editores aderentes, desde
2011 até ao momento presente.
O acesso a este serviço pode ser feito a
partir das páginas das Bibliotecas do IPCB
ou diretamente na ligação http://www.doabooks.org/doab
Maria Eduarda Pereira Rodrigues

Fig. – DOAB – Total de editores por ano

Arquivo da Web Portuguesa
O Arquivo da Web Portuguesa (AWP) é
um projeto desenvolvido e operado pela
Fundação para a Computação Científica
Nacional (FCCN) desde 2007.
O AWP procede à recolha e armazenamento automático da informação publicada na Web em Portugal. Essa informação
é posteriormente organizada, preparada e
disponibilizada ao público.
De acordo com a informação prestada

na sua homepage, no momento presente
o Arquivo da Web Portuguesa possui mais
de 1200 milhões de conteúdos arquivados, produzidos entre 1996 e 2007. Para
localizar os conteúdos pretendidos podem
ser utilizadas as ferramentas de pesquisa
disponibilizadas no sítio Internet cujo acesso pode ser feito através da ligação http://
www.arquivo.pt/
Maria Eduarda Pereira Rodrigues
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