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1.ª Conferência Luso-Brasileira de Acesso Livre

IPCB celebra Semana Internacional do OPEN ACCESS
Decorre de 18 a 24 de Outubro a Semana Internacional do Open Access, sob o
lema “Learn. Share. Advance.”
Este, é um evento global que tem como
objectivos principais ajudar à compreensão
dos pressupostos do Livre Acesso e, naturalmente, envolver de forma mais profunda
toda a comunidade científica a nível mundial no projecto de partilha de conhecimento.
Celebra-se em diversos países através da
realização de iniciativas que, embora distintas na forma e nos meios utilizados, visam
o mesmo objectivo, promover o Acesso ao
Conhecimento de Forma Livre e Gratuita.
Considerando o trabalho desenvolvido
pela equipa do Repositório Científico do
IPCB ao longo do último ano e a necessidade de dar ainda mais visibilidade à plataforma de conhecimento científico que estamos a construir, a equipa resolveu aceitar
o repto lançado pelo Projecto RCAAP e
preparou um plano de actividades a desenvolver durante aquela semana, tendo
o mesmo merecido a aprovação do Presidente do IPCB, Professor Carlos Maia.
Pretende-se assim, não só incrementar o Repositório Científico do Instituto
Politécnico de Castelo Branco (RCIPCB),
em termos de quantidade de documentos
e número de depositantes registados, mas
também alertar e sensibilizar para a cada
vez maior importância da promoção do
Acesso Livre ao Conhecimento, indo junto
daqueles que contribuem, de forma efectiva para o seu crescimento.
Constam do Plano as seguintes actividades:

1- Lançamento do poster “12 Razões Fundamentais para Depositar Documentos
no RCIPCB” no Instituto Politécnico de
Castelo Branco (IPCB), em todas as Unidades Orgânicas e nas Bibliotecas.
2- Criação de um banner com o símbolo
do Open Access (Cadeado Aberto) associado ao RCIPCB a colocar, durante
aquela semana, nas páginas do IPCB e
respectivas Unidades Orgânicas.
3- Lançamento de um Flyer com informação básica sobre o RCIPCB para distribuição nas Escolas.
4- Realização, em cada Unidade Orgânica,
de um dia designado por “Dia do Repositório Aberto”.
Durante este dia, a definir para cada
uma das Unidades Orgânicas, a respectiva
Bibliotecária permanecerá numa das áreas
fulcrais da Escola, com um computador e
material informativo, alusivo ao RCIPCB,
de modo a poder prestar informações
sobre o funcionamento do Repositório.
Assim os utilizadores poderão registar-se
como utilizador ou depositante, efectuar
auto-arquivo assistido ou, simplesmente,
entregar documentos para arquivo pelas
técnicas das Bibliotecas.
O DIA DO REPOSITÓRIO ABERTO será
anunciado previamente em cada escola.
O contributo de todos é fundamental
para o sucesso da iniciativa, pelo que…
contamos consigo!

Vai realizar-se, na Universidade do
Minho, em Braga, a 1.ª Conferência LusoBrasileira de Acesso Livre que decorrerá
de 25 a 26 de Novembro de 2010.
Esta conferência ocorre na sequência das
Conferências sobre o Acesso Livre, realizadas pela Universidade do Minho, sendo que
as edições de 2008 e de 2009 decorreram
já sob a égide do Projecto Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP).
Para a realização desta iniciativa contribuiu a assinatura de um Memorando de
Entendimento entre os Ministros da Ciência e Tecnologia Português e Brasileiro.
A conferência pretende reunir, num
espaço único de debate e partilha, as comunidades portuguesas e brasileiras que
desenvolvem as suas actividades de investigação, gestão de serviços e definição de
políticas relacionadas com o acesso livre ao
conhecimento, seja através dos repositórios, seja através das revistas de acesso livre.
Entre os temas previstos para a conferência contam-se os seguintes:
•
•
•
•
•

M.E.R.

•

O RCIPCB no QUAR do Instituto
O Repositório Científico do Instituto
Politécnico de Castelo Branco (RCIPCB) foi assumido, desde a sua criação, como um projecto de natureza institucional. Desse modo
foi possível gerir a sua dinâmica de crescimento, em consonância com os objectivos do
Instituto Politécnico de Castelo Branco.
Nesse sentido o RCIPCB foi integrado no
Quadro de Avaliação e Responsabilização do
IPCB para 2010 (QUAR), no âmbito do Objectivo 4 – Incrementar a visibilidade/projecção de âmbito nacional e internacional, com
o indicador de medida, N.º de documentos
alojados no Repositório. Para este indicador
foram considerados 200 documentos.
Tendo em conta que, no dia 20 de
Setembro de 2010 estão já depositados

no Repositório Científico do IPCB 294
documentos, distribuídos pelas diversas
colecções das respectivas comunidades,
podemos considerar desde já que este objectivo foi claramente superado.
A consciência de que o objectivo institucional já foi superado não deixa as
profissionais das bibliotecas indiferentes e
sendo um motivo de satisfação é também
uma forte motivação para continuar a fazer
mais e melhor.
Considerando a juventude do RCIPCB
– oficialmente completará um ano de vida
em 18 de Janeiro de 2011 – parece-nos que
este é o caminho.
Parabéns ao RCIPCB!			
				M.E.R.

Repositórios de publicações científicas;
Revistas científicas de acesso livre;
Repositório de dados;
Políticas e mandatos de acesso livre;
Interoperabilidade entre os repositórios e
outros sistemas de informação de apoio à
sociedade científica e académica;
Impacto do acesso livre nas actividades e nas comunidades científicas.

A inscrição na Conferência é gratuita e
pode ser efectuada através do endereço:
http://www.acessolivre.pt/c/index.
php/confoa/2010/schedConf/registration
M.E.R.
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