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Newsletter
– Repositório Científico do IPCB –

Dia do Repositório Aberto
A realização do Dia do Repositório 

Aberto teve como objectivos princi-
pais os seguintes: Prestar todo o tipo 
de informações sobre o Repositório 
Científico do IPCB e seu funciona-
mento; Esclarecer sobre a natureza e 
as vantagens do Livre Acesso ao Co-
nhecimento Científico; Ajudar os uti-
lizadores a registarem-se no RCIPCB, 
Realizar acções de depósito assistido 
no sentido de autonomizar os deposi-

O DIA ABERTO DO REPOSITÓRIO 
decorreu em 19 de Outubro na Escola 
Superior Agrária (ESACB) e no dia 21 
de Outubro na Escola Superior de Ar-
tes Aplicadas (ESART). Por serem os lo-
cais que melhores condições reuniam 
em termos de projecção junto dos es-
tudantes e dos colaboradores docentes 
e não docentes, a iniciativa teve lugar, 
respectivamente no átrio do Edifício 
Principal da ESACB e no átrio do Anti-
go Centro de Formação, actual Edifício 
Principal da ESART.

Considerando a importância da 
demonstração do trabalho realizado, 
bem como a oportunidade de promo-
ver a divulgação da sua utilização junto 
de toda a comunidade, foi instalada em 
cada uma das Escolas, uma estrutura 
que permitiu projectar, de modo a es-
tarem visíveis ao longo do dia, todas as 
actividades realizadas no Repositório, 
nomeadamente registo de utilizadores, 
arquivo de documentos, auto-arquivo 
pelos autores e ainda demonstração ca-
bal da possibilidade de pesquisa e visu-
alização de documentos. 

tantes e, por último, mas não menos 
importante, promover e divulgar o 
REPOSITÓRIO CIENTÍFICO DO IPCB,  
atestando da sua importância, quer 
para o reconhecimento profissional dos 
depositantes, quer para o engrandeci-
mento da imagem do IPCB, enquanto 
entidade produtora de conhecimento 
científico.

A Newsletter, consciente da im-
portância da realização deste evento, 

solicitou a cada uma das Bibliotecárias 
que participaram no Projecto uma des-
crição das actividades desenvolvidas 
durante aquele dia, em cada Escola, e 
também uma apreciação global sobre a 
forma como decorreu, bem como o im-
pacto que esperam venha a ter no incre-
mento do Repositório, tanto em núme-
ro de documentos, como em registo de 
utilizadores do IPCB. Apresentam-se em 
seguida os seus testemunhos.

Paralelamente ao trabalho efectivo 
no Repositório foram distribuídos os 
flyers especialmente preparados para 
este dia. Com a entrega de cada flyer 
foi sempre proporcionada uma peque-
na explicação sobre o RCIPCB e sobre 
as vantagens da colocação dos docu-
mentos em livre acesso.

Na ESACB foram realizadas algu-
mas sessões informativas sobre o 
Repositório Científico do IPCB, no-
meadamente a grupos de alunos es-
pecialmente enviados pelos docentes 
para se inteirarem das potencialidades 
que o RCIPCB apresenta, já que, para 
além de permitir o acesso ao texto in-
tegral dos documentos, também facil-
ita aos seus utilizadores a elaboração 
da citação bibliográfica.

Nas duas Escolas foram realizadas 
operações de arquivo-assistido, bem 
como foram registados alguns novos 
utilizadores do Repositório.

Comentário final - Da experiência 
adquirida no DIA DO REPOSITÓRIO 
ABERTO realçam-se os seguintes as-
pectos: a disponibilidade das Direcções 

de ambas as Escolas para a realização 
da actividade num local bem visível 
para todo o público da respectiva Es-
cola, bem como a facilitação de todos 
os meios solicitados; a receptividade 
de todos os docentes relativamente 
à informação distribuída; o interesse 
manifestado por vários colaboradores 
docentes e não docentes em deposi-
tarem os seus documentos ou em pro-
cederem ao seu envio à biblioteca para 
o mesmo fim.

Expectativas – Face ao incremento 
do número de utilizadores registados 
nos dias subsequentes à realização dos 
DIAS ABERTOS na ESACB e na ESART, 
às operações de auto-arquivo identi-
ficadas, bem como ao incremento do 
número de documentos enviados à 
Biblioteca para depósito parece-me que 
podemos considerar que a iniciativa se 
revestiu de sucesso, o que deixa em    
aberto boas perspectivas de incremento 
do RCIPCB.  

     
    M.E.R.

Maria Eduarda Pereira Rodrigues - Biblioteca ESACB/ESART

No âmbito da Semana Internacional 
do Movimento Open Acess realizou-se 
no dia 19 de Outubro, na Escola Supe-
rior de Educação em Castelo Branco e 
no dia 20 na Escola Superior de Gestão 

em Idanha-a-Nova, o dia para promo-
ver o Acesso Livre ao conhecimento, 
a colocação da produção científica de 
docentes e investigadores da ESACB e 
ESGIN no Repositório Científico da In-

stituição, e ao mesmo tempo, coadju-
var o registo de novos utilizadores. 

São muitas as dúvidas e mal enten-
didos que surgem sobre o Open Acess. 

O Open Acess, não é uma auto-pub-

Maria Iria Bastos Pinto – Bibliotecas ESECB e ESGIN



O RCIPCB em números
Comunidades Total doc.  Data  
 depositados  verificação

ESACB 174 20/10/29
ESALD 22 20/10/29
ESART 15 20/10/29
ESECB 72 20/10/29
ESGIN 36 20/10/29
ESTCB 28 20/10/29

Repositório Científico do IPCB M.E.R.

Maria de Lurdes Grilo – Bibliotecas ESTCB e ESALD

licação, nem uma forma de ultrapassar 
o processo de revisão (peer-review), e 
também não é uma forma alternativa 
para publicação a baixo preço. 

É simplesmente, uma forma de tor-
nar os resultados de investigação mais 
acessíveis, a toda comunidade cientí-
fica. Para os autores/investigadores 
traduz-se em maior visibilidade, leitura 
e impacto (mais citações) da investi-
gação que produzem. 

Por várias razões, este tipo de dis-
ponibilidade em rede, gratuita e sem 
restrições, tem estado limitada a 
domínios científicos restritos, muitos 
artigos científicos não estão acessíveis 
a muitos dos investigadores a quem 
poderiam deveras interessar. 

Estas limitações traduzem-se numa 
perda de eficiência do sistema de co-
municação da ciência, e em profundas 
limitações ao impacto e reconheci-

mento dos resultados obtidos pelos 
investigadores e as instituições onde 
trabalham. 

Aumentar a visibilidade e o impacto 
da investigação desenvolvida, através 
de uma maior acessibilidade com o 
Acesso Livre, é um interesse óbvio das 
instituições, das suas unidades orgâni-
cas e dos investigadores individual-
mente.

 M.I.B.P.

Semana Internacional do Livre Acesso celebrada no IPCB
Tal como foi anunciado no número 

5 da Newsletter, o IPCB celebrou de 18 
a 24 de Outubro a Semana Internacio-
nal do Open Access. Esta iniciativa 
constou de diversas acções (conforme 
o Plano de Actividades aprovado), de 
cujo desenvolvimento damos nota em 
seguida:

• Poster “12 Razões para Depositar Docu-
mentos no RCIPCB” – Foi distribuído e 
colocado em todas as Escolas do IPCB, 
bem como nos Serviços Centrais e da 

Presidência. A sua exposição é de longa 
duração pelo que se vai manter afixado 
nas Bibliotecas.

• Banner alusivo ao Livre Acesso, 
incluindo o símbolo internacional-
mente utilizado (cadeado aberto) – 
Foi colocado em zona de destaque 
nas páginas do IPCB e de todas 
as Escolas, onde permaneceu no 
período em causa. A partir do ban-
ner foi possível aceder a outra in-
formação sobre o evento, nomea-
damente o Plano de Actividades e 

UO Local Data

Escola Superior Agrária Átrio do edifício principal 19 de Outubro
Escola Superior de Artes Aplicadas Átrio do edifício principal 21 de Outubro
Escola Superior de Educação Sala de Professores 19 de Outubro
Escola Superior de Gestão Biblioteca 20 de Outubro
Escola Superior de Tecnologia Átrio do edifício principal 19 de Outubro
Escola Superior de Saúde Zona social junto ao bar 20 de Outubro

A equipa do Repositório considera que esta iniciativa foi muito proveitosa, 
do ponto de vista da clarificação dos fins e objectivos do Repositório Científico 
do IPCB.

    M.E.R.

a Calendarização do Dia Aberto do 
Repositório.

• Flyer com informação sobre o RCIPCB 
– Foi preparado um flyer, com infor-
mação sobre o RCIPCB, do qual foram 
enviados 70 exemplares para cada Es-
cola. A sua distribuição foi efectuada 
pelas bibliotecárias do IPCB no Dia do 
Repositório Aberto.

• DIA DO REPOSITÓRIO ABERTO – 
Ocorreu em todas as Escolas de 
acordo com o calendário apresen-
tado.

Os dias 19 e 20 de Outubro foram 
as datas escolhidas na Escola Superior 
de Tecnologia e na Escola Superior de 
Saúde Dr. Lopes Dias, respectivamente, 
para celebrar o dia do Repositório Ab-
erto, integrado nas comemorações da 
Semana Internacional do Livre Acesso 
ao Conhecimento. O átrio da EST e 
o átrio do bar na ESALD foram os lo-
cais escolhidos para promover esta 
acção por serem locais movimentados 
e com visibilidade. Nestes espaços, foi 
colocado um posto de atendimento, 
cujo objectivo, visava a divulgação, 
informação e esclarecimento da co-
munidade sobre o funcionamento do 
Repositório Cientifico do Instituto 

Politécnico de Castelo Branco. O posto 
de atendimento incluiu também uma 
televisão que emitiu, ao longo do dia, 
pequenos filmes com a opinião de 
diferentes personalidades sobre a im-
portância do Livre Acesso ao Conheci-
mento. 

O posto de atendimento foi mais 
procurado pelo grupo dos docentes 
das Escolas para o esclarecimento de 
dúvidas relativas a: direitos de autor 
e copyright, inscrição no repositório e 
auto-arquivo de documentos.

De salientar o interesse demons-
trado pelos alunos das Escolas que 
procuraram informações relacionadas 
com o conteúdo do repositório, forma 

de acesso e sua exploração ao nível da 
pesquisa.

De uma forma geral e, em ambas as 
escolas, esta iniciativa desencadeou 
um maior envolvimento da comuni-
dade em torno do projecto do RIPCB 
que se traduziu, por um lado, no au-
mento de documentos entregues nas 
bibliotecas das duas Escolas para ar-
quivo no Repositório e, por outro, no 
incremento do número de inscrições 
por parte dos docentes que se reper-
cutirá, certamente, no processo de 
auto-arquivo de trabalhos científicos. 

     
     
 M.L.G.


