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IPCB celebra 1.º Aniversário do Repositório Científico

No dia 19 de Janeiro de 2011, o Instituto
Politécnico de Castelo Branco celebrou o
primeiro aniversário da existência do seu
Repositório Científico (RCIPCB). A data
foi assinalada através da realização da 2.ª
Conferência do IPCB sobre o Livre Acesso
ao Conhecimento, de cujo programa constaram as seguintes intervenções:
• Abertura da Sessão – Prof. Carlos Maia
(Presidente do IPCB)
• Intervenção alusiva ao tema – Prof. Pedro
Veiga (Presidente do Conselho Geral do
IPCB)
• Acesso Aberto através de repositórios:
um pequeno investimento com grande
retorno, pelo Dr. Eloy Rodrigues - Universidade do Minho e membro da equipa do RCAAP;
• RCAAP (Repositório Científico de Acesso
Aberto de Portugal): Balanço, novidades
e perspectivas, pelo Eng.º João Moreira,
FCCN e membro da equipa do RCAAP;
• Acesso aos resultados da investigação:
da literatura aos dados científicos, pelo
Dr. José Carvalho - Universidade do
Minho e membro da equipa do RCAAP;
• Repositório Científico do Instituto
Politécnico de Castelo Branco: um ano
em perspectiva - Dr.ª Maria Eduarda
Rodrigues (Administradora do RCIPC)
A sessão, bastante participada pela comunidade académica do IPCB, reafirmou

claramente a importância que o Repositório
tem no contexto institucional, evidenciando
o comprometimento da gestão de topo com
o projecto, que se traduziu na manifestação
de regozijo pelos resultados alcançados ao
longo do ano de 2010 bem como nas expectativas colocadas para o ano em curso.
A realização desta conferência teve
como objectivos os seguintes:
• Atestar a importância do depósito de
documentos em livre acesso, considerando o enorme potencial informativo e
de conhecimento que representam, não
só os repositórios de documentos, mas
também as revistas científicas em livre
acesso;
• Mostrar os últimos desenvolvimentos relativamente ao Portal RCAAP, em temos
de layout , de novas funcionalidades e de
desenvolvimento de tutoriais;
• Apresentar à comunidade IPCB o Repositório de Dados Científicos;
• Evidenciar o desempenho do Repositório
Científico do Instituto Politécnico de
Castelo Branco ao longo do ano de 2010.
Como documento complementar à
Conferência foi apresentado um poster
contendo informação sobre o desempenho do RCIPCB e as actividades desenvolvidas no seu âmbito durante o ano de
2010.
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1.º Aniversário do RCIPCB
Um ano após a criação do Repositório Científico do Instituto
Politécnico de Castelo Branco (RCIPCB), congratulamo-nos com o balanço claramente positivo que é possível
fazer, apesar do seu curto período de
vida.
Para além das várias iniciativas realizadas ao longo do ano, foram atingidos diversos objectivos que, no seu
conjunto, contribuíram de forma determinante para a concretização da
missão do RCIPCB: promover a difusão do conhecimento junto da comunidade científica.
Depois de ultrapassadas algumas
dúvidas e hesitações, próprias de um
projecto em fase inicial, verificou-se
um aumento gradual da adesão, por
parte dos docentes, ao depósito da
produção científica, tal como preconiza a Declaração de Berlim sobre
o Livre Acesso ao Conhecimento, da
qual o IPCB é instituição signatária
desde 13 de Abril de 2010.
Nesta caminhada de construção,
uma palavra de reconhecimento para
a equipa do RCIPCB que, através das
Bibliotecárias da Escolas, tem desenvolvido um conjunto de iniciativas
com vista à divulgação do Repositório
e à sensibilização da comunidade
académica do IPCB para a importância do acesso livre ao conhecimento
científico, tendo culminado, no dia da
comemoração do 1º aniversário, com a
2ª Conferência do IPCB sobre o tema.
Apesar da juventude do RCIPCB, é
reconfortante verificar que o grau de
consistência já atingido permite que
as expectativas em relação ao futuro
sejam bastante animadoras, perspectivando-se o ano de 2011 como um ano
de crescimento e de consolidação.
Contamos, para isso, com a crescente adesão de todos ao RCIPCB,
no sentido de aumentar a divulgação,
a visibilidade e o impacto da investigação realizada pelos membros da comunidade académica do IPCB.
Um Bom Ano para todos

M.E.R.

Contactos http://repositorio.ipcb.pt • mail repositorio@ipcb.pt

Carlos Maia
Presidente do IPCB
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Acesso aos resultados da investigação: da literatura aos dados científicos
(Comunicação apresentada pelo Dr. José
Carvalho – Universidade do Minho; membro da equipa do RCAAP)
Nesta comunicação foi apresentado
o Projecto-Piloto de constituição do Repositório de Dados Científicos (RDC) do
qual faz parte o IPCB, juntamente com o
Laboratório Nacional de Engenharia Civil
(LNEC) e o APIS-Arquivo Português de In-

formação Social.
Os objectivos do RDC são os seguintes:

• Permitir a reutilização em estudos diversos.

• Armazenamento de grandes volumes de
dados e a sua preservação;
• Partilha e publicação controlada dos dados;
• Servir como instrumento de apoio (competências, ferramentas e normas) durante todo o ciclo de vida;

Os trabalhos desenvolvidos até à data
visam avaliar os requisitos, nomeadamente em termos da definição de funcionalidades de pesquisa, acesso, utilização,
gestão e depósito de dados. Visam igualmente definir o modelo de organização dos
dados científicos a implementar.

Acesso Aberto através de Repositórios: um pequeno investimento com grande retorno
(Comunicação apresentada pelo Dr. Eloy
Rodrigues – Universidade do Minho; membro da equipa do RCAAP)
A comunicação do Dr. Eloy Rodrigues representou uma abordagem, essencialmente
pedagógica, sobre as vantagens da promoção do livre acesso à produção científica através dos repositórios institucionais.
No entanto, considerou que a criação dos
repositórios deverá ser acompanhada de
medidas que ajudem à sua consolidação institucional, nomeadamente através de:

• Desenvolvimento e aplicação de estratégias de divulgação, promoção e formação, considerados factores críticos
para o sucesso da implementação dos
repositórios;
• Criação de serviços de valor acrescentado para os autores, compensando assim
o esforço de auto-arquivo;
• Estabelecimento de políticas e mandatos de auto-arquivo que encorajem
ou tornem obrigatório o depósito da
produção científica dos membros das
instituições nos seus repositórios.

Relativamente à políticas mandatórias
foi referido que a nível mundial estão já referenciados 262 mandatos de Open Acess,
sendo que 20 estão registados sob a forma
de projecto.
Finalmente o Dr. Eloy Rodrigues indicou
as vias para o Acesso Livre, nomeadamente:
• Publicar, sempre que possível e adequado,
os seus artigos em revistas de acesso livre;
• Publicar, os restantes artigos nas revistas
comerciais habituais e auto-arquivá-los
em repositórios da própria instituição.

RCAAP: Balanço, novidades e perspectivas
(João Moreira – FCCN; membro da equipa do RCAAP)
O Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP), iniciativa da UMIC
concretizada pela FCCN, em colaboração
com a Universidade do Minho, é uma plataforma informática para repositório de informação científica, em regime de acesso
aberto, cujo funcionamento permanente é
assegurado pela FCCN.
Este repositório está disponível desde
Dezembro de 2008 para utilização gratuita
de qualquer instituição do sistema científico e do ensino superior para alojamento
do seu repositório de informação científica e académica, com individualização da
identidade de cada instituição tal como seria possível num sistema instalado nos seus
serviços informáticos.
Lançado há apenas dois anos na 3.ª Conferência sobre o Acesso Livre ao Conhecimento, teve um desenvolvimento fulgurante,
uma vez que conta presentemente com 31
repositórios institucionais, abrangendo já
todas as universidades públicas, algumas
universidades privadas, institutos politécnicos, laboratórios do estado e instituições

de investigação. Em menos de três anos o
número de repositórios institucionais decuplicou, o número de documentos passou a
ser quase 20 vezes maior e foi assegurada a
abrangência de todo o sistema universitário
público nacional.
O ano de 2010 foi, tal como o anterior,
um ano focado na consolidação e crescimento mas também no lançamento de novos
serviços e de novas parcerias. Assim, desenvolveu-se um novo sítio web, mais informativo e usável, um conjunto de tutoriais online
relacionados com o acesso aberto, o projecto
RCAAP, o auto-arquivo e os direitos de autor,
procurando assim uma fácil e rápida familiarização com estes temas e deu-se ainda os
primeiros passos no domínio dos repositórios
de dados científicos, investigando assim o
potencial alargamento do âmbito de actuação do RCAAP dos resultados da actividade
científica aos dados que lhes deram origem.
Assim, para além da realização de um estudo
de estado da arte sobre repositórios de dados científicos, iniciou-se um piloto com três
instituições da rede RCAAP tendo uma das
seleccionadas para esta fase piloto: o IPCB.
2010 foi um ano muito importante
para o reforço dos conteúdos científicos

de acesso aberto de língua portuguesa já
que, dando cumprimento ao projecto de
colaboração luso-brasileiro decorrente do
memorando de entendimento estabelecido
entre os Ministérios da Ciência de Portugal
e do Brasil, se procedeu à agregação das
teses e dissertações brasileiras e demais
produção científica disponibilizada nos repositórios institucionais brasileiros.
Apesar do balanço positivo do projecto,
são grandes os desafios que RCAAP enfrenta. A saber:
a) Disseminar e consciencializar a comunidade, em particular a dos autores de
literatura científica, para os benefícios
do Open Access, os repositórios institucionais e o projecto RCAAP;
b) Fomentar e apoiar a definição e implementação de mandatos de Open Access
nas instituições de Ensino e Investigação;
c) Fomentar e apoiar a definição e implementação de mandatos de Open Access
nas agências financiadoras da ciência
(públicas e privadas).
Estamos certos que, em conjunto, os
superaremos e tornaremos o RCAAP numa
realização ainda maior.
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RCIPCB – Balanço de um ano de actividade
O RCIPCB é um projecto de natureza
claramente institucional que, desde o início,
registou um comprometimento da gestão de
topo do IPCB com a sua implementação e
desenvolvimento. Este comprometimento
desenvolveu-se em três níveis distintos, cujas esferas de influência permitiram a concretização de várias iniciativas e, ao mesmo
tempo, motivaram o crescimento contínuo
e sistemático do Repositório em 2010. Assim:
• a nível interno, registou-se a inclusão de
um objectivo relacionado, no Quadro de
Avaliação e Responsabilização do IPCB
(QUAR de 2010), bem como a referenciação para o Sistema de Gestão da
Qualidade do IPCB (SGQ). No primeiro
caso, o objectivo era a inclusão de 200
registos até 31 de Dezembro de 2010,
objectivo que foi claramente superado,
dado que naquela data o Repositório
registava 411 documentos. No segundo
caso, verificou-se a criação de três
documentos que regulamentam o funcionamento do RCIPCB, já disponíveis
no SGQ do IPCB;
• a nível externo, é de registar a assinatura
pelo IPCB, em Abril de 2010, da Declaração de Berlim sobre o Livre Acesso
ao Conhecimento Científico, juntando-se, assim, às inúmeras instituições que,
em todo o mundo, promovem e contribuem para a partilha e a divulgação
do conhecimento científico. No mesmo
sentido, ocorreu também a Declaração
do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos sobre o Livre
Acesso;
• a nível orgânico/funcional, foi produzido um draft com uma proposta de
Política Mandatória para o IPCB, estando esta em fase de análise com vista a
subsequente aprovação. Foi ainda aprovado o Regulamento de Funcionamento
do RCIPCB, no qual foram vertidos os
princípios básicos do funcionamento
interno do Repositório, quer em termos
de estrutura, quer de definição de competências.
Em termos de desenvolvimento de actividades, o RCIPCB registou quatro tipos
distintos de intervenções, com objectivos
claramente definidos, de maneira a cumprirem a missão para a qual foram previstos,
a saber:

• Formação – foram realizadas, ao longo
do ano de 2010, 8 sessões de formação,
destinadas, respectivamente, ao público
em geral, com a apresentação formal
do repositório (1 sessão); aos técnicos
profissionais e superiores do IPCB ligados à área da documentação e bibliotecas (1 sessão); aos docentes de todas
as Escolas do IPCB (6 sessões, uma em
cada Escola). Estas acções permitiram
dotar os colaboradores docentes e os
profissionais de informação de conhecimentos básicos sobre os objectivos, funções e funcionamento do RCIPCB;
• Editorial – ao longo do ano de 2010,
foram editados 7 números da Newsletter
do RCIPCB, publicação electrónica com
o ISSN1647-6549, distribuída a todos
os colaboradores do IPCB, através da
mailing list e cujo último número está
sempre disponível na página principal
do Repositório. Esta publicação regista
todos as actividades do RCIPCB, transmite testemunhos dos seus utilizadores,
dá nota do crescimento do Repositório e
inclui também informação sobre o Livre
Acesso, bem como sobre o Projecto
RCAAP;
• Divulgação/Informação – Realizaram-se duas Conferências Sobre o Livre
Acesso ao Conhecimento, das quais a
segunda ocorreu em 19 de Janeiro de
2011, precisamente na celebração do
1.º Aniversário do RCIPCB, sendo que
a 1.ª aconteceu no dia 18 de Janeiro de
2010, data da apresentação institucional
do RCIPCB. No âmbito das actividades
de divulgação/informação, o RCIPCB
juntou-se à celebração da Semana do
Open Access que decorreu em todo o
mundo, através da iniciativa “Dia Aberto do RCIPCB”, que foi realizada em
todas as Escolas do IPCB. Esta iniciativa
visou informar todos os colaboradores
docentes e não docentes, bem como os
estudantes do IPCB sobre as vantagens
do Livre Acesso e, ainda, promover o
depósito de documentos, por parte dos
colaboradores do IPCB. Ainda no âmbito
da campanha de Divulgação/Informação
foram elaborados, um poster com o título “12 Razões para Depositar Documentos no RCIPCB” e um desdobrável com
informações sobre o funcionamento do
RCIPCB, afixado em todas as Escolas e

nos Serviços Centrais e distribuído aos
participantes, respectivamente;
• Apoio à utilização – No âmbito do apoio
ao auto-arquivo de documentos no Repositório, foram criados os Kits de ajuda, bem como um referencial normativo
para a elaboração das citações, baseado
na NP-405 Informação e Documentação: Referências Bibliográficas.
Ainda durante o ano de 2010, o IPCB
participou no Projecto Blimunda que visa,
entre outros objectivos, proceder à compilação das políticas de auto-arquivo das
editoras e revistas científicas nacionais e
incluir a informação na base de dados do
projecto SHERPA/ROMEO, fornecendo
os dados sobre as revistas editadas pelo
IPCB, nomeadamente Agroforum, Convergências, Educare/Educere e Gestin.
A informação sobre estas revistas é já
pesquisável através do site do projecto
Sherpa/Romeo. Além desta participação
registou-se também a inclusão do IPCB,
após aceitação da respectiva candidatura, no Projecto –Piloto de Constituição
do Repositório de Dados Científicos,
cujo efeito já é visível através da página
do RCIPCB.
No próximo número da Newsletter
apresentar-se-ão alguns dados estatísticos
sobre o desempenho do Repositório em
2010, bem como a informação, já habitual, sobre o seu crescimento.

M.E.R.

O RCIPCB em números
Comunidades

Total doc.
depositados

Data
verificação

ESACB

192

20/10/31

ESALD

36

20/10/31

ESART

30

20/10/31

ESECB

87

20/10/31

ESGIN

20

20/10/31

ESTCB

53

20/10/31
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