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Newsletter
– Repositório Científico do IPCB –

O RCIPCB em números
Comunidades Total doc.  Data  
 depositados  verificação

ESACB 486 20120117
ESALD 52 20120117
ESART 41 20120117
ESECB 250 20120117
ESGIN 106 20120117
ESTCB 130 20120117

Repositório Científico do IPCB M.E.R.

Mensagem do Presidente
Comemoramos hoje o 2º aniversário do 

Repositório Científico do Instituto Politécnico 
de Castelo Branco (RCIPCB) e é com enorme 
satisfação que verificamos que as expetativas 
criadas em torno deste projeto se confirmam. 
O contínuo crescimento observado tem per-
mitido atingir os objetivos definidos, e assim 
contribuir para a concretização da principal 
missão do RCIPCB: promover a difusão do co-
nhecimento junto da comunidade científica.

No último mês do ano transato, foi ultra-
passada a marca histórica dos 1000 exempla-
res, depois de já em 2010 o número de docu-
mentos depositados ter também ultrapassado 
o objetivo estipulado para esse ano.

Neste percurso de crescimento, a estraté-
gia tem assentado num conjunto de iniciati-
vas, que visam simultaneamente dinamizar 
o funcionamento do RCIPCB e esclarecer e 
sensibilizar a comunidade académica para a 
necessidade da participação assídua de todos. 

No sentido de reforçar essa estratégia, e 
também como forma de simbolicamente assi-
nalarmos este dia de aniversário, é hoje apro-
vada e publicitada a política de depósito do 
Repositório, para continuar a garantir o cres-
cimento sustentado do RCIPCB, esperando-se 
que contribua para potenciar a participação 
de toda a comunidade académica do IPCB e 
se traduza num aumento significativo do nú-
mero de exemplares depositados.

Aumentar a divulgação da produção cien-
tífica da comunidade académica do IPCB 
depende essencialmente da adesão e da ca-
pacidade de participação de cada um de nós 
individualmente. 

Carlos Maia
Presidente do IPCB

RCIPCB celebra 2.º aniversário
Em 18 de Janeiro de 2012, celebra-se 

o 2.º aniversário da apresentação ofi-
cial do Repositório Científico do Insti-
tuto Politécnico de Castelo Branco.

Considerando a importância do 
mesmo e na certeza de que só com 
a colaboração de todos (produtores e 
curadores de informação) é possível 
atingir os objetivos a que o Repositório 

Tabela 1 - Ranking das comunidades – Consul-
tas 

Comunidade  Consultas

ESACB 62521
ESECB 34222
ESTCB 20363
ESGIN 17304
ESALD 16697
ESART 6990

se propôs, a Newsletter decidiu par-
tilhar os dados do seu funcionamen-
to, apresentando-os nas dimensões 
Comunidades, Colecções, Autores e 
Documentos, coligidos numa ótica de 
consultas e downloads. Nesse sentido 
apresentam-se um conjunto de tabelas 
com dados relativos ao RCIPCB, desde 
2009.

Tabela 2 - Ranking das Comunidades  - Down-
loads 

Comunidade Downloads

ESACB 60721
ESECB 31682
ESALD 29450
ESTC 24365
ESGIN 18237
ESART 8279

Tabela 3 - Ranking das colecções (n=10) – consultas

Colecção Consultas

ESACB - Comunicações em encontros científicos e técnicos 25310
ESTCB - Comunicações em encontros científicos e técnicos 12963
ESECB - Artigos em revistas sem arbitragem científica 10281
ESGIN - Artigos em revistas sem arbitragem científica 10243
ESACB - Posters em encontros científicos/técnicos 9302
ESECB - Comunicações em encontros científicos e técnicos 8197
ESACB - Artigos em revistas com arbitragem científica 6463
ESACB - Artigos em revistas sem arbitragem científica 5398
ESACB - Dissertações de Mestrado 4685
ESECB - Dissertações de Mestrado 4590

Tabela 4 - Ranking das colecções (n=10) – downloads

Colecções Downloads

ESACB - Comunicações em encontros científicos e técnicos 25491
ESTCB - Comunicações em encontros científicos e técnicos 12913
ESGIN - Artigos em revistas sem arbitragem científica 8455
ESALD - Artigos em revistas com arbitragem científica 8085
ESECB - Comunicações em encontros científicos e técnicos 7600
ESACB - Posters em encontros científicos/técnicos 7516
ESECB - Dissertações de Mestrado 7313
ESACB - Dissertações de Mestrado 6659
ESECB - Artigos em revistas sem arbitragem científica 6372
ESTCB - Dissertações de Mestrado 6218



Tabela 5 - Ranking dos documentos (n=10) – consultas

Consultas Título

1063 A Promoção da saúde: percursos e paradigma
950 Caracterização do perfil psicomotor de uma criança com perturbação específica do 

desenvolvimento da linguagem e dislexia - estudo de caso
935 Balanced Scorecard, Modelo de Excelência EFQM e Common Assessment Framework, 

como instrumentos integrados de Gestão de Qualidade nos Serviços Públicos
888 Enfermagem e enfermagem veterinária
864 Conceito de consumidor
766 Transição para a vida pós-escolar de alunos com NEE: perspectivas sobre duas reali-

dades escolares
759 A descorna dos bovinos
723 Meeting academic needs for mobility students
678 As diferenças de género na percepção do conflito trabalho-família
662 Balanced Scorecard aplicado à coudelaria de Alter: trabalho elaborado no âmbito do 

FORGEP

Tabela 6 - Ranking dos documentos (n=10) -  downloads

Downloads Título

6105 A Promoção da saúde: percursos e paradigma
3958 Caracterização do perfil psicomotor de uma criança com perturbação específica do 

desenvolvimento da linguagem e dislexia - estudo de caso
3506 Balanced Scorecard, Modelo de Excelência EFQM e Common Assessment Framework, 

como instrumentos integrados de Gestão de Qualidade nos Serviços Públicos
2574 Engineering graduation projects in a transdisciplinary approach
2297 Comparação de ensaios laboratoriais para a caracterização de misturas betuminosas à 

deformação permanente
2238 Globalização da alimentação: unidade ou diversidade?
2018 Análise do processo de decisão de compra do consumidor de vinho : a avaliação de factores
1776 As diferenças de género na percepção do conflito trabalho-família
1563 Estruturas mistas madeira-betão com a utilização de betões de agregados leves
1485 Análise de depressão e ansiedade nos alunos do ensino superior: comparação com um 

estudo do curso de Radiologia

Tabela 7 - Ranking dos autores (n=10) - consultas 

Autores Consultas

Rodrigues, A.M. 6081
Monteiro, M.C.H. 5159
Ribeiro, M.M.A. 4909
Quinta-Nova, L.C. 4398
Martins, Ernesto Candeias 3492
Ramos, George Manuel 
de Almeida 3275
Delgado, F.M.G. 3173
Fernandez, P. 3027
Rodrigues, Joel J.P.C. 3024
Paixão, Fátima 2972

Tabela 8 - Ranking de autores (n=10) - down-
loads 

Autores Dowloads

Martins, Maria do Céu Antunes 9528
Rodrigues, A.M. 6495
Salvado, José 4781
Quinta-Nova, L.C. 4350
Louro, Ana Isabel Carmona 4163
Dias, Tânia Patrícia Costa 3958
Paixão, Fátima 3517
Ramos, George Manuel 
de Almeida 3333
Peres, M.F. 3108
Delgado, F.M.G. 3101

A informação apresentada foi descar-
regada diretamente do RCIPCB (http://
repositorio.ipcb.pt em 20120117).

M.E.R.

Artigo 1.º
(Âmbito e objetivos)

O Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB), 
através do seu Repositório Científico, adiante 
designado por RCIPCB ou por Repositório, 
promove a disponibilização em livre acesso 
e texto integral, de toda a produção científica 
gerada pelos seus membros. Tal desiderato, 
integrado na política de livre acesso à 
informação/conhecimento científico, permitirá 
divulgar a produção científica do IPCB de forma 
livre e gratuita; preservar em suporte digital a sua 
memória intelectual; partilhar o conhecimento 
científico e técnico alcançado, contribuindo 
para a geração de novos conhecimentos; 
aumentar o impacto da produção científica no 
meio académico e de investigação; aumentar 
a visibilidade dos resultados da investigação e 
contribuir para o reforço da imagem do IPCB 
enquanto entidade produtora de ciência e 
geradora de conhecimento científico.

Artigo 2.º
(Depósito de documentos)

1. O depósito de documentos no RCIPCB pode 
ser efectuado através das opções de arquivo 
e de auto arquivo. Na opção de arquivo o 
depósito de documentos é efectuado pelas 
Bibliotecas das Unidades Orgânicas às quais os 
depositantes estão afectos. Na opção de auto 
arquivo o depósito de documentos é efectuado 

Política de Depósito de Documentos no Repositório Científico do Instituto 
Politécnico de Castelo Branco (RCIPCB)

pelos próprios autores.
2. No caso das Teses de Doutoramento e das 
Dissertações de Mestrado o arquivo é sempre 
efectuado pelas Bibliotecas, após autorização 
formal dos respectivos autores.
3. Relativamente às Dissertações de Mestrado, 
só serão depositadas aquelas que possuam nota 
quantitativa igual ou superior a dezasseis valores.

Artigo 3.º
(Princípio da não exclusividade do depósito)

O depósito de documentos no RCIPCB é 
efectuado de forma não exclusiva mantendo os 
autores dos documentos todos os seus direitos.
 

Artigo 4.º
(Política de depósito)

Para a prossecução dos objetivos do RCIPCB, 
e sem prejuízo dos direitos de autor já cedidos 
a terceiros, torna-se obrigatório o depósito no 
Repositório de todos os documentos produzidos, 
de acordo com os seguintes critérios:
a) a totalidade da produção científica e 
técnica do IPCB. No entanto, o acesso a 
estes documentos deve ser restringido pelos 
prazos estabelecidos pela política de restrição 
dos respectivos editores, ficando acessíveis, 
no Repositório, apenas os metadados que 
descrevem os documentos;
b) a totalidade da produção editorial do IPCB, 
independentemente do tipo de documento e 

de suporte;
c) as dissertações de mestrado e as teses 
de doutoramento mediante assinatura da 
declaração de autorização respectiva, e nas 
condições previstas no n.º 3 do artigo 2.º;
d) a produção científica ou técnica de 
natureza confidencial ou patenteável, deve ser 
depositada de modo a garantir a salvaguarda 
dessas condições.

Artigo 5.º
(Recomendações)

1.O Instituto Politécnico de Castelo Branco 
recomenda a todos seus membros a publicação 
de artigos científicos em publicações periódicas 
que se encontrem em livre acesso.
2.O IPCB recomenda igualmente a todos os seus 
membros que mantenham os direitos de autor 
sobre as suas obras ou, caso não seja possível, 
que garantam o direito de disponibilizar uma 
cópia no RCIPCB, observando a faculdade de 
depósito na modalidade de acesso restrito.

Artigo 6.º
(Disposições finais)

As disposições constantes do presente 
documento entram em vigor no dia seguinte ao 
da sua aprovação.

Aprovada pelo Despacho nº 7/12 de 18 de 
janeiro


