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O RCIPCB em números
Comunidades Total doc.  Data  
 depositados*  verificação

ESACB 1002 20140321
ESALD 141 20140321
ESART 125 20140321
ESECB 575 20140321 
ESGIN 142 20140321
ESTCB 266 20140321
IPCB 21 20140321

Fonte: RCIPCB,* inclui doc. mapeados                 M.E.R.

O RCIPCB continua a evidenciar uma dinâmi-
ca de crescimento que se reflete, obviamente, 
no número de documentos que possui, regis-
tando em 20 de março de 2014, um total de 
2200 documentos depositados (incluindo 
documentos mapeados entre comunidades), 
distribuídos pelas 7 comunidades.

No que toca às Comunidades, neste número 
destacamos a Comunidade ESACB que atingiu, 
no dia 19 de março, um total de 1000 docu-

Newsletter do RCIPCB
4.º Aniversário

A Newsletter do RCIPCB celebra este 
mês de março, quatro anos de publicação 
ininterrupta. Até janeiro de 2012 Newsletter 
foi publicada mensalmente sendo os seus 
objetivos principais divulgar a evolução do 
Repositório Científico (RCIPCB) e todas as 
informações e atividades com ele relaciona-
das, proporcionar informação sobre o Movi-
mento do Livre Acesso ao Conhecimento 
Científico e, também, não menos impor-
tante, estimular o interesse e a participação 
de todos os elementos da comunidade aca-
démica do Instituto Politécnico de Castelo 
Branco (IPCB) para a participação no pro-
jeto de alimentação do Repositório. A partir 
de março de 2012 Newsletter passou a ser 
editada bimestralmente. Os seus objetivos 
principais mantiveram-se intactos e esta con-
tinua a prestar aos seus leitores informações 
sobre a evolução do RCIPCB, sobre o Movi-
mento do Livre Acesso ao Conhecimento e 
sobre outros temas considerados relevantes 
em cada momento de publicação.

Maria Eduarda Pereira Rodrigues

mentos depositados (Fig. 1). Newsletter dá os 
PARABÉNS à Comunidade ESACB e aos do-
centes/investigadores que lhe estão afetos, pelo 
primeiro milhar de documentos arquivados 
numa comunidade do RCIPCB.

No entanto, a dinâmica de crescimento do 
repositório é alimentada por todas as comuni-
dades como é, aliás, visível através da rubrica 
“RCIPCB EM NÚMEROS” presente em todas as 
edições de Newsletter.

Figura 1 – Documento 1000 da Comuni-
dade ESACB

Maria Eduarda Pereira Rodrigues

Comunidade ESACB - Documento 1000

Vai realizar-se de 6 a 8 de outubro, na Uni-
versidade de Coimbra a 5.ª Conferência Lu-
so-Brasileira de Aceso Aberto. A conferência 
procura reunir as comunidades portuguesa e 
brasileira cujas atividades se enquadram nos 
pressupostos do livre acesso ao conhecimento, 
nomeadamente repositórios e revistas de aces-
so aberto, e que são desenvolvidas no âmbito 
de instituições de ensino superior.

Os seus objetivos principais são a partilha, dis-
cussão, produção e divulgação de conhecimen-
tos, práticas e pesquisa sobre o acesso aberto 
em todas as suas dimensões e perspetivas.

Os temas a serem tratados são os seguintes: 
Repositórios de publicações científicas; Redes 
de repositórios de publicações científicas; Re-
vistas científicas de acesso aberto; Repositórios 
de dados científicos; Políticas e mandatos de 
acesso aberto; Interoperabilidade entre os re-
positórios e outros sistemas de informação de 
apoio à atividade científica e académica; Siste-
mas de gestão da Ciência e Tecnologia (CRIS); 
Preservação digital; Direitos de autor e Acesso 
aberto, bibliometria e métricas alternativas.

A data limite para submissão de propostas de 
comunicação ou pósteres é o dia 23 de abril de 
2014. Mais informações podem ser recolhidas 
em http://www.acessoaberto.pt/c/index.php/
confoa2014/2014

Maria Eduarda Pereira Rodrigues

Os campeões do auto-arquivo
Uma das principais características dos Re-

positórios é a possibilidade de os autores efetu-
arem o depósito dos seus trabalhos científi-
cos, de forma direta, através de auto-arquivo. 
O RCIPCB faculta também esta possibilidade 
aos seus docentes/investigadores. Esta op-
ção é igualmente recomendada pela Política 
de Depósito de Documentos no RCIPCB, pro-
mulgada através do Despacho n.º 115/2013 do 
Presidente do IPCB. No entanto, os docentes/
investigadores, na sua maioria, têm optado pelo 
arquivo mediado, ou seja, têm preferido ceder 
os seus documentos para serem arquivados 
pelo staff das bibliotecas do IPCB.

Considerando que o auto-arquivo deve ser “a 
prática”, Newsletter investigou no RCIPCB e desco-

briu que existem 49 docentes/investigadores do 
IPCB que têm optado por esta forma de depósito 
sem intermediação. De entre estes, 8 depositaram 
um total igual ou superior a 10 documentos.

Tabela 1 – Os campeões do auto-arquivo

Docente Documentos Comunidade
 auto-arquivados

Luís Quinta-Nova 64 ESACB
António Rodrigues 36 ESACB
Francisco Rodrigues 26 ESALD
Paulo Neves 21 ESTCB
Vítor Pinheira 19 ESALD
Vasco Soares 11 ESTCB
Deolinda Alberto 10 ESACB
Daniel Raposo 10 ESART
TOTAL 197 RCIPCB

A Tabela 1 apresenta os docentes/investiga-
dores que mais documentos auto-arquivaram no 
RCIPCB. Estes são, até ao momento, os nossos 
campeões do auto-arquivo e disponibilizaram, 
de forma autónoma, um total de 197 documen-
tos. Os restantes 41 docentes/investigadores que 
utilizaram a opção de auto-arquivo, depositaram 
um total de 124 documentos. 

Os resultados obtidos permitem-nos concluir 
que os campeões do auto-arquivo depositaram 
61,3% do total de documentos auto-arquivados 
(n=321) no RCIPCB.    
 Maria Eduarda Pereira Rodrigues


