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O que é o Repositório Institucional
É uma coleção de documentos digitais;

A i di i l fl d i ífiArquivo digital que reflete a produção científica e
que tem como objetivo reunir, preservar,
divulgar e dar acesso à produção intelectual
acumulada e desenvolvida, em formato digital;

l d f b lImplica um depósito numa interface web simples
no qual o depositante insere os metadados (data,
nome de autor, título, nome de publicação e o
texto completo do documento em formato PDF).
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Objetivos  Visibilidade , Acessibilidade e Impacto

Armazenando de forma coerente e estruturada; 

Preservando em formato eletrónico, de acordo com as 

normas internacionais, a memória científica institucional;

Dif di d d i id d dé i liDifundindo a produtividade académica em acesso livre ou 

condicionado.

3©     Direção S.D.B.

Nota:  é importante a uniformização do critério de acesso onomástico

Metadados

Metadados (significa dados sobre dados).

Tipos:p

descritivos (identificação e localização – Dublin Core);

administrativos (criação, direitos, controlo de acessos);

estruturais (relação entre objetos).

Os metadados serão validados pelos SDB

4©     Direção S.D.B



08‐11‐2011

3

Condições para o depósito em 
Auto‐Arquivo

Ser produzido (autor ou co‐autor) por  membros da UTAD

Estar em formato digital preferencialmente em PDF

Estar completo e pronto para o depósito

Conceder licença não exclusiva para o depósito

Atribuir o identificador persistente para cada item, comunidade 

ou coleção armazenada no sistema (sistema CNRIHandle System)
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Direitos de Autor

Di i  

Protege o ato 
imaterial da 

criação

Direitos de Autor
obra enquanto bem jurídico

Direitos 
Morais

Paternidade da obra

criação

Copyright
matriz de 
proteção da 
obra para os 
exemplares 
em que ela é 
reproduzida
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Direitos 
Patrimoniais

(Intransmissibilidade) A obra existe em 
si mesma
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Direitos de autor (cont.)

As condições de cedência de direitos a terceiros são variáveis.
Mas em muitos casos continuam a permitir o auto‐arquivo de
uma cópia do trabalho em servidores institucionais ou pessoaisuma cópia do trabalho em servidores institucionais ou pessoais.

(http:// repositorium.sdum.uminho.pt)

As políticas das editoras e revistas internacionais podem ser
consultadas em:

Sherpa Romeo Project

Romeo é um banco de dados pesquisável sobre políticas editorais 
de auto–arquivo  de artigos de revistas científicas na web e em 

repositórios de acesso aberto

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
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Código de cores
As listagens facultadas classificam as políticas de 
copyright e de auto‐arquivo, através de categorias de cores

Preprints (fase anterior 
ao peer‐review)

Auto‐arquivo postprints
(doc. final pós peer‐

review)

Auto‐arquivode 
preprints e postprints

Não permite 
auto‐arquivo
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Significado do termo
Preprint

Preprint – é o da primeira versão, versão draft ou rascunho 
de um artigo – antes de ser avaliado pelos pares (peer‐
review), mesmo antes de qualquer contacto com um editor.

Outro significado do termo preprint pode ser o de artigo 
finalizado, revisto e corrigido, pronto para publicação –
mas numa versão diferente da formatada pelo editor. 

As listagens SHERPA/RoMEO caracterizam os preprints
como a versão do artigo antes do processo de peer‐review .
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Significado do termo
Postprint

Postprint – é a imagem ou formatação do conteúdo do artigo 
publicado pelo editor para publicação, i.e. são os artigos tal 

    bli dcomo aparecem publicados.

Em termos de aparência, o seu formato pode não ser 
exatamente igual ao do artigo publicado. Em alguns casos, as 
editoras não permitem que o autor use o PDF produzido pela 
editora, mas é permitido que o autor produza uma versão 
ó i  (   t úd  i l   d   ti   bli d )     
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própria (com conteúdo igual ao do artigo publicado) para a 
depositar num repositório. 

As listagens SHERPA/RoMEO caracterizam os postprints como a 
versão depois de avaliada e com as alterações introduzidas. 
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Objetivos

Proceder à compilação das políticas de auto‐arquivo das editoras e 
revistas científicas nacionais;

Incluir a informação na base de dados do projeto SHERPA/ROMEO;

Traduzir o sítio Web do projeto SHERPA/ROMEO para português;

1

2

3

Avaliar o interesse das revistas em aderirem ao Serviço de Alojamento 
de Revistas Científicas (SARC) a ser disponibilizado no âmbito do 
RCAAP.

4
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Projeto Dulcinea (Espanha)

Conhecer as políticas editoriais
e fornecer a informação sobre aç
política de auto‐arquivo das
editoras, mas também divulgar
as melhores práticas a respeito
do estabelecimento as políticas
sobre o Copyright na literatura
científica, o uso de licenças ou
reutilização das mesmas de
forma mais transparente e
eficaz, tanto para o autor como
para o leitor.
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Equipa de Apoio

Serviços de Documentação e BibliotecasServiços de Documentação e Bibliotecas

‐ Dra. Margarida de Carvalho (m.carvalho@utad.pt)

‐ Dra. Gina Santos (gina.santos@utad.pt)

D  Gil G  ( @ t d t)‐ Dr. Gil Gomes (ggomes@utad.pt)

Ou através das extensões 2780/ 2782
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