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Newsletter
– Repositório Científico do IPCB –

Em março de 2010 foi publicado o pri-
meiro número da Newsletter do RCIPCB, 
publicação periódica eletrónica cujo princi-
pal objetivo era divulgar a evolução do Re-
positório Científico do Instituto Politécnico 
de Castelo Branco. Adicionalmente visava 
partilhar, com a sua comunidade académi-
ca, informação relevante relativa ao acesso 
aberto ao conhecimento científico. A pu-
blicação registada com o ISSN 1647-6549 
foi ininterruptamente editada até maio de 
2016.

A Newsletter do RCIPCB garantiu que as 
iniciativas tomadas pelo IPCB no contexto 
do acesso aberto fossem sempre comuni-
cadas à comunidade académica. Nesta ca-
tegoria encontram-se os eventos internos 
e externos, tais como as conferências do 
IPCB sobre o acesso aberto ao conhecimen-
to, as incitativas desenvolvidas anualmente 
no âmbito das Internacional Open Access 
Weeks.

No dia 13 de abril de 2010 o Instituto 
Politécnico de Castelo Branco assinou, 
junto do Instituto Max Planck Gesellschaft, 
a declaração de Berlim sobre o Acesso 
Aberto ao Conhecimento Científico 
(https://openaccess.mpg.de/319790/

Signatories). Naquele momento, o IPCB 
tornou-se na ducentésima octogésima 
primeira instituição do mundo a fazê-lo. 
Atualmente esta declaração tem mais de 
setecentos e sessenta signatários. Este 
ato, a par da publicação da Política de 
Depósito de Documentos no Repositório 
Científico, o IPCB definiu os referenciais 
da orientação que imputou à difusão da 
publicação científica dos seus docentes e 
investigadores. A informação sobre estes 
dois desenvolvimentos foi veiculada, em 
tempo, através da Newsletter do RCIPCB. 

Paralelamente à definição das políticas 
de funcionamento do Repositório e dos 
seus desenvolvimentos a nível institucional, 
a Newsletter do RCIPCB foi dando nota 
da evolução do repositório no contexto 
da gestão das comunidades e coleções 
e seus documentos e na relação com 
os seus autores. Nesse sentido, entre as 
informações de carácter prático sobre 
o arquivo e autoarquivo, a Newsletter 
também produziu outras sobre questões 
como a necessidade de garantir que os 
direitos de autor sobre as publicações 
devem manter-se na posse dos respetivos 
autores, salientando, simultaneamente, a 

News sobre a Newsletter do RCIPCB
importância da partilha de conhecimento em 
modo de acesso aberto como contribuinte 
do desenvolvimento e progresso da ciência.

A publicação regressa agora mantendo 
os princípios inicialmente definidos, com o 
intuito de reforçar o potencial informativo 
relativo às questões sobre acesso aberto 
ao conhecimento, perspetiva à qual a 
abrangência do conceito de CIÊNCIA 
ABERTA veio acrescentar valor.

M.E.R.

Tabela 1 Tabela 1 – N.º de documentos/comunidade

Comunidades Total doc.  Data  
 depositados*  verificação

CATAA 42 20221107
ESACB 3901 20221107
ESALD 461 20221107
ESART 866 20221107
ESECB 1582 20221107 
ESGIN 232 20221107
ESTCB 751 20221107
IPCB 99 20221107
Fonte: RCIPCB,* inclui doc. mapeados                 M.E.R.

A tabela 1 evidencia a composição de 
cada uma das comunidades que compõem 
o RCIPCB. Esta inclui documentos 
mapeados entre comunidade/coleções 
que são documentos elaborados em 
coautoria, que surgem refletidos em mais 
do que uma comunidade/coleção.

RCIPCB… em números
 
A figura 1 regista a evolução do RCIPCB, desde 2009, data em que foram integrados os 

primeiros documentos, até ao momento presente. O pico de registos que se verifica no 
ano de 2016 deve-se à introdução no RCIPCB dos registos relativos aos dados climáticos 
observados e registados na Estação Meteorológica da ESACB.

Figura 1Figura 1 – Evolução do RCIPCB  
FonteFonte: RCIPCB em 20221107

Uma nova comunidade 
para o RCIPCB

O RCIPCB possui, desde 2019, uma 
nova comunidade. Fruto de um protocolo 
celebrado entre o Instituto Politécnico de 
Castelo Branco e a Associação Centro 
de Apoio Tecnológico Agro-Alimentar 
de Castelo Branco (CATAA) surgiu a 
comunidade CATAA com o intuito de 
divulgar a produção científica desenvolvida 
no âmbito das atividades de investigação 
daquele Centro Tecnológico Branco.

M.E.R.


