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história de um história de um 
repositório 
institucional



Reorganização de serviços do IPL:

Bibliotecas do IPL 

passarem a trabalhar 

como uma unidade

Rentabilização de 

esforços, recursos 

humanos e recursos 

materiais



No âmbito da reorganização de 
serviços do IPL:

Proposta das Bibliotecas (2006):

Criar o 
Repositório Repositório 
Institucional 
do IPL 
utilizando o 
software:



Objectivos do Repositório

Preservar a memória científica do IPL;

Contribuir para a divulgação da investigação 
realizada no IPL e para o aumento do seu 
impacto;impacto;

Reforçar a imagem do IPL enquanto produtor 
de conhecimento;

Aumentar a visibilidade do IPL a nível 
nacional e internacional.



Objectivo: Esclarecer a comunidade
académica sobre o Open Access e os
Repositórios Institucionais.

Iniciativas:

Divulgação do

Projecto Repositório – 1ª fase (2007)

Divulgação do

projecto via e-mail;

Realização do

Encontro sobre

Repositórios

Institucionais;



Publicação de um

artigo na revista

Politécnica.

Projecto Repositório – 1ª fase (2007)

Politécnica.



Projecto Repositório – 1ª fase (2007)

Foi constituído um grupo de trabalho composto
por:

Membros das Bibliotecas do IPL;

Membros da Unidade de Ensino à Distância;Membros da Unidade de Ensino à Distância;

2 alunos de projecto do curso de Engenharia
Informática da ESTG.

Parametrização e instalação do DSpace



Projecto Repositório – 1ª fase (2007)

Perante a inexperiência dos alunos

e a reduzida disponibilidade dos

informáticos da UED para os

apoiarem, a parametrização doapoiarem, a parametrização do

DSpace não ficou totalmente

concluída…



Em 2008 o processo de instalação e

parametrização do DSpace foi retomado por um

dos informáticos da UED e uma das bibliotecárias

dos SDIPL.

Projecto Repositório – 2ª fase 
(2008/2009)

Março de 2009: Dspace instalado e devidamente

parametrizado num servidor do IPL, preparado

para a entrada em produção do Repositório.



Projecto Repositório – 3ª fase (2009)

Março 2009: Surgiu a oportunidade de
candidatura ao SARI – Serviço de
Alojamento de Repositórios Institucionais do
RCAAP.

IPL apresenta candidatura

Candidatura aprovada a 31/03/2009



Projecto Repositório – 3ª fase (2009)

Entrada em produção em Agosto de 2009:

IC-Online (http://www.iconline.ipleiria.pt/)



Estrutura do Repositório

Optou-se por uma estrutura simples e não 

hierarquizada, tendo sido criada apenas uma 

comunidade designada IPL e várias colecções, 

correspondentes a tipologias documentais:



Acções de divulgação realizadas

• Envio de e-mail à comunidade académica a solicitar a 

colaboração mediante o envio de documentos para o 

Repositório;

• Divulgação do 

repositório na página

inicial do portal inicial do portal 

dos SDIPL;

• Colocação do logo 

“Estamos no RCAAP” 

nos portais do IPL 

e dos SDIPL;



Acções de divulgação realizadas

• Divulgação do Repositório e projecto RCAAP 

nas sessões de formação B-ON realizadas 

pelos SDIPL;

• Envio de e-mail aos docentes que enviaram 

documentos para o Repositório com a documentos para o Repositório com a 

informação que os documentos já estão 

disponíveis na B-ON (através do RCAAP);

• Publicação de uma notícia na revista 

Politécnica.



Documentos depositados

Colecção Nº de documentos

Comunicações em conferências e congressos internacionais 53

Artigos em revistas internacionais 28

Working papers 19

Comunicações em conferências e congressos nacionais 14

Dissertações de Mestrado 11

Trabalhos académicos 7

Artigos em revistas nacionais 6

Teses de Doutoramento 5

Livros 1

TOTAL 144



Consultas e downloads



Acções de divulgação a realizar em 2010

• Realizar uma sessão informativa para chefias 

(Presidência do IPL e Direcções das Escolas e de 

Unidades de Investigação);

• Sensibilizar a Presidência 

do IPL para a importância do do IPL para a importância do 

estabelecimento de uma 

política de auto-arquivo;

• Realizar sessões 

informativas dirigidas a docentes 

em todos os Campi do IPL, nas quais será fomentado o 

auto-arquivo;



Acções de divulgação a realizar em 2010

• Continuar a divulgar o Repositório nas sessões 

de formação B-ON, EndNote, e outras, 

realizadas pelos SDIPL; 

• Publicação de artigos sobre o Repositório • Publicação de artigos sobre o Repositório 

na imprensa local e regional.



Obrigado pela 
vossa atenção!

Dulce CorreiaDulce Correia
dulce.correia@ipleiria.pt

Rosa Marcos

rosa.marcos@ipleiria.pt


