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O REPOSITÓRIO CIENTÍFICO DO 
INSTITUTO
POLITÉCNICO DE LISBOA foi constituído em setembro de 2011, integrado, em dezembro do mesmo
ano, no Repositório Científico de Acesso Aberto de
Portugal (RCAAP).
O Repositório divulga a produção científica produzida
pela comunidade académica do IPL, contribuindo para
a visibilidade e impacto da investigação desenvolvida.
A iniciativa, para além de assegurar o depósito da memória intelectual e científica, promove o livre acesso à
informação.
Ao longo destes dois anos de atividade constata-se o
crescimento do Repositório Científico ao nível de conteúdos, e da procura, evidenciada pelos números da consulta e downloads efetuados.
De um modo geral, o Repositório Científico cumpre os
requisitos do acesso aberto. Os documentos que estão
em acesso restrito são por imposição dos autores ou por
compromissos de ordem legal (e.g., autorizações legais
junto das editoras das revistas científicas).
Em alguns casos, os autores disponibilizam uma versão
preprint que não obedece a constrangimentos editoriais.

https://www.facebook.com/RCIPL
www.rcaap.pt
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CONTATOS
Diriga-se à biblioteca/serviço da unidade orgânica a que pertence:
Escola Superior de Comunicação Social
Anabela Teixeira
ateixeira@escs.ipl.pt
Escola Superior de Dança
Lília Rodrigues
lrodrigues@esd.ipl.pt
Escola Superior de Educação de Lisboa
Rui Teófilo
ruit@eselx.ipl.pt
Escola Superior de Música de Lisboa
Luísa Marques
lmarques@esml.ipl.pt
Escola Superior de Teatro e Cinema
Luísa Marques
luisamarques@estc.ipl.pt
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Maria da Luz Antunes
mluz.antunes@estesl.ipl.pt
Paula Carvalho
paula.carvalho@estesl.ipl.pt
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ana Lavado
Biblioteca (para depósito de dissertações de mestrado)
biblioteca@sa.isel.pt
Fátima Piedade
Serviço de Documentação e Publicações - SDP
(para depósito de artigos científicos, comunicações, relatórios, provas de
especialista, entre outros)
sdocpub@sa.isel.pt
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa
Biblioteca do ISCAL
biblioteca@iscal.ipl.pt

JÁ PARTILHOU A SUA
PRODUÇÃO CIENTÍFICA?

3500
Mais de...

DOCUMENTOS

NO REPOSITÓRIO CIENTÍFICO
DO INSTITUTO POLITÉCNICO
DE LISBOA EM

ACESSO ABERTO

Disponibilize em acesso aberto no Repositório
Científico do Instituto Politécnico de Lisboa

Caro (a) professor (a), investigador (a)
do Instituto Politécnico de Lisboa
O acesso aberto não é uma tendência recente, ganhando
uma dimensão maior, nos dias de hoje, graças à rapidez
e menor custo dos meios digitais. O acesso aberto,
ou acesso livre à produção científica permite que o
conhecimento tenha um alcance dentro e fora da
comunidade académica.
São várias as vantagens quando publica o seu trabalho
científico no repositório científico do Instituto
Politécnico de Lisboa, para além de contribuir para que
a ciência possa estar acessível ao público, tem maior
probabilidade de ser citado.
Também as instituições ganham com o acesso
aberto, obtendo maior visibilidade, tornando-as mais
conceituadas sendo mais procuradas por alunos,
investigadores e outros parceiros.
Partilhe o seu trabalho científico. Informe-se na biblioteca/
serviço da unidade orgânica a que pertence.

No total de 1983 repositórios o
Repositório Científico do IPL (RCIPL)
consta na posição 634 do Ranking Web
of Repositories (julho 2014)
Em Portugal o Repositório Científico do
IPL figura no 18.º lugar num total de 41
repositórios (julho 2014)
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EUA é o país que mais consulta o RCIPL

Mais de um milhão e meio de downloads

Em 3 anos registaram-se mais de 900.000 consultas ao RCIPL
VANTAGENS EM PUBLICAR NO REPOSITÓRIO CIENTÍFICO ?

•

maior visibilidade da produção científica

•

aplicações práticas do resultado da
investigação

•

maior probabilidade de ser citado

•

conformidade com regras de financiamento

•

retorno do investimento por perto dos
contribuintes

•

maior possibilidade de acesso à investigação
científica pelos países da CPLP e países
emergentes

•

conhecimento científico acessível ao público
em geral

DOCUMENTOS DEPOSITADOS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

artigos
dissertações de mestrado
artigos
comunicações e posters
capítulos
monografias bacharelato
livros
palestras
teses de doutoramento
recensões
relatórios
preprint
materiais pedagógicos
documentos em acesso restrito

Contribua para o progresso científico

