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Com o parecer fivor6vel dos Diretores das Escolas e da Diraora da Biblbt€ca Geral da

Universidade de Evora 6 aprovado € fnsto ern vigor o Regulamsnto do RQosit6rio Digital

  da Universidade de Evora anexo a €ste D€spaclro

Universilade de Evora, I dejulho de20l3.
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REGULAMENTO

Acesso Livre ao Conhecimento Cientifico

na

Universidade de Evora

&-n



Politica de Dep6sito de Documentos no

Reposit6rio Digital de Publicag6es Cientificas

da Universidade de Evora.

INTRoDUcAo

A Univcrsidadc de Evora (UEvora) tem desde 2007, a funcionar o RDPC Reposit6rio de

Publicag6cs Cientificas tla Universidade de Evora, composto por Comunidades (Biblioteca

Ccral, Centros de lnvestigagao, Ciitedras c Departamentos da UEvora) agregado ao

RCAAP Reposit6rio Cientific,o de Acesso Abcrto dc Portugal desde Abril de 2009, e a

partir de 201I integrou tambem a Platafbrma DeG6is, facilitando assim a atualizagao dos

Cuniculos dos Docentes e lnvestigadores da Universidade de Evora, atrav6s da importagao

e exportageo de dados de uma platalbrma para a outra.

O Reposit6rio foi criado com o objetivo dc rcunir um conjunto de informagao, que

pretende difundir a investigagao realizada na Universidade de Evor4 contribuindo tamb€m

para a geraqio de novos conhecimentos, inventariar e valorizar a pteservaQao da mem6ria

lntelectual, Academica, Cientifica e Cultural, alem de constituir um instrumcnto de

monitorizaqao.

Scguindo as evolu$es tecnol6gicas c acompanhando o aumento acentuado do crescimento

do nimero de Reposit6rios, e da priitica cada vez mais difusa do ACESSO LIVRE d

Investigaqao Cientific4 foram criadas dcclaragdes c recomendagoes, quer a nivel
Intcmacional como Nacional. salienta-se;

A nivel International:

2002 - Budapeste Open Accers Initiative*
2002 - ECIIO Charter 2003 - Bethesda Statement on Open Access Publishing

2003 - Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities*

2005 Politica de Open Access do Wellcome I rust

2007 c 2008 As decisdes da Comissao Duropcia IP /07/ 190 (200'7) e IPl08/1262 (2008,

2008 A politica de Auto arquivo do NIll (EUA) e o Grupo de trabalho sobre Open Access do

Conselho da Europ€an Univcrsily Association

*disponiveis em www.rdDc-ucvora.Dl



A nivel Nacional:

2006 DeclaragAo do Conselho de Reitores das Univcrsidade Portugucsas (CRUP)I

. Manifesto de apoio c recomendagio aos principios do ACESSO LIVRE d

Litcratura Cientifica, atraves do scu Presidcnte, subscrcvendo a Dcclaragao dc
Bcrlim;

Recomendaqao A implementagao dc Reposit6rios Institucionais nas Universidades
para os scus docentes/investigadores puderem dcpositar a pmdugAo cientifica;

Recomendageo da definigio de politicas institucionais c apelo ao dep6sito, sempre

cm acesso livre quando possivel, das produqdes cientificas e acaddmicas,

REGULAMENTO

Artigo l"
(Ambito)

A UEvora considera importante implementar um Rcgulamento para uma Politica de Auto-
Arquivo da produgao intelcctual da sua Comunidade de Investigadores, no Reposit6rio
Digitalde Publicaqdes Cientificas da Univcrsidade de Evora - RDPC-UEvora.

Artigo 2"
(Dep6sito de documentos)

O Reposit6rio Digital de Publicagoes Cientilicas da UEvora encontra-se eln
www.rdDc.uevota.Dl.

Todos os Docentes e Investigadores da UEvora quc sejam autores ou @ilutores, devem
depositar toda a sua produgAo cientifica, rcalizada no contexto da sua atividade acaddnica.
no RDPC adorando uma politica do auro-arquivo.

Artigo 3'
(Recomendacdes)

A UEvora recomenda a todos os Docentcs/lnvestigadores o depdsito da produgao cientifica
cm OPEN ACCESS, seguindo as rccomendag6es intemacionais e nacrcnais jd
mencionadas.

Artigo 4'
(Politica do Depdsito - aos Autores)

a) Antes de efetuar um dep6sito, o autor deverii verificar se esse arligo jri se encrntra
dcpositado por outro investigador da mesma equipa. para evitar duplicaqeo de
infbrmagio.



c)

o,

b) Os dcp6$itos deverao conter nos mctadados o miiximo de infbrmagdo possivel

recolhida pelo depositante (autor ou coauhr), e nomeadamente o email de todos os

lubres coaulorcs da Uni\ crsidadc dc Evr'rc.

o Dcpositante a rcsponsiivcl pela infirrmagdo introduzida no RDPC.

os licheiros carregados, em anexo, deverdo prefbrcncialmcntc scr cm lbrmato PDF.

Os campos a enviar para a Platatbrma DeG6is. nio sao de preenchimcnto

obrigat6rio no caso de nao pretcnder fhzcr exportaqio de dados.

O autor/coautor conccde i UEvora a Liccnga para clivulgar o contefdo, respeitando

o tipo dc acesso deiinido pclo deFDsitante no ato do dep6sito, e nio transferindo

para esta os coplrights do documenk).

Nos documentos, em que o acqiso livre. (salienta-se que existem Revistas que dAo

permisseo para o deposito dos p/c/r/irl.! - verseo cnviada para publicagdo antes da

avaliageo pelos pares c publicagio: ou dos /to.r'lpnrlt - versio tinal, depois da

avaliagio dos parcs c aprovaQao da publicagdo, - vcrificagao disponivel no site

SHERPA,/RoMeo) ndo seja dc todo pcrmitido. indo de cncontro aos copFights
cedidos a terceiros e/ou com eflitos contratuais comerciais, como o caso de Livros,
Pcdidos dc Patcntc, Documcntos/Rclat6rios dc contidcncialidadc. ctc.. aconselha-se

o dcposito dc uma partc do documcnto cm acesso livre ou o deposito na integr4
excecionalmente. em acesso restito a mctadados

56 serio agregados ao RCAAP (Rcposit6rio Cicntifico de Accsso Abeno de

Portugal) os registos de acesso livrc.
Os autores/investigadorcs quc pcrtcnQam a mais do quc uma Comunidade da

UEvora (Dcpartamcnlo, Cenlro dc InvcsligaSeo ou Cdtedra) deverao depositar a

inlbrmaqdo cm uma das comunidades, tendo como opgeo que esse mesmo artigo

fique tamb6m disponivel na outra Comunidade, dando essa infbrmaQio no campo de

lnlbrDruCdo de purl ilhe.

r)

r)

n)

Artigo 5"

(Politica do Depdsito - aos Scnijos da U.E.)

'fodas as Teses ou Dissertaqfes da UEvora aprcscntadas c discutidas publicameme,

c as quais tenham sido aprovadas. scrao depositadas no RDPC em conteido
intcgral ou parcial. Estes dcpdsitos scriu clctuaJo\ pelos Serr i!(,r da UEvora
(Biblioteca Ceral da Univcrsidadc dc Evora). c ticam tlisponibilizados para

consulta orlirc. mediantc autorizagio do autor, divulgando-se assim uma parte
muito importante da invostigagao ctbtuadi, na Univursrdade de tvora. arravds de
uma 0nica Comunidadc Bihliotcce Ocr.d/. lniciando-sc o proocsso com as teses

entrcSucs nos iltimos anos jii em lbrmab digital c posterionnentc, seri efbtuada a
passagcm das teses mais antigas tambdm para o suporte digital para que fiquem
todas disponibilizadas rrrliac.
A autorizageo do dcp6sito das tcscs ref'eridas antcriormcnte, serii conGrida atraves
do preenchimenk) da declaraqio dc depdsito no RDPC, ANEXO ao presente
rcgulamento.

a)

o)



Artigo 6'
(Validaceo dos depdsitos)

Todos os dcp<isitos deverdo ser verificados por um elemenb da Comunidade (lnterlocutor)

scguidos de uma revisAo t6cnica por partc dos Servigos da Universidade (Divisio de

Projctos c InfbrmaQAo).

Artigo 7'
(Responsabilidades da Universidade de Evora)

A UEvora compromete-se a assegurar os mecanismos nccessiirios ao bom funcionamento

das normas t€cnicas, a manter a prcserya9ao digital dos dep6sitos e o acesso permanente

aos conteidos ai depositados, e a centralizar a inforrnagao para posterior fbmecimcnto de
dados ds monitoriz-ac6es de servicos.



'.ffi
DECLARACAo DE DEPoStTo No RDPC-uEvora

Nome

Cerreio eletrdnico: Tclcfbne:
Nimerc do Carteo Cidadao:
Mestrado Doutoramento
Titulo dissertagao / tese

Orientador (es):

Ano de concluseo (deGsa da tese):

Escola:
Dcsignagdo do Mestrado ou Doutorumento (com indicageo do Ramo de Conhecimenlo caso exr$ar:

Declaro sob compromisso dc hoffa que a tesddissertaQao agora entregue corresponde ar vcrsao
aprovada pclojiri.
Dcclaro que concedo ir Universidade de Evora e aos seus agentes unxr licenqa nio-exclusiva para
arquivar e lomar acessivel, nomeadamente atravis do seu reposit6rio institucional, nas condigdes
abaixo indicadas, a minha tcsc ou dissertaqao. no todo ou em parte, cm suporle digital.
Declaro que autorizo a Universidade de Evora a arquivar e, sem aherar o contctdo. convcrrcr a r€se
ou disscftagao cntregue, pam qualquer formab dc ficheiro, meio ou suporte, nomeadamente atmvds
da sua drgrlahzaqao. para efeiros de pr6ervacao e acesso.
Concordo que a minha tese ou dissertagao seja colocada no Rcposit6rio Digital de publicagdes
Cientilicas da Universidade de Evora com o seguinte esratut,, (d$inatcap(nd\ uhd dd\ hjporcscs)

l. Disponibilizagdo intcgral do conjunto do trabalho para ac€sso mundial;
2. Disponibilizagao de parte do trabalho pam acesso mundial, (exemplo: introduQao,
indice, capitulos, conclusAo, anexos, etc.,) quais:

3. Disponibilizagio apenas dos metadados descritivos (autof litulo e resumo, entre
oulrcs)

O nivel de disponibilizaQeo, podefti ser allerado. apcDas e s6 por minha indicagao por escrito.
Relenho todos os direitos de autor rclativos a lcse ou dissenaQao. e o direilo de a usar em trabalhos
fuluros.

Evora, l J

Assmatura:


