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UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DE LISBOA (UAL)

Ao longo de vinte e oito anos de existência a UAL tem acompanhado o  desenvolvimento  
das  tecnologias  da informação  e  comunicação  assim  como  as  transformações  sociais, 
culturais  e  económicas  que  têm  vindo  a  operar  mudanças  signi�cativas no processo 
de comunicação cientí�ca. 
A criação de políticas, nacionais e internacionais relativas ao acesso aberto ao 
conhecimento, sustentadas pela criação de novas ferramentas tecnológicas, permitiram o 
desenvolvimento de novas formas de alojamento e de disseminação da produção cientí�ca 
desenvolvida pelas instituições de ensino superior. 
A comunicação cientí�ca de uma instituição é algo que não pode ser descurado, pois é 
através desta que se aumenta a visibilidade e acessibilidade aos conteúdos produzidos. 

CAMÕES – REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL 

Tem por objectivo armazenar, preservar e difundir a produção intelectual produzida pela 
comunidade académica da UAL.
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EQUIPA

A equipa que desenvolveu /implementou o repositório foi constituída por:
 Um Coordenador/Administrador
 Pro�ssionais de Informação
 Técnicos de Informática
 Um Designer Grá�co

TIPOLOGIA E ORGANIZAÇÃO

Camões – Repositório Institucional da UAL integra todas as provas de agregação, as 
teses/dissertações defendidas na UAL e produção cientí�ca – artigos publicados em 
revistas cientí�cas, comunicações em conferências/colóquios, relatórios, livros, capítulos 
de livros, etc. - dos Professores/Investigadores, devidamente autorizadas pelos autores.
 Os documentos produzidos, exclusivamente por membros da UAL, devem ser de 

carácter cientí�co ou técnico e entregues em formato digital.
 Está organizado em:

1.º ANIVERSÁRIO… E O FUTURO?

Após um ano de existência, Camões – Repositório Institucional da UAL começa a ser 
considerado, pela comunidade académica, como um instrumento de comunicação. 
O futuro passa por:
 Fazer cumprir a política de depósito de publicações: “A UAL aplica uma política de 

depósito obrigatório de toda a produção intelectual de docentes e ou investigadores”.
 Uma maior colaboração entre os Centros de Investigação/Departamentos e os serviços 

da Biblioteca.
 Promover e incentivar o auto-depósito através da realização de workshops e de outras 

actividades de carácter pedagógico e persuasivo!

ACÇÕES DE ESCLARECIMENTO

Para  divulgar e sensibilizar a comunidade docente 
foram realizadas duas acções de esclarecimento 
com os seguintes pontos:
 O que é o movimento de Acesso Aberto?
 O que é um repositório institucional?
 Apresentação de Camões - Repositório Institucional 

da UAL.
 Organização e Interoperabilidade com o DeGóis.
 Política de depósito de publicações.
 Direitos de autor.
 Vantagens do Acesso Aberto.

2010 – Criação do site da Biblioteca da UAL
2011 – Candidatura ao SARI/RCAAP
2012 – Adjudicação da parametrização do DSpace à KeepSolutions
2013 – Concretização/Implementação do Repositório Institucional

– Integração do Repositório Institucional da UAL no Portal RCAAP 
– Realização de acções de esclarecimento para docentes/investigadores da UAL

2014 – Promoção/Dinamização  do Repositório Institucional da UAL

COMUNIDADES - correspondem aos Departamentos e Centros de Investigação.
COLECÇÕES - correspondem às diferentes tipologias de documentos.
Cada Departamento indicará um coordenador que será o responsável pela comunicação 
com a coordenação do repositório. 

BUAL Biblioteca da Universidade Autónoma
de Lisboa

DA Departamento de Arquitectura

DRI Departamento de Relações Internacionais

DCC Departamento de Ciências
da Comunicação

DCD Departamento de Ciências Documentais

DCEET Departamento de Ciências Económicas
e Empresariais e Tecnológicas

DDIR Departamento de Direito

DH Departamento de História

DLLTI Departamento de Línguas e Literaturas
Modernas, Tradução e Interpretação

DPS Departamento de Psicologia e Sociologia

CARS Centro de Análise Económica
da Regulação Social

CEACT Centro de Estudos de Arquitectura,
Cidade e Território

CEEFE Centro de Estudos em Estratégias
e Finanças Empresariais

CELCM Centro de Estudos Linguísticos,
Comparados e Multimédia

RATIO LEGIS Centro de Investigação
e Desenvolvimento em Ciências Jurídicas

CICH Centro de Investigação em Ciências
Históricas

CIP Centro de Investigação em Psicologia

EDIUAL Ediual - Editora da Universidade
Autónoma de Lisboa

OBSERVARE Observatório de Relações Exteriores

DEPÓSITO DE DOCUMENTOS

O depósito de documentos, iniciado a 30 de Julho de 2013, realizado através dos serviços 
da Biblioteca, conta já com 45.412 pesquisas.
Foram realizados 78.929 downloads dos 317 documentos depositados.

Os Estados Unidos da América lideram a tabela de países no que diz respeito à consulta de 
documentos.

A maioria dos documentos são dissertações de mestrado, veri�cando-se um crescimento 
no depósito de produção cientí�ca dos docentes/investigadores.

Consulta de documentos por país Estados Unidos da América: 34%

Portugal: 23%

Holanda: 8%

Alemanha: 8%

N/A: 8%

Brasil: 7%

China: 6%

Itália: 3%

Rússia: 3%

Tipologia de documentos depositados Dissertações de Mestrado: 58%

Artigos/Papers: 11%

Comunicações em Conferências: 11%

Relatórios de Actividade Pro�ssional: 7%

Teses de Doutoramento: 5%

Livros e Capítulos de Livros: 7%

Posters: 1%

Patentes


