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DESPACHO N9 85/R/2018

Em conformidade com a habilitagSo legal que define a competencia subjetiva

e objetiva conferida,

respetivamente, pelos artiSos 76.e, n.e 2 e 112e, n.e 7, da ConstituigSo da Repiblica Portuguesa, pelo

arti8o 136.4 do C6di8o do Procedimento Administrativo (CPA) e pelo artigo 110.e, n e 2, alinea a), do
Regime luridico das lnstituig6es de Ensino Supedor (RllES), aprovado pela Lei n.e 62/2007

'

de 70 de

setembro, tendo sido ouvida, na medida possivel, a comunidade acad6mica com interesse direto na
disciplina juridica do presente ambito reSulamentar e tendo sido acolhidas as sugest6es pertinentes no

embito da correspondente consulta piblica do

do

RJIES

e dos artigos

1OO-a

poeto,

nos termos e para efeitos do artigo 110.8, n.e 3,

e 101.e do CPA aprovo, no uso da competencia que me 6 conferida pela

alinea o) do n.s 1, do artigo 92.s, do RllES,

o

Regulamento do Reposit6rio Abeno da Universidade

Aberta, anexo a este despacho e do qualfaz parte integrante.

Universidade Aberta, 10 de setembro de 2018

\\
)

Paulo Maria Bastos da Silva Dias
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REGUI.AMENTO DO REPOS|T6RIO ABERTO DA UNIVERSIDADE ABERTA

O Reposit6rio Aberto, sendo o reposit6rio institucional da Universidade Aberta, foi construido com o
objetivo de armazenat preservar, divulgar e dar acesso i produgeo intelectual da Universidade Aberta
em formato digital. Tem ainda como misseo reunir, num Unico sitio, o conjunto das publicag6es
cientificas da Universidade Aberta, contribuindo desse modo para o aumento da sua visibilidade e
impacto e garantindo a preservageo da sua mem6ria intelectual
A sustentabilidade da miss5o e projeto para a educaqao aberta e em rede na sociedade DiSital, por parte

da universidade Aberta (UAb), tem na Politica lnstitucional de Acesso Aberto um dos seus principais
instrumentos para a concretiza9eo do acesso livre a literatura e produgSo cientifica, constituindo o
Reposit6rio Aberto o sistema de informaCeo que permite a implementaCeo das premissas definidas.

o

Reposit6rio Aberto um sistema

de informa9ao, de recuperagio,

armazenamento e
disponibilizageo de documentos de natureza cientiflca, em suporte digital, em modelo de acesso aberto,
permite aceder ao conhecimento cientifico produzido num modelo partilhado.

Sendo

O Reposit6rio Aberto da UAb, sendo um reposit6rio tambdm inclusivo, destina-se a acolher documentos
de diversos tipos, nomeadamente, artigos cientificos, livros, capitulos, relatdrios, teses, dissertag6es,
textos de comunicag6es, li96es, materiais pedag6Sicos, dados cientificos, entre outros, e, portanto,
procura refletir a dinamica de produgSo e publicagSo cientifica da universidade.

Assim, em harmonia com as consideraq6es anteriores, e tendo em conta o Despacho Reitoral n.e
1g/R12O15, de 19 de fevereiro, incidindo sobre aspetos fundamentais como a atualizaCeo da Politica
lnstitucional de Acesso Aberto, as responsabilidades da L,niversidade, ou a uniformizagSo da afiliaqeo
institucional, 6 apresentado o "Regulamento do Reposit6aio Aberto da Universidade Aberta", em
conformidade com o articulado do presente documento.

A DireCSo de Servilos de Documentageo, da Universidade Aberta, desencadeou anteriormente o inicio
do procedimento do presente regulamento administrativo, em conformidade com o artiEo 98.e, n.e 1do
C6dito do Procedimento Administrativo (CPA), tendo o Magnifico Reitor como responsirvel pela diregSo
do procedimento, atGv6s do Despacho n.p 61/R/2018, de 4 de junho, aprovado a dispensa de audiencia
dos interessados por impraticivel, nos termos da alinea c), do n.e 3, do arti8o 100.e do CPA, dado que a
natureaa da matdria o justificava, por o objeto do proposto regulamento ser do interesse de toda a
comunidade universitiiria e ter como prop6sito reunir, num inico sitio, o coniunto das publicag6es
cientificas da Universidade Aberta, contribuindo desse modo para o aumento da sua visibilidade e
impacto e Ealantindo a preservagao da sua mem6ria intelectual.
Nos termos do mesmo Despacho n.e 611R12018, de aprovagao do projeto de regulamento, este foi
objeto de consulta piblica e divulSagSo na 2.! s{rie do Di'tio do Repiblrcd e no sitio institucional da UAb
(uob.pt), pelo prazo de 30 dias iteis, para recolha de sugesraes, de acordo com o artito 1o1.e do cPA e
artigo 110.e, n.e 3 do Re8ime Juridico das Instituig6es de Ensino Superior {RJIES), aprovado pela Lei n.e
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62/2007, de 10 de setembro, tendo sido acolhidas todas as sugest6es pertinentes sobre o mesmo,
apresentadas nesse ambito_

Consequentemente, nos termos da habilitageo legal que define a competencia subjetiva e objetiva
conferida, respetivamente, pelos artigos j6.e, n.e 2 e 112.e, n.e 7, da Constituigeo da Reptblica
Portuguesa, pelo artigo 136.s do CPA, pelos artigos 11.e, 92.s, n.e 1, alinea o) e 110.e, n.e 2, alinea a), do
fulEs, e pelo artigo 7.e dos Estatutos da UAb, homologados pelo Despacho Normativo n.s 65-8/2008,
publicados no Dititio do Repiblicd,2.r s6rie, n.e 246, de 22 de dezembro, e depois de ouvidos a
comuhidade acad6mica e os servigos competentes da uAb e acolhidas as su8est6es da consulta publica,
o Reitor da L,niversidade Aberta, ap6s ter aprovado o presente Regulamento do Reposit6rio Aberto da
Universidade Aberta, determina, nos termos e para efeitos dos artigos 13S.e e 139.e do CpA, que o
mesmo, constituido por este preambulo e pelo seguinte articulado, seja publicado no portal da UAb
(!gLpl:) e com aviso informativo no Didtio do Repiblico de modo a produzir os efeitos nos termos
indicados no artigo 18.e.
CAP,TULO

I

Dlsposig6es Ge,als
ARTIGO

I.9

Leis habilitantes

O presente regulamento 6 elaborado ao abrigo do disposto no artigo 76.e, n.e 2 da Constituicao da
Reprblica Ponuguesa, nos artigos 92.e, n.e 1, alinea o) e 110, n.e 2, alinea a), do Regime Juridico das
lnstituicSes de Ensino Superior, aprovado pela tei n.e 62/2007, de 10 de setemb.o, no artigo 63.0-A, n.e
2, do Estatuto da Carreira Docente Universitdria (ECDU), em anexo a republiaagSo do Decreto-Lei n.e
448/79, eletuada pelo Decreto-Lei n.e 2O5/20O9, de 31 de a8osto, nos artigos 1.s e 3.s, alinea d), do
Procedimento Administrativo.
ARTIGO 2.E

DefiniC6es
Para efeitos do disposto no presente regulamento, entende-se por:

a)

(Repositdrio Aberto), o reposit6rio institucional da UAb, sistema de informageo que suporta as
operag6es de intestSo, arquivo. preservagSo e disseminatSo de informageo digital produzida na
Universidade Aberta;

b)

(Administrador do Reposit6rio Abefto), a pessoa responsdvel pela gestao do Reposit6rio
Aberto, da Direqeo de Servicos de Documentaqao {DSD);

c)

(Dspacer, a plataforma eletr6nica que permite depositar, gerir, disseminar e preservar a lon8o
prazo a produgSo cientifica e intelectualde uma instituiqao;

d)

(Reposit6rio de instituigSo de ensino superior), o sistema de informaeSo de uma institui9eo de
ensino superior que permite armazenar, preservar e divulgar o acervo das publicag6es cientificas
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produzidas

na instituig;o de ensino superior

e

que respeita as politicas e

directrizes

estabelecidas pelo RCAAP;

e) (RCAAPT, o portal dos Reposit6rios Cientificos de Acesso Aberto de Portugal;

f) (SARI),

o Serviqo de Alojamento de Reposit6rios lnstitucionais do projeto RCAAP;

para fins de
c) (Metadadosr, dados sobre dados, associados a objetos ou sistemas de informaCeo
descri9So, administrageo, uso, preservaCeo, etc i

h) <lnstituicSo responsdvel pela opelagao do Reposit6rio Aberto), a Universidade Aberta (UAb).

ARTIGO 3.9

Ambiio de apli.agio
1-

o presente regulamento aplica-se a toda a produg5o de natureza cientifica ou tdcnica levada a cabo
por elementos da comunidade da lJAb, nomeadamente, docentes, investigadores, discentes,
trabalhadores em fung6es ptblicas e outros colabo.adores.

2

-

As publicag6es resultantes da produgeo referida no numero anterior, que integrem
Aberto, devem ser disponibilizadas em formato digital.

3

-

Para efeito do 6mbito de aplicageo
Reposit6rio 6 constituida:

o Reposit6rio

do presente regulamento, a comunidade de interesse do

a)
b)

Pelos 6rg5os de governo, dire9ao e Sesteo da Universidade Aberta e respetivos membros;

c)

Pelo priblico em geral.

Por docentes, investigadores, bolseiros, funciondrios, estudante e quaisquer outras pessoas
colaboradoras da Universidade Aberta;

ARTIGO 4.8

objetivos

1- o

presente regulamento tem como objetivos estabelecer as regras do acesso, ingestao e
preserva9eo do Reposit6rio Aberto, no sentido de reunir, num inico sitio, o conjunto das
publicag6es cientificas da UAb e de contribuir para o aumento da sua visibilidade e impacto, bem

como de garantir a preserva!6o da sua mem6ria intelectual.
2

-

Para efeitos de aplicaEao do n.e 1, os objetivos do Reposit6rio Aberto da UAb sao os seguintes:

a)

Promover a integragSo da produgSo cientifica da comunidade acad6mica da Universidade Aberta

numa (nica plataforma;

b)

Aumentar o impacto da produgSo cientifica da comunidade acad6mica da Universidade Aberta
nos meios acaddmicos e de investi8aESo;

c)

Divulgar

e

permitir

o

Iivre acesso

d

produgSo cientifica desenvolvida pela comunidade

acaddmica da Universidade Aberta;

Pdg. 3 de 18

r

AbERTA

www.uab.pt

d)

Partilhar o conhecimento cientifico e t6cnico alcangado, contribuindo para a gerag;o de novos
conhecimentos;

e)

Promover a valorizagSo da mem6 a intelectual e cultural da Universidade Aberta;

f)

Preservar em suporte digital a mem6ria intelectual da Universidade Abertaj

g)

Melhorar a monitorizagSo, avaliageo e gest;o das atividades de investigagao desenvolvidas pela
comunidade acad6mica da Universidade Aberta;

h) Ser um sustent6culo do

Sistema de AvaliagSo

do

Desempenho

do pessoal Docente

da

Universidade Aberta.

-

Para

a concretizagao dos objetivos mencionados no ndmero anterior, a Universidade

Aberta,

atrav6s da DSD, tendo em conta as descritas valoncias, deve:

a)

Estabelecer e assegurar os procedimentos necessiirios i preservag:o dos conte[dos digitais nele
depositados, garantindo o acesso permanente aos mesmos (por um prazo minimo de 5 anos);

b) Apoiar e esclarecer dividas no processo de dep6sito de publicac6es;
a) Apoiar no esclarecimento de quest6es relacionadas com o direito de autor;
d) Fornecer estatisticas sobre a utilizagSo (consultas e dowrloods) dos documentos depositados no
Reposit6rio Abertoj

e)

Validar os metadados dos documentos, assegurando a qualidade dos mesmos para efeitos de
recuperageo da informagSo e autenticidade;

t)

Garantir

g)

Promover aq6es de divulgageo e formageo para utilizadores;

a

interoperabilidade do Reposit6rio Aberto com outros sistemas
informageo (Portal RCAAP, De6ois, OpenAlRE, etc)j

h) Apoiar

iniciativas instituciona;s
conhecimento cientif ico;

i)

Difundir periodicamente

e

e

servi9os de

de relevo que visem maximizar o beneficio pUblico

do

pelos melhores meios todos os aspetos relacionados com o

desenvolvimento do Reposit6rio Aberto;

j)

Manter atualizada a piigina do Reposit{rrio Aberto.
ARTIGO 5.9

Estrutura do Reposit6rio Aberto
1-

Reposit6rio Aberto estii implementado sobre a plataforma Dspace que possibilita, de forma f6cil e
expedita, a recolha, descrigSo, distribuigeo e preservagao dos documentos em suporte digital.

2-

O Reposit6rio Aberto 6 um rcposit6rio alojado no Servigo de Alojamento de Reposit6rios
lnstitucionais (SARI), e esti inte8rado nos Reposit6rios Cientificos de Acesso Aberto de portugal
(RCAAP).

3- A gestao do Reposit6rio Aberto estS a cargo da L,niversidade Aberta, atrav6s da Diregeo de ServiEos
de Documentageo,
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4-

A manutenCso do soltware e restante infraestrutura de suporte do Repo5it6rio Abeno est6 a cargo
da FCT.

5-

Todos os documentos presentes no Reposit6rio possuem um identificador Unico e persistente
lhondle).
O Reposit6rio Aberto estii estruturado em comunidades temdticas, subdividido em coleg6es em
funtSo da tipologia dos documentos e, dentro de cada uma das comunidades, poder6o, sob
proposta dos interessados, ser criadas sub-comunidades.

6-

7- A proposta de criagSo de novas comunidades deve ser submetida ao administrador do Reposit6rio
que dard parecer e a reencaminharii para decisSo do Conselho cientifico da uAb

8- Uma vez aceite a proposta de criaqao da nova comunidade. pelo Conselho cientlfico, esta passard a
integrar a estrutura do Reposit6rio pelo servigo gestor do Reposit6rio Aberto

CAPITULO II

cEsrAo

DE

DocuMENTos, DEpOs[os
ARTIGO

E

urlLlzAooREs

5.'

Dep6sito e aaesso aos conteudos

1-

O Reposit6rio Aberto 6 alimentado pelo dep6sito das provas acad6micas (dissertac6es de mestrado,

teses de doutoramento e provas de agregagao), pelas publicag6es da Universidade Aberta
(peai6dicos, Editora eUAb e documentos do Arquivo Audiovisual na comunidade Recursos
Educacionais Abertos - REA) e pelo auto arquivo.

2-

De acordo com a Politica lnstitucional de Acesso Aberto da UAb, os autores dos documentos devem,

preferencialmente, proceder ao dep6sito da sua produgSo cientifica em livre acesso e em texto
integral; verificando-se essa impossibilidade, podem selecionar outras modalidades e definir
periodos de embarto.

3-

Dado que o embargo pode ser aplicado ao acesso mas n5o ao dep6sito, no momento do dep6sito

devereo ficar imediatamente disponiveis os metadados da publicaceo depositada, bem como a
indicaceo do periodo de embargo a que o conteido da publicaceo est6 sujeito.

4-

Terminado o periodo de embargo, o conte(do integral passare a estar disponivelem acesso aberto,
no Reposit6rio Aberto (Anexo 1ao presente re8ulamento).

s-

A ingesteo de qualquerdocumento no Reposit6rio estd

a)

Provas acad6micas:

sujeito,s seguintes re8ras e/ou circuito:

o documento aprovado em provas pliblicas, remetido pela DireCeo

de

servicos Acad6micos (DSA), 6 depositado e disponibilizado no Reposit6rio pela DsD;

b)

Recu6os Educacionais Abertos

-

REA: seo depositados e disponibilizados no Reposit6rio pela

DSD;

c)
d)

Edic6.s eUAb: seo depositados e disponibilizados no Reposit6rio pela DSD;
Peri6dicos UAb: sao depositados e disponibilizados no Reposit6rio pela DSD;
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el

Auto arquivor o dep6sito do documento 6 submetido pelo autor, a valida96o cientifica 6 feita
pelo Coordenador da Comunidade, a validagSo de metadados e a disponibilizagao no Reposit6rio
Aberto s5o da competoncia da DSD; se o dep6sito for rejeitado, o Coordenador deve indicar ao
autor o motivo da rejeigSo; ap6s a verificaCao dos metadados, com pequenas valorizac6es ou
n6o, o registo 6 enviado para o Reposit6rio, sendo-lhe atribuido um hordle pelo sistema.

5-

No sentido de obtenqSo de uma descrigdo normalizada e de garantia do controlo da qualidade do

registo dos documentos depositados, os metadados introduzidos pelo autor no auto arquivo sao
aivo de verificagSo e validagao pelos competentes servigos da UAb.

78

-

O Repositdrio Aberto pode inte8rar os mais variados tipos de ficheiros, nos formatos constantes do
Anexo 2 ao presente re8ulamento.
S5o depositantes do Reposit6rio Aberto (conforme Anexo 3 ao presente regulamento):

a)

A Diregao de Servi9os de Docu.nentafio da UAb, quanto a provas acaddmicas, a provas de
agregagSo, a publicagoes UAb (peri6dicos e eUAb)e a documentos REA;

b)

Os Auto.es, atrav6s de auto arquivo: Docentes da lJAtj lnvestigadores; Colaboradores neo
docentes da UAb; Colaboradores externos (em co-autoria com autores da UAb; no ambito de
protocoios; no ambito da atividade dos Centros de tnvestigaCSo da UAb); Estudantes, com
trabalhos produzidos sob orientageo de docentes ou investigadores da UAb.
ARTIGO 7.C

Doaumentos

E imperativo que os conteidos a submeter para dep6sito no Reposit6rio possuam determinadas
caracteristicas que Barantam a sua credibilidade, fiabilidade, disponibilidade, integridade e
compatibilidade face is tecnologias utilizadas, devendo, para tal, cada documento obedecer aos
seSuintes requisitos:

a)
b)

Ser de natureza cientifica ou t6cnica;

c)
d)
e)

Nao seref6mero;

Estar em formato di8ital;

Respeitar o limite de espa9o estabelecido;
Estar completo e na sua versSo final, pronto a ser disponibilizado de acordo com as autorizag6es
dos autores e as politicas de dep6sito do Reposit6rio;

f)

Cumprir as regras do direito de autor e estar em conformidade com as politicas editoriais;

g)

Cumprir integralmente a legislaqeo apliciivel, nomeadamente em mat6ria de propriedade
intelectuale proteceo de dados pessoais.
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ARTIGO 8.9

Utilizadores

1-

O registo do utilizador no Reposit6rio d obrigat6rio para a submissSo de documentos e para que
novos documentos em
integragSo
possa criar alertas, nomeadamente sobre

de

a

comunidades/cole96es do seu interesse.

2-

No proaesso de submissao de documentos, o autor deve obritatoriamente assinalar a licen9a de
distribuiCso n5o exclusiva, com o fim de conceder legitimidade ao Reposit6rio para manter e tornar
acessiveis os documentos depositados.

3-

No 6mbito do Reposit6rio, s5o considerados dois tipos de utilizadores, em funceo da sua relaC5o
funcional com a Universidade Aberta:

a)

Utilizadores lntemos - os membros da UAb que podem depositar documentos, ou seja,
docentes, investi8adores e colaboradores neo docentes; estes utillzadores tem de efetuar o
registo no Reposit6aio;

b)

Utilizadores Externos-os cidadaos capacitados com acesso

i

intemet; estes utilizadores podem
registar-se no Repositdrio ou podem manter-se como utilizadores an6nimos, apenas
pesquisando, descarreBando e utilizando os documentos e a informa9ao disponivel; se
efetuarem o registo como utilizadores, podem criar alertas para cole!6es do seu interesse e
receber informac6es sobre novos dep6sitos que ai ocorram; os utilizadores pertencentes a este
grupo neo podem depositar documentos no Reposit6rio Aberto.
ARTIGO

9.'

Direito de Autor

1-

Os depositantes de documentos no Reposit6rio Aberto devem possuir autorizaqeo para depositar e
disponibilizar os documentos no Reposit6rio.

2 - No caso do arquivo mediado, o registo das permiss6es/autorizag6es, independentemente da forma,

conferidas pelo(s) autor(es) ou pelo(s) proprietiirlo(s) ,ega(is) do(s) documento(s) deve ser
construido, mantido e salvaBuardado, de forma a poder ser recuperado e apresentado em qualquer
momento, sob solicitaCeo, devendo a resposta a esta necessidade ser dada pelos servigos da UAb
atravds da conserva9;o, em arquivo, de c6pia da declaragSo de cedencia de direitos, assinada pelos
autores,
3 - o direito de autor pertence sempre ao autor, exceto quando este o tenha transmitido ou cedido
formal e explicitamente a terceiros, como 6, de um modo geral, o caso das publicag6es em revistas
cientificas e neo obstante as politicas dos editores diveagirem multo ent.e si e muitas vezes
permitirem o auto arquivo de uma c6pia do documento em servidores institucionais, em
reposit6rios cientificos ou em piginas pessoais.

4

ji

tenham sido publicados devera o autorverificar, junto
das editoras respetivas, as condig6es contratualizadas quando da aceitagSo dos seus artiEos para
publicaqao; a informageo sobre a politica de auto arquivo das Editoras e de direito de autor estii

- Caso os arti8os a submeter ao Reposit6rio

di5ponivelatrav€sdosHERPAProjectem@apoliticade
auto arquivo das Editoras 6 assinalada por diferentes cores.
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5

- Se o autor desconhecer a politica da editora ou que tipo de declarag5o assinou, pode solicitar
autorizacSo e editora para depositar o seu documento no Repositdrio Aberto
htto://www2.uab.pt/servicos/sd/formularios/autorizacaoEditora.ohp

6

-

.

O Reposit6rio Aberto neo exige exclusividade, pelo que o autor pode proceder livremente

;r

publicaqSo da sua produgSo cientifica noutros loca,s.
ARTIGO 1O.S

Controlo de autoridade

1-

O controlo de autoridade no Repositdrio Aberto 6 efetuado pela UAb, atrav6s da DireCAo de Servigos

de DocumentagSo.

2-

S5o aceites as seguintes formas para referenciar os nomes dos autores:

a)
b)

Para as dissertac6es de mestrado e teses de doutoramento, considera-se o nome completo do
autor na sua forma desenvolvida com entrada pelo apelido.

Para os outros tipos de documentos

a forma do nome do autor pode apresentar

tr6s

modalidades, no entanto, apenas pode vi8orar uma Unica forma de nome para cada autor:

.
.
.
.

Entrada pelo apelido na sua forma desenvolvida, sendo os restante5 nomes abreviados;
Entrada pelo apelido seguido do primeiro nome, ambos na sua forma desenvolvida;

considerar-se a omissao do primeiro nome pr6prio em beneficio do segundo nome pr6prio
ou de um 6nico outro apelido em alternativa ao Ultimo;
UtilizagSo do nome pelo qual o autor 6 jd conhecido.

3 - Para efeito de controlo permanente da forma do nome de cada autor no Reposit6rio Aberto, o editor

de metadados deverii consultar e respeitar o indice de autores do Reposit6rio Aberto.
4 - Os depositantes deverSo referenciar o(s) nome(s) do(s) autor(es) que consta(m) do(s) documento(s)

depositado{s), de forma uniformizada; quando isto neo se verificar, os editores de metadados
deverSo fazer pesquisa porapelido e verificartodas as formas registadas do nome.

5 - Sempre que possivel, dever-se-i perguntar aos autores como pretendem que o seu nome

seja

referenciado no Repositdrio Aberto.

5

- No caso de autores exteriores
nimero de ocor16ncias-

A instituiq6o, dever-se-d escolher o nome que evidencie um maior

ARTIGO 11.'

Referencias bibliogrifi cas

12-

Como serviCo de gestSo do Reposit6rio Aberto, a Direg6o de Servigos de DocumentatEo poderii, no
ato de validageo de metadados, preencher o aampo "dc. ldentilier- citotlor", nos documentos cujo
depdsito 6 da sua responsabilidade.

o referencial adotado, poderii ser equacionada a implementageo de alteragoes,
proposta
mediante
enviada ao Administrador do Reposit6rio.

Sendo a NP 405
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ARTIGO

12.'

RevisSo e validagio de metadados

1-

Existem v6rios tipos de metadados:

a)

Descritivos, que servem para identificagSo e localizagao;

b)

Administrativos, que respeitam a cria96o, a dareitos, a controlo de acesso, etc.;

a)

Estrutulais, que relacionam os objetos-

2 - Para obter uma descrigeo normalizada e Sarantk o controlo de qualidade do re8isto dos documentos

depositados, os metadados introduzidos pelo autor no auto arquivo seo sempre alvo de verifica9eo
e validagSo final pela equipa da Dire9eo de Servigos de DocumentaqSo
3 - O elemento que efetua a verificaqeo/validagSo dos metadados deve ainda:

a)

Verificar se o documento depositado 6 o que consla do registo;

b)

Verificar

a

conformidade relativa ao dep6sito na cole9eo que o seu tipo determina.

4 - De forma a proceder a verificageo dos metadados dos documentos depositados no Reposit6rio
Aberto, sao estabelecidos variados crit6rios, conforme constam do Anexo 4 ao presente
regulamento,
ARTIGO

13.'

Responsabilidades
Para asseBumr a dinamica inerente il gesteo do Reposit6rio Aberto de acordo com a sua misseo, embito

respetivas compet6ncias estabelecidas pelos Estatutos e pelo
Regulamento da Estrutura Org6nica da UAb, 6 definida, no 5mbito de aplica9eo deste regulamento, a
se8uinte ordem de responsabilidades e compet6ncias:

e

objetivos,

e sem prejuizo das

1- A Diregao de ServiCos e Documentageo,

como servigo a quem compete a testao do Reposit6rio

Aberto da uAb, compete:

)

a)

Estabelecer e assegurar os procedimentos necessirios
garantiro acesso permanente ao materialai depositado;

b)

Apoiar e esclarecer dividas no processo de dep6sito de publicag6es;

preservagao digital dos conteidos e

c) Apoiar e esclarecer quest6es relacionadas com o direito de autor;
d) Efetuar o dep6sito de documentos na comunidade Recursos Educacionais
e) Promover aq6es de divul8agSo e formagao para utilizadores;

Abertos;

f)

Verificare validar os metadados dos documentos submetidos;

g)

Garantir a interoperabilidade do Reposit6rio com outros sistemas e servigos de informagSo da
Universidade Aberta, ou externos (RAD, Portal RCMP, Dec6is, OpenAlRE);

h)

Fornecer estatlsticas sobre a utilizacSo {consulta e downloads) dos documentos depositados no
Reposit6rio Aberto;
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i)

Apoiar iniciativas institucionais de relevo que visem maximizar

o

beneficio pUblico do

conhecimento cientif ico;

j)

o depdsito de Provas Acaddmicas defendidas na lnstitui9ao. Na forma de arquivo,
dep6sito destes documentos no Reposit6rio Aberto corresponde ao arquivo mediado e
Efetuar

o
6

sempre realizado pela DSD. Para certificagao de que o fiaheiro depositado corresponde .l vers5o
final do documento, defendido e aprovado em provas piblicas, a DSD s6 deve aceitar
documentos enviados pela DiregSo de Servigos Acaddmicos. A Diregao de Servigos de
DocumentagSo deve ainda assegurar que o documento 6 acompanhado pela ,,Declarae6o de
Dep6sito de Dissertagdes e Teses no Reposit6rio Abeno" assinada pelo autor. Veja-se a ligag60:
hltpsr/portal.uab.ordsd,/s!-contenr/uploads/siEs119,0l8/0s/Imp-12-13 A00Declara%C3%A7%C3%Afo-de-Dep%C3%Blsito-de-Disserta%Cl%A7%C3%Bies-e-Tescs

no

Reoosit%C3%B3rio-Abero.pdf

2-

k)

Garantir a formateo dos colaboradores afetos as atividades do Repositdrio Aberto. Deverao ser
frequentadas, anualmente, pelo menos, duas ace6es de formacao com a durageo minima de
quatro horas. As acA6es de formacSo podem ter cariz interno ou externo;

l)

Efetuar auditorias ao funcionamento do Reposit6rio Aberto, de forma sistem6tica.

Ao Conselho Cientifico compete:

a)

Validar a estrutura de comunidades e colec6es do Reposit6rio, bem como os respetivos
coordenadores cientificos;

b)

Deliberar sobre o tipo de acesso dos documentos acad6micos
Teses de Doutoramento.

3-

4-

-

Dissertag6es de Mestrado e

A DiregSo de Serviqos Acad6micos 6 responsiivel por:

a)

Entregar na Direceo de Servigos de DocumentagSo c6pias dos documentos acad6micos
defendidos e aprovados em provas piblicas;

b)

6arantir que o documento entregue corresponde a versSo final aprovada pelo jUrij

c)

lnformar sobre a classifica9ao obtida na defesa. Nas teses de doutoramento, quando a nota da
defesa tem implicagSes na disponibilizagSo em livre acesso no Reposit6rio, a Direceo de SeNigos
Acad6micos deverii enviar c6pia da ata das provas ptblicas;

d)

Entre8ar a declaragSo do autor relativa

i

disponibilizaCSo do documento no Reposit6rio.

Os Coordenadores Cientiflaos das comunidades do Reposit6rio Aberto devem:

a)
b)

Aferir a relevancia cientifica do documentoj
Verificar se o documento depositado 6 o que consta do registo.
ARTIGO 14."

Pedidos de .6pia
Nos casos em qlre um documento n6o possui permiss6es de acesso ao seu texto integral, o utilizador
pode solicitar a sua consulta, preenchendo um formulSrio que lhe 6 enviado, no qualdeve ser indicado o
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nome do utilizador, o seu endereco electr6nico, bem como o identificador do documento e, ainda,
motivo do pedido de c6pia.
ARTIGO 15."

Publi.acio de autoria Partilhada
Nos casos de autoria partilhada por dois ou mais autores da comunidade uAb, seo as seguintes as
situat6es distintas que podem ocorrer:

a)

Autoria partilhada com autores de instituig6es exteriores e Universidade Aberta - d o autor,
membro da comunidade UAb, que ap6s verificag6o das quest6es relacionadas com o direito de
autor, deve efetuar o dep6sito;

b)

Autoria partilhada por autores da mesma unidade organica da Universidade Aberta - apenas um do5
autorea efetua o dep6sito na comunidadei se ocoraer mais do que um dep6sito para o mesmo
registo por um autor diferente, o Reposit6rio reserva-se o direito de o eliminar;

c)

Autoria partilhada por autores pertencentes a diferentes Unidades Ortanicas da Universidade
Aberta - o documento 6 depositado apenas uma ve?, (conforme referido no ponto b), podendo o
dep6sito, mediante indicaCSo dos autores, ser mapeado para outra{s) comunidade(s), evitando, desta
forma, a duplicacSo de documentos-

caPlTuLo
DrsPosre6Es FrNArs
ARTIGO 16.9

Anexos
Todos os anexos a este regulamento fazem parte inte8rante do mesmo e consideram_se aqui como
totalmente reproduzidos para todos os efeitos legais.
ARTIGO 17.P

Drividas e omiss6es

As dividas e omissoes suscitadas pela aplica9eo do presente regulamento serao sanadas pelo reitor,
ouvida a DSD e o administrador do Reposit6rio Aberto.
ArtiSo 18.e
Entrada em

vitor

ao da publicaceo no Diiirio da Repdblica de aviso
publicitagao,
com
vista
e sua plena eficiicia
informativo respeitante e respetiva

o presente regulamento entra em vigor no dia seguinte
Lisboa, UAB, 10 de setembro de 2018.

-

O Reitor da lJniversidade Aberta, Poulo Matio Bostos do Silvo

Dios-
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AiIEXO 1do Regulamento do Reposit6rio Aberto da Universidade Aberta

Tipos de acesso aos documentos

C.ndif6cs

Tipos dc Acesso

oPCnAcceas

Acesso livre ou aberto

cl06€dAccess

Acesso fechado

D€sarldo
Disponibilizag;o livre na web.
O documento n5o estii em livre acesso na web.
Os utilizadores finais n;o tem acesso ao texto

completo.
O documento neo este em livre acesso na web.

restrictedAcc6ss

Acesso restrito

Os utilizadores finai5 n5o t6m acesso ao

texto

comPleto.
embaatodAccess

est, indisponivel por um periodo
limitado de tempo, Iindo o qual serii
disponibilizado em acesso aberto.
O documento

Acesso embarSado por um

determinado periodo

ANEXO 2 do Regulamento do Reposit6.io Aberto da Universidade Ab€rta

lista de Fo natos autorirados para dep6sito no RCAAP
Domfnlos
de

tolmatos

Acr6nlrno do

Iormato
autorirado

DesitnagSo

td.nlr. do

Rcler€ncla /€x€mplo

formato
autodzado

ISO 19005 -3:2012 Document management

PDF/A

Portable
Document
Format/Archival

Doaument
o de

texto
RTF

ODF

Rich Text Format

Open Document

Electronic document
file format for lon8 -term preservation
of tso 32000

-

-

-

Part 3: Use

with support for embedded files (PDF/A -3)
http://www iso orqliso/honre/store/Lataloeue ics/.
atalosue detai ics
.htm?i.i1=17&i.!2= I00& ( sl-99&.snrnrhFr= s7 2lq
1

https:/lutq! !ltr!ls!!l!.!a
zaldowf lo.d/d€ta ls aspx?ld=10725
ISO/lEC 26300 -1:2015
- Open Document Formatfor
Office Aoolications
(OpenDocument) v1.2
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http://www.iso.orBliso/home/s1ore/catalogue tclca
taloque detail.
htm?csnumber=66363

csv
XML

oDs

comma-Sepalated
Extensible MarkuP

Lantuare

Open Document
Spreadsheet

Dador
clcnlfRcos
.tsoN

http://tools.ietf .orslhtml/rfc4180

htto://www.w3-orF/xML/
lso/lEC 26300 -1:2015
Offce Applications
(openDocument) v1.2

-

Open Document Format

http://www.iso.orq/iso/home/store/cataloEue
taloque detail.htm?
csnumber=66353

Javascript Object

htto://ison-schema.orFllatest/i50n-schema-

Notation

core.html

tc/ca

setting File
RDF

IXT
Aualo

lmatgm
bldlm€nsl
onal

MP3
TIFF

uncompressed
SVG

lmrtem
v€todal

EPS

(Resource

oescription
Framework)

http://www.w3.orFlRDF/

Text File

httos://en.wikipedia.orqlwiki/Text

MPEG Audio

Tagged lmage

M

Formal File
scalable Vector
Graphics
€ncapsulated

Postscript

http://www.w3.orP/Graphics/5VG/

http5://oartrg!.4lqbeleryblu.lEllcyt:lqpc-le!l
/5002.tPSF Soec.odf

originalmas
acompanhado
de manual de
utilizageo,

ile

Stream. Lav€r lll

Formato

Protrama
dc
cornpstad

f

A fornecer pelo autor

instalaCeo e

requisitos
t6cnicos para a
sua execuceo
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ANEXO 3 do R€gulamento do Repositdrio Aberto da Universidade Aberta

Depositantes e aonditaes de submissao de documentos

Dcposlt nt
Docattsr da UnlEnldadc
Abert

BAdar*ei

Condic6$ de submiiseo
Documentos de natureza
cientifica e/out€cnica,
depositados em auto arquivo
Documentos de natureza
cientifica e/ou ticni.a,
depositados em auto arquivo por
um docente (advi50r)

lm.!

Documentos de natureza
tadoEs,
colabondorG ilo doo.ntes cientifica e/ou t6cnica
da U0lvcrCdade Abcrt
depositados em auto arquivo

Grlto]lr & ncporlt6rlo
Alcrto

ProduCeo acad6mica uAb
Recursos Educacionais Abertos

Peri6dicos UAb
EdiE6e5 eUAb

cob'6cs
Toda5 as coleg6es das Areas

Cientifica5

Todas as coleg6es das Areas
Cientificas

Todas as coleg6es das Areas

Cientificas
DissertagSes de Mestrado
Teses de Doutoramento
Provas de Agretaceo
Recursos Educacionais Abertos

Peri6dicos UAb
Edic6es eUAb

ANEXO 4 do Regulamenio do Reposit6rlo Abe.to da Universldade Aberta

Critdrios pa,a Verilicaq5o dos Metadados dos Documentos Depositadoi no Reposit6do Aberto

f.

ilome do autoai

Sao aceites as setuintes formas para referenciar os nomes dos autores:

.
.

Para as dissertac6es de mestrado e teses de doutoramento, considera-se o nome completo do
autor na sua forma desenvolvida com entrada pelo apelido. Ex: Silva, N4aria Josd Antunes

Para os outros tipos de documentos a forma do nome do autor pode apresentar tr€s
modalidades, sendo que apenas pode vigorar uma Unica forma de nome para cada autor:

o

Entrada pelo apelido na sua forma desenvolvida, sendo os restantes nomes abreviados
Ex: Silva, M. J.

o

Entrada pelo apelido seguido do primeiro nome, ambos na sua forma desenvolvida.
Ex: Silva, Maria.Josefa
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o

considerar-se a omissao do primeiro nome pr6prio em beneficio do segundo nome
pr6prio ou de um inico outro apelido em alternativa ao Ultimo:
Ex: Silva,losefa

o

UtilizagSo do nome pelo qual o autor 6 je conhecido
Ex:

los6 Maria Sutana Silva - entra como sutana, Jos6

O controlo de autoridade no Reposit6rio Aberto 6 sempre efetuado pela Diregao de Servigos de
DocumentaCEo.

Para efeito de controlo permanente da forma do nome de cada autor no Reposit6rio Aberto, o
editor de metadados deverd consultar e respeitar o indice de autores do Reposit6rio Aberto.
Os depositantes deverSo referenciar o(s) nome(s) dos autor{es) que constam do(s) documento(s)

depositado(s), de forma uniformizada. Quando isto nao se verificar, os editores de metadados
deve.So fazer pesquisa por apelido e verificartodas as formas registadas do nome.
Sempre que possivel, dever-se-ii per8untar aos autores como pretendem que
referenciado no Reposit6rio Aberto.
No caso de autores exteriores
nimero de oco116ncias.

i

o seu nome

Seia

instituigSo, dever'se_6 escolher o nome que evidenciar um maior

2, Titulo:
conforme referenciado no documento e de modo independente da norma de acordo ortogrdfico em
vi8or,
Apenas a primeira letra do titulo deve ser em mairscula. Excetuam_se os casos dos nomes cientificos,
das si8las ou acr6nimos ou quando as regras de ortografia assim o determinem.
Para os casos de
Ex:

titulos em outras linguas, devem ser cumpridas as mesmas re8ras

leitura:teoria e priitica.

Ex: Reading: theory and practice.

3. oata:
o ano de publicacao.

4.

CitaCSo:

A DsD poder6 no ato de validagao de metadados, preencher o campo "dc. ldentifier. citation", nos
documentos cujo dep6sito 6 da sua responsabilidade.
Recomenda-se a utilizageo da norma NP 405.

5. ldentificadores:
sempre que o documento tenha identificadores associados (Dol, URN, ISBN, lssN, ...), estes devem ser
registados no campo de metadados correspondente.
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6,

Estado da publicat5o:

O estado de publicacSo da versSo depositada.

7,

Lihgua:

Deve indicar a lingua principal do documento.

8.

Tipo d€ doaumento:

Otipo de documento selecionado no registo deve corresponder ao tipo de documento depositado.

9.

Tipo de acesso:

O tipo de acesso ao documento selecionado no registo deve corresponder ao

tipo de acesso em que

documento se encontra disponibilizado no reposit6rio.

l:€slr EJibilolrN

10. Data de embaago:
Caso

o depositante pretenda que o documento fique em acesso embargado durante altum tempo,

deverii indicar o dia e o m€s relativo ao final do embar8o. Nos casos das teses/dissertag6es o processo 6
igual, sendo o embargo autorizado por um periodo miiximo de 3 anosl ou at6 que o autor manifeste,
escrito, indica9eo
disponibilizageo
acesso aberto- Veja-se
link
hltp://www2.uab.prseflicos/sd,teposilorioaberto/desracho
95 r 2013.l)df .

por

de

em
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11. Palavl€s.chave:

As palavras-chave devem ser introduzidas, uma por cada subcampo, sendo a primeira letra de cada
palavra sempae escrita em mai[scula.
Quando apliciiveldevem ser igualmente introduzidas palavras-chave em outra llntua.

Ex.:Educa95o/Escola/OryanizaEeo/Cult,.]ra/Lide.anCa/Aluno/Conflito/lndisciplina/Sucesso/
MediaCao.
Ex.: Education

/ School/

Organization

/ Culture /

Leadership

/ Student/

Conflict

/

lndiscipline

/

Success

/

Mediation.
12. Proreto financiado:

Quando o documento estiver relacionado com uma bolsa ou um projeto financiado, no formulS o de
dep6sito deverii ser pesquisada, e seleccionada, a op9So correspondente a sua identificac5o.
ProFb Fimiaialo

g9160

99160 glDCrtAT tA-,099160/2008 L6bon

'r

T

e5 before rhe I

13. Patroaihadores:

Quando o documento tiver sido objeto de patroc,nio, o autor deverd referenciar o(5) patrocinador{es)
associados

i

sua produqSo.

14. Rerumo:
Quando aplicaveldevem ser introduzidos resumos em mais do que uma lin8ua.
Para cada resumo em lin8ua diferente deve ser adicionado um novo campo resumo.

15. Gmpo desc.itao:

O campo descrigao pode conter elementos adicionais a descriCSo do documento, como por exemplo
dados relativos ao evento no embito do qual este foi produzido/apresentado ou outras informag6es
consideradas relevantes.
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