Política de Acesso Livre (Open Access) do Instituto Politécnico de Portalegre

1. Âmbito e Objetivos

O Instituto Politécnico de Portalegre (IPP) visa na sua missão, difundir o conhecimento através
da realização de atividades de pesquisa e de investigação, e do intercâmbio cultural, científico e
técnico com instituições de ensino superior nacionais e estrangeiras (artigos 1º e 2º dos
Estatutos do IPP). No âmbito dos princípios do Acesso Livre à literatura científica manifestado
na Declaração do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, o IPP pretende
promover os resultados da investigação produzida pelos membros da sua comunidade
académica, e preservar a memória intelectual da Instituição.

2. Política de Depósito de Documentos

De acordo com uma política de obrigatoriedade de depósito de todas as publicações produzidas
pelos docentes/investigadores, o Instituto Politécnico de Portalegre:
a. Requer aos seus membros o envio para depósito no repositório institucional de uma
cópia eletrónica de todos os artigos científicos aceites para publicação em revistas com
revisão científica (peer reviewed) imediatamente após a sua aceitação para publicação;
de todas as comunicações ou outros documentos apresentados em congressos e
conferências científicas; de outro tipo de publicações e documentos científicos; de
dissertações de mestrado e teses de doutoramento;
b. Requer a disponibilização em Acesso Livre de metadados (título, autores, afiliação
institucional, nome da revista científica que aceitou o artigo, etc.) de todas as
publicações definidas em (a). Eventuais períodos de embrago por parte de revistas
científicas, devem aplicar-se ao acesso e não ao depósito. No caso de publicações que
não possam ser disponibilizadas em acesso livre, o depósito deverá ser igualmente
realizado, ficando os metadados acessíveis e a publicação em acesso restrito.
c. A observação das instruções em (a) e (b), assim como a aceitação das publicações para
depósito, ficarão a cargo do administrador do repositório institucional e, no caso de
integração na coleção C3i do repositório, dos órgãos de coordenação do próprio Centro
de Investigação.

3. Recomendações

De acordo com a Declaração de Berlim, que o Instituto Politécnico de Portalegre se propõe
assinar, recomenda-se a publicação de artigos em publicações periódicas que se encontrem em
livre acesso. O IPP recomenda igualmente a todos os seus membros que mantenham os direitos
de autor sobre as suas obras, ou caso não seja possível, que garantam o direito a disponibilizar
uma cópia no repositório científico do IPP.

4. Disposições finais

Esta política entra em vigor a partir da data de aprovação. As disposições constantes do presente
documento poderão ser alvo de atualização decorrente de necessidades não previstas na fase de
implementação do processo.
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