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Resumo 

O Repositório Científico do Instituto Politécnico de Castelo Branco (RCIPCB) está em 
atividade desde 2010, possui 6 comunidades, as escolas do IPCB e tem como objetivo 
promover a disponibilização em livre acesso e texto integral, de toda a produção científica 
do IPCB. Com o objetivo de monitorizar a dinâmica de funcionamento do RCIPCB, foi 
elaborado um estudo para avaliar o nível de interiorização da filosofia do Livre Acesso (Open 
Access) ao conhecimento, o nível de aceitação do RCIPCB por parte da comunidade 
académica e a sua predisposição para colaborar no projeto. Foi distribuído aos 
docentes/investigadores do IPCB um inquérito online e os resultados obtidos foram tratados 
com recurso ao programa SPSS. Os dados preliminares revelaram que 96,8% dos 
respondentes conhecem o RCIPCB e destes 95,7% atribuem-lhe muita importância em 
termos de reputação institucional. A este nível, com os principais impactos identificados 
foram na imagem, na visibilidade e na reputação da instituição (77,7% das respostas). A nível 
da reputação individual como autor (78,9% das respostas), os principais impactos 
identificados foram na reputação científica, no reconhecimento pelos pares e no aumento do 
número de citações (90,4% das respostas). Dos 66% respondentes que indicaram utilizar o 
RCIPCB, 37,% referiram utilizá-lo diariamente sendo a atividade mais referenciada a pesquisa 
científica.  80,9% dos respondentes informaram que aconselham os seus estudantes a 
utilizar o RCIPCB. Relativamente à Política de Depósito de Documentos no RCIPCB, 66% dos 
respondentes informaram conhecê-la embora 68% revelem desconhecer a obrigatoriedade 
implícita em depositar no RCIPCB os seus documentos. Verificou-se ainda que 69,1% dos 
respondentes possui documentos depositados no RCIPCB, sendo a opção de depósito 
mediado a mais utilizada (73,1% das respostas). 87,2% dos respondentes com documentos 
depositados no RCIPCB referiu pretender continuar a depositar. O estudo permite-nos 
concluir que existe um bom nível de aceitação e reconhecimento do RCIPCB revelando, 
igualmente, que devem continuar a ser desenvolvidas atividades de motivação e 
acompanhamento do processo de angariação e depósito de documentos no sentido de 
aproximar, ainda mais, o RCIPCB à sua comunidade científica. 
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