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Uma Década de Acesso Aberto na UMinho

Criado em 2003, no seio da iniciativa e-UM (Campus Virtual - Uni-
versidade do Minho), o Repositório Institucional da Universidade do 
Minho – RepositóriUM - reúne presentemente mais de 24.500 docu-
mentos e acaba de atingir outro marco significativo na sua história - 
ultrapassou os 10.000.000 downloads, dos quais mais de 1.904.000 so-
mente em 2013, oriundos de 235 países e territórios de todo o mundo. 

Para assinalar o décimo aniversário do RepositóriUM os Servi-
ços de Documentação organizam a exposição ‘Uma década de 
Acesso Aberto na UMinho’ que dá a conhecer um pouco da histó-
ria do RepositóriUM e do seu impacto, dentro e fora da UMinho.

Os marcos mais significativos estão ilustrados na Timeline Open Ac-
cess UMinho, ponto 1 da exposição, e representam atividades e inicia-
tivas que contribuíram para o desenvolvimento e consolidação do Re-
positóriUM e do Acesso Aberto no contexto nacional e internacional. 

A exposição comemorativa dos 10 anos do RepositóriUM foi ins-
pirada na Timeline e organizada em 10 seções que reúnem um 
conjunto de objetos, folhetos informativos, documentos oficiais e 
outros recursos ilustrativos dos acontecimentos mais relevantes.

9. Uma Década de Acesso Aberto na UMinho e no Mundo - 
é o mais recente livro publicado pelos 
SDUM que assinala o décimo aniversá-
rio do RepositóriUM e que oferece uma 
ampla panorâmica da evolução e da si-
tuação atual do Acesso Aberto, a partir 
de múltiplas perspetivas e realidades. 
Reúne contributos de alguns dos mais 
ativos protagonistas e impulsionadores 
dos avanços neste período. Este expo-
sitor apresenta algumas das fases do 
processo de paginação, composição e 
produção do livro.

10. O vídeo “Os 10 anos do RepositóriUM: testemunhos, factos 
e perspetivas”, produzido para assinalar o 10º aniversário do Repositório 
Institucional da Universidade do Minho, pretende dar a conhecer um pouco 
mais da sua história e destacar traços do seu impacto a nível nacional e 
internacional. Para além de dados e factos históricos do RepositóriUM, são 
apresentados testemunhos vídeo de protagonistas do Acesso Aberto em 
Portugal e além fronteiras que de alguma forma se cruzaram neste percurso 
de 10 anos de existência do Repositório Institucional da Universidade do 
Minho.



cas e estruturas nos países europeus do Mediterrâneo. Um dos resultados 
principais foi a criação de Diretrizes para a Implementação de Políticas de 
Acesso Aberto para instituições e financiadores de ciência traduzidas em 
sete línguas incluindo o Português.

f. UMinho Open Access Seminar – foi uma iniciativa realizada 
pela UMinho em parceria com os projetos OpenAIRE e MedOANet. Rea-
lizou-se em Braga, nos dias 6,7 e 8 de fevereiro de 2013. Aproveitando 
a oportunidade de reunir especialistas em Acesso Aberto internacionais 
parceiros no projeto OpenAIRE e no projeto MedOANet, a UMinho orga-
nizou um evento que incluiu as reuniões formais de ambos os projetos 
e um dia de seminário com sessões sobre políticas de acesso aberto, 
ciência aberta, interoperabilidade e infraestruturas para a investigação  
(http://openaccess.sdum.uminho.pt/?page_id=1229). 
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Roteiro da exposição

1. Timeline Open Access UMinho – este poster ilustra os principais 
acontecimentos ligados ao RepositóriUM e ao Acesso Aberto na última dé-
cada, onde a UMinho teve ou tem participação, entre os quais, marcos 
relevantes da história do RepositóriUM, projetos nacionais e europeus e con-
ferências de Acesso Aberto.

2. Apresentação multimédia sobre o RepositóriUM – inclui excertos 
da apresentação original da sessão de abertura do RepositóriUM, a 20 de 
novembro de 2003, fotografias, locais onde o RepositóriUM foi apresentado 
e dados recentes sobre a sua atividade.

acesso aberto; fomentou a cooperação técnica e científica entre os países 
da Europa e da América Latina e Caribe.

d. Na continuidade do OpenAIRE inciou-se, em 2011, o OpenAIRE-
plus - 2nd Generation of Open Access Infrastructure Research for Europe 
– com o intuito de alargar a área 
de ação do OpenAIRE, amplian-
do a rede de pontos de contacto 
e repositórios e capitalizando a 
infraestrutura criada para identifi-
car as publicações com financia-
mento no âmbito do 7ºPQ e ERC. 
Para além das funções de ponto 
de contacto nacional e coordena-
dor da região sul da Europa, os 
SDUM passaram a coordenar o 
sistema europeu de Helpdesk.

e. A Rede de Acesso Aberto do Mediterrâneo iniciou-se em 2011 
através do MedOANet 
(http://www.medoanet.
eu). Em fase de conclu-
são, este projeto preten-
deu apoiar a coordenação 
de estratégias de Acesso 
Aberto, especialmente o 
desenvolvimento de políti-



zes DRIVER 2.0, com o intuito de orientar fornecedores de conteúdos, 
como gestores de repositórios, sobre como expor recursos científicos di-
gitais utilizando o protocolo OAI-PMH e metadados Dublin Core, criando 
interoperabilidade através da homogeneização das saídas (output) dos re-
positórios. 

b. Em 2009, deu-se início ao projeto OpenAIRE (http://www.openai-
re.eu) que estabeleceu a infraestrutura Europeia para a implementação do 
Acesso Aberto na Europa. Pretendeu apoiar os investigadores no cumpri-
mento das condições Open Access do 7º Programa-Quadro e do Conselho 
Científico do ERC. Criou um amplo sistema de helpdesk, baseado numa 
rede distribuída de pontos de 
contacto nacionais e regio-
nais em 27 países, em que os 
SDUM assumem a coordena-
ção dos países da região sul e o 
ponto de contacto em Portugal. 

c. Iniciado também em 2009 
o NECOBELAC (http://www.ne-
cobelac.eu) promoveu uma rede de 
colaboração entre os países Euro-
peus, Latino Americanos e Caribe. 
Atuou no campo da saúde pública e 
pretendeu melhorar a escrita cientí-
fica e os modelos de publicação em 

3. Conferências Open Access @ConfOA – A Universidade do Mi-
nho organizou, em maio de 2005, a primeira conferência sobre o Open 
Access em Portugal, inaugurando 
uma série de cinco conferências que 
se realizaram sempre na UMinho até 
2010. A partir de 2009, resultado do 
Memorando de Entendimento assinado 
entre os Ministros da Ciência e Tecno-
logia de Portugal e do Brasil o evento 
passou a designar-se por Conferência 
Luso-Brasileira de Acesso Aberto com 
realização alternada anualmente entre 
Portugal e Brasil.

4. Início do RepositóriUM – este expositor reúne diversos documentos 
dos primeiros anos do RepositóriUM, como o plano de comunicação, o kit 
de adesão para novas comunidades, 
o folheto informativo e o cartão de 
Natal para divulgação da iniciativa, e 
uma cópia do Despacho RT-56/2004 
que estabeleceu a primeira política de 
Acesso Aberto da universidade. O ex-
positor inclui ainda um mapa-mundo 
sinalizando os locais onde foi apresen-
tado o RepositóriUM bem como os pa-
íses de onde foram recebidas visitas, 
estágios, programas de mobilidade, 
etc. de profissionais a trabalhar na 
área do Acesso Aberto e dos repositórios.



7. Bibliografia sobre Acesso Aberto e Repositórios – estão dispo-
níveis para consulta um conjunto de 
livros sobre o RepositóriUM, Acesso 
Aberto assim como algumas teses e 
dissertações sobre temas afins. 

8. Projetos Europeus – neste expositor encontram-se materiais de di-
vulgação e outros documentos dos projetos europeus, relacionados com o 
Acesso Aberto e os repositórios, em que a UMinho tem vindo a participar. 
Nesta área estão também expostos roll-ups sobre os projetos em execução 
assim como folhetos informativos que pode levar consigo.

a. O primeiro projeto Europeu no qual a UMinho foi parceira foi o DRI-
VER II (http://www.driver-support.eu), 
em 2007. DRIVER é o acrónimo de 
Digital Repository Infrastructure Vision 
for European Research e visou a cons-
tituição de uma estrutura organizacio-
nal e tecnológica para implementar 
uma camada de dados pan-europeia 
que permitisse o uso avançado de 
recursos de conteúdos na área da in-
vestigação no ensino superior. Um dos 
principais resultados foram as Diretri-

5. Open Access Week – é uma iniciativa global, com seis anos de exis-
tência, que pretende promover o Acesso Aberto e esclarecer as comuni-
dades académicas sobre os benefícios 
e as vantagens de partilhar o conhe-
cimento científico. Neste expositor 
apresentam-se alguns objetos e ma-
teriais de divulgação e promoção do 
Acesso Aberto na UMinho usados du-
rante as várias edições da OA Week.  
http://www.acessoaberto.pt/semana 
http://www.openaccessweek.org 

6. Projeto RCAAP – RCAAP é o acrónimo de Repositório Científico de 
Acesso Aberto de Portugal (http://
www.rcaap.pt). A Universidade do Mi-
nho foi um dos impulsionadores do 
RCAAP sendo responsável pela coorde-
nação técnica e científica deste projeto 
desde o seu início, em 2008. O projeto 
RCAAP apoiou e promoveu a criação de 
quase três dezenas de repositórios em 
Portugal, e contribuiu decisivamente 
para a adoção de cerca de uma deze-
na de políticas institucionais de Acesso 
Aberto.
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