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Enquadramento

 O Projeto Blimunda1 começou a ser desenvolvido, em 2010, na Divisão de Documentação e Cultura da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (Biblioteca da FCT/UNL)2, no âmbito do 

Projeto do Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Projeto RCAAP)3 , e com o apoio da Unidade 

Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN)4, da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).

 A ideia deste Projeto surgiu da constatação da dificuldade em saber a política relativa ao auto arquivo das 

editoras e revistas científicas portuguesas (RCPs) em repositórios institucionais (RIs), uma vez que, a quase 

totalidade destas não tinha ainda uma política definida.

1http://projeto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/sobre-o-rcaap/servicos/projecto-Blimunda 
2https://www.biblioteca.fct.unl.pt/
3https://www.rcaap.pt/
4https://www.fccn.pt/



Objetivos

 Proceder à compilação das políticas de auto arquivo das editoras e revistas científicas nacionais;

 Incluir a informação na base de dados do portal SHERPA/RoMEO1;

 Proceder à validação formal das políticas definidas junto das editoras e responsáveis das revistas científicas;

 Saber do interesse das revistas em aderirem ao Serviço de Alojamento de Revistas Científicas (SARC)2 disponibilizado pelo RCAAP;

 Sensibilizar as editoras e responsáveis pelas revistas científicas para o Acesso Aberto, através de ações de comunicação e 

disseminação;

 fornecer apoio presencial, telefónico e documentos de apoio, nomeadamente, o Kit de Contato3;

 Traduzir o portal do Projeto SHERPA/RoMEO para português (esta versão foi disponibilizada em 2011)4;

 Elaborar uma lista de RCPs tendo como base a informação presente nas seguintes bases de dados: Blimunda, SHERPA/RoMEO, 

DOAJ, Latindex, Redalyc, Scielo, Ulrichweb, Scopus, Web of Science, PubMed.

1http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
2https://revistas.rcaap.pt/
3http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/consultar-recursos-de-apoio/remository?func=fileinfo&id=392
4http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=pt



Resultados

Total de revistas

identificadas

Revistas com política 

definida
% de respostas

600 272 45%



Resultados



Trabalhos futuros

 Contactar os responsáveis das editoras e RCPs entretanto identificadas, para definirem uma política de 

depósito em RIs;

 Incluir/atualizar informação sobre RCPs no portal SHERPA/RoMEO;

 Atualizar as informações sobre as RCPs na base de dados do Projeto Blimunda;

 Contribuir para a atualização da informação sobre as RCPs nas bases de dados onde estas estejam 

indexadas;

 Atualizar a tradução da interface portuguesa do portal SHERPA/RoMEO;

 Realizar ações de comunicação e disseminação no âmbito do Projeto Blimunda.



Considerações finais

 Iniciativas como o Projeto Blimunda são importantes por tornarem os responsáveis das RCPs cientes dos 

desenvolvimentos a nível institucional e das agências de financiamento, por exemplo, no que diz respeito a 

mandatos de Acesso Aberto, e apoiá-las no estabelecimento de políticas que sejam favoráveis para as várias 

partes interessadas (aumento do nº de revistas com política definida e registada no portal 

SHERPA/RoMEO; aumento do nº de políticas favoráveis ao Acesso Aberto);

 Existe uma grande vontade de inovar e de atualizar os modelos de publicação (aumento de revistas 

eletrónicas e em acesso aberto; adesão ao SARC);

 Existe uma preocupação crescente com a visibilidade, impacto a “qualidade” das RCPs (aumento de revistas 

indexadas em bases de dados como DOAJ, Scopus e WoS; aumento de pedidos de apoio para 

indexação em bases de dados).



Questões/Contactos

mailto:blimunda@rcaap.pt
http://projeto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/sobre-o-rcaap/servicos/projecto-blimunda

