Projeto RCAAP atribui prémios de reconhecimento no seu 10º aniversário

No âmbito das comemorações do 10º Aniversário do Projeto RCAAP foram atribuídos quatro
prémios de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelas Instituições de Ensino Superior,
nos diferentes subsistemas:

Prémio 1 - Mr. / Miss Certinho/a Premeia as instituições com maior taxa de
cumprimento do Depósito Legal
- Foi considerado um fator de dimensão (+ de 300 registos no RENATES);
- Critério de desempate pelo maior número de registos no RENATES.

Foi atribuído um prémio por subsistema de ensino de acordo com o seguinte cálculo:

Origem dos dados - base de dados RENATES;

Data de extração dos dados - 09/11/2018;

Cálculo com base nos seguintes indicadores:

A - Nº total de registos no RENATES por instituição (T&D);

B - Nº total de de registos no RENATES validados com HANDLE no RCAAP.

Taxa de cumprimento = B / A

Os vencedores foram:
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- Ensino Superior Privado - Politécnico - Escola Superior de Educação de Paula
Frassinetti
- Ensino Superior Privado - Universitário - Instituto Sup. de Ciências da Saúde Egas
Moniz
- Ensino Superior Público - Militar e Policial Universitário - Academia Militar
- Ensino Superior Público - Politécnico - I nstituto Politécnico de Leiria
- Ensino Superior Público - Universitário - Universidade Aberta

Prémio 2 - Mr./Miss Repositório
Repositório

Premeia a instituição com melhor imagem de

- Votação pela comunidade a partir de printscreens da home page dos repositórios
realizada a 17 de outubro;
-

Votação entre 22 de outubro e 19 de novembro;
1 voto por responsável de repositório;
Não foi permitido votar no próprio repositório;
Venceu o repositório com maior número de votos.

Dessa votação resultaram quatro finalistas (RIA, Estudo Geral, UTAD, UBibliorum), sendo que
o vencedor foi o Estudo Geral - Repositório Institucional da Universidade de Coimbra .

Prémio 3 - EternidadePremeia a instituição com melhor score na auditoria final à norma
ISO 16363 que analisa a confiança dos repositórios digitais, nomeadamente na
capacidade de gerir e preservar o seu conteúdo a longo termo.
- Considera os repositórios SARI envolvidos na auditoria (25) por uma entidade externa a
janeiro e fevereiro 2015 que analisou as 3 áreas da norma (Gestão do Serviço, Gestão dos
Objetos, Infraestrutura e Segurança).
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Os Vencedores foram o Instituto Politécnico de Castelo Branco e a Universidade do
Algarve
.

Prémio 4 - Exportador de Ciência Premeia as instituições com maior número de downlo
ads
a
partir de origens externas
- Os valores apurados foram obtidos a partir do módulo de estatísticas dos repositórios que
disponibilizam essa informação de forma pública e dizem respeito ao período entre novembro
de 2017 a outubro 2018.
- Foi considerado um fator de dimensão com base nos seguintes valores:
- 3.000 registos depositados para instituições de ensino superior público ou privado com
repositórios próprios ou SARI;
- 1.000 registos depositados para instituições de I&D e Hospitalares;
- 500 registos depositados para instituições do Repositório Comum;
- Critério de desempate pelo maior número de depósitos.
Foi atribuído um prémio por subsistema de ensino mais um prémio para a categoria Hospitais
e Institutos de I&D, d
e
acordo com o seguinte
cálculo:
- Origem dos dados - Módulo de estatísticas disponibilizado pelos Repositórios (para os
que disponibilizam esta informação);
- Data de extração dos dados - 15/11/2018;
- Cálculo com base nos seguintes indicadores:
- A - Nº de documentos depositados-;
- B - Nº de dw em PT;
- C - Nº de dw de origem desconhecida;
- D - Nº de dw não PT = A - B - C.

Maior Exportador de Ciência = Valor absoluto de D

Os Vencedores foram:
- Ensino Superior Privado - Politécnico (não foi possível apurar esta categoria por falta
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de dados)
- Ensino Superior Privado - Universitário - Universidade Fernando Pessoa
- Ensino Superior Público - Militar - Instituto da Defesa Nacional
- Ensino Superior Público - Politécnico - Instituto Politécnico de Bragança
- Ensino Superior Público - Universitário - Universidade do Minho
- Hospitais e Institutos de I&D - Hospital Fernando Fonseca

Em jeito de homenagem a um líder que dedicou grande parte da sua carreira profissional à
disseminação do Acesso Aberto, foi entregue um quinto prémio, denominado de: Líder
espiritual do Acesso Aberto

Premeia Eloy Rodrigues, diretor dos Serviços de Documentação da Universidade do Minho
desde 2002. Em 2003, liderou a criação do RepositoriUM.
Desde
julho de 2008 lidera a equipa da Universidade do Minho que operacionaliza, em parceria com a
FCT|UCCN, o RCAAP.
Ao nível europeu, é membro do EUA Expert Group on Science 2.0/Open Science em
representação do CRUP, e tem coordenado a participação da Universidade do Minho em mais
de uma dezena de projetos financiados pela UE.
Em abril de 2015 foi eleito Presidente do Conselho Executivo da Confederation of Open Access
Repositories (COAR) tendo sido reeleito em maio de 2018 para o mandato de 2018 a 2021.
Na última década participou em mais de meia centena de palestras, seminários e outras ações
de divulgação ou formação sobre o Acesso Aberto e a Ciência Aberta na Europa , em África,
na América, na Ásia (China e Japão) e na Oceânia (Austrália).
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