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O repositório da Universidade da Beira Interior – uBibliorum – foi implementado em 2009 e no seu percurso destaca-se a

crescente adesão da comunidade académica (na dupla capacidade de produtores e utilizadores de conteúdos) e os constantes

esforços na sua divulgação e marketing, na interoperabilidade entre sistemas, no melhoramento da arquitetura da

informação, na cooperação nacional/internacional e na qualidade contínua.

2010          2011         2012         2013         2014         2015         2016         2017         2018

ESTATÍSTICAS GERAIS*

Comunidades: 44  |  Coleções: 52 | Documentos: 5.526 | Utilizadores registados: 507 | Downloads: 2.816.608 

UBiBLIORUM

POLÍTICA DO 
REPOSITÓRIO –

ACESSO ABERTO
Obrigatoriedade de 

auto-depósito

2017

Faculdade/Centro/Instituto de investigação/Parcerias

Departamentos/Unidades de investigação/Parcerias

- Dissertações de mestrado e teses de doutoramento

- Documentos por auto-depósito

INOVAÇÃO

Nova hierarquia de coleções

dissertações/teses e outro para autodepósito. Esta inovação trouxe mais-

valias incrementais não só para o utilizador quando procede ao

autodepósito, mas também na arquitetura da informação que torna a

pesquisa mais eficaz. O objetivo foi fornecer uma interação pessoa-

computador o mais amigável possível.

Após implementação da versão 5 do DSpace, tirou-se partido das melhorias a nível da estrutura da base, em particular a

simplificação do processo de autodepósito pela existência de uma drop box por tipologias de documento. Em função desta

alteração foram eliminadas subcolecções por tipologia de documento e criados apenas 2 layouts em cada coleção: um para

Validação e normalização

Um outro aspeto fundamental do uBibliorum tem sido a aposta no rigor de normalização relativamente à validação dos metadados.

Esta é feita a vários níveis e por vários serviços, cabendo à Biblioteca a validação técnica biblioteconómica.

* Para efeitos do 13º Congresso Nacional BAD, estes dados compreendem o período de 2010 a 30/9/2018. 
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TOTAL DE DOCUMENTOS POR ANO*

1071319

806978

408318

86498 58555

TOP 5 DOWNLOADS POR PAÍS*
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TIPOLOGIA DE DOCUMENTOS*

TIPOLOGIA DE ACESSO*

5357
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