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INTRODUÇÃO 
 

O projecto Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) é uma 

iniciativa da UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento, IP concretizada pela 

FCCN – Fundação para a Computação Científica Nacional, com o desiderato de 

disponibilizar mais um serviço avançado sobre a Rede de Ciência e Educação gerida pela 

FCCN. O projecto é financiado pelo Programa Operacional Sociedade do 

Conhecimento e pela própria UMIC. 

 

As infra-estruturas e serviços a desenvolver no âmbito do projecto RCAAP destinam-se a 

ser utilizadas pelas instituições do sistema científico e ensino superior em Portugal para 

alojamento dos seus repositórios institucionais com individualização de identidade 

corporativa própria (SARI -Serviço de Alojamento de Repositório Institucionais), e, também, 

para integração num portal nacional (Meta-Repositório) que reúna e exponha os metadados 

da produção científica arquivada nos repositórios científicos de acesso livre existentes no 

país. 

  

As vantagens da disponibilização e dinamização de repositórios institucionais (RIs) de 

acesso livre têm sido amplamente reconhecidas e documentadas, porém tal como qualquer 

novo sistema de informação as primeiras etapas tem revelado alguma inércia e o 

aparecimento de problemas, dificuldades e entraves. 

 

Nesta perspectiva, é proposto este plano de comunicação, que não sendo um documento 

fechado, pretende assumir-se como um guia geral capaz de sugerir caminhos que possam 

ser seguidos, com as necessárias adaptações, melhorias, acrescentos e desenvolvimentos 

de acordo com as condições concretas de cada instituição e de cada repositório.  

 

Para o delinear foi utilizado um processo a quatro níveis. No primeiro nível identificaram-se 

oportunidades e problemas inerentes à constituição de RIs, no segundo nível definiram-se 

objectivos e planearam-se estratégias, no terceiro apresentam-se acções de 

comunicação/promoção e num quarto nível ajustaram-se métodos de avaliação/feedback 

para todo o processo.   

  

Pretendeu-se que com a interligação de todos estes elementos a(s) equipas responsáveis 

pela implementação do(s) repositório(s) obtenha(m) informações úteis, precisas, 

http://www.umic.pt/index.php?option=com_content&task=section&id=32&Itemid=360�
http://www.fccn.pt/�
http://www.umic.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=187�
http://www.posc.mctes.pt/�
http://www.posc.mctes.pt/�
http://www.posc.mctes.pt/�
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consistentes, que possam ser reutilizadas no seu contínuo melhoramento, na sua avaliação 

e consequentemente contribuir para o seu sucesso. 

 

OBJECTIVO 
 

Os Repositórios Institucionais são sistemas de informação que armazenam, preservam, 

divulgam e dão acesso à produção intelectual de comunidades universitárias. Ao fazê-lo 

intervêm fundamentalmente em duas questões estratégicas: 

 

• Contribuem para o aumento da visibilidade e “valor” público das instituições, servindo 

como indicador tangível da sua qualidade; 

 

• Contribuem para a reforma do sistema de comunicação científica, expandindo o 

acesso aos resultados da investigação e reassumindo o controlo académico sobre a 

publicação científica. 

 
Assim, o objectivo geral dos repositórios institucionais é armazenar, preservar, divulgar em 

acesso livre a produção intelectual de instituições científicas/académicas em formato digital. 

Ao reunir, num único sítio, o conjunto das publicações científicas de instituições contribuem 

para o aumento da sua visibilidade e impacto e ao mesmo tempo garantem a preservação 

da sua memória intelectual. 

 

Nesta perspectiva, este plano de comunicação tem como objectivos a definição de 

orientações estratégicas que visem a promoção e crescimento dos repositórios institucionais 

criados no âmbito do projecto RCAAP e/ou de repositórios científicos de acesso livre já 

existentes em Portugal nos quais a sua aplicabilidade se considere pertinente. Devem ser 

entendidas como estratégias de comunicação/promoção todos os processos que facilitem e 

fortaleçam uma maior participação e apoio de todos aqueles que trabalham para o sucesso 

do(s) repositório(s) da(s) instituição. 

 

Pretende-se que a sua aplicabilidade contribua para o crescimento do número utilizadores, 

incentivar o auto-arquivo de publicações em acesso livre, promover adesão de novas 

comunidades (departamentos, centros de investigação) e para a promoção do movimento 

de Acesso Livre ao Conhecimento a nível nacional e internacional. 
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PÚBLICOS-ALVO 
 

A quem - níveis interno e externo - deve a campanha responder, alcançar e afectar? 

A identificação dos alvos da comunicação é essencial para o sucesso de qualquer projecto. 

As instituições são constituídas por várias pessoas e grupos. Quando se transmite uma 

mensagem é fundamental definir a quem se dirige e adaptar a mensagem em conformidade 

com o(s) público(s) alvo.  

 

Ao avaliar-se as diferenças de conteúdos, enfoque, periodicidade e, linguagem exigida para 

cada um dos públicos-alvo fica clara a necessidade de suportes de comunicação distintos 

para cada um deles. 

 

Dada a natureza e propósitos do(s) Repositórios Institucionais, foram identificados os 

seguintes públicos-alvo:  

 

Internos: 
  

- Dirigentes universitários; 

- Investigadores/docentes; 

- Gest. e administradores de repositórios; 

- Membros da instituição promotora.  

Externos: 
 

- População do ensino superior; 

- Meio científico/académico 

- Comunidade em geral; 

- Media.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Primários
•Públicos 

externos

•Secundários
•Públicos 

externos

•Secundários
•Públicos 

internos

• Primários
• Públicos 

internos
Dirigentes 

Universitários;
Investigadores;

Docentes;
Gestores e 

administradores de RIs

Membros da 
instituição promotora 
do(s) RI(s) 
(Alunos, funcionáros, 
etc.)

População do ensino 
superior e meio 
científico/académico
(Investigadores, 
docentes, alunos, etc.)

Comunidade em geral;
Mass Media
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Inovação

Abertura

PartilhaRigor

Clareza

PRINCÍPIOS 
 

A prossecução deste plano de comunicação deverá estar em consonância com os princípios 

estabelecidos pelas entidades gestoras do projecto e pelas instituições aderentes. 

 

VALORES 
A postura face à comunicação também deve ser tida em consideração. É importante 

perceber qual a identificação do RI e de que modo ele é percebido por todos os 

colaboradores internos. A história, as actividades, os valores e os sinais que o identificam, 

tornam a cultura de cada RI único e toda a sua comunicação deve transmiti-la. 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESPONSABILIDADES 
 

Um plano de comunicação só terá algum sucesso se houver um compromisso real por parte 

dos órgãos dirigentes e se os meios escolhidos para o prosseguir forem adequados aos 

seus objectivos e públicos. 

 

É importante definir quem é que vai dirigir este plano de comunicação. Dadas as 

características deste(s) projecto(s), a definição e implementação do plano de comunicação 

poderá ser da responsabilidade da(s) equipa(s) de desenvolvimento e gestão do(s) 

repositório(s) e deverá contar com a participação pró activa de todos os colaboradores das 

respectivas instituições na recolha, partilha e difusão de informação.  
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A concretização do plano de comunicação será realizada e avaliada de acordo com as 

directrizes estabelecidas pelas equipa(s) de desenvolvimento e gestão do(s) repositório(s) 

em consonância com os respectivos dirigentes. Nesse sentido, deverá ser definido um 

orçamento para a execução do plano comunicação, cabendo aos responsáveis pela sua 

gestão apresentar para aprovação um caderno de encargos para cada uma das acções que 

pretenda desenvolver. 

 

FORMAS DE COMUNICAÇÃO 
 

A comunicação é consubstancial às instituições e imprescindível para o seu bom 

funcionamento. Para que a comunicação seja verdadeiramente eficaz numa instituição é 

necessário adoptar uma política de comunicação que se adapte à sua missão e aos seus 

públicos.  

 

Comunicação interna: 
 

A comunicação interna existe sempre, mesmo que a instituição nunca tenha definido uma 

política de comunicação. A diferença é que a existência de uma política de comunicação 

interna é uma forma pró-activa eficaz para combater rumores, estimular o envolvimento dos 

seus membros nos projectos da instituição e instaurar um clima de confiança. 

 

A comunicação interna forma “embaixadores” da instituição, verdadeiros multiplicadores da 

sua missão, cultura e valores. 

 

Comunicação externa:  
  

A comunicação externa – foca-se na sociedade de uma forma geral, e com seus 

agrupamentos e instituições de uma forma mais detalhada – é uma ferramenta que utilizada 

poderá oferecer ao(s) público(s) um manancial de informações que contribuam para 

construção de uma imagem positiva das instituições, que obviamente precisa estar 

alicerçada numa escala de valores. 

 

O trabalho de comunicação externa está entre as ferramentas mais indicadas para estreitar 

as relações instituição e a comunidade em que se insere. Contribui para a eficácia 

organizacional e institucional quando ajuda a conciliar os objectivos da instituição com as 

expectativas dos seus públicos alvo. 
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ACÇÕES 
 

Para a prossecução de acções de comunicação/promoção devem ser tidos em consideração o “Plano de Divulgação RCAAP” e vários 

suportes de comunicação/promoção aí previstos para utilização pelos parceiros RCAAP e que podem ser interligados com este plano de 

comunicação.  

 

A palavra-chave, para o conjunto proposto de acções é por isso: SMART 
 

Specific: Adaptáveis aos diferentes “targets”; 

Measurable: Mensuráveis;  

Achievable: Exequíveis e práticas; 

Realistic: Relevantes; 

Time-Based: Obedecem a um cronograma. 

 
Sem prejuízo de se utilizarem outras acções no plano de comunicação que se julguem pertinentes, apresentam-se de seguida um conjunto de 

acções já identificadas: 

 

Acção/ Iniciativa Como? Propósito? Públicos-alvo? Responsável? 

Selecção/identificação de comunidades e 
investigadores/docentes piloto  

- Ofícios 
- Correio electrónico 
- Contactos telefónicos 

Informação/ promoção 
Departamento, 
Escolas, Docentes, 
investigadores 

Staff RI 
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Sessão de apresentação pública  
Sessão pública ou em 
reunião magna da 
instituição 

Apresentação / Lançamento 
público  Todos Direcção 

instituição 

Apresentação de modelos de políticas 
institucionais de auto-arquivo de 
publicações 

- Documento modelo Sensibilização Dirigentes 
universitários Staff RI 

Produção de “Kit de Adesão” para novas 
comunidades 

- Documento modelo Informação / Esclarecimento 
Departamento, 
Centros de 
investigação 

Staff RI 

Brochura Institucional RI - Desdobrável Informação/ promoção Todos Staff RI 

FAQ’s 

- RIs 
- Auto-arquivo 
 - DSpace 
- OAI 
- BOAI 

Informação / Esclarecimento 
Departamento, 
Escolas, Docentes, 
investigadores 

Staff RI 

Guias/tutoriais de ajuda 

- Repositório 

- Utilização geral do RI - 

Auto-arquivo 

- Adesão novas 

comunidades 

Informação / Esclarecimento 
Departamento, 
Escolas, Docentes, 
investigadores 

Staff RI 

Glossário de termos - Conteúdos Informação / Esclarecimento 
Departamento, 
Escolas, Docentes, 
investigadores 

Staff RI 

Contactos com Escolas, Departamentos e 
docentes 

- Ofícios 
- Correio electrónico 
- Contactos telefónicos 

Informação / Esclarecimento 
Departamento, 
Escolas, Docentes, 
investigadores 

Staff RI 

Sessões de apresentação para novas 
comunidades 

- Apresentações PPT 

- Documentação 

- Panfletos 

- Cartazes 

Informação / Esclarecimento 
Departamento, 
Escolas, Docentes, 
investigadores 

Staff RI 
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Comunicações de Follow up 

- E-mail 
- Linha telefónica 
- Ofícios  
- Fax  

Feedback / Promoção 
Departamento, 
Escolas, Docentes, 
investigadores 

Staff RI 

Sessões de (Re)formação 

- Apresentações PPT 

- Documentação 

- Desdobráveis 

- Cartazes 

Informação / Esclarecimento 
Departamento, 
Escolas, Docentes, 
investigadores 

Staff RI 

Instituição do dia do RI (Aniversário) 

- Apresentação PPT 
- Documentação 
- Cartazes 
- Desdobráveis 
- Animações flash 
- Press Release 
- Press Kit 

Informação/ promoção Todos Staff RI 

Reuniões com staff gestão/desenvolvimento 
RI - Documentação Informação Staff RI Staff RI 

Destaques em websites da instituição e/ou 
intranet 

- Textos 
- Animações flash Informação/ promoção Públicos internos Staff RI 

Estacionário 
- Placards 
- Displays 
- Cartazes temáticos 

Promoção/ Informação Públicos internos Staff RI 

Mediação com órgãos de comunicação 
social 

- Press Release 

- Press Kit 
Informação/ promoção Todos Staff RI 

Clipping (arquivo de notícias) 
- Internet 
- Media 

Arquivo de notícias 
 

Staff RI 

 

NOTA IMPORTANTE:  Consultar/utilizar suportes desenvolvidos no âmbito do Projecto RCAAP. Disponíveis em: 

http://projecto.rcaap.pt/index.php?option=com_remository&Itemid=2&func=select&id=25&lang=pt 

http://projecto.rcaap.pt/index.php?option=com_remository&Itemid=2&func=select&id=25&lang=pt�
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Descrição das acções 
Breve descrição de algumas das acções. 

 
Comunidades e investigadores/docentes piloto – consiste na selecção/identificação de 

comunidades e investigadores que possam funcionar como uma primeira linha experimental 

de utilizadores. 

 

Vantagens: Excelente para testar novos conceitos e tarefas (ex. auto-arquivo), para o 

“povoamento” inicial do repositório e servir como exemplo para outros potenciais 

utilizadores. 

     

Desvantagens: Excesso de reuniões ou trabalho pode provocar desinteresse. 
 
 
Sessão de apresentação pública – Sessão de apresentação e lançamento público do 

Repositório Institucional.    

 

Vantagens: Excelente formato para o lançamento e apresentação do projecto de uma forma 

global e abrangente. Forma de envolver a participação de dirigentes universitários. 

     

Desvantagens: Conforme o formato pode implicar alguns custos. 
 
 
Apresentação de modelos de políticas institucionais de auto-arquivo de publicações – 
Consiste na criação de modelos para definição de politicas institucionais de auto-arquivo de 

publicações em Acesso Livre. Com este documento pretende-se que as instituições 

assumam um compromisso formal na prossecução de políticas de acesso livre.  

 

Vantagens: A definição de uma política institucional de auto-arquivo pode revelar-se crucial 

para o sucesso do RI.  

 

Desvantagens: Morosidade adopção.  

 
 
Produção de “Kit de Adesão” para novas comunidades – Consiste na produção de um 

documento modelo que sistematize as informações e os passos necessários para efectivar a 

adesão de novas comunidades ao RI. 
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Vantagens: Sistematização da informação necessária para efectivar a adesão num único 

documento. 

 

Desvantagens: Pode não abarcar todas as questões ou dúvidas. 

 
 
Brochura Institucional RI – Elaboração de uma brochura sobre repositórios institucionais. 

Pode ser facultada nas sessões de apresentação, em eventos ou noutros casos específicos. 

Utilizar por exemplo a que será produzida pelo RCAAP.  

 

Vantagens: Formato que permite apresentar o projecto de uma forma global e abrangente.   

 

Desvantagens: Conforme o formato pode implicar alguns custos.  

 
 
FAQ’s & Guias de Ajuda – Pretendem dar uma resposta a perguntas frequentes. São 

documentos dinâmicos, pois evoluem em sintonia com as duvidas e questões que vão 

emergindo e com as mudanças que se vão operando. 

 

Vantagens: Útil para na resposta a questões e dúvidas frequentes. 

 

Desvantagens: Pode não abarcar todas as questões ou dúvidas. 

 

 

Glossário de Termos – Documento dinâmico com uma listagem de termos pouco claros ou 

de vocabulário tecnológico relativo às áreas ligadas ao projecto. 

 

Vantagens: Evolui com as mudanças operadas. Útil para a clarificação rápida de dúvidas. 

 

Desvantagens: Pode não abarcar todos os termos. 

 

 

Contactos com Escolas, Departamentos e docentes - Contactos preliminares com vista a 

estabelecer a elos de ligação.    
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Vantagens: Método muito eficaz para transmitir informação com vista à adesão de novas 

comunidades. 

  

Desvantagens: Excesso de contactos pode provocar ”ruído” em demasia. 
 
 
Sessões de Apresentação – Estas sessões são fundamentais para concretizar o processo 

de adesão de novas comunidades. Nestes encontros, o projecto e os seus objectivos podem 

ser apresentados de uma forma dinâmica e muito eficaz.    

 

Vantagens: Método muito eficaz para transmitir informação de referência. Permite clarificar 

dúvidas. As pessoas sentem-se valorizadas. 

  

Desvantagens: Excesso de reuniões acaba por provocar desinteresse. 

 
 
Comunicações de “Follow up” – No seguimento de reuniões e sessões de 

apresentação/(re)formação poderá ser enviada uma carta (e-mail, fax, etc) para tentar aferir 

os resultados das sessões  e reforçar a mensagem. Devem ser utilizadas também para fazer 

o acompanhamento das comunidades.  

 

Vantagens: Reforça a importância do projecto. Dirigidas e personalizadas tornam-se mais 

eficientes. As pessoas sentem-se valorizadas.  

 

Desvantagens: Pode ter interpretações erradas, se não for objectiva. 

 

 
Sessões de (Re)formação – Este formato tem como destinatários as comunidades já 

existentes e consiste em sessões de formação temáticas. Esta medida insere-se no “follow 

up” que deverá ser feito às comunidades.  

     

Vantagens: Eficaz para formações práticas e esclarecimento de dúvidas. As pessoas 

sentem-se valorizadas.  

 

Desvantagens: Podem conduzir a sobrecarga informativa.  
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Aniversário RI – Consiste na realização de um evento (ou conjunto de eventos) que 

assinale o surgimento do RI. Neste podem ser apresentadas novidades ou a evolução do 

projecto (novas comunidades, nova versão DSpace, etc.). 

 

Vantagens: Dá grande visibilidade ao projecto.  

 

Desvantagens: Pode implicar custos.   

 
 
Reuniões com o Staff – A realização reuniões com o staff do RI servem para avaliar e 

delinear estratégias para prossecução do projecto.  

 

Vantagens: Permitem delinear estratégias a curto, médio e longo prazo. 

 

Desvantagens: Excesso de reuniões acaba por provocar desinteresse. 

 
 
Destaques em websites da instituição e/ou intranet – Consiste na utilização dos websites 

e intranet da instituição para disseminar a informação e sensibilização.  

 

Vantagens: Simples, fácil gestão e adequado para todo tipo de mensagens.   

 

Desvantagens: Pode conter excesso de informação. 

 
 
Estacionário – Consiste na utilização dos placards e displays existentes nas bibliotecas ou 

em espaços semelhantes nos departamentos da instituição. A utilização destes suportes é 

complementada com a colocação de cartazes e folhetos.  

 

Vantagens: Simples, fácil gestão e adequado para todo tipo de mensagens.   

 

Desvantagens: Fraca visibilidade. 
 
 
Mediação com órgãos de comunicação social – Visa gestão dos contactos com os 

media, o tratamento editorial de informação, adequação de meios aos eixos de 
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comunicação, a gestão do interesse e reposta dos media às acções e o acompanhamento 

de informações.  

 

Vantagens: Facilita relacionamento com os media.   

 

Desvantagens: Excesso informativo pode provocar saturação. 

 

 

Clipping – Constituição de um arquivo das notícias que vão sendo publicadas nos media 

relativas ao projecto. O arquivo poderá ser disponibilizado no próprio RI. 
 

Vantagens: Permite uma visão externa da evolução do projecto.   

 

Desvantagens: Sistematização da recolha das notícias. 
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CRONOGRAMA 
No seguinte cronograma, previsto para 12 meses, apresentam-se a título exemplificativo uma possível distribuição das acções já identificadas. 
 

                                                                                          Acção                                                                                     
Mês 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Comunidades e Investigadores piloto 
    

        

Sessão de apresentação pública  
    

        

Apresentação de modelos de políticas institucionais de AA  
    

        

Produção de “Kit de Adesão” para novas comunidades 
    

        

Brochura Institucional RI 
   

        

FAQ’s / Guias / Tutoriais de ajuda / Glossário de termos 
  

        

Contactos com Escolas, Departamentos e docentes  
 

        

Sessões de apresentação para novas comunidades 
 

      

Comunicações de Follow up 
 

     

Sessões de (Re)formação  
    

   

Instituição do dia do RI (Aniversário) 
    

        

Reuniões com staff gestão/desenvolvimento RI 
 

Destaques em websites da instituição e/ou intranet 
 

Estacionário  
 

Mediação com órgãos de comunicação social  
 

Clipping (arquivo de notícias) 
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AVALIAÇÃO 
 

Este é um ponto fundamental para avaliar e reformular o projecto. Para aquilatar os 

resultados obtidos poderão ser consideradas seguintes meios: 

 
Planos de avaliação 
Como é que os sucessos especificados como objectivo centrais e objectivos específicos 

poderão ser medidos? 

 

• Contabilização de depósitos (auto-arquivo documentos) − análise quantitativa; 

• Realização de inquéritos para públicos internos (membros da instituição) − 

análise qualitativa e análise quantitativa; 

• Acesso ao feedback obtido através do Serviço de apoio a utilizadores (Helpdesk 

RI)  − análise qualitativa; 

• Acesso a estatísticas e rankings – análise estatística; 

• Clipping de media (recolha de notícias e opiniões sobre o projecto transmitidas 

pelos meios de comunicação social). 

 
Feedback e (re)ajustamento da comunicação 
Como serão os resultados das avaliações relatados aos gestores da comunicação do RI e 

usados para produzir alterações na mesma? 

 

• Necessidade de uma forte interacção entre todos os profissionais envolvidos, no 

intuito de avaliar e reavaliar o sucesso da campanha; 

• Necessidade de uma maior persuasão de base incitativa e informativa, se os 

resultados da avaliação quantitativa e qualitativa forem insuficientes. 
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