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A criação do RepositóriUM – repositório institucional da Universidade do Minho, em Novembro de 2003, e a definição, em Novembro
de 2004, de uma política institucional de auto-arquivo da produção científica (com efeitos a partir de Janeiro de 2005, tiveram, à luz
do seu tempo, um carácter pioneiro, não apenas a nível nacional, mas também internacional, contribuindo para a afirmação e
reconhecimento da Universidade do Minho como uma instituição de referência nos domínios do acesso aberto à literatura científica
e dos repositórios institucionais.
Com o intuito de melhorar a sua eficácia, prosseguindo e aprofundando a sua rica experiência no domínio do acesso livre às publicações
científicas, mantendo-se como uma instituição de referência neste domínio, foi definida uma nova política de auto-arquivo de
publicações da Universidade do Minho, que entrou em vigor em 2011.
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O desenvolvimento do RepositóriUM e o crescente nível de utilização que vem registando (mais de seis milhões
de downloads desde Janeiro de 2006) têm contribuído para aumentar a visibilidade global da UMinho e o impacto
da investigação que nela se desenvolve, como indiciam alguns rankings e estudos já efetuados sobre o número de
citações das publicações da UMinho.
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        Recurso a fontes internas (listagens
      de publicações dos departamentos,
etc.) e utilização de bases de dados
referenciais (WoS e Scopus), para
identificar as publicações “relevantes”
(publicações afiliadas a membros da
UMinho) e acionamento de alertas
      nessas bases para receber avisos
          sempre que entra uma nova
                    publicação relevante”.
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                          Recurso a gestores de
                  referências bibliográficas
             (EndNote e/ou Mendeley) para
      compilar as listagens, conjuntamente
com a função “grupos” que essas
ferramentas oferecem, para permitir a
edição/produção de l istagens de
publicações (comparando-as com as
depositadas no RepositóriUM) e enviar às
UOEI da UMinho.

Os dados já disponíveis, referentes aos primeiros dez meses de 2011, apontam para um impacto significativo da nova política. Neste período, o número de documentos e de membros da Universidade
do Minho que depositaram documentos quase triplicou comparativamente com igual período de 2010, e já foram depositados mais de 3600 documentos, valor que é superior ao total anual registado
em qualquer ano desde a abertura do RepositóriUM. É ainda relevante, o elevado número de depósitos de artigos com data de publicação de 2011 em bases referenciais como a Scopus ou Web of Science.
A monitorização periódica do cumprimento da política revela-se como um importante contributo para o seu sucesso, verificando-se um aumento muito significativo da actividade de auto-arquivo após a
comunicação dos resultados de cada monitorização às unidades orgânicas.
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