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Springer Verlag Berlin Heidelberg: 2013 
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Rodrigues, C.I.C./Guine, R.P.F./Correia, P.M.R. - Manual de segurança alimentar - da origem ao 
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O que é o Open Access? 

O Open Access “ Acesso Livre” (ou Acesso Aberto) significa a disponibilização livre na Internet de 
cópias gratuitas online, de artigos de revistas científicas revistos por pares (peer-reviewed), 
comunicações em conferências, bem como relatórios técnicos, teses e documentos de trabalho. 

O que não é o acesso livre? 

Existem vários mal entendidos sobre o Acesso Livre. Não é auto-publicação, nem uma forma de 

ultrapassar o processo de revisão pelos pares (peer-review) e publicação, nem é uma forma 

alternativa para publicação a baixo preço. É simplesmente uma forma de tornar os resultados de 

investigação acessíveis livremente online para toda a comunidade científica. 

 
As duas vias para o acesso livre 
Para o acesso livre são geralmente consideradas duas vias paralelas e não antagónicas: a 
publicação de revistas em acesso livre, onde os artigos ficam disponíveis sem restrições desde a 
sua publicação e o auto-arquivo pelos autores dos seus trabalhos em repositórios institucionais 
de acesso livre. 

 

http://search1.driver.research-infrastructures.eu/
http://search1.driver.research-infrastructures.eu/
http://search1.driver.research-infrastructures.eu/
http://search1.driver.research-infrastructures.eu/
http://search1.driver.research-infrastructures.eu/


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Os repositórios institucionais 

Os repositórios institucionais (RI’s) são sistemas de informação que servem para armazenar, 

preservar e difundir a produção intelectual de uma instituição. Para além de constituírem uma 

forma de Acesso Livre, do ponto de vista das Universidades, os RI’s, contribuem também para 

aumentar o impacto da investigação que desenvolvem, incrementando a sua visibilidade e 

acessibilidade; facilitar a gestão da informação sobre a sua produção científica (reunindo num 

único local a literatura produzida e os metadados a ela associados); preservar a sua memória 

intelectual em suporte digital: 

Para além do aumento da visibilidade e potencialmente do impacto das suas publicações, os 

autores de literatura científica poderão obter outros benefícios do arquivo das suas publicações 

nos repositórios, como por exemplo: 

 Dados e estatísticas sobre o uso dos seus documentos (Ex. número e origem dos 

acessos, consultas e downloads…); 

 Interligação com outros sistemas de informação (Ex. sistemas de gestão de currículos…); 

 Identificadores persistentes para os documentos;  

 Geração de listagens de publicações, individuais ou da unidade: 

 Arquivo (preservação digital). 
 

                      
              ISA – Repositório UL  - 2250 documentos 

Integrado na UTL/UL, o ISA tem vindo a participar no projecto RCAAP (Repositório Científico de 

Acesso Aberto) desde 2008. 

 Teses de Doutoramento                                                           153 

 Dissertações de Mestrado                                                        933 

 Mestrado Vinifera Euromaster                                                  22 

 Relatório Integrador da Actividade Profissional                     36 

 Dissertações Inaugurais (manuscritas)                                   106 

 Outros Documentos                                                                    21 

 

                                                  Departamentos: 

        

 

 

 

                               

                                        

                                         Tipologia dos documentos: 

 

                              Livros / Capítulos de Livros              42 

                              Artigos de Revistas                          656 

                              Comunicações AT. Congressos      164 

                              Relatórios Técnico/Científicos         32 

                              Posters / Apresentações          61 / 24 

 

                                             

CEABN       42 

CEF          320 

DAIAT        44 

DBEB       162 
 

CBAA      130 
DCA           31 
DCEB       112 
DEASR       23 
DPAA         38 
DER            18 
 
 

DPPF         68 
DQAA        51 
DRAT         64 
LEAF            7 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuscrito de  
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Depois de uma exaustiva pesquisa no nosso acervo bibliográfico, conseguimos 

recuperar mais 12 documentos da autoria de Amílcar Cabral. Esses documentos 

foram digitalizados e depositados no Repositório, na Colecção BISA – Outros 

Documentos 

 

 Jan-1954 - Breves notas acerca da razão de ser, objectivos e processo de 

execução do Recenseamento agrícola da Guiné 

 Jan-1954 - Para o conhecimento do problema da erosão do solo na Guiné 

 Abr-1954 - Acerca da utilização da terra na África negra 

 Abr-1954 - A propósito de mecanização da agricultura na Guiné 

portuguesa 

 Jul-1954 - Queimadas e pousios na Circunscrição de Fulacunda em 1953 

 Out-1954 - Acerca da contribuição dos "povos" guineenses para a 

produção agrícola da Guiné 

 1956 - O estudo do microclima de um armazém em Malanje (Angola) 

 1956 - O problema do estudo macro e microclimático dos ambientes 

relacionados com os produtos armazenados 

 Abr-1958 - A propos du cycle cultural Arachide-Mils en Guinée Portugaise 

 Jul-1958 - Feux de brousse et jachéres dans le cycle cultural arachide-mils 

 1959 - A agricultura da Guiné. Algumas notas sobre as suas 

características e problemas fundamentais 

 1960 - Da ocorrência de algumas pragas de produtos ultramarinos em 

porões de navios mercantes (carreira da Guiné)               

Bibliografia 

de 

Amílcar Cabral 

http://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/9180
http://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/9180
http://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/9183
http://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/9179
http://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/9178
http://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/9178
http://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/9177
http://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/9174
http://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/9174
http://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/9181
http://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/9182
http://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/9182
http://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/9173
http://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/9175
http://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/8688
http://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/8688
http://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/9184
http://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/9184

