http://repositorio.ul.pt/
VISIBILIDADE
O Repositório é uma plataforma de alojamento que
projeta a investigação publicada para um outro nível de presença nos motores de busca:
por ser educativa e não comercial, consegue o primeiro lugar pelos algoritmos de pertinência e relevância do Google Scholar:

O Repositório consegue uma visibilidade
incrível ao longo do tempo de depósito,
superior a plataformas como o Research Gate
ou Academia.Edu!

Exemplo:

Prof. Neuza Pedro – Mais de 2000 downloads

Exemplo:
Tese depositada em 2011: Doutoramento da

Pesquisa no Google Scholar por «João Pedro da Ponte»:
Os primeiros registos têm origem no
Repositório da UL

IMPACTO

Além disso, os artigos depositados
pelo Grupo de Investigação em Didática da Matemática, coordenado
pelo Prof. João Pedro da Ponte, registam c. 21.000 downloads!

O Repositório permite
que se verifiquem pesquisas a nível internacional
com grande relevância
para Estados Unidos, Brasil e países da União Europeia.
Exemplo:
Grupo de Investigação em
Psicologia da Educação

À semelhança de outros instrumentos, o
Repositório permitirá
às Universidades a
avaliação das suas
métricas de produção
REPOSITORIO UL
científica e consequente avaliação, posA MAIS EFICAZ PLATAFORMA DE
DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA sibilitando dados comparativos com outros
repositórios e instituições de ensino superior.
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30.000 Downloads de dezenas
de países, com destaque para os
EUA

INTERNACIONALIZAÇÃO

RECONHECIMENTO
O auto-arquivo em acesso aberto contribui para o aumento da
visibilidade e “valor” público das instituições, servindo como
indicador tangível da sua qualidade e contribui ainda para a reforma do sistema de comunicação científica, expandindo o acesso
aos resultados da investigação e reassumindo o controlo académico sobre a publicação científica.

O depósito de um documento no Repositório não tem apenas impacto e divulgação quando é consultado dentro da plataforma
mas adquire uma importante visibilidade na Web. Os documentos do Repositório, ao serem igualmente reproduzidos
no RCAAP (Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal), aumentam a sua visibilidade e projeção no contexto
da investigação nacional e internacional.
As cerca de 540 teses do Instituto de Educação já depositadas têm mais de 360.000 downloads em três anos!!!

