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Tipo de Proposta 

• Poster 

Tema da Conferência 

Indique os temas abordados na sua proposta (remova os que não se aplicam): 

● Acesso Aberto e Dados de Investigação Abertos: sistemas, políticas e práticas 

o   Revistas científicas de Acesso Aberto 

  o   Inovação na comunicação científica para a Ciência Aberta  

o   Publicação institucional em Acesso Aberto  

● Gestão de informação de Ciência e Tecnologia 

o   Interoperabilidade entre sistemas de informação de apoio à atividade científica e académica 

o   Identificadores persistentes 

 

Palavras-chave 

Editora académica, acesso aberto, livros, revistas científicas. 

Audiência 

Bibliotecários, gestores de ciência, profissionais de comunicação de ciência, editores académicos. 
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Proposta 

A UMinho Editora foi criada em 14 de dezembro de 2018 e apresentada oficialmente a 18 de 
fevereiro de 2019, na cerimónia do 45º Aniversário da UMinho e com o lançamento do seu 
primeiro livro: Abrir "o Paço" à cidade. 

A UMinho Editora tem por objetivo editar obras em suporte digital e/ou papel, disponibilizando 
aos alunos, docentes e investigadores do ensino superior, bem como ao público em geral, textos 
de elevada qualidade científica e pedagógica e obras de divulgação científica, artística e cultural, 
contribuindo para promover o desenvolvimento do ensino e da investigação e consolidar 
o prestígio e imagem da UMinho a nível nacional e internacional. 

A Editora oferece à comunidade vários serviços que apresentamos. 

A publicação de livros em formato digital e/ou papel é um dos serviços oferecidos pela Editora. 
Aberta permanentemente à proposta de publicação de livros de investigação ou de manuais 
escolares necessários ao exercício do ensino, a UMinho Editora conta já com oito livros 
publicados. A publicação em acesso aberto é auxiliada pela utilização do software em open 
source “Open Monograph Press” para a gestão de todo o processo editorial. Todos os livros 
contam com um ISBN para cada formato de publicação e um DOI atribuído automaticamente. 
Além de se encontrarem disponíveis na plataforma OMP1,  podem também ser descarregados 
ou comprados através da Google Play e os livros considerados relevantes, disponibilizados em 
formato print-on-demand através da Amazon. 

O alojamento para revistas científicas 2  conta com o software open source “Open Journal 
Systems”3, desenvolvido pelo  projeto Public Knowledge Project. O OJS permite aos editores de 
revistas científicas gerir todo o processo editorial de publicação de uma revista científica e a 
publicação dos artigos em diferentes formatos. A UMinho Editora conta já com sete revistas 
científicas e uma revista cultural, com artigos publicados em diferentes formatos como o PDF e 
o HTML, prevendo iniciar também a publicação em XML/JATS-XML muito em breve. Todos os 
artigos publicados em revistas alojadas pela editora, têm um DOI atribuído de forma automática 
pela plataforma de gestão editorial. 

Todas os autores de livros aceites para publicação e todos os editores de revistas científicas 
alojadas na UMinho Editora, têm ao seu dispor o serviço de suporte e formação na utilização 
das plataformas mencionadas, esclarecimento das boas práticas de publicação internacional e 
apoio na integração das revistas em agregadores, diretórios e bases de dados internacionais. 

Por fim, o serviço de atribuição de identificadores persistentes, encontra-se aberta a toda a 
Universidade do Minho, e não é circunscrita aos livros e revistas da Editora. Com um total de 
907 DOIs atribuídos desde a adesão à CrossRef, são atribuídos DOIs a artigos de revista, livros, 
atas, relatórios e working papers. 

                                                        
1 https://ebooks.uminho.pt/index.php/uminho/index 
2 https://revistas.uminho.pt 

3 https://pkp.sfu.ca/ojs/ 
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