
GUIA PARA 
AUTO-DEPÓSITO

REPOSITÓRIO UL



EFETUAR REGISTO

Para poder efetuar auto-depósito terá de se registar no repositório UL

Procedimento:

• 1. Registo - os investigadores procedem ao registo no repositório UL com email institucional

• 2. Após registo no repositório UL enviar pedido de permissão às coleções: por email - ao CIEBA 
(investigacao@belasartes.ulisboa.pt) e Biblioteca (biblioteca@belasartes.ulisboa.pt) -
indicando o email com o qual efetuaram o registo

• 3. A biblioteca verificará e reencaminhará esse pedido ao repositório UL para possibilitarem 
essas permissões.



PERMISSÕES

Coleções «base» a que o investigador terá 
permissão para auto-depósito após pedido

FBA-CIEBA - Artigos em Revistas Internacionais
FBA-CIEBA - Artigos em Revistas Nacionais
FBA-CIEBA - Comunicações
FBA-CIEBA - Livros e Capítulos de livros
FBA-CIEBA - Relatórios

Tem a ver com as coleções que existem no Repositório UL onde se poderá 

efetuar o auto-depósito



OUTRAS 
COLEÇÕES

Caso o investigador tenha um artigo numa 
das coleções das revistas do CIEBA (croma, 
gama, matéria-prima, etc) terá de fazer o 
pedido por email (à Biblioteca e CIEBA), de 
permissão a essa coleção e indicar qual o 
número ou números da revista à qual 
participou. A biblioteca verificará o pedido 
e informará o repositório da permissão à 
coleção.



REGISTO

Também dá através de Ciência

ID



EMAIL INSTITUCIONAL: CAMPUS, EDU, BELASARTES



EFETUAR UM 
AUTO-DEPÓSITO



• 1º PASSO:

• VERIFICAR SEMPRE SE O TEXTO NÃO EXISTE JÁ NO REPOSITÓRIO:



IR À ÁREA PESSOAL



Selecionar a coleção





Colocar o apelido e primeiro nome, de seguida, clicar no ícone

ID para associar o autor à CIENCIA ID /ORCID



VERIFICAR OS 

IDENTIFICADORES



Se não existir o currículo

ou ficha no CIENCIA ID 

/ORCID selecionar

Nome (não em

autoridades)







In: Revista de Apoio a Auto-depósito, nº2, vol.3 (Dezembro de 2019), p.5-10

Revistas: 

In: título, Ano, Série, volume, número (mês-mês, 

ano) , páginas 

Dica: aplica-se a ordem do ano, série, número como se 

encontra descrito na revista

Livros: 

In: título, local de edição, ano, páginas 
Exemplo: Das revistas: voltar a ver - Lisboa, 2020, p. 8-12









São as palavras-chave dos artigos/publicação.

Exemplo: pintura, design de Equipamento, 

exposições, restauro, maquinação, etc…

Dica/Ajuda: se estiver no catálogo da 

biblioteca, usar os assuntos criados pela 

biblioteca



Pode ser adicionada mais do que um 

resumo. Utiliza-se para colocar 

resumo em diferentes línguas, por 

exemplo: um em Português e outro 

em Inglês



Acesso aberto : ficam disponíveis todos

os ficheiros anexados a nível mundial.

Acesso restrito: apenas são apresentados

os meta-dados e os ficheiros só são

acedidos a pedido. Serão todos os

artigos/livros que não sejam editados pela

faculdade ou caso se verifique pela 

biblioteca/CIEBA que não poderá ficar em

acesso livre.

Acesso Embargado: fica o acesso restrito 

aos ficheiros no período de 1, 2 a 3 anos –

requer justificação válida de orientador, 

coordenador, responsável – usado mais 

em dissertações e teses de doutoramento 

pela biblioteca – não deverá ser aplicável

pelos investigadores CIEBA





Descrição poderá ser por 

exemplo:

contém bibliografia

Artigo criado no âmbito das

conferências «Arte e Ciência» 

em Lisboa e publicado no livro





Coloca-se sempre a capa do 

livro se esta existe





Pode-se adicionar mais do 

que um ficheiro desde que 

correspondam ao depósito e 

estejam ou façam parte do 

artigo, por exemplo: anexos,

imagens, pdf do artigo…

Habitualmente será a capa

do livro e o artigo em pdf



Para adicionar mais ficheiros



Verificar todos os dados e 

corrigir caso se verifique





Está quase!





CHEGOU AO FIM DO AUTO-DEPÓSITO. 
Ao terminar o seu depósito, este não ficará automaticamente disponível no Repositório. Irá ser verificado por um 

responsável e aceite caso cumpra todos os requisitos. 

Se for aceite, receberá uma notificação no email  a indicar que foi aceite e o link permanente que foi gerado para o 

mesmo. Se não for aceite, irá receber informação acerca dessa não aceitação. 



AJUDA

Para qualquer apoio ou esclarecimento:

Contacta o CIEBA

investigação@belasartes.ulisboa.pt

Contacta a Biblioteca 

biblioteca@belasartes.ulisboa.pt


