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O que me é permitido com a minha licença?
Deverá ser acordada (ou assinada no caso de licenças de consórcio) uma 
licença para local institucional ao adquirir uma subscrição de qualquer 
uma das revistas online presentes na nossa colecção e antes ainda de 
activar o acesso online. As instituições podem adquirir acesso online 
para títulos individuais da Oxford Journals para o acesso de um local 
único ou de vários locais. Encontram-se também disponíveis opções para 
a aquisição integral da nossa colecção ou de um pacote temático. A sua 
licença sublinha a forma e o local a partir do qual os utilizadores da sua 
biblioteca podem aceder ao nosso conteúdo online.

Quando e como posso assinar a licença?
Quando efectua uma subscrição apenas da versão online ou da versão 
impressa e online de uma das nossas revistas, necessitará de activar 
o seu acesso online através do nosso website (clientes de consórcio: 
contactem o seu respectivo representante regional). O seu acesso online 
é gerido através de uma única característica de administração apelidada 
de My Account que necessita de um nome de utilizador e palavra-passe. 
Ser-lhe-á solicitado que aprove o formulário de licença online quando se 
registar em My Account.

Quais licenças que se encontram disponíveis?

1. Licença de local institucional – nível de título
A licença de local institucional permite aos utilizadores autorizados na 
sua instituição o acesso 24 horas a todas as Oxford Journals que a sua 
instituição actualmente subscreve. O acesso é limitado a apenas um local. 
O acesso alargado é efectuado através da rede segura da sua instituição 
mas, no entanto, o acesso remoto pode também ser alcançado para 
endereços de IP válidos que acedem à sua rede através de uma ligação 
modem ou através de um serviço proxy. Para obter mais informações visite 
http://www.oxfordjournals.org/faq/for_librarians/ip_registration.html.

2. Licenças para vários locais e de consórcios 
Os acordos de vendas para consórcios são individualmente negociados 
pelos nossos gestores de conta e vendas e estas licenças necessitam de 
uma assinatura. As organizações com vários locais podem entrar em 
contacto connosco com intuito de obter um orçamento para alargar 
o acesso aos seus títulos a locais adicionais. Contacte-nos caso necessite 
de uma licença para vários locais ou deseje discutir opções para a 
aquisição de colecções e de consórcio. Para obter mais informações, 
envie um e-mail para library.sales@oxfordjournals.org ou visite 
www.oxfordjournals.org/collections.

Quais os fornecedores de serviços que posso utilizar?
O registo para o acesso feito directamente com a Oxford Journals 
permite aos utilizadores o aproveitamento total das características e 
funcionalidades disponíveis na nossa plataforma HighWire. No entanto, 
para sua conveniência, os nossos títulos online encontram-se também 
disponíveis através de uma selecção de intermediários/fornecedores de 
serviços tais como: 

• EBSCO Electronic Journals Service (EJS)
• SwetsWise
• IngentaConnect
• OCLC FirstSearch Electronic Collections Online

Não existe uma taxa adicional para o preço de subscrição do 
editor. No entanto, os fornecedores de serviços poderão cobrar às 
bibliotecas a utilização do seu serviço. Contacte o intermediário de 
preferência para mais pormenores. Para obter mais informações visite 
www.oxfordjournals.org/librarians/features.html.

A Oxford Journals, parte da maior casa editorial universitária mundial, publica actualmente mais de 200 revistas. A nossa colecção inclui 
alguns dos mais prestigiantes títulos nas suas respectivas áreas, tal como Nucleic Acids Research, Brain e a British Journal of Criminology.
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Acesso perpétuo

O que é o acesso perpétuo?
O acesso perpétuo é um termo utilizado no seio da comunidade 
bibliotecária para descrever a capacidade de manter o acesso a revistas 
electrónicas anteriormente pagas após a cessação do acordo contratual 
para estes materiais, tal como se tivessem mantido cópias impressas nas 
prateleiras das bibliotecas para os anos vindouros. Para mais informações 
visite www.oxfordjournals.org/for_librarians/perpetual_access.html.

Qual é a posição da Oxford Journal quanto ao acesso perpétuo?
Actualmente, a Oxford Journals comprometeu-se em permitir que os 
nossos subscritores institucionais possuam acesso perpétuo a conteúdo 
de revistas que tenham subscrito agora ou anteriormente. Os utilizadores 
da biblioteca continuarão a possuir acesso ao PDF do texto integral dos 
volumes para os quais foi mantida uma subscrição e que foram activados 
online. O texto integral em HTML não se encontra disponível para 
subscrições caducadas.

Caso a sua subscrição caduque e queira em qualquer altura futura 
reactivar a sua subscrição, possuirá novamente acesso a todo o conteúdo 
existente na base de dados desde 1996 em diante. Tenha em atenção 
que serão perdidas as estatísticas de utilização anteriores. Os clientes 
poderão obter acesso contínuo à sua subscrição no website da Oxford 
Journals ou, alternativamente, deverão consultar o seu agente para mais 
informações relativas à sua porta de comunicação de preferência.

No entanto, caso venhamos a deixar de possuir os direitos de publicar tal 
conteúdo (por exemplo, caso uma revista mude de editor) não podemos 
actualmente garantir a continuação do acesso a essa revista mas iremos 
envidar todos os esforços razoáveis para negociar tais direitos com o 
novo editor. 
Este é um problema reconhecido por todo o sector e muitos editores 
estão a trabalhar para encontrar uma solução. Para mais informações, 
visite www.oxfordjournals.org/faq/for_librarians.

preservação digital

O que é a preservação digital?
Enquanto a informação tradicionalmente disponível em papel foi 
armazenada de forma segura para milhares de anos, existe o receio 
de que a informação digital esteja em perigo de ser perdida dentro 
de décadas. A preservação digital pode ser vista como o conjunto de 
processos e actividades que asseguram que a informação agora existente 
em formatos digitais seja copiada e distribuída de maneira a assegurar 
a continuação do seu acesso a longo prazo.
Visite www.oxfordjournals.org/for_librarians/digital_preservation.html 
para mais informações. 

Que medidas de preservação digital possui a Oxford Journals para 
assegurar a disponibilidade de conteúdo a longo prazo? 
A Oxford Journal possui várias medidas para a preservação digital 
com várias iniciativas, incluindo LOCKSS, CLOKSS e Portico. Estas 
medidas significam que iremos preservar não só uma cópia exacta do 
conteúdo da revista, como asseguraremos também a capacidade futura 
de utilização do conteúdo arquivado através da migração dos ficheiros 
para futuros formatos de ficheiro.

Contacte-nos
Se possuir quaisquer dúvidas no que respeita as suas subscrições online, 
contacte a sua equipa regional de Serviço de Apoio ao Cliente listada no 
nosso website: www.oxfordjournals.org/contact_us.

Tenha em atenção que a informação incluída nesta folha está correcta 
à data de impressão (Janeiro de 2011). Lembre-se que para obter 
informações mais actualizadas deverá também consultar o nosso website 
www.oxfordjournals.org/help.

2


