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Research Papers in Economics

A RePEc é a maior colecção do mundo de informação
escolar acerca de economia, e de disciplinas relaciona-
das. A base de dados RePEc contém informação acerca
de:

     •  4.000 Profissionais  (informação diversa, publi-
cações associadas e contacto);
     • 6.000 Instituições (Departamentos de Economia e
Gestão, Centros de Investigação, e Organizações
Governamentais);
     •  Informação bibliográfica referente a 100.000
documentos de trabalho publicados por instituições e
indíviduos;
     • citações bibliográficas para 55.000 artigos
publicados nos Journals de referência, em cada uma
das disciplinas;
     • 800 descrições de software, e programas.

As capacidades da RePEc são únicas, na medida em
que, esta disponibiliza uma base de dados de links
informativos referentes a  trabalhos publicados, e não
publicados, de milhares de economistas. A RePEc
promove a comunicação entre Escolas, através da
garantia de acesso a uma base de dados que, desde já,
apresenta as boas vindas a todos os potenciais
fornecedores de materiais não publicados (documentos
de trabalho, papers para discussão, relatórios de
investigação, e comunicações) e aos editores de
Journals (incluindo entidades escolares, comerciais, e
não comerciais) que coloquem a sua informação
bibliográfica no domínio público. Os economistas, a
título individual, são ainda convidados a identificar os
documentos de sua autoria, presentes na base de
dados.

O estatuto não comercial da RePEc

O projecto RePEc é conduzido por voluntários, os quais
são inspirados pelo chamado movimento Open Source

Software. Este projecto é administrado por um grupo
multinacional de académicos, economistas, livreiros, e
especialistas em informática. A RePEc oferece
assistência técnica e organizacional, no funcionamento
dos serviços de comunicação entre as diferentes
escolas, via Web. A RePEc tem recebido um apoio
modesto, em termos de  infra-estruturas. A RePEc
coopera frequentemente com um número limitado de
editores, contudo deve realçar-se que o projecto assume
um posicionamento totalmente independente, face a
eventuais interesses comerciais.

A informação da RePEc é gratuita

A base de dados da RePEc tem acesso público, e pode
ser usada sem qualquer custo, desde que a fonte de
informação seja conhecida. Toda a informação da
RePEc está acessível gratuitamente, e pode ser
publicada novamente, com propósitos não comerciais,
mas não pode ser vendida. o projecto RePEc não
publica a informação, por ele próprio. Os serviços da
RePEc apresentam apenas a informação, providenciam
motores de pesquisa, etc. Como os diferentes utiliza-
dores têm preferências diferenciadas, são oferecidos
serviços distintos, com uma apresentação única para
cada um dos utilizadores. No sentido de proporcionar
uma circulação rápida da informação, é assegurada uma
gama de mecanismos de distribuição que nenhum
proprietário de sistema, ou editor individual, pode
providenciar.

Meta-Base de Dados da RePEc

Apesar das diferentes iniciativas, em algumas discipli-
nas, a RePEc é um arquivo descentralizado. Cada
instituição (Departamento, Centro de Investigação,
Banco Central, etc) mantém o seu arquivo próprio de
referências bibliográficas, descrevendo cada item que
deseje disponibilizar na RePEc. Frequentemente, os
ficheiros de texto são reformulações posteriores de
material que já fora apresentado nas páginas Web da
instituição de origem. O participante institucional tem um
controlo completo sobre os materiais; logo as alterações
efectuadas nos arquivos reflectem-se automaticamente
nos serviços providenciados pela RePEc, sem ne-

cessidade de intervenção manual. Até ao presente
momento, contribuem para a base de dados da RePEc,
cerca de 240 arquivos, contendo 100.000 documentos
de trabalho e 55.000 artigos publicados em Journals.

Disponibilização de Informação pela RePEc

A informação disponível na base de dados RePEc está
acessível em serviços sediados na Web, tais como,
IDEAS (http://ideas.repec.org), EconPapers
(http://econpapers.repec.org), NetEc, e Inomics.
Adicionalmente, também é usado o NEP (New Econom-
ics Papers, http://nep.repec.org), o qual é um serviço
que providencia a distribuição via e-mail, de listas por
tema específico. A subscrição destas listas é gratuita.
Os investigadores podem ainda registar-se na RePEc
(http://authors.repec.org). Através do registo, e da
confirmação posterior da autoria de trabalhos, é criado
automaticamente o “RePEc CV”, contendo ligações aos
documentos publicados ou não publicados. O serviço de
logging da LogEc (http://logec.repec.org) utiliza a
informação RePEc, numa base por item. Esta infor-
mação é usada para gerar as estatísticas de acesso aos
autores, documentos de trabalho, e fornecedores
institucionais. O projecto emergente CitEc proporciona
uma análise automatizada de citações, a partir dos
documentos completos que estão acessíveis, via
RePEc. Finalmente, a RePEc colabora com projectos
similares através da Open Archives Initiative (OAI), e da
University of California Digital Library, para disseminar
as publicações na área de economia, e as disciplinas
relacionadas com a comunidade alargada de Escolas.

Os participantes na  RePEc incluem:
Departamentos de Economia de muitos programas “top
50” Norte-Americanos, e as Universidades mais
conceituadas em todo o mundo.
Centros de Investigação: NBER, CEPR, IMF, World
Bank, IFS, Federal Reserve System, ECB, Bank of
England.
Os maiores editores, incluindo, AEA, Econometric
Society, Royal Economic Society, Cambridge, Oxford,
Chicago, MIT, Springer, Kluwer.
A maioria dos economistas que figuram na Lista “top
300”, de Tom Coupé.



O que é a RePEc?

RePEc:
A Research Papers in Economics
 (http://repec.org) é uma iniciativa de
voluntários conduzida para criar uma
base de dados com acesso público que
promove a comunicação entre escolas,
na área de economia ou disciplinas
relacionadas. A base de dados contém
informação acerca dos seguintes itens:

- 4.000 Profissionais (informação
diversa, publicações associadas e
contacto);

- 6.000 Instituições (Departamentos de
Economia e Gestão, Centros de Inves-
tigação, e Organizações Governamen-
tais);

- Informação bibliográfica referente a
100.000 documentos de trabalho
publicados por instituições e indivídu-
os;

- Citações bibliográficas para 55.000
artigos publicados nos Journals de
referência, em cada uma das discipli-
nas;

- 800 descrições de software e progra-
mas.

Na totalidade, estão disponíveis on line
cerca de 70.000 títulos.
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Como participar na RePEc?

AA RePEc é uma rede descentralizada
de arquivos departamentais, na qual
não se alojam arquivos pessoais. Se o
seu Departamento ou Centro de Inves-
tigação ainda não coloca os seus
documentos de trabalho na RePEc, a
partir deste momento considere-se
convidado para vir a integrar a RePEc.
As instituições são disponibilizadas, em
detalhe, em IDEAS
(http://ideas.repec.org). No caso de
não estar seguro sobre o facto da sua
instituição participar neste projecto,
pode consultar a lista dos arquivos da
RePEc em IDEAS, ou a lista de institu-
ições em EDIRC(http://edirc.repec.org).

Se tiver materiais pessoais que não
estejam incluídos em qualquer uma
das séries departamentais, pode optar
por submetê-los ao EconWPA (http://
econwpa.repec.org). Esta opção per-
mite usufruir de todos os benefícios
proporcionados pela RePEc, dado que
os seus materiais serão encontrados
por intermédio de qualquer pesquisa
efectuada por intermédio da RePEc,
para uma dada palavra-chave, tópico,
ou nome, e também poderão ser
identificados quando se procede ao
registo prévio no Serviço de Autores da
RePEc (http://authors.repec.org), para
efeitos de produção do chamado
"RePEc CV".

Para mais informações

URL: http://repec.org

E-mail: repec@repec.org


