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POLÍTICAS DE ACESSO ABERTO 
NA EUROPA  
o papel dos agentes financiadores da ciência 
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O que é o Acesso Aberto? 

 
 Open Access, "Acesso Aberto" (ou “Acesso Livre”) significa a disponibilização 

livre na Internet de cópias gratuitas, online, de artigos de revistas científicas 

revistos por pares (peer-reviewed) [bem como de outros tipos de publicações 

científicas como comunicações em conferências, relatórios técnicos, teses e 

dissertações, etc.]. 



As Declarações OA – os 3 B’s 
 Budapest Open Access Initiative – Fevereiro de 2002 

 Bethesda Statement on Open Access Publishing – Junho 2003 

 Declaração de Berlim sobre o Acesso Livre ao Conhecimento 

nas Ciências e Humanidades – Outubro 2003 

 



Duas vias para o Acesso Aberto 
 

 Óptima (dourada): Publicar os artigos em revistas de 
acesso livre sempre que existam revistas adequadas para o 
efeito (presentemente mais de 9900, ≃ 30% - ver 
www.doaj.org) 

 

 Boa (verde): Publicar os restantes artigos nas revistas 
comerciais habituais (presentemente cerca de 20000, ≃ 
70%) e auto-arquivá-los em repositórios da própria 
instituição (actualmente mais de 2200 – ver 
www.opendoar.org e http://roar.eprints.org/).   
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Evolução recente do Acesso Aberto 
• Crescimento do número de repositórios, e do número de 

documentos neles depositados 

• Crescimento do número de revistas em acesso aberto 

• Políticas e mandatos  de Open Access de universidades e 

organismos financiadores 



Políticas e mandatos OA em Portugal 
Instituição Tipo Ano 

Universidade do Minho Institucional 2005 

ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa Institucional 2007 

Universidade do Porto Institucional 2008 

Universidade Aberta Institucional 2010 

Instituto Politécnico de Bragança Institucional 2010 

Universidade de Coimbra Institucional 2010 

Universidade de Lisboa Institucional 2010 

Hospitais Universitários de Coimbra Institucional 2011 

Instituto Politécnico de Leiria Institucional 2011 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Institucional 2011 

Instituto Politécnico de Castelo Branco  Institucional 2012 

Universidade do Algarve Institucional 2012 

Instituto Politécnico de Viseu Institucional 2012 

Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida (ISPA) Institucional 2012 

Universidade Fernando Pessoa Institucional 2012 



Políticas Open Access na UE 

Proporcionar ampla difusão e acessibilidade aos 

resultados publicados da investigação financiada 



Conselho Europeu de Investigação 
Dezembro de 2007 

Requer aos investigadores o depósito de 

todas as publicações num repositório 

institucional ou disciplinar adequado: 

• resultantes dos projectos de investigação 

financiados e com revisão por pares, 

• disponibilizar em acesso livre num prazo 

de 6 meses a contar da data de 

publicação. 
 



Projecto-piloto Open Access do 7º PQ  

Em Agosto de 2008 

Exige aos investigadores o depósito das 

publicações num repositório institucional ou 

disciplinar. Aplica-se a artigos que: 

• possuam revisão por pares; 

• resultem de investigação financiada numa das 

sete áreas temáticas designadas: energia, 

ambiente, saúde, tic, infra-estruturas de investigação, ciências 

na sociedade, ciências socioeconómicas e humanidades; 

• tenham um acordo assinado depois de Agosto 

de 2008 (cláusula especial 39). 

 



Política Open Access da CE 
Julho 2012:  

• Communication on a reinforced European Research Area partnership for 

excellence and growth 

• Communication Towards better access to scientific information 

• Recomendação sobre o acesso à informação científica e a sua preservação 
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“[…] Open Access to publications the general principle for 

projects funded by the EU research Framework Programmes”. 



ACESSO À INFORMAÇÃO CIENTÍFICA NA UE 

“[….] As políticas em prol do acesso aberto aos resultados da investigação 
científica devem ser aplicadas a toda a investigação que receba fundos 
públicos. […] Estas políticas respondem igualmente ao desejo da própria 
comunidade científica de que haja maior acesso à informação científica.” 
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Proposta de Política de Acesso Aberto da FCT  

Objeto da política de Acesso Aberto 

• Conteúdos de publicações científicas sujeitas a arbitragem por pares que 

incluam resultados de I&D financiados total ou parcialmente pela FCT  

• Qualquer tipo de publicação incluindo: 

• artigos publicados em revistas 

• proceedings e publicações resultantes de conferências  

• livros  

• teses de doutoramento 

desde que contenham resultados de I&D financiados total ou 

parcialmente pela FCT  
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Proposta de Política de Acesso Aberto da FCT  

Depósito, pelos autores, de qualquer publicação em qualquer 

repositório do RCAAP (mediante Licença Creative Commons CC-

BY, ou equivalente): 

• Publicações de artigos em revistas, proceedings e livros 

[embargo máximo de 6 a 12 meses (CSH)] 

• Teses de doutoramento (embargo máximo de 36 meses) 
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Cumprimento das condições  

Open Access da Comissão Europeia  

o papel da infraestrutura OpenAIRE 
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OPENAIRE IMPLEMENTOU O PROJETO PILOTO 
OPEN ACCESS NOS ESTADOS MEMBRO DA UE  
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O que é o OpenAIRE? 
• Uma infraestrutura participativa de Open Access na Europa para 

gerir publicações científicas e informação associada por via de 

uma rede de repositórios. 

 

• Agrega publicações Open Access e interliga-as com a informação 

de financiamento e os conjuntos de dados científicos. 

 

• Disponibiliza serviços de helpdesk e diretrizes técnicas de apoio 

para todos os parceiros envolvidos. 
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Rede de pontos de contacto 
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“Infraestrutura Humana” 
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Quem beneficia?  
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• Investigadores que acedem, depositam, partilham e ligam resultados de investigação.  

• Iniciativas Nacionais OA para estabelecer, implementar ou alinhar políticas de dados científicos. 

• Gestores de repositórios para aumentar a visibilidade do conteúdo do repositório. 

• Decisores políticos e financiadores para monitorizar os resultados da investigação financiada. 

• Gestores de ciência para apoiar na realização de relatórios, estatísticas e disseminação. 

• Editores para aumentar a sua visibilidade e dos resultados da investigação publicados. 

• Potenciais fornecedores de dados que queiram explorar a interligação da sua investigação. 
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N % 

Concordo plenamente 396 32% 

Concordo 416 33% 

Sem opinião 414 33% 

Discordo 19 2% 

Discordo plenamente 4 0,30% 

Total 1249 
  

Inquérito aos investigadores em PT 
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Opinião sobre a 

política europeia 

de acesso aberto? 

812 concordo + 

concordo plenamente 

PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS UE 

De um total de 1249 participantes: 

• Participação como investigador: 300 

• Participação como coordenador: 65 



Inquérito aos investigadores em PT 

Reembolso dos custos de publicação 

nos projetos 7ºPQ – conhece? 
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Conhece o projeto-piloto OA da CE 

implementado pelo OpenAIRE? 
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N % 

Sim 223 18% 

Não 1026 82% 

Total 1249  

  
N % 

Sim 16 1% 

Não 49 4% 

Total 65  

 

Relatório está disponível no RepositóriUM: 

http://hdl.handle.net/1822/23391 

Os dados do inquérito disponíveis em 

http://hdl.handle.net/1822/23392. 

http://hdl.handle.net/1822/23391
http://hdl.handle.net/1822/23391
http://hdl.handle.net/1822/23391
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Projectos do 7º PQ em Portugal 
+ 160 participações institucionais no âmbito dos 

+ 130 projetos do 7ºPQ abrangidos pelo piloto OA 
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Cláusula especial 39 
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• Open Access (specific to the thematic areas "Health", "Energy", "Environment (including 

Climate Change)", "Information & Communication Technologies", and "Socio-economic 

Sciences and the Humanities”, as well as to the activities "Research Infrastructures" (E-

Infrastrutures), and "Science in Society"). 

• In addition to Article II.30.4, beneficiaries shall deposit an electronic copy of the published 

version or the final manuscript accepted for publication of a scientific publication relating to 

foreground published before or after the final report in an institutional or subject-based 

repository at the moment of publication. 

• Beneficiaries are required to make their best efforts to ensure that this electronic copy 

becomes freely and electronically available to anyone through this repository: 

• - immediately if the scientific publication is published "open access", i.e. if an electronic 

version is also available free of charge via the publisher, or  

• - within [6 or 12] months of publication. 



Como Cumprir as condições  
Deverá seguir as seguintes orientações gerais:  

1ª) Submeter o artigo para uma revista; 

2ª) Depois do artigo ter sido aceite para publicação, depositar a 

versão final de autor com revisão por pares (peer-review) num 

repositório. 

3ª) Indicar as publicações no relatório final do projeto (referência 

e link).    

>> o que depositar >> onde depositar >> quando despositar >> 
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O que depositar? 
• Versão publicada 

• versão final do editor, incluindo todas as modificações do 

processo de revisão pelos pares (peer-review), edições e 

alterações de formatação (normalmente o documento final 

em PDF) 
ou 

• Versão final aceite para publicação 

• versão final de autor, incluindo todas as modificações do 

processo de revisão pelos pares (peer-review), mas sem a 

edição e formatação pelo editor. 
 



Onde depositar? 

•Repositório institucional 
• Da instituição a que pertence o autor/investigador 

OU (Se não for possível) 
• Repositório disciplinar/temático 

OU (Se não for possível) 
• Repositório Órfão (ZENODO)  

• Se não estiver disponível um repositório apropriado, os 

investigadores poderão usar o repositório disponibilizado pelo 

OpenAIRE. 





Repositório de 
publicações e dados científicos 
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Quando depositar? 
• Devem depositar os artigos num repositório adequado imediatamente após 

aceite para publicação e disponibilizar o acesso aberto logo que possível, em 

função do embargo de 6 ou 12 meses dependendo da área FP7: 

 

6 meses com acesso embargado 12 meses com acesso 
embargado 

ERC Todos os projectos depois de 2007 

FP7 Nas áreas temáticas: 
"Health", "Energy", "Environment" (including Climate 
Change)", and "Information & communication technologies" 
(“Cognitive Systems”, “Interaction” and “Robotics”) 
Na actividade: 
"Research infrastructures" (e-infrastructures) 

Na área temática: 
"Socio-economic Sciences and 
the Humanities" 
 
 
Na actividade: 
"Science in Society" 



Concretizando… Rede de repositórios 

Investigadores 
têm mandato 

CE para 
depositar 

Diretrizes 
OpenAIRE 

Repositórios e 
revistas OpenAIRE 

compliant 

OpenAIRE 
agrega a info e 

oferece 
serviços 
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Rede de repositórios na prática 

REPOSITÓRIO 

Enviar o artigo 
para o editor  

Artigo final 
do autor 

Repositórios agregados 
(pelo menos uma vez por semana) 
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Referência ao projecto no 
processo de depósito 
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Referência ao projecto no 
processo de depósito 



Como cumprir as condições  
Deverá seguir as seguintes orientações gerais:  

1ª) Submeter o artigo a uma revista à sua escolha; 

2ª) Depois do artigo ter sido aceite para publicação, 

depositar a versão final de autor com revisão por pares 

(peer-review) num repositório. 

3ª) Adicionar a referência e o link para a 

publicação no relatório final do projeto.    
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Open Access 
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Informação de suporte ao processo 
de submissão 
• Envie o seu artigo para uma revista da sua escolha. 

• Documentos de suporte: 
• Model cover letter for amendment to publishing agreement 

• “Addendum to Publication Agreement” 

• http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html 

• Consultar o acordo de direitos de autor ou a base de 

dados SHERPA/ROMEO para verificar se a revista onde 

publicou permite o acesso livre e imediato ou exige um 

período de embargo.  
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Informação de apoio 
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Informação de apoio e helpdesk 



Referência do artigo disponível nos sites OpenAIRE/CE, 
e texto completo disponível para todos no Repositório 

(imediatamente ou após período de embargo) 

www.openaire.eu 
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Resultados agregados e reutilizados  

ConfOA @ São Paulo,  Out. 2013  



Lista de publicações em sites 

 http://eurobasin.dtuaqua.dk/eurobasin/inde

x/publications.html 

 http://cordis.europa.eu/projects/index.cfm?f

useaction=app.details&TXT=eurobasin&FR

M=1&STP=10&SIC=&PGA=&CCY=&PCY=&S

RC=&LNG=en&REF=97329 
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Resultados agregados e reutilizados  

 http://www.primexs.eu/publications-via-

openaire.html 

 http://cordis.europa.eu/projects/index.cfm?fuseactio

n=app.details&TXT=prime-

xs&FRM=1&STP=10&SIC=&PGA=&CCY=&PCY=&SR

C=&LNG=en&REF=97135 

ConfOA @ São Paulo,  Out. 2013  

http://www.primexs.eu/publications-via-openaire.html
http://www.primexs.eu/publications-via-openaire.html
http://www.primexs.eu/publications-via-openaire.html
http://www.primexs.eu/publications-via-openaire.html
http://www.primexs.eu/publications-via-openaire.html
http://cordis.europa.eu/projects/index.cfm?fuseaction=app.details&TXT=prime-xs&FRM=1&STP=10&SIC=&PGA=&CCY=&PCY=&SRC=&LNG=en&REF=97135
http://cordis.europa.eu/projects/index.cfm?fuseaction=app.details&TXT=prime-xs&FRM=1&STP=10&SIC=&PGA=&CCY=&PCY=&SRC=&LNG=en&REF=97135
http://cordis.europa.eu/projects/index.cfm?fuseaction=app.details&TXT=prime-xs&FRM=1&STP=10&SIC=&PGA=&CCY=&PCY=&SRC=&LNG=en&REF=97135
http://cordis.europa.eu/projects/index.cfm?fuseaction=app.details&TXT=prime-xs&FRM=1&STP=10&SIC=&PGA=&CCY=&PCY=&SRC=&LNG=en&REF=97135
http://cordis.europa.eu/projects/index.cfm?fuseaction=app.details&TXT=prime-xs&FRM=1&STP=10&SIC=&PGA=&CCY=&PCY=&SRC=&LNG=en&REF=97135


Interoperabilidade através de diretrizes 

• Ligar publicações a projetos com financiamento. 

• Agregar publicações em acesso aberto. 

• Interligar publicações aos dados científicos. 

• Integrar com outros sistemas de informação. 

• Disponibilizar serviços de valor acrescentado. 

 

Com a implementação das diretrizes OpenAIRE: 
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1 2 3 Repositórios 

de literatura 
Dublin Core (DRIVER)

  

Repositórios 

de dados 
Datacite 
 

Sistemas  

CRIS 
CERIF-XML 
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Monitorização das políticas  
Open Access da Comissão Europeia 
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91% 

9% 

SC39 in FP7 

FP7

SC39

35% 

61% 

3% 

1% 

SC39 OA evaluation 

OA

closed

restricted

embargo

Avaliação do projeto piloto OA FP7 
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www.openaire.eu 

@openaire_eu 

facebook.com/groups/openaire  

linkedin.com/groups/OpenAIRE-3893548 

openaccess@sdum.uminho.pt 
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http://openaccess.sdum.uminho.pt  
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www.openaire.eu 

@openaire_eu 

facebook.com/groups/openaire  

linkedin.com/groups/OpenAIRE-3893548 
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