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OPEN ACCESS NO
HORIZONTE 2020
Acesso Aberto aos resultados dos
projetos com financiamento da Comissão Europeia

OPEN ACCESS NO HORIZONTE 2020
Acesso Aberto definido como princípio geral no novo programa-quadro da CE

CADA BENEFICIÁRIO
DEVERÁ ASSEGURAR O

ACESSO ABERTO
A TODAS AS PUBLICAÇÕES
CIENTÍFICAS COM

REVISÃO POR PARES
RELATIVAS A RESULTADOS
DE PROJETOS

Bases políticas das orientações OA na UE
A CE apoia:

A CE recomendou aos Estados Membros:

 O acesso aberto como prática padrão de

• Desenvolvimento de políticas nacionais

disseminação da investigação resultante de

para disponibilizar em acesso aberto a

financiamento público da UE.

investigação resultante de financiamento.

 Inclui a livre circulação do conhecimento como

• E aos financiadores de ciência e instituições o

uma das cinco prioridades para o Espaço

desenvolvimento das suas próprias políticas,

Europeu da Investigação.

coordenadas a nível nacional e Europeu.

 Communication on a reinforced European Research Area partnership for excellence and growth
 Communication Towards better access to scientific information

 Recomendações sobre o acesso à informação científica e a sua preservação
Jornadas da FCCN @ Évora, 6 Fev. 2014

Open Access no 7ºPQ
2006 (atualizadas em 2013) » Diretrizes OA do
Conselho Europeu de Investigação (ERC)

2008 » Projecto-piloto Open Access do 7º PQ
2009 » OpenAIRE – projeto que implementa o
piloto 7º PQ (Infraestrutura Open Access para a Europa)
Jornadas da FCCN @ Évora, 6 Fev. 2014

Open Access no Horizonte 2020
APRESENTADO E EXPLICADO:

• no regulamento e nas regras de participação.
• nas disposições aplicáveis no acordo de
subvenção:
• artigo 29: ”Dissemination of results - Open Access Visibility of EU funding” (p. 60-63)

OPEN ACCESS DEFINIDO COMO
PRINCÍPIO GERAL NO HORIZONTE 2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf

Open Access no Horizonte 2020
• Duas vias para o Acesso Aberto:
• Publicações de Acesso Aberto ou auto-arquivo são consideradas vias válidas e
complementares.

• Depósito num repositório mesmo no caso de publicações de Acesso Aberto
• Custo de publicação Open Access:
• Elegibilidade dos custos de publicação OA no decorrer do projeto.

• Licenças:
• Encorajamento aos autores no sentido de reterem os direitos de autor e acordarem
com os editores utilização adequada de licenças (ex. Creative Commons).

Jornadas da FCCN @ Évora, 6 Fev. 2014

Open Access no Horizonte 2020

Depositar uma cópia legível por máquinas da
versão publicada ou da versão final com
revisão por pares aceite para publicação num
repositório digital de publicações científicas.
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf

Open Access no Horizonte 2020
O que depositar:
UMA CÓPIA LEGÍVEL POR MÁQUINA DA VERSÃO PUBLICADA

 versão final do editor, incluindo todas as modificações do processo de
revisão pelos pares, copyediting e edição gráfica, e alterações de
formatação (geralmente um documento PDF).
OU

VERSÃO FINAL COM REVISÃO PELOS PARES ACEITE PARA PUBLICAÇÃO

 versão final do artigo com revisão pelos pares aceite para publicação
numa revista, incluindo todas as alterações do processo de revisão pelos
pares, mas ainda não formatado pelo editor (também conhecido como

versão de "post-print").
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf

Open Access no Horizonte 2020
Onde depositar:
Os investigadores devem depositar num repositório digital de
publicações científicas à sua escolha:
• REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DE AFILIAÇÃO.
OU

• REPOSITÓRIO DISCIPLINAR/TEMÁTICO ADEQUADO.
OU

• REPOSITÓRIO CENTRALIZADO, EX. O REPOSITÓRIO ZENODO
DISPONIBILIZADO PELO PROJETO OPENAIRE.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf

Open Access no Horizonte 2020
Quando depositar:
Devem depositar o mais cedo possível em publicação e assegurar
o acesso aberto à publicação depositada, via repositório:



em publicação, se é uma versão eletrónica disponível
gratuitamente através da editora,



no prazo de seis meses da publicação (12 meses para
publicações das ciências sociais e humanas) em qualquer
outro caso.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf

Open Access no Horizonte 2020
Metadados:
Os beneficiários devem também assegurar o livre acesso aos
metadados bibliográficos da publicação depositada.
Os metadados devem estar num formato padrão e incluir:
• os termos ["European Union (EU)" e "Horizon 2020"] ["Euratom" e
Euratom research and training programme 2014-2018"];

• o nome da ação, sigla e número do acordo;
• a data de publicação e duração do período de embargo(se for o caso)
e

• um identificador persistente.
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf

Projeto-piloto de Dados Científicos Abertos
Linhas de orientação:

Áreas científicas com participação no piloto:

Projeto-piloto que visa melhorar e maximizar o
acesso e a reutilização dos dados de
investigação gerados por projetos.

 Future and Emerging Technologies
 Research infrastructures – part e-Infrastructures
 Leadership in enabling and industrial technologies –

Nos projeto participantes no piloto é requerido o
deposito de dados de investigação:

 Societal Challenge: Secure, Clean and Efficient Energy – part

• Os dados, incluindo metadados associados,

 Societal Challenge: Climate Action, Environment, Resource

necessários para validar os resultados apresentados
em publicações científicas, logo que possível;

• Outros dados, incluindo metadados associados,
conforme especificado e dentro dos prazos
estabelecidos no plano de gestão de dados.

Information and Communication Technologies
Smart cities and communities
Efficiency and Raw materials – except raw materials

 Societal Challenge: Europe in a changing world – inclusive,
innovative and reflective Societies

 Science with and for Society
(Projetos de outras áreas podem aderir voluntariamente).
www.openaire.eu/open-access/open-access-in-h2020/h2020-oa-data
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ENQUADRAMENTO

Jornadas da FCCN @ Évora, 6 Fev. 2014

INFORMAÇÃO DE APOIO DA CE
 EC Open Access Factsheet:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon202
0/files/FactSheet_Open_Access.pdf

 Guidelines on Open Access to Scientific
Publications and Research Data in Horizon 2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants
_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
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INFRAESTRUTURA OPEN ACCESS DA EUROPA

Open Access no H2020
www.openaire.eu/open-access/open-access-in-h2020

 Open Access no 7ºPQ
www.openaire.eu/open-access/open-access-in-fp7

 Projeto-piloto de dados abertos
www.openaire.eu/open-access/open-access-in-h2020/h2020-oa-data

WWW.OPENAIRE.EU
Jornadas da FCCN @ Évora, 6 Fev. 2014

Infraestrutura de Rede de Repositórios

2ª Geração
OpenAIRE

REPRESENTAÇÃO DOS CONTEÚDOS AGREGADOS NOS
REPOSITÓRIOS COMPATÍVEIS COM AS DIRETRIZES OPENAIRE

http://beta.openaire.pt

Exemplo: RepositoriUM no OpenAIRE
https://beta.openaire.eu/search/datasource?datasourceId=opendoar____::8e98d81f8217304975ccb23337bb5761

Papel dos gestores de repositórios
na concretização das políticas OA da EC
1.
2.
3.
4.

Apoio informativo aos coordenadores de projetos (FP7/ERC/H2020);

Colaboração com os administradores de ciência (gabinetes de projetos, etc);
Monitorização da atividade dos investigadores envolvidos nos projetos;
Melhoria e/ou alteração dos procedimentos de validação de metadados

• No cumprimento das diretrizes OpenAIRE – http://guidelines.openaire.eu;
5. Manter-se informado sobre os desenvolvimentos nos mandatos dos financiadores;
6. Desenvolver atividades de informação e suporte nas instituições;
7. Colaboração com o projeto OpenAIRE (National Open Access Desk – SDUM)
• Acompanhar os desenvolvimentos no portal www.openaire.eu.

8,094,461 publications and 611 datasets from 461 repositories and OA journals

pedroprincipe@sdum.uminho.pt
eloy@sdum.uminho.pt

