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PRÁTICAS

DOS INVESTIGADORES

Ciência Aberta aos resultados
(publicações, dados, software) e nos 
métodos (processos, ferramentas).

Perceber onde publicar, definir 
plano de gestão de dados, onde 
depositar publicações e dados… 

PROJETOS

DE INVESTIGAÇÃO

Cumprir com os requisitos de acesso 
aberto aos resultados de forma 

alinhada no projeto.

Estabelecer políticas e processos de 
trabalho dentro do consórcio e com 

responsabilidades definidas…

INFRAESTRUTURAS 

DAS INSTITUIÇÕES 

Assegurar  infraestruturas e serviços 
que garantam Acesso Aberto a 

resultados científicos e preservação.

Disponibilizar serviços que apoiem os 
dados FAIR, práticas de gestão de 

dados adequada…

CONSIDERAÇÕES DO IMPACTO DOS REQUISITOS DOS FINANCIADORES
NO CICLO DE VIDA DA INVESTIGAÇÃO
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Open Science



Políticas de Ciência Aberta:
evolução nos programas de investigação e inovação na UE

FP7

Open Access Pilot

Deposit and open 
access

H2020

Open Access 
Mandatory

Deposit and open 
access

& Open Research 
Data / DMP Pilot

H2020

OA Mandatory

Deposit and open 
access

& ORD/DMP by 
default 
(opt-out)

Horizon 
Europe

• OA Mandatory

• Deposit and open 
access

• DMP + FAIR data 
Mandatory

• OD by default (opt-
out)

• & Open Science 
embedded



RequisitosOpenSciencenoH2020e FCT

O Acesso Aberto é o PADRÃO para os  
resultados de investigação no H2020.

Mandato: publicações  
Requisitos piloto: dados abertos até 2016.

Mandato com opt-out desde 2017.

H2020 FCT

A FCT defende a disponibilização dos resultados da  
investigação científica através da internet, de forma  
aberta, livre e sem custos para o utilizador.

As Políticas de Acesso Aberto da FCT englobam regras  
e recomendações para o acesso livre e online a  
publicações sujeitas a revisão por pares e a dados  
resultantes de investigação científica financiada pela  
FCT - em vigor a 5 de maio de 2014.



Estabelecimento  
de políticas e  

mandatos de CA

Desenvolvimento  de 
infraestruturas  de 

informação científica



“Ensure open access… 
as soon as possible and at the latest on publication, 
deposit a machine-readable electronic copy of the 

published version or final peer-reviewed manuscript 
accepted for publication in a repository for 

scientific publications together with 
bibliographic metadata providing the name of the 

action, acronym & grant number”

Acesso Aberto aos resultados de investigação no H2020



Requisitos Open Access no H2020

Auto-arquivo  
(green open access)

O artigo é depositado num repositório.
O acesso aberto é frequentemente atrasado  

(período de embargo).

Publicação em acesso aberto  
(gold open access)

O artigo é publicado imediatamente em acesso  
aberto, através da revista/editor.

Existem frequentemente custos de publicação
(taxas de publicação ou APCs).

O artigo tem sempre de ser depositado num repositório,

mesmo quando for usada a „via dourada“.



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.

REQUISITOS OPEN ACCESS NO H2020

Onde O quê Quando

ONDE 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").

REQUISITOS OPEN ACCESS NO H2020

Onde O quê Quando

O QUE DEPOSITAR:



O que depositar?

Pre-print
Antes de  

revisão por pares

Publisher’s version
Versão e layout  

do editor

Embargo  
Período durante o qual  

o acesso à publicação

é limitado

Post- Print  
Depois de  

revisão por pares



Cada beneficiário deve depositar 

o mais cedo possível,

o mais tardar na data de publicação.

REQUISITOS OPEN ACCESS NO H2020

Onde O quê Quando

QUANDO DEPOSITAR



O Acesso Aberto deve ser assegurado 
imediatamente, ou  após um período de embargo:

• imediatamente, se é uma publicação em acesso 
aberto  (Gold OA),

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

REQUISITOS OPEN ACCESS NO H2020

Onde O quê Quando

QUANDO DEVE SER  
ASSEGURADO O  

ACESSO ABERTO?



Custos de Publicação

Os custos de disseminação, para publicar em revistas/livros de acesso 
aberto, são custos  elegíveis durante o período do projeto.

Que orçamento se deve considerar nas propostas?

APC = Article Processing Charges 

Orçamento para publicações = APC Médio x número de publicações

 Método 1: APC médio baseado na lista de revistas usadas pelo consórcio 
(verificar preços nos sites das revistas/consultar bibliotecário)

 Método 2: APC médio baseado nos valores globais de mercado



www.openaire.eu/factsheet-h2020-researchers-v2/view-document



Não é apenas sobre Acesso Aberto a publicações… 

também sobre DADOS ABERTOS



Desde janeiro de 2017 é a práticapadrão…

Projeto piloto  

2014-2016

Prática padrão

2017-2020
…



Requisitos de Dados Abertos no H2020

1. Plano de Gestão de Dados 2. Depositar Dados em Repositórios confiáveis

4. Assegurar abertura dos dados 3. Documentar os dados para validação



DADOS para validar os resultados  
apresentados em publicações

científicas.

Outros dados, conforme  
especificado no plano de gestão  
de dados.

Requisitos do Open Research Data no H2020 
QUE DADOS?
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 Em caso de conflito com a obrigação de  proteção dos resultados (se é 
esperado  que os resultados sejam comercial ou  industrialmente explorados).

 Se a realização do objetivo principal do  projeto (ação) ficar comprometido 
com a  disponibilização aberta dos dados.

 Em caso de conflito com as obrigações  de confidencialidade.

 Em caso de conflito com as obrigações  nacionais de segurança.

 Em caso de conflito com as regras em  matéria de proteção de dados 
pessoais.

Razões para NÃO CUMPRIR total ou parcialmente os requisitos
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Criar e manter atualizado um  

plano de gestão dos dados

Assegurar o depósito dos 

dados  num repositório

Requisitos do Open Research Data no H2020  
COMO?





PLANOS DE GESTÃO DE DADOS – quando apresentar





Disponibiliza serviços que apoiam

o cumprimentos dos requisites.



“ Open Science will become the new modus operandi in Horizon Europe ”





 Obrigação de assegurar o depósito num repositório no momento da publicação e o acesso 
aberto imediato através de repositório.

 Os beneficiários/autores devem manter direitos de propriedade intelectual suficientes (para 
cumprir os requisitos d OA) e devem utilizar licenças abertas [CC BY (ou equivalente) para 
artigos revistas, CC BY-NC/ND (ou equivalente) permitido para formatos de textos longos 
(relevante para SSH) 

 Os beneficiários publicam em serviços da sua escolha. Qualquer taxa de publicação 
(APCs/BPCs) só é reembolsável se o serviço de publicação for de acesso livre (custos não 
elegíveis em publicações híbridas).

 Metadados de publicações/dados depositados devem ser abertos sob licença CC0 ou 
equivalente em conformidade com os princípios FAIR; incluir PIDs (identificadores persistentes 
das publicações, dos autores envolvidos e, sempre que possível, as suas instituições).

ACESSO ABERTO A PUBLICAÇÕES (COM PEER-REVIEW) NO HORIZONTE EUROPA



 O Plano de Gestão de Dados irá tornar-se de entrega obrigatória, a ser submetida no prazo de 
6 meses após o início do projecto.

 A gestão de dados poderá também fazer parte da avaliação das propostas (algumas questões 
na proposta permitirão avaliar que a boa gestão de dados se verifica).

 Foco na compatibilidade com os principios dos Dados FAIR, mantendo a orientação geral de 
“Tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário”.

GESTÃO E ABERTURA DE DADOS NO HORIZONTE EUROPA

Mais informação 

em Abril de 2021



Nova plataforma de publicação da Comissão 

Europeia para o H2020 e o Horizonte Europa



Obrigado!
Pedro Principe

Pedro.principe@usdb.uminho.pt

https://openaccess.sdum.uminho.pt

https://openaccess.sdum.uminho.pt/

