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O Contexto….



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



Plano S







"Os imperativos normais, 
como o crédito académico, 
foram postos de lado. Os 
repositórios online 
disponibilizam estudos meses 
antes das revistas. Os 
investigadores identificaram 
e partilharam centenas de 
sequências do genoma viral. 
Mais de 200 ensaios clínicos 
foram lançados, reunindo 
hospitais e laboratórios em 
todo o mundo."

Ciência Aberta em tempo de pandemia



O Contexto….



O futuro do  Acesso Aberto

Dois cenários principais:

1. Transformação do modelo baseado na 
assinatura de revistas (pagar para ler), num 
modelo baseado em taxas de publicação 
(pagar para publicar)

2. Modelos alternativos e inovadores na 
comunicação científica



https://eua.eu/resources/publications/932:read-publish-
agreements.html

https://eua.eu/resources/publications/932:read-publish-agreements.html








https://bit.ly/2LTV15N

https://bit.ly/2LTV15N












Chegou o momento para a inovação na 
comunicação científica e académica? 



DOI: 10.7554/eLife.64910

https://doi.org/10.7554/eLife.64910








Definição e implementação de políticas 
institucionais em organizações de 
investigação



Políticas de Acesso Aberto em Portugal

http://roarmap.eprints.org/view/country/620.html

27 políticas 

Último registo 2017

http://roarmap.eprints.org/view/country/620.html


Desafios e oportunidades
• “Novas” Políticas de Financiadores

• Horizonte Europa
• FCT (Política de Dados e Atualização de Política AA)

• Novas lideranças institucionais

• Atualização das políticas institucionais
• Alargamento do âmbito (políticas de Ciência Aberta, idealmente incluindo gestão de dados, 

avaliação da investigação/desempenho, e outras dimensões CA)
• Alinhamento das políticas institucionais com financiadores

• Sustentabilidade/Recursos

• Necessidade/Possibilidade de esforço concertado
• RCAAP, CRUP, CSISP, etc.



Ferramentas e recursos OpenAIRE

https://www.openaire.eu/toolkit-for-policy-makers-on-open-science-and-open-access

https://www.openaire.eu/toolkit-for-policy-makers-on-open-science-and-open-access


Checklist
A sua instituição está pronta para adotar uma política 

científica aberta?

1. Política
2. Funções e Responsabilidades
3. Atividades de Ciência Aberta
4. Publicações e Partilha
5. Dados Abertos
6. Infraestruturas
7. Recompensas e incentivos
8. Programas educativos sobre investigação com utilização intensiva de dados
9. Formação
10. Divulgação / Sensibilização
11. Financiamento
12. Monitorização e cumprimento/conformidade
13. Revisão e Atualizações
14. Capacidade de leitura por máquinas da Política



Modelo de Política

Modelo de política sobre Ciência Aberta 

para Organizações de Investigação (RPO)

1. Preâmbulo
2. Jurisdição e Efeito da Política
3. Direitos, Responsabilidades, e Deveres

• O/A [Nome da RPO] é responsável por
• Os investigadores são responsáveis por

4. Acesso Aberto a publicações
5. Acesso aberto aos dados da investigação
6. Ciência Aberta
7. Infraestrutura
8. Avaliação da Investigação e do desempenho
9. Formação
10. Validade da Política
ANEXO: Definições



Desafios e fatores críticos de sucesso

Suporte institucional

Alinhamento/enquadramento com estratégia institucional

Explicitação/demonstração das vantagens

Alinhamento com financiadores e outros parceiros relevantes

Infraestrutura(s) e competências

Divulgação e sensibilização

Alinhamento com avaliação (incentivos e recompensas)

Monitorização



Obrigado!
Eloy Rodrigues

eloy.rodrigues@usdb.uminho.pt

https://openaccess.sdum.uminho.pt

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

