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«Não há Ciência Aberta sem literacia da informação!»

No Open Day da NOVA Doctoral School, realizado em Lisboa, a 17 
de janeiro de 2017, o Professor Doutor António Rendas, à época  
Reitor da Universidade Nova de Lisboa, concluindo o seu discurso, 
afirmou: «Não há Ciência Aberta sem literacia da informação!» 

Esta afirmação impulsionou a realização deste desafio. 



https://appsyci.ispa.pt/

https://appsyci.ispa.pt/

https://appsyci.ispa.pt/
https://appsyci.ispa.pt/


Reforçar a capacidade dos indivíduos, grupos, famílias, 
organizações e instituições para desenvolver soluções 
para problemas societais concretos e complexos, 

promovendo a colaboração entre os setores 
público, privado e sem fins lucrativos. 

Proporcionar oportunidades para exploração do 
potencial de inovação e interação entre a 

investigação, a intervenção e o ensino-
aprendizagem em Psicologia e outras Ciências Sociais.
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Ecossistema do centro de investigação



Operacionalizado dentro dos 

princípios da Ciência Aberta, 

que se traduzem em 

estratégias de disseminação 

colaborativas e transparentes, 

potenciando a criação de 

transferência do conhecimento, 

tornando-o acessível de modo a 

potenciar o uso prático dos 

resultados científicos em benefício 

dos indivíduos e da sociedade.

Ciência Aberta



▪Ciência Aberta e inovação em investigação

▪ Envolvimento cívico e desenvolvimento educacional

▪ Literacia da Informação no ensino superior

Principais áreas



Filosofia do Aberto

Política do Acesso Aberto

Agências de financiamento

Curadoria de dados científicos

Repositórios e OpenAIRE

Identidade digital

Literacia da Informação
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Impactos…



Impactos…

http://www.portugal.gov.pt/media/18506199/20160210-mctes-ciencia-aberta.pdf
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Impactos…



https://www.ibersid.eu/ojs/index.php/ibersid/article/view/4437/3912

doi: 10.1007/978-3-030-13472-3_23

doi: 10.5209/cdmu.71449

Impactos…

https://www.ibersid.eu/ojs/index.php/ibersid/article/view/4437/3912
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-13472-3_23
http://dx.doi.org/10.5209/cdmu.71449


Recomendações 



Encorajar os
investigadores a 

aderir ao
movimento da 
Ciência Aberta

Aumentar a eficácia
das parcerias

(investigadores, 
bibliotecários, 

gestores de ciência, 
organizações e 

agências)

Investir no 
desenvolvimento de 
competências dos 

profissionais da 
informação 

(sobretudo em 
gestão de dados)

Implementação de 
projetos sociais 

específicos 
articulando a 
literacia da 

informação com a 
Ciência Aberta

No futuro…



Literacia da Informação associada à Ciência Aberta

Compromisso cívico e científico com o 
desenvolvimento educacional e da ciência

Novas dinâmicas da ciência no ensino superior

Em conclusão…
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