
«O lançamento da OpenAIRE marca uma etapa muito concreta na partilha dos resultados da investigação financiada pela UE, para nosso benefício mútuo.

A informação científica tem a capacidade de melhorar as nossas vidas, sendo demasiado valiosa
para permanecer inacessível. Além disso, os cidadãos da UE têm o direito de aceder

e beneficiar do conhecimento produzido com recurso a fundos públicos.»

Neelie Kroes, Vice-Presidente da Comissão Europeia, responsável pela Agenda Digital,

no evento de lançamento do projeto OpenAIRE a 2 de dezembro de 2010 

Contactos:
Delegação Nacional Open Access
openaire-portugal@sdum.uminho.pt 

Eloy Rodrigues
eloy@sdum.uminho.pt
Pedro Príncipe
pedroprincipe@sdum.uminho.pt

Informações:
www.openaire.eu
twitter @OpenAIRE_eu

105 projetos do 7ºPQ abrangidos
pelo projeto piloto Open Access 

Quase 900 projetos em
Portugal no âmbito do 7ºPQ

Os Serviços de Documentação da Universidade do Minho são o ponto de contacto nacional em Portugal e assumem a coordenação da região sul da Europa.

137 participações institucionais
no âmbito dos 105 projetos do 7ºPQ

13 projetos no âmbito do
Conselho Europeu de Investigação

 

Denmark (Technical 
University of Denmark)

Finland (University 
of Helsinki)

Sweden (National 
Library of Sweden)

Norway (University 
of Tromsoe)

Região Norte

Slovakia (University 
Library of Bratislava)

Bulgaria (Bulgarian 
Academy of Sciences)

Estonia (University 
of Tartu)

Latvia (University of Latvia)

Poland (ICM – 
University of Warsaw)

Czech Republic (Technical 
University of Ostrava)

Hungary (HUNOR)

Lithuania (Kaunas 
Technical University)

Romania (Kosson)

Slovenia (University 
of Ljubljana)

Região Este

Cyprus (University 
of Cyprus)

Greece (National 
Documentation Center)

Italy (CASPUR)

Malta (Malta Council for 
Science & Technology)

Portugal (University 
of Minho)

Spain (Spanish Foundation 
for Science & Technology)

Região Sul

Ireland (Trinity College)

Netherlands (Utrecht 
University)

UK (University of 
Nottingham)

Austria (University 
of Wien)

Belgium (University 
of Gent)

France (Couperin)

Germany (University 
of Konstanz)

Região Oeste

27 delegações Open Access que funcionam como pontos de contacto nacionais e distribuidos por 4 regiões 

Política Open Access na Europa
A Comissão Europeia tem atualmente duas diretrizes políticas de acesso aberto. Ambas visam assegurar que os resultados da 
investigação �nanciada pelo cidadão da União Europeia (UE) sejam disponibilizados em acesso livre para a população em geral. 
Esta forma é considerada um meio de aumentar o retorno do investimento da UE em investigação e desenvolvimento (I&D).
Em Dezembro de 2007, o Conselho Europeu de Investigação publicou as orientações para o Open Access, como complemento à 
declaração de 2006 sobre Open Access. Em Agosto de 2008, a Comissão Europeia lançou o projecto piloto Open Access do 7º PQ 
que decorrerá até ao �nal do programa quadro.
Estas iniciativas exigem que os investigadores disponibilizem em acesso aberto os artigos que resultem de
investigação �nanciada pela União Europeia.

Investigadores
Os investigadores que bene�ciam de apoios do Conselho Europeu de Investigação ou do 7º programa quadro 
numa das seguintes áreas de investigação: 
    * Energia
    * Ambiente (inclui alterações climáticas)
    * Saúde
    * Tecnologias da Comunicação e Informação (sistemas cognitivos, interação, robótica)
    * Infraestruturas de Investigação (e-infraestruturas)
    * Ciências na Sociedade
    * Ciências Socioeconómicas e Humanidades
Devem depositar os artigos �nais num repositório apropriado imediatamente após a aceitação para publicação.

Gestores de Repositórios
1º) Tornar o repositório conforme com o OpenAIRE
É necessário incluir nos metadados da publicação as
informações de projeto do 7º PQ e de copyright.
Para o  concretizar é preciso implementar as Diretrizes OpenAIRE.

2º) Validar o repositório
O OpenAIRE disponibiliza uma ferramenta web para ajudar a veri�car se o
seu repositório é verdadeiramente compatível com as diretrizes OpenAIRE.

3º) Registar o repositório
O OpenAIRE em colaboração com OpenDOAR disponibiliza um forma simples
que apoia no registo do repositório.

O que é:
O OpenAIRE é um projecto europeu de três anos que 
fornece os meios para promover e realizar a adoção
generalizada da Política de Open Access na Europa, 
conforme estabelecido nas orientações para o Open 
Access do Conselho Europeu de Investigação e no 
projeto piloto Open Access do 7º Programa Quadro 
da Comissão Europeia.

Objetivos:
Apoiar os investigadores no cumprimento das 
condições do Projecto piloto Open Access do 7ºPQ 
através de um sistema europeu de helpdesk;
Apoiar os investigadores no processo de depósito 
das publicações em repositórios institucionais
ou disciplinares;
Construir o portal OpenAIRE e a infra-estrutura
electrónica para a rede de repositórios;
Explorar serviços de gestão de dados cientí�cos em 
conjunto com cinco comunidades disciplinares. 

Rede de repositórios em Portugal:
45 repositórios listados no OpenDoar
26 repositórios registados no DRIVER
27 repositórios OpenAIRE compliant 
34 repositórios integram o projeto RCAAP

Repositórios nos países da região sul:
205 repositórios listados no OpenDoar
105 repositórios registados no DRIVER
41 repositórios OpenAIRE compliant

2ª Conferência Luso-Brasileira de Acesso Aberto, Rio de Janeiro, 24 e 25 Novembro de 2011

http://hdl.handle.net/1822/14315


