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Resumo
Este capítulo sintetiza os resultados do estudo “Os investigadores em Portugal 
e a sua relação com o Acesso Aberto à produção científica”, desenvolvido pelos 
Serviços de Documentação da Universidade do Minho em 2012 com o objetivo 
de recolher informações sobre a opinião, atitude e práticas relacionadas com o 
Acesso Aberto dos investigadores que trabalham em Portugal. Esta recolha de 
informação, bem como a análise de alguns dos resultados, tem como ponto de 
partida as principais iniciativas relacionadas com as políticas Open Access da 
Comissão Europeia. O inquérito por questionário que consubstancia este estudo 
organizou-se em quatro grupos de questões: o primeiro grupo caracteriza o in-
vestigador; o segundo caracteriza os projetos em que o investigador participou 
ou participa financiados pela FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia e 
pelo 7º Programa-Quadro da Comissão Europeia; o terceiro grupo de questões 
identifica o nível de conhecimento, apreciação e atitude sobre o princípio do 
acesso aberto aos resultados da investigação; e, por último, o grupo onde se 
caracterizam as práticas de publicação e de acesso aberto dos investigadores. 

Abstract
This chapter presents the results from the study “Researchers in Portugal and 
their views regarding Open Access to scientific information” conducted by Mi-
nho University Documentation Services in 2012. This study aimed to collect in-
formation about the opinions, attitudes and practices of Portuguese researchers 
regarding Open Access. It was based on the main initiatives of the European 
Commission Open Access policies.
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The survey that undelies this study was organized in four groups of questions: 
the first group is the researcher characterization; the second one refers the par-
ticipation in research projects funded by the Portuguese Foundation for Science 
and Technology and by the 7th Framework Programme of the European Com-
mission; the third group of questions identifies the level of knowledge, evalua-
tion and attitude regarding the principle of Open Access to research outputs; 
and finally the last group is related with the  researchers’ practices on publishing 
and on Open Access.

Enquadramento

No âmbito das iniciativas e projetos nacionais e internacionais de Acesso Aber-
to à informação científica desenvolvidos pelos Serviços de Documentação da 
Universidade do Minho, considerou-se necessário aferir de forma ampla e apro-
fundada as opiniões e práticas dos investigadores em Portugal relativamente 
ao Acesso Aberto. Os recentes desenvolvimentos no quadro das políticas Open 
Access da comissão Europeia, enquadrados por relevantes e reveladores estu-
dos e documentos que consubstanciaram essas políticas europeias, indicaram 
com maior clareza a necessidade em se proceder a um estudo mais cuidado so-
bre a realidade nacional. O próprio crescimento estrutural do movimento Open 
Access em Portugal, particularmente no domínio dos repositórios institucionais 
e das políticas e mandatos de acesso aberto, implicava necessariamente uma 
observação cuidada da realidade, dos resultados atingidos e dos projetos em 
curso, para assim melhor se compreender e perspetivar as opções futuras no 
panorama nacional. 

No âmbito Europeu tem-se vindo a assistir nos últimos anos, por parte dos res-
ponsáveis políticos e institucionais da União Europeia, ao reforço do discurso de 
que o acesso à informação científica é essencial para o crescimento da investi-
gação no espaço europeu. As diretrizes1 do Conselho Europeu de Investigação 
para o Acesso Aberto, publicadas em Dezembro de 2007, e o Projeto-piloto2 

de Acesso Aberto do 7º PQ, criado em 2008, surgiram na sequência de outras 
iniciativas da CE e visam assegurar que os resultados da investigação financiada 
pelo cidadão da UE sejam disponibilizados em acesso aberto.

1 ERC Scientific Council guidelines for open access: http://erc.europa.eu/sites/default/files/docu-
ment/file/erc_scc_guidelines_open_access.pdf

2 Open access pilot in FP7: http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/
pdf_06/open-access-pilot_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/open-access-pilot_en.pdf
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O novo programa de financiamento europeu para a investigação e inovação, a 
iniciar em 2014 e designado de Horizonte 20203, reforça a orientação de que 
a investigação financiada com dinheiros públicos deve ser largamente difundi-
da através da publicação de dados e documentos científicos em acesso aberto. 
Portanto, para além de abrir o acesso a todas as publicações dos projetos finan-
ciados por este programa-quadro, no Horizonte 2020 prevê-se a existência de 
políticas e projetos-piloto para garantir Acesso Aberto a dados científicos resul-
tantes dos projetos financiados.

A definição de políticas e iniciativas de Acesso Aberto na União Europeia, desenvol-
vidas principalmente no âmbito da ação da Comissão Europeia na “Agenda Digital 
para a Europa4” e na área de “Ciência e Inovação”, tem sido consubstanciada na 
realização de vários projetos dinamizados pela comunidade científica e também 
na realização de estudos e inquéritos aos investigadores e outros participantes do 
processo de publicação e disseminação dos resultados da investigação.

Em Portugal, os projetos europeus MedOANet, OpenAIRE e OpenAIREplus, com 
participação dos Serviços de Documentação da Universidade do Minho, desen-
volvem um plano de ação que ajuda a implementar no terreno as iniciativas e 
políticas de Acesso Aberto da Comissão Europeia, quer a partir do apoio direto 
aos investigadores, quer a partir da dinamização da rede de repositórios e de-
senvolvimento das políticas nas instituições de investigação e ensino superior.

O projeto OpenAIRE, desenvolvido de dezembro de 2009 a novembro de 2012 
e continuado e expandido pelo projeto OpenAIREplus iniciado em dezembro de 
2011 e com duração de 30 meses, surgiu no contexto das iniciativas que orien-
tam a política de Acesso Aberto da União Europeia (UE), onde se exige aos in-
vestigadores a disponibilização em Acesso Aberto dos artigos que resultem de 
investigação financiada pela União Europeia. O projeto MedOANet (Mediter-
ranean Open Access Network), iniciado em dezembro de 2012 e com duração 
de 24 meses, pretende coordenar as políticas e estratégias de Acesso Aberto 
existentes nos seis países do Mediterrâneo participantes no projeto e fomentar 
a criação de novas políticas, estratégias e estruturas reunindo as condições ne-
cessárias que propiciem o aparecimento de novas iniciativas. 

Foi decorrente deste contexto que a equipa de projetos de Acesso Aberto dos 
Serviços de Documentação da Universidade do Minho desenvolveu este estudo 
junto dos investigadores que em Portugal participam em projetos financiados 
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e pelo 7º Programa Quadro da 

3 Horizon 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
4 Digital Agenda for Europe: http://ec.europa.eu/digital-agenda
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Comissão Europeia, com o objetivo de recolher informações sobre a perceção, 
opinião e prática dos investigadores em Portugal relativamente ao Acesso Aber-
to (Open Access) à literatura científica. 

Os estudos e inquéritos levados a cabo nos últimos dois anos pela Comissão 
Europeia, foram catalisadores desta iniciativa e serviram de orientação ao in-
quérito por questionário dirigido aos investigadores em Portugal e de termo de 
comparação com os resultados por nós obtidos. Referimo-nos, em particular, a:

•	 Survey on open access in FP75

Relatório da Comissão Europeia com o objetivo de recolher informação 
dos coordenadores de projetos do 7º PQ sobre as suas experiências re-
sultantes da implementação do projeto-piloto Open Access, constituiu-
se como uma importante fonte de informação na definição da política 
de Acesso Aberto do programa-quadro seguinte, o Horizonte 2020, e na 
preparação das recomendações aos Estados Membros sobre o acesso e 
preservação da informação científica6; 

•	 Online survey on scientific information in the digital age7

Consulta pública, realizada em 2012, pela Comissão Europeia, a diferentes 
atores incluindo membros de organizações governativas, agências de finan-
ciamento, instituições de ensino superior e de investigação, bibliotecas, edi-
tores, organizações internacionais, investigadores entre outros cidadãos.

O estudo desenvolvido recolheu informação relativamente a cinco dimensões:

1. o nível de conhecimento, apreciação e atitude sobre o princípio do Aces-
so Aberto aos resultados da investigação;

2. o nível de conhecimento sobre as políticas e as diretrizes da Comissão 
Europeia em matéria de acesso aberto;

5 Commission (2012). Survey on open access in FP7. Luxembourg: Publications Office of the Eu-
ropean Union. Disponível em: http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/
pdf_06/survey-on-open-access-in-fp7_en.pdf

6 Commission Recommendation on access to and preservation of scientific information:
 http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/
 recommendation-access-and-preservation-scientific-information_en.pdf
7 European Commission (2012). Online survey on scientific information in the digital age. Luxem-

bourg: Publications Office of the European Union. Disponível em: http://ec.europa.eu/research/
science-society/document_library/pdf_06/survey-on-scientific-information-digital-age_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/survey-on-open-access-in-fp7_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/recommendation-access-and-preservation-scientific-information_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/survey-on-scientific-information-digital-age_en.pdf
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3. o nível de conhecimento sobre, e de cumprimento (quando aplicável),  as 
políticas das instituições onde trabalham em matéria de acesso aberto;

4. a opinião e a atitude perante a eventual definição de uma política man-
datória por parte das organizações públicas portuguesas financiadoras 
de ciência requerendo a disponibilização em Acesso Aberto das publica-
ções resultantes de financiamento público;

5. a prática de publicação científica e de disponibilização dos resultados 
em Acesso Aberto através de repositórios e/ou revistas.

O questionário foi estruturado em quatro grupos de questões. O primeiro gru-
po caracterizou o perfil do investigador participante no estudo. O segundo grupo 
caracterizou a participação em projetos com financiamento pela FCT – Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia e pelo 7º Programa-Quadro da Comissão Europeia. O 
terceiro grupo de questões identificou o nível de conhecimento, opinião e atitude 
sobre o princípio do Acesso Aberto aos resultados da investigação. O quarto grupo 
caracterizou as práticas de publicação e de Acesso Aberto dos investigadores.

 

Gráfico 1 – Estrutura de conteúdo do questionário

O questionário anónimo foi composto por quarenta e nove perguntas, divulgado 
e respondido exclusivamente via Web com recurso ao sistema LimeSurvey. No 
sentido de atingir e obter respostas do maior número possível de investigadores 
que trabalham em Portugal, foi realizada uma ampla divulgação do questionário, 
através do seu envio por correio eletrónico para coordenadores e participantes 
de projetos financiados pelo 7ºPQ e pela FCT, e divulgado ainda através de ca-
nais de comunicação institucional de universidades, politécnicos e outras insti-
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tuições de investigação. O período para resposta decorreu entre 19 de junho e 
27 de julho de 2012 e resultou na obtenção de 1249 respostas completas.

Apresentam-se, seguidamente, os resultados sintetizados do estudo, o qual 
pode ser consultado na íntegra no RepositóriUM8 juntamente com os dados do 
inquérito. Para alguns dos resultados apresentados foi estabelecido um breve 
paralelo com o contexto europeu através da análise dos resultados dos dois es-
tudos europeus anteriormente referidos e que serviram de base a esta iniciativa.

Caracterização dos Participantes

A esmagadora maioria dos participantes do estudo pertencia à carreira de Docente 
Universitário (39%), Investigação Científica (23%), Bolseiro (22%) e Docente do Ensi-
no Superior Politécnico (11%) e trabalhava em instituições do Ensino Superior (87%).

Relativamente ao domínio científico9 dos investigadores que responderam ao inqué-
rito, as áreas mais representadas foram “Engenharia e Tecnologia” (26%), “Ciências 
Sociais” (21%) e “Ciências Naturais” (19%), registando-se valores muito semelhantes 
aos dados da distribuição dos investigadores por domínio científico registados na 
base de dados PORDATA10. Cada um dos sete domínios científicos divide-se em dife-
rentes áreas científicas, tendo sido registadas respostas de todas as áreas científicas. 

Relativamente à distribuição por género 55% dos respondentes são do sexo 
masculino e 45% do sexo feminino. Finalmente, quanto à distribuição etária, a 
maioria dos participantes tinha idades compreendidas entre os 31 e os 50 anos 
(65%), mas registou-se ainda um peso significativo de participantes com menos 
de 31 anos (15%) e entre os 51 e os 60 (16%).

Participação em Projetos

No grupo de questões sobre a participação em projetos de investigação financia-
dos FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia e pelo 7º Programa-Quadro da 
Comissão Europeia, a grande maioria (83%) dos que responderam ao inquérito 
tinha experiência de participação em projetos financiados pela FCT, registando-

8 http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/23391
9 De acordo com a Classificação de Domínios Científicos e Tecnológicos, 2007 (FOS)
10 PORDATA - http://www.pordata.pt/Portugal/Investigadores+(ETI)+em+actividades+de+
 investigacao+e+desenvolvimento+(I+D)+total+e+por+area+cientifica-1183

http://www.pordata.pt/Portugal/Investigadores+(ETI)+em+actividades+de+investigacao+e+desenvolvimento+(I+D)+total+e+por+area+cientifica-1183
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se a maior taxa de participação nas áreas de Ciências Naturais e Ciências Exatas. 
Dos 1039 respondentes com participação em projetos FCT, 91% tinha experiên-
cia de participação como investigador, e 55% como coordenador de projeto.

Quanto a projetos europeus, apenas 30% (N=373) dos respondentes já tinham 
participado em projetos financiados pelo 7º Programa-Quadro. E desses, apenas 
17% (65) já o tinham feito como coordenadores, e os restantes 83% (N=308) 
apenas como investigadores.

Opinião sobre o Acesso Aberto

Este grupo de questões relaciona-se com os conhecimentos, as opiniões e as per-
ceções dos investigadores sobre o acesso aberto, barreiras no acesso à informação 
científica, mandatos e políticas institucionais e de organismos financiadores.

A maioria (68%) dos participantes discordou (Discordo e Discordo plenamente) 
da afirmação “Não existe qualquer problema com o acesso à informação cien-
tífica em Portugal?”, registando-se contudo variações significativas no que diz 
respeito às áreas científicas, carreira profissional, idade e sexo. As principais bar-
reiras ao acesso às publicações científicas apontadas pelos respondentes foram 
os altos preços das revistas científicas (91%) e o reduzido ou limitado financia-
mento das bibliotecas (81%), o que está em linha com os resultados obtidos no 
inquérito europeu11, onde estas foram também as principais barreiras identifica-
das (89% e 85%, respetivamente).

A quase totalidade (97%) dos participantes referiram conhecer e compreender o 
conceito de Acesso Aberto (Open Access)12.

A grande maioria dos investigadores que participaram no estudo considerou que o 
Acesso Aberto aumenta o acesso e a disseminação das publicações científicas (92%), 
irá alterar a comunicação científica na sua área de investigação nos próximos anos 
(78%), aumenta o número de citações dos seus trabalhos de investigação (77%) e 
pode coexistir com o tradicional modelo de publicação científica (76%).

11 European Commission (2012). Online survey on scientific information in the digital age. Luxembourg: 
Publications Office of the European Union. (pp. 18). Disponível em: http://ec.europa.eu/research/

 science-society/document_library/pdf_06/survey-on-scientific-information-digital-age_en.pdf
12 Para tentar garantir a obtenção de respostas relevantes, foi incluída junto a esta questão uma 

definição de acesso aberto: Por Acesso Aberto (open access ou acesso livre), entende-se a dis-
ponibilização livre na Internet de literatura de caráter científico ou académico permitindo a qual-
quer utilizador aceder e utilizar o texto integral dos documentos.

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/survey-on-scientific-information-digital-age_en.pdf
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A opinião sobre o princípio da disponibilização em Acesso Aberto das publica-
ções científicas resultantes de projetos financiados por programas públicos foi 
clara: 92% concordam ou concordam plenamente e apenas 3% discordam ou 
discordam plenamente. O nível de adesão ao princípio do Acesso Aberto às pu-
blicações científicas resultantes de financiamento público foi portanto ainda su-
perior ao registado no inquérito europeu13 (90%). 

Gráfico 2 - Opinião sobre o princípio da disponibilização em Acesso Aberto 
das publicações científicas resultantes de projetos financiados por programas públicos

O nível de conhecimento do Projeto-piloto Open Access da Comissão Europeia (7º 
PQ e ERC – European Research Council) implementado pelo OpenAIRE foi reduzi-
do (18%), mesmo entre os participantes em projetos com financiamento europeu 
no âmbito do 7º PQ, onde o nível de conhecimento não ultrapassou os 21%. 

Adicionalmente aos resultados recolhidos sobre este nível de conhecimento do 
Projeto-piloto Open Access da Comissão Europeia, deve referir-se que no estudo 
da CE “Survey on open access in FP7” 59% dos 194 coordenadores de projetos 
inquiridos declarou “nunca ter ouvido falar do projeto OpenAIRE”, tendo sido refe-
rido pelos restantes que foi através do website do CORDIS ou de eventos da União 
Europeia que ficaram a conhecer o projeto OpenAIRE. Vale ainda a pena destacar, 
do referido estudo da CE, a resposta à questão sobre a cláusula especial 39 – que 
resulta do projeto-piloto requerendo aos investigadores o deposito em Open Ac-

13 European Commission (2012). Online survey on scientific information in the digital age. Luxembourg: 
Publications Office of the European Union. (pp. 22). Disponível em: http://ec.europa.eu/research/ 
science-society/document_library/pdf_06/survey-on-scientific-information-digital-age_en.pdf 

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/survey-on-scientific-information-digital-age_en.pdf
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cess dos resultados de projetos do 7º PQ – onde, como é referido no relatório14, 
“surpreendentemente um número relativamente pequeno de entrevistados não 
têm opinião sobre esta questão, e a maioria dos entrevistado consideram fácil ou 
muito fácil ter tempo ou recursos humanos para tarefas de auto-arquivo”.

Gráfico 3 - Tem conhecimento do Projeto-piloto Open Access da Comissão Europeia 
(7º PQ e ERC) implementado pelo OpenAIRE?

O inquérito incluiu duas questões relativas a uma eventual política de Acesso 
Aberto da FCT. Uma significativa maioria dos respondentes (N=1045, ou seja 
83%) afirmou concordar com a eventual definição de uma política que requeira 
o Acesso Aberto às publicações resultantes financiamento da FCT, e apenas 98 
(8%) declarou discordar.

Gráfico 4 – Opinião sobre uma eventual política/mandato 
de Acesso Aberto da FCT requerendo o Acesso Aberto 

às publicações produzidas pelos projetos e bolsas que financia.

Perguntados como reagiriam perante um mandato de Acesso Aberto à produ-
ção científica implementado pela FCT, 77% afirmou que cumpriria integralmente 

14 Commission (2012). Survey on open access in FP7. Luxembourg: Publications Office of the 
European Union. (pp. 20). Disponível em: http://ec.europa.eu/research/science-society/docu-
ment_library/pdf_06/survey-on-open-access-in-fp7_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/survey-on-open-access-in-fp7_en.pdf
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com facilidade o mandato, 8% que cumpriria integralmente mas com desagrado, 
14% que cumpriria parcialmente e apenas 1% dos inquiridos afirmou que não 
cumpriria de todo. 

Gráfico 5 - Como reagiria perante um mandato de Acesso Aberto 
à produção científica implementado pela FCT?

Questionados sobre a existência de uma política obrigatória de Acesso Aberto 
na sua instituição, mais de metade (55%) dos inquiridos indicou a inexistência 
de tal política e cerca de um terço (32%) respondeu não saber. O facto é que 
87% dos inquiridos que responderam não ter uma política obrigatória de Acesso 
Aberto ou não saberem da existência de tal política pertencem a instituições 
com políticas registadas no ROARMAP15.

Apenas 13% confirmou a existência de um mandato institucional. Estes últimos 
foram perguntados sobre o seu grau de cumprimento dos mandatos institucionais 
em vigor nas suas instituições de afiliação, tendo a maioria afirmado que cumpre 
integralmente com facilidade (77%) e apenas 1% indicou que não cumpre de todo. 

No mesmo sentido foram as respostas obtidas dos participantes que responde-
ram não conhecer a existência de uma política mandatória na sua instituição, a 
quem foi perguntado como reagiriam perante a aprovação de uma tal política: 
a grande maioria (75%) indicou que cumpriria integralmente com facilidade, e 
apenas 2% indicou que não cumpriria de todo.

Questionados sobre qual seria a melhor forma de satisfazer os requisitos de uma 
política obrigatória de Acesso Aberto à produção científica, 50% dos respondentes 

15 Instituições portuguesas com política ou mandato de acesso aberto à sua produção científi-
ca referenciadas no Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies (ROAR-
MAP): http://roarmap.eprints.org/view/geoname/geoname=5F2=5FPT.html 
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referiu a combinação de publicação em revistas de Acesso Aberto e o depósito de 
artigos num repositório institucional/temático, 29% indicou o depósito de uma có-
pia do artigo num repositório institucional/temático e 16% apontou a publicação em 
revistas de acesso aberto. Quando questionados sobre qual seria a melhor forma 
de satisfazer os requisitos de uma política obrigatória de Acesso Aberto à produção 
científica financiada por programas públicos, 28% dos inquiridos do estudo euro-
peu16 indicaram como primeira opção a via exclusiva do depósito em repositórios, 
sendo que 26% identificaram igualmente como primeira opção que combina as duas 
vias (a publicação em revistas de Acesso Aberto e o depósito em repositórios).

Relativamente a períodos de embargo (período de tempo durante o qual a publica-
ção não pode estar em acesso aberto), 36% consideraram que não deveriam existir 
períodos de embargo e que as publicações deveriam ficar imediatamente disponí-
veis enquanto 28% indicaram um período máximo de 6 meses. No contexto euro-
peu17, a maioria dos inquiridos (56%) optou por um período de embargo de 6 meses.

Os participantes foram também questionados sobre o Acesso Aberto aos dados 
científicos resultantes de projetos com financiamento público. A grande maio-
ria (72%, o que representa menos 18% do que os 90% registados no inquérito 
europeu18) manifestou uma posição favorável a esse princípio (41% “Concordo 
plenamente” e 31% “Concordo”), mas 17% manifestou opinião contrária (12% 
“Discordo” e 5% “Discordo plenamente”) e 11% revelaram não ter opinião. 

A questão relativa ao Acesso Aberto aos dados científicos ofereceu também a 
opção de adicionar comentários. Na análise dos comentários (N=250) estes fo-
ram agrupados em três categorias: os que concordam com o princípio, os que 
concordam com o princípio mas com restrições e os que discordam. 

Os inquiridos que concordam com o princípio manifestaram a importância da sua 
disponibilização para a investigação e consequentemente para a ciência, reforçaram 
a concordância plena com a disponibilização em Acesso Aberto dos dados prove-
nientes de projetos financiados por programas públicos, assim como a disponibili-
zação preferencial após a publicação em revistas científicas com revisão por pares. 

16 European Commission (2012). Online survey on scientific information in the digital age. Luxembourg: 
Publications Office of the European Union. (pp. 24). Disponível em: http://ec.europa.eu/research/

 science-society/document_library/pdf_06/survey-on-scientific-information-digital-age_en.pdf 
17 European Commission (2012). Online survey on scientific information in the digital age. Luxembourg: 

Publications Office of the European Union. (pp. 26). Disponível em: http://ec.europa.eu/research/
 science-society/document_library/pdf_06/survey-on-scientific-information-digital-age_en.pdf 
18 European Commission (2012). Online survey on scientific information in the digital age. Luxembourg: 

Publications Office of the European Union. (pp. 31). Disponível em: http://ec.europa.eu/research/
 science-society/document_library/pdf_06/survey-on-scientific-information-digital-age_en.pdf 

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/survey-on-scientific-information-digital-age_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/survey-on-scientific-information-digital-age_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/survey-on-scientific-information-digital-age_en.pdf
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Aqueles que apontaram restrições ao princípio evidenciaram preocupações acerca 
da forma como os dados são disponibilizados, devendo ser considerados aspetos ca-
racterísticos de cada área científica, e referindo que as condições de acesso, partilha 
e reutilização devem ser definidas e previstas no quadro ético e legal em vigor como 
forma de salvaguardar situações de plágio e de exploração e reutilização incorretas. 

Os respondentes que manifestaram discordância com o princípio em análise sa-
lientaram a dificuldade de partilha e disponibilização. São apontadas razões asso-
ciadas ao grande esforço inerente ao tratamento dos dados e ao tempo despen-
dido nesse processo, ao perigo de apropriação do trabalho por parte de terceiros, 
eventualmente com fins lucrativos ou científicos e à incorreta utilização dos dados.

Prática de Acesso Aberto

A última secção do questionário incluía questões sobre as práticas de publicação 
e de disponibilização em Acesso Aberto dos investigadores portugueses.

A maioria (69%) dos respondentes afirmou publicar entre 1 e 5 artigos por ano, 
17% indicou publicar menos de 1 artigo por ano, 12% entre 6 e 12 artigos e ape-
nas 2% referiu publicar mais de 12 artigos por ano.

Quando questionados sobre se já tinham disponibilizado alguma das suas pu-
blicações em acesso aberto, 70% responderam afirmativamente. Cerca de um 
terço dos respondentes (32%) disponibilizaram Acesso Aberto a publicações ex-
clusivamente através do depósito em repositórios, cerca de um quarto (24%) ex-
clusivamente através da publicação em revistas de Acesso Aberto e 14% através 
das duas formas (repositórios e revistas de acesso aberto).

Gráfico 6 - Já disponibilizou alguma das suas publicações em acesso aberto?
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De entre aqueles que já tinham publicações em Acesso Aberto 63% tinham de-
positado pelo menos uma publicação em repositórios institucionais, enquanto 
apenas 21% tinha depositado alguma publicação em repositórios temáticos. 

Os participantes que já tinham depositado publicações em repositórios de Aces-
so Aberto indicaram o aumento da visibilidade e impacto (35%), a rapidez de 
disseminação dos resultados de investigação (35%) e a preservação da produção 
científica do investigador (18%) como os principais motivos para depositar os 
seus artigos científicos em repositórios institucionais e/ou temáticos.

Por outro lado, os participantes que não tinham ainda depositado publicações 
em repositórios de Acesso Aberto apontaram como principais motivos para esse 
facto a não existência de um repositório institucional ou temático adequado 
(11%), o receio de violar os direitos de autor (11%) e a falta de conhecimento 
sobre as políticas de depósitos dos editores (9%).

Conclusões

O presente estudo, através de inquérito por questionário, permitiu recolher in-
formação detalhada e relevante relativamente às opiniões, atitudes e práticas 
relacionadas com o Acesso Aberto dos investigadores que trabalham em Por-
tugal. De facto, o conjunto das respostas obtidas, pela sua dimensão, repre-
sentatividade ao nível das variáveis consideradas (carreira profissional, área 
científica, tipo de instituição, sexo e idade) e elevado número de respondentes 
que já tinham participado em projetos nacionais e europeus, constitui uma 
amostra relevante e representativa do universo dos investigadores portugue-
ses (em particular dos que já estiveram envolvidos em projetos). A relevância e 
a representatividade da amostra reforçam a confiança nos resultados obtidos 
na resposta ao conjunto das questões que compunham o questionário.

Esses resultados podem ser sintetizados em alguns pontos que em função da sua 
relevância e significativa pertinência aqui se destacam como principais remates: 

Em primeiro lugar, deve ser realçado o conhecimento generalizado (97%) 
sobre o conceito de Acesso Aberto já existente entre os investigadores por-
tugueses, bem como o muito elevado nível de concordância (92%) com o 
princípio do Acesso Aberto aos resultados de investigação financiada com 
recursos públicos. Assim, parece claro que, tal como os seus congéneres eu-
ropeus, os investigadores portugueses revelam uma forte compreensão e 
concordância com o Acesso Aberto como forma de disseminação dos resul-
tados do seu trabalho. 
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No entanto, e como segundo ponto a merecer destaque, verifica-se uma di-
ferença significativa entre a opinião e adesão aos princípios do Acesso Aberto 
(manifestada por mais de 90% dos participantes) e a prática efetiva do Acesso 
Aberto que foi declarada por apenas 70% dos que responderam.

Em terceiro lugar, os resultados evidenciam uma opinião muito favorável (83% de 
concordância) à eventual definição de uma política mandatória da Fundação para 
a Ciência e Tecnologia requerendo o Acesso Aberto às publicações resultantes do 
seu financiamento. É igualmente significativo o resultado obtido quanto à intenção 
de cumprimento dessa política mandatória, registando-se apenas 1% de respos-
tas manifestando intenção de não cumprir contra 85% de respostas manifestando 
a intenção de cumprimento na totalidade. Registaram-se respostas semelhantes 
quanto a eventuais políticas a definir pelas instituições onde os investigadores tra-
balham (universidades, politécnicos, etc.). A esmagadora maioria revelou concor-
dar com a sua definição e manifestou a intenção de as cumprir se definidas.

O que estas respostas revelam é que a generalidade dos investigadores portu-
gueses concorda e está disponível para cumprir políticas mandatórias de Acesso 
Aberto que o seu financiador (como a FCT) ou a sua instituição venham a definir. 
No entanto, e como último ponto a sublinhar, os resultados deste estudo reve-
laram também um desconhecimento dos investigadores, que em alguns casos 
assume proporções preocupantes, face a políticas (institucionais e/ou da União 
Europeia) de Acesso Aberto já existentes e às quais estariam sujeitos. Também 
aqui se revela portanto uma diferença significativa entre a opinião e o conheci-
mento e prática dos investigadores em Portugal.

Em função dos resultados obtidos, registam-se duas conclusões gerais que podem 
ser dirigidas às instituições que financiam e/ou realizam investigação em Portugal:

• existe espaço para a definição de políticas mandatórias, ou seja que 
exijam/requeiram a disponibilização em Acesso Aberto das publicações 
dos investigadores portugueses, uma vez que estes evidenciam um ele-
vado grau de concordância relativamente a elas;

• para garantir um elevado nível de adesão e sucesso dessas políticas 
será necessário facilitar o seu cumprimento por parte dos investigado-
res (criando procedimentos e ferramentas amigáveis e que impliquem o 
menor trabalho possível), prosseguir atividades regulares de sensibiliza-
ção, informação e divulgação e implementar mecanismos de monitori-
zação e alerta para o cumprimento, ou falta dele, das políticas definidas.
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