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Este poster apresenta o projeto PASTEUR4OA, acrónimo de Open Access Policy Alignment 

Strategies for European Union Research, um projeto financiado pelo 7º Programa Quadro da 

Comissão Europeia, que se iniciou em fevereiro de 2014 e terá a duração de 30 meses. O 

PASTEUR4OA tem como objetivo apoiar e incentivar o desenvolvimento de políticas de 

Acesso Aberto e de dados abertos na União Europeia, de acordo com a Recomendação da 

Comissão Europeia de julho de 2012, com vista a assegurar um alinhamento com a política do 

Horizonte 2020 sobre o acesso à investigação financiada pela Comissão. Fazem parte do 

consórcio do projeto 15 parceiros, sendo coordenado pelo Centro Nacional de Documentação 

EKT/NHRF, Grécia. 

O PASTEUR4OA prevê a criação de uma rede designada por ‘Knowledge Net’, que reúne 

representantes de cada Estado Membro e de alguns países vizinhos como a Noruega, Suíça, 

Islândia e alguns países da região sudeste da Europa. Cada representante é designado por ‘Key 

Node’ e caracteriza-se como uma organização com conhecimento e experiência comprovados 

em Acesso Aberto e em questões relacionadas com a comunicação científica ao nível nacional. 

Cabe a cada ‘Key Node’ envolver decisores políticos do seu país, financiadores e instituições 

que realizem investigação científica e com poder de decisão para promover e apoiar o 

desenvolvimento de políticas de Acesso Aberto. Estes participantes irão reunir-se em encontros 

regionais para apresentação e discussão dos resultados.  

Esta rede divide-se em cinco regiões, cada uma gerida por um ponto de contacto. Portugal está 

incluído na região sudoeste juntamente com a Itália, Malta e Espanha. A Universidade do 

Minho, através dos Serviços de Documentação, é o ponto de contacto desta região e o 

coordenador geral da rede.  

O projeto irá proceder também à identificação e análise de políticas já estabelecidas como forma 

de perceber a sua efetividade e crescimento seguindo uma tipologia desenvolvida no âmbito do 

projeto. Neste sentido, está prevista a atualização da informação do ROARMAP (Registry of 

OA Repository Mandatory Archiving Policies) através de um novo esquema de classificação de 

políticas. O resultado será o desenvolvimento de uma nova versão do ROARMAP com novas 

e melhores funcionalidades que permitirão obter informações relevantes sobre cada política 

registada. 
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