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O novo projeto OpenAIRE2020 que desenvolve a infraestrutura Open Access para a 

investigação na Europa – OpenAIRE (www.openaire.eu) apresenta uma nova área de 

trabalho de trabalho relativa ao alinhamento internacional de redes de repositórios. Com 

o envolvimento da Confederação mundial de Repositórios de Acesso Aberto, o 

OpenAIRE2020 irá colaborar com infraestruturas similares como CLARA/LaReferencia, 

US-SHARE e JISC/CORE no sentido de garantir interoperabilidade global com outras 

regiões do mundo. 

No vasto panorama de repositórios europeu – diverso nas suas políticas, infraestruturas 

técnicas, estruturas legais – existem evidências de que a participação no projeto 

OpenAIRE e os seus progressos ao longo dos últimos anos têm facilitado o alinhamento 

a nível nacional e tem contribuído para o desenvolvimento da interoperabilidade técnica. 

Adicionalmente, através de investimentos significativos em infraestruturas de Acesso 

Aberto, como o OpenAIRE, a Europa desenvolveu normas, práticas e serviços que são 

do interesse para outras regiões a nível mundial. Por exemplo, na Argentina foram já 

adotadas as diretrizes OpenAIRE e no contexto mais amplo da rede “La Referencia” estão 

também em curso os desenvolvimentos para a adaptação e adoção das diretrizes 

OpenAIRE. 

Pelo seu lado, o OpenAIRE está interessado em identificar práticas desenvolvidas em 

outros contextos e que podem ser adotadas com utilidade no quadro europeu, como as 

que estão a ser desenvolvidas através do projeto SHARE nos EUA. Ao trabalhar em 

estreita colaboração com a Confederação de Repositórios de Acesso Aberto (COAR), o 

OpenAIRE irá participar ativamente com outras regiões - Austrália, Canadá, China, 

América Latina e EUA - para adotar abordagens comuns sempre que tal se relevar 

pertinente. 

O projeto OpenAIRE2020 congregará representantes de iniciativas relacionadas com 

repositórios para um diálogo no âmbito de uma organização independente e global, no 

contento do COAR, de modo a formar uma visão estratégica comum e desenvolver ações 

comuns. Em termos práticos, o trabalho de alinhamento internacional no contexto do 

OpenAIRE, procura acelerar as atividades em curso no domínio da interoperabilidade 
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através da promoção de iniciativas comuns e da facilitação do intercâmbio de boas 

práticas. Procurará igualmente a adoção de indicadores partilhados, serviços e tecnologias 

através de redes regionais.  

Para melhor efetivar a mobilização da comunidade internacional, o COAR irá organizar 

dois workshops de alinhamento internacional, no primeiro ano de operação do projeto 

OpenAIRE2020 (2015) e posteriormente no ano de 2017, dando continuidade deste modo 

às discussões iniciadas em Roma, em Março de 2014, sobre o plano estratégico para 

alinhamento internacional promovido pela Confederação mundial de Repositórios de 

Acesso Aberto.  

No que concerne à transferência de tecnologia, os parceiros técnicos do OpenAIRE (CNR 

e ARC) vão trabalhar em estreita colaboração com a iniciativa LaReferencia para 

expandir a adoção das diretrizes OpenAIRE na América Latina, no sentido de demonstrar 

a viabilidade da interoperabilidade dos repositórios. Vão adaptar o validador OpenAIRE 

e avaliar a possibilidade de implementar uma instância do agregador D-NET em 

utilização na infraestrutura OpenAIRE, o que se vislumbra relevante na demonstração do 

valor da adoção das diretrizes na América Latina. 

Adicionalmente, os parceiros do OpenAIRE2020 vão participar em vários grupos no 

fórum internacional Research Data Alliance (RDA) – bibliometria, fluxos de publicação 

e serviços de publicação, custos de publicação e ainda registos de metadados. Isto garante 

que o objetivo da RDA e da ação colaborativa de interoperabilidade para a partilha de 

dados é incorporada na estratégia do OpenAIRE, aumentando em simultâneo a 

visibilidade dos desenvolvimentos do OpenAIRE em áreas-chave de pesquisa (diretrizes 

para dados de investigação, registo de dados, ligação de dados científicos às publicações 

e formação para os diferentes parceiros). 

Esta área de trabalho no projeto OpenAIRE 2020 irá procurar captar sinergias com outras 

iniciativas relevantes, organizações transnacionais e infraestruturas de informação, onde 

se incluem a Research Data Alliance, o Global Research Council, a Science Europe, o G8 

Working Group, a UNESCO, a FAO, a NGOs, a OKFN, o consórcio W3C, o consórcio 

SPARC, a DataCite, o euroCRIS, e ainda projetos ESFRI, no sentido de definir uma 

estratégia de ação neste domínio de cooperação internacional. 

O OpenAIRE é a infraestrutura de Acesso Aberto para a Investigação na Europa que 

resulta de dois projetos realizados entre 2009 e 2014 – OpenAIRE e OpenAIREplus – 

que será agora continuada pelo projeto OpenAIRE2020, que funcionará durante 42 meses 

com a participação de cinquenta organizações. 

A infraestrutura OpenAIRE é um sistema integrado de informação científica para gerir 

publicações científicas, conjuntos de dados de investigação e informação associada de 

projetos e entidades financiadores de ciência, por via de uma rede de repositórios. Este 

sistema integrado agrega publicações em Acesso Aberto interligando-as com a 

informação de financiamento e os conjuntos de dados científicos. Disponibiliza serviços 

de agregação de informação, monitorização e estatísticas, diretrizes técnicas e apoio aos 

investigadores, gestores de ciência, coordenadores de projetos, administradores de 



repositórios e comunicadores de ciência. A rede OpenAIRE aceita e agrega na sua 

infraestrutura de informação as seguintes resultados de investigação científica: 

 Todas as publicações em Acesso Aberto agregadas a partir de um conjunto 

variado de repositórios institucionais ou disciplinares, portais nacionais ou 

agregadores e revistas eletrónicas da Europa. 

 O conteúdo agregado deve, sempre que possível, estar relacionado com a 

informação de programas e projetos de financiadores de ciência para ajudar a 

medir o impacto do financiamento. 

 Conteúdos em acesso fechado ou restrito só serão aceites quando ligados a 

financiamento da CE ou outro financiador nacional ou internacional parceiro do 

OpenAIRE. 

 São ainda agregados conjuntos de dados científicos quando são resultados de um 

de investigação financiada devidamente identificados com um programa ou 

projeto, e/ou quando o conjunto de dados está ligado com uma publicação 

representada no espaço de informação OpenAIRE. 

 

O projeto OpenAIRE2020 está a criar serviços e fluxos de informação com base no 

valioso conteúdo dos repositórios de literatura e dados científicos, o que permite uma rede 

interoperável de repositórios institucionais e temáticos e o depósito facilitado num 

repositório comum. O projeto OpenAIRE2020 apoiará a monitorização dos resultados da 

investigação no âmbito do Horizonte 2020, e será uma infraestrutura essencial para o 

reporte das publicações científicas dos projetos, e para apoio ao projeto piloto de dados 

científicos da CE.  

A Universidade do Minho, através dos seus Serviços de Documentação (SDUM), é a 

instituição portuguesa que integra a iniciativa OpenAIRE desde o seu início, acumulando 

as funções de Secretariado Nacional para o Acesso Aberto em Portugal, com a 

coordenação dos Secretariados Nacionais nos países da região sul da Europa. Pertencendo 

ao núcleo de coordenação do OpenAIRE, os SDUM participam na área de trabalho 

dedicada ao alinhamento internacional conjuntamente com a Confederação mundial de 

Repositórios de Acesso Aberto, Goettingen University da Alemanha, University of 

Athens, Athena Research Center da Grécia, National Research Council - Institute of 

Information Science and Technologies de Itália, RedCLARA - Cooperación Latino 

Americana de Redes Avanzadas. 
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