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Partilhar resultados de investigação. 
Construir um futuro melhor!

APOIANDO O MANDATO
DE ACESSO ABERTO DA
COMISSÃO EUROPEIA
NO H2020 E O PILOTO 
DE DADOS ABERTOS

50 ORGANIZAÇÕES. 
TODOS OS ESTADOS-MEMBRO DA UNIÃO EUROPEIA E OUTROS PAÍSES

CONHEÇA PARTILHE JUNTE-SE ANALISE

A partir de uma rede de especialistas
que produzem, comparam, observam
e alinham conhecimento em:

Políticas e mandatos Open Access
– como implementar e monitorizar.
Competências de Ciência Aberta
– que workflows se adaptam às 
necessidades do investigador.

Sobre projetos piloto de exploração em: 

Novas formas de Comunicação Cien-
tífica, peer review, citação de dados.
Métricas alternativas na avaliação
do impacto.
Implicações legais nos dados
abertos.

Siga-nos no
Twitter
@openaire_eu

Visite o  
Portal OpenAIRE
www.openaire.eu

Contacte
openaccess@sdum.uminho.pt

Ligue-se no
Facebook
facebook.com/groups/openaire

Blog
blogs.openaire.eu

Através de um conjunto de serviços
técnicos e de suporte que apoiam
investigadores e outros parceiros:  

Ligar coleções de resultados de in-
vestigação (publicações a datasets).
Ligar resultados ao financiamento
(Project IDs) e gerar relatórios.
Depositar qualquer tipo de dados  
de investigação no repositório: 
www.zenodo.org
(recurso do OpenAIRE e CERN)
Ligar à web através de tecnologia
Linked Open Data (LOD). 
Anonimização de dados para 
preparar a sua partilha e cumprir
com o Open Data Pilot da CE.

A este projeto distribuído e participa-
tório, para de forma sustentável:  

Ver as diretrizes de interoperabili-
dade para agregação de conteúdos.
http://guidelines.openaire.eu
Validar repositórios de publicações
ou repositórios de dados, revistas OA
e sistema CRIS. 

 

Registar repositórios. Disponível o
apoio da equipa técnica OpenAIRE.   

E visualise informação analítica que
permite aos gestores de ciência e 
financiadores:   

Aceder a estatísticas relacionadas
com resultados da CE, países,
instituições e projetos. 
Identificar redes de investigação 
e instituições de ensino superior.
Descobrir relações entre várias 
programas de financiamento e 
organizações.

 

Identificar tendências de
investigação e qual o alcance 
disciplinar ou por regiões geográficas.

OpenAIRE é uma Rede Europeia e Infraestrutura de Acesso Aberto para a 
Investigação na Europa que promove a Ciência Aberta, implementando 
políticas de Acesso Aberto aos resultados de investigação. É um sistema 
integrado de informação científica para gerir publicações,  conjuntos de 
dados de investigação e informação associada de projetos e entidades 
financiadores de ciência, por via de uma rede de repositórios.


