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Acesso Aberto

Open Access ou Acesso Aberto significa a

disponibilização livre na Internet de cópias gratuitas,

online, de artigos de revistas científicas revistos por

pares (peer-reviewed), bem como outras publicações

académicas e científicas (comunicações em

conferências, teses e dissertações, relatórios técnicos,

etc.).



O sistema de 

comunicação científica 

está “quebrado”!



Problemas no acesso…



O problema da participação…

Juan Pablo Alperin: http://jalperin.github.io/d3-cartogram/



Em busca de uma solução…



Duas vias para o acesso aberto

Repositórios Acesso 

Aberto

• Quase 3500 

repositórios em todo o 

mundo

• Redes nacionais e 

regionais (OpenAIRE, 

LA Referencia, etc.) 

estão a desenvolver-se 

e ampliar-se

Revistas de Acesso Aberto

 Revistas sem assinatura

 Vários modelos de 
negócio

 Mas as grandes editoras  
“oferecem” acesso 
aberto através de 
“Article Processing
Charges” (APCs)



Os APCs são uma alternativa?

Em 2014, o preço médio dos Article Processing Charge (APC) estimado por 
Björk/Solomon era de 

 1.020,00€ para as revistas de acesso aberto “Gold” e 

 1.980,00€ para as revistas híbridas

 Dados actuais - https://github.com/OpenAPC/openapc-de

Média global – 1.837€

APCs Gold – 1.483€ ( + 45,4%)

APCs Híbridos- 2.467 € ( + 24,6%)

https://github.com/OpenAPC/openapc-de


Ciência Aberta



Ciência Aberta



Ciência Aberta

 Nos métodos
 Processos

 Ferramentas

 Infraestruturas

 ….

 Nos resultados
 Publicações

 Dados



 Promover a eficiência e o progresso da 
ciência e da investigação…

Acesso Aberto/Ciência Aberta 
Porquê?



A CIÊNCIA “NORMAL” 
É CUMULATIVA

«Dizia Bernardo de Chartres que somos como anões 
aos ombros de gigantes, pois podemos ver mais coisas 
do que eles e mais distantes, não devido à acuidade da 
nossa vista ou à altura do nosso corpo, mas porque 
somos mantidos e elevados pela estatura de gigantes.» 

João de Salisbúria, Metalogicon, 1159 (III, 4)



Até os génios…

“What DesCartes did was a good step. You have added much several ways, 
& especially in taking ye colours of thin plates into philosophical 
consideration. If I have seen further it is by standing on 
ye sholders of Giants.“

Isaac Newton - Carta para Robert Hooke
(15 de Fevereiro de 1676)



Ciência Aberta

Para tornar a ciência mais eficiente, 
transparente, confiável e 
reprodutível



Progresso Científico
Ciência de emergência



Progresso Científico

www.nytimes.com/2010/08/13/health/research/

13alzheimer.html?pagewanted=all&_r=0

“It was unbelievable. Its not science 

the way most of us have practiced 

in our careers. But we all realised 

that we would never get biomarkers 

unless all of us parked our egos and 

intellectual property noses outside 

the door and agreed that all of our 

data would be public immediately.”
Dr John Trojanowski, University of  Pennsylvania

http://www.nytimes.com/2010/08/13/health/research/13alzheimer.html?pagewanted=all&_r=0


Validar/Corrigir Resultados

www.guardian.co.uk/politics/2013/apr/18/uncovered-error-george-osborne-austerity

“It was a mistake in a spreadsheet that could 

have been easily overlooked: a few rows left 

out of an equation to average the values in a 

column.

The spreadsheet was used to draw the 

conclusion of an influential 2010 economics 

paper: that public debt of more than 90% of 

GDP slows down growth. This conclusion was 

later cited by the International Monetary 

Fund and the UK Treasury to justify 

programmes of austerity that have arguably 

led to riots, poverty and lost jobs.”

http://www.guardian.co.uk/politics/2013/apr/18/uncovered-error-george-osborne-austerity


Melhorar a reprodutibilidade



Combater a fraude



Ciência Aberta



Considerações finais



É tempo de…

Devolver o controlo do sistema de 
comunicação científica à comunidade 
académica e científica!



 As instituições devem 
 Definir políticas

 Criar/manter/partilhar infraestruturas (repositórios 
e plataformas de publicação)

 Promover práticas e “culturas” académicas e 
científicas (nomeadamente de avaliação)

 Que apoiem e sustentem a transição para a 
ciência aberta!

Considerações finais





Fortalecer e ampliar o papel das instituições (como as 
universidades) e da comunidade na comunicação 
científica

O caminho a seguir
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A visão da COAR

Um espaço  global de conhecimento aberto 
baseado na rede de repositórios



http://ngr.coar-repositories.org/

http://ngr.coar-repositories.org/


Para além das revistas
Todas as contribuições científicas relevantes
devem ficar disponíveis e ser reconhecidas

A NGR irá facilitar a Ciência Aberta!



Para saber mais…
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www.fosteropenscience.eu/



Open Science Toolkit

www.fosteropenscience.eu/toolkit

http://www.fosteropenscience.eu/toolkit


Open Science Training Handbook

• Now available as GitBook & for download (PDF, epub, mobi)

• CC 0 license to enable simple re-use

book.fosteropenscience.eu

https://doi.org/10.5281/zenodo.1212496

https://doi.org/10.5281/zenodo.1212496


https://repositorium.sdum.uminho.pt

Muito obrigado


