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Ciência Aberta

acesso aberto e reutilização dos resultados de investigação científica - publicações e dados

abertura do processo científico

partilha do conhecimento entre a comunidade científica, a sociedade e as empresas

abertura dos processos e métodos – registos de experiências, código de software

utilização de tecnologias, ferramentas e infraestruturas digitais

http://www.ciencia-aberta.pt/glossario
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Ciência Aberta

para investigadores e 

instituições

para entidades 

financiadoras
para o público

cumprem as exigências das entidades 

financiadoras
maior retorno do investimento transparência na investigação

aumentam a visibilidade e o impacto acelera a troca de ideias
acesso a investigação com grande 

impacto na sociedade

reduzem a duplicação de esforços e 

promovem a replicabilidade/

reproducibilidade

(benefício económico)

acelera a inovação maior consciência para os desafios sociais
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Ciência Aberta

CE RECOMENDOU AOS ESTADOS MEMBROS:

Desenvolvimento de políticas nacionais para disponibilizar em 

acesso aberto a investigação resultante de financiamento.

E aos financiadores de ciência e instituições o desenvolvimento das

suas próprias políticas, coordenadas a nível nacional e Europeu

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-science#Article
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Ciência Aberta
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RECOMENDAÇÕES

POLÍTICA NACIONAL DE CIÊNCIA ABERTA MCTES

http://www.ciencia-aberta.pt/

cumprimento a 100% do depósito das publicações 
científicas resultantes de projetos financiados pela Fundação para a 

Ciência e Tecnologia, FCT, num repositório da rede RCAAP

integração do paradigma de ciência aberta no modelo de avaliação 

da atividade de Investigação e Desenvolvimento pela FCT
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Ciência Aberta
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Instituições 

que realizam 

investigação

Financiadores 

públicos de 

ciência/ 

avaliadores 

Agentes 

políticos

relatório da comissão executiva do Grupo de Trabalho - Política Nacional de Ciência 
Aberta – MCTES recomendações para:

Ver recomendações para instituições que realizam ou suportam investigação

http://docs.wixstatic.com/ugd/a8bd7c_3274046fc8ce42c78db2ec1707c0a0fd.pdf
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OS REQUISITOS DO

ACESSO ABERTO



disponibilização livre na Internet de literatura de caráter 
académico ou científico (em particular os artigos de revistas 
científicas com revisão pelos pares) permitindo a qualquer 
utilizador ler, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, pesquisar 
ou referenciar o texto integral dos documentos. 

VIA VERDE

depósito em 

repositórios de 

Acesso Aberto

VIA DOURADA 

publicação em 

revistas de 

Acesso Aberto

acesso aberto



assegurar o acesso aberto às

publicações mediante o DEPÓSITO

IMEDIATO após aceitação para

publicação, DA VERSÃO FINAL DO

AUTOR/POSTPRINT num repositório da

rede RCAAP.

requisitos acesso aberto

FCT

http://ria.ua.pt
INCLUIR O ID DO PROJETO

PERMITIDO EMBARGO
12 meses – ciências socias, humanidades, artes 

6 meses – restantes áreas 
18 meses – livros, capítulos de livros
36 meses – teses de doutoramento

FASE TRANSITÓRIA FCT (2017)

o período de embargo pode ser superior ao 

definido nas normas, 

caso a editora assim o exija

https://www.fct.pt/documentos/PoliticaAcessoAberto_Publicacoes.pdf

https://www.fct.pt/documentos/PoliticaAcessoAberto_Publicacoes.pdf


requisitos acesso aberto

H2020
assegurar o acesso aberto às

publicações mediante o DEPÓSITO

IMEDIATO após aceitação para

publicação, DA VERSÃO FINAL DO

AUTOR/POSTPRINT num repositório da

rede RCAAP.

http://ria.ua.pt
INCLUIR O ID DO PROJETO

PERMITIDO EMBARGO
12 meses – ciências socias e humanidades

6 meses – restantes áreas 

http://ec.europa.eu/research/partici

pants/data/ref/h2020/grants_man

ual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-

guide_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf


RIA
Repositório Institucional da Universidade de Aveiro

sistema de informação que armazena, preserva, divulga e dá acesso à PRODUÇÃO INTELECTUAL

da Universidade de Aveiro em formato digital, através da Web, EM REGIME DE ACESSO ABERTO.

Ao reunir as publicações científicas da Instituição NUMA PLATAFORMA ÚNICA, o RIA pretende

partilhar o conhecimento científico e técnico alcançado na Universidade e facilitar o acesso à produção

científica aí produzida, contribuindo para a geração de novos conhecimentos, permitindo uma rápida

disseminação e um REFORÇO DA SUA VISIBILIDADE E IMPACTO.

http://ria.ua.pt

http://ria.ua.pt/


organização dos 

conteúdos no RIA

COMUNIDADES
departamentos

serviços

escolas politécnicas

unidades de investigação

laboratórios associados

COLEÇÕES 
tipologias de documento

artigos

comunicações

relatórios

livros  e capítulos de livro

dissertações e teses*

*Todas as tipologias de documento são inseridas no RIA por auto-

arquivo, à exceção das dissertações e teses depositadas no Repositório

pela equipa do RIA – bibliotecas UA.



depósito de documentos

quem?
docentes/ investigadores
investigadores bolseiros
alunos
funcionários
colaboradores em projetos 

com afiliação à Universidade de Aveiro



depósito de documentos

como?
o autoarquivo de documentos no RIA implica 

a atribuição de permissões de depósito.

indicação das COMUNIDADES DO RIA em que 

pretende depositar documentos.

ria-repositorio@ua.pt



depósito de documentos

como?

http://ria.ua.pt

efetuar login com as credenciais de UTILIZADOR UNIVERSAL da UA (UU).

DEPOSITAR



MANUAL
selecione a coleção e 

clique em "Depositar"

POR IDENTIFICADOR
introduza um 

identificador da 

publicação para 

recuperar os 

metadados (ex.: DOI)

IMPORTAÇÃO DE UM OU 

MAIS REGISTOS
recolha da informação 

bibliográfica em 

sistemas externos (ex.: 

Web of Science, 

SCOPUS, Mendeley).

depósito de documentos

como?

A SUBMISSÃO DE DOCUMENTOS NO RIA IMPLICA SEMPRE A ASSOCIAÇÃO DE UM FICHEIRO DIGITAL (PDF), 

INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE DEPÓSITO OU NÍVEL DE ACESSO SELECIONADO.



AUTORIA

validar autores/coautores 

afiliados à UA.

ACESSO

definir o nível de acesso

políticas de copyright

políticas de acesso aberto das 

agências de financiamento.

ID PROJETOS

políticas de acesso aberto das 

agências de financiamento.

depósito de documentos

como?



depósito de documentos

que versão?
as políticas de copyright

as políticas de acesso aberto (FCT, H2020)



depósito de documentos

que versão?

PREPRINT
versão submetida, 

aceite, sem revisão por 
pares (peer-review).

POSTPRINT
versão final com revisão 
pelos pares aceite para 

publicação incluindo todas 
as alterações do processo 

de revisão pelos pares, mas 
ainda não formatado pelo 
editor (também conhecida 

como versão do autor).

VERSÃO FINAL
versão final publicada pelo 

editor, incluindo todas as 
modificações do processo 

de revisão pelos pares 
(geralmente um 

documento PDF).



depósito de documentos

AS POLÍTICAS

DE COPYRIGHT

SHERPA/ROMEO
http://www.sherpa.ac.uk/romeo

verificar as condições das políticas de copyright relativas ao

depósito de documentos em Repositórios Institucionais

VERSÕES dos documentos

EMBARGOS

http://www.sherpa.ac.uk/romeo


23

Revista Editora Embargo Versão Híbrida

Optics
Communications

Elsevier Postprint/
Publicado

Sim/Não Licença
Versão
Embargo

The Journal of
Roman Studies

Cambridge
University
Press

Postprint/
Publicado

Sim/Não Licença
Versão
Embargo

Drugs
Springer
Nature

Postprint/
Publicado

Sim/Não Licença
Versão
Embargo



24

Revista Editora Embargo Versão Híbrida

Optics
Communications

Elsevier 24 meses Sim 2600
CC BY

CC BY-NC-ND

Publicado
Sem 
embargo

The Journal of
Roman Studies

Cambridge
University
Press

Sem embargo Não

Drugs
Springer
Nature

12 meses Sim 2990 €
CC BY-NC

Publicado
Sem 
embargo



VALIDAÇÃO
EQUIPA RIA

depósito de documentos no RIA

E DEPOIS DE

FINALIZAR O DEPÓSITO?



DOCUMENTO 

DEPOSITADO

RIAVALIDAÇÃO
EQUIPA RIA disponibilização online

URL permanente(handle)



DOCUMENTO 

DEPOSITADO

PUBLICAÇÕES 

AGREGADAS
(automaticamente)

NO PORTAL OPEN AIRE
https://www.openaire.eu
é um portal agregador para publicações e dados científicos 

resultantes dos projetos financiados pelo 7.º Programa-quadro e pelo 

Horizonte 2020 da Comissão Europeia 

NO RCAAP
http://rcaap.pt
é um portal agregador dos registos e documentos digitais depositados 

nos vários repositórios institucionais existentes em Portugal

https://www.openaire.eu/
http://rcaap.pt/


OBRIGADA
sbidm-referencia@ua.pt


