Lisboa, 20 de outubro de 2017

Assunto: Semana Internacional de Acesso Aberto ao Conhecimento Científico

De 23 a 29 de outubro assinala-se, a nível mundial, a décima edição da Semana Internacional de
Acesso Aberto, este ano com o mote “everywhere”. Aproveitamos esta ocasião para apelar à
colaboração da sua instituição para a prática do acesso aberto, relembrando os benefícios sociais,
económicos e académicos de disponibilizar em acesso aberto os resultados da investigação.
No caso das publicações científicas, a Política de Acesso Aberto da FCT estabelece como condição
contratual que os beneficiários de financiamento FCT concedido após 5 de maio de 2014 efetuem
um procedimento muito simples: depositar a publicação num dos 51 repositórios da rede do
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal – RCAAP. Numa primeira fase transitória, a FCT
considerará as normas cumpridas desde que a publicação seja simplesmente depositada. A FCT irá
monitorizar a evolução do acesso aberto de publicações em Portugal, desenvolvendo mecanismos
que estimulem o cumprimento das normas estabelecidas.
Relembramos que é igualmente obrigatório o depósito legal de teses de doutoramento, de
dissertações de mestrado e de outros trabalhos em repositórios institucionais ligados ao RCAAP
(Decreto-Lei n.º 115/2013 Art.º 31 e 50). Na sequência dos trabalhos desenvolvidos pelas diversas
Instituições de Ensino Superior (IES) nos últimos dois anos, registaram-se progressos muito
significativos: a taxa média de depósitos de teses e dissertações nas IES está perto de alcançar os
75%, embora algumas das instituições registam ainda taxas de depósito muito baixas. Aproveite
esta semana para verificar a taxa da sua instituição.
Para mais informação sobre o Acesso Aberto recomendamos a consulta do Glossário de Ciência
Aberta, disponibilizado na página Ciência Aberta e das FAQ sobre Acesso Aberto disponibilizadas
pela FCT.
Como é habitual, a equipa RCAAP está disponível para prestar ações de informação.
Desejamos uma excelente Semana de Acesso Aberto ao Conhecimento Científico.
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