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Contexto
Ciência Aberta



O que é a Ciência Aberta?

A Ciência Aberta é a atividade 
científica praticada de modo 
aberto, colaborativo e 
transparente, em todos os domínios 
do conhecimento, desde as ciências 
fundamentais até às ciências sociais e 
humanidades. 



Acesso Aberto
Por acesso aberto entende-se a 
disponibilização livre na Internet da 
literatura de caráter científico ou 
académico, sem quaisquer barreiras ao 
acesso, e desejavelmente com poucas ou 
nenhumas limitações à reutilização. 

Ou seja, a literatura de acesso aberto é 
gratuita e sem a maioria das restrições 
associadas ao copyright/direitos autorais 
(patrimoniais) e licenciamento.



O artigo é publicado 
imediatamente em 
acesso aberto, 
através da 
revista/editor.
Existem
frequentemente
custos de publicação
(taxas de publicação 
ou APCs).

O artigo é 
depositado num 

repositório.
O acesso aberto é 

frequentemente 
atrasado (período 

de embargo).

OPEN ACCESS
PUBLISHING

'GOLD' OPEN ACCESS

SELF-ARCHIVING
'GREEN' OPEN ACCESS

Vias para a publicação em acesso aberto



A CIÊNCIA ABERTA É MAIS DO QUE O ACESSO ABERTO ÀS 
PUBLICAÇÕES E DADOS DE INVESTIGAÇÃO

A prática da ciência aberta implica que o 
processo de investigação seja ele próprio 
aberto, usando métodos, ferramentas e 

workflows que facilitem a partilha, 
reutilização e colaboração.

Por isso, a Ciência Aberta é um conceito 
abrangente que se baseia em diversos pilares e 

inclui múltiplas dimensões.



Ciência Aberta
•Nos resultados
• Publicações
• Dados

•Nos métodos
• Processos
• Ferramentas

Para tornar a ciência mais
eficiente, transparente, confiável 
e reprodutivel. 



Contexto:
Políticas 

Acesso Aberto e 
Ciência Aberta





FP7
OA Pilot
Deposit and 
open access

H2020
OA Mandatory
Deposit and open 
access
& ORD/DMP 
Pilot

H2020
OA Mandatory
Deposit and 
open access
& ORD/DMP by 
default 
(opt-out)

Horizon Europe
• OA Mandatory
• Deposit and 

open access
• DMP + FAIR 

data 
Mandatory

• OD by default 
(opt-out)

• & Open Science 
embedded

2021

2014

2017

2009

Políticas de Ciência Aberta:
evolução nos programas de investigação e inovação na 

UE



Desde Janeiro 2021

Iniciativa inicial de 11 financiadores 
em 2018



● O Plano S visa assegurar que todas as publicações resultantes 
de investigação financiadas devem a) ser publicadas em 
revistas ou plataformas de acesso aberto, b) tornadas 
imediatamente disponíveis através de repositórios de acesso 
aberto sem embargo.

● O plano S pode ser cumprido por três vias distintas:

O Plano S

Revistas e 
Plataformas de 
Acesso Aberto

Repositórios
Acordos 

Transformativo
s

Revistas 
Híbridas



Contexto:
CiênciaAberta@FCT



Ciência Aberta FCT: Pilares

Políticas e 
Regulamentos Financiamento Serviços Infraestructuras

Comunicação, 
disseminação 
e formação



Desafio: Do acesso aberto para a ciência aberta

2008 2014 / 2015 2021

2014

Teses & Dissertações

2019

LEi da Ciência 
63/2019 

2022 -

1 2



Ciência Aberta FCT: Pillars

Políticas e 
Regulamentos Financiamento Serviços Infraestructuras

Comunicação, 
disseminação 
e formação



Sistemas de gestão de ciência

Via Dourada

Ler & publicar
Publicar e Ler

Dados de 
Investigação

Revistas e 
Repositórios

Via Diamante

Geridos 
comunidade

Via verde

Geridos 
comunidade

Publicações Dados Diretório

Atividades de Ciência Aberta



O artigo é publicado 
imediatamente em 
acesso aberto, 
através da 
revista/editor.
Existem
frequentemente
custos de publicação
(taxas de publicação 
ou APCs).

O artigo é 
depositado num 

repositório.
O acesso aberto é 

frequentemente 
atrasado (período 

de embargo).

OPEN ACCESS
PUBLISHING

'GOLD' OPEN ACCESS

SELF-ARCHIVING
'GREEN' OPEN ACCESS

Vias para a publicação em Acesso Aberto



Indicadores 
publicações 
científicas



OUTPUT GLOBAL – com financiamento FCT (2020)
8570 artigos publicados em 2020
com referência a financiamento FCT.
Compliance com Plano S

32% AA imediato (GOA)

12% AA verde/bronze
(possível período de embargo)

53% “fechado”
2% híbridos fora de acordos



GASTO EM APCs– com financiamento FCT (2020)

Estimativa do valor gasto em APCs em 2020 (com 
referência a financiamento FCT): 3,9 M€ (Gold + 
Híbrido)

Estimativa do valor em falta para 100% 
compliance com Plano S: 13,2 M€



ARTIGOS “FECHADOS” (2020) – Distribuição por editores

5400 artigos “fechados”

Dos quais: 87% em editores b-on



Ficha técnica
Fontes
• Web of Science 2020 (Articles, Reviews, Proceedings), filtro “Portugal”
• Unpaywall
• Price lists editores + DOAJ

Filtros: 
• com menção de financiamento da FCT
• 1º Autor correspondente afiliado em Portugal.



Acordos 
transformativos 

b-on



Serviço que disponibiliza acesso ilimitado e permanente a milhares de periódicos 
e ebooks de alguns dos principais fornecedores de conteúdos científicos internacionais.

www.b-on.pt

CONHECIMENTO

17 milhõesDownloads
Anuais

> 60Entidades

Fornecedores19

Potenciais
Utilizadores> 350 000

Custo anual > 14 Milhões €

Métricas de 2021



ACORDOS TRANSFORMATIVOS – o que são?

Acesso Universal

PAGAR PARA  PUBLICAR

Acesso Restrito

PAGAR PARA LER.

OPEN ACCESS
PUBLISHING

'GOLD' OPEN ACCESS

SUBSCRIÇÃO

Acordos que “transformam” o modelo de negócio da Publicação Científica:



Novos Acordos Transformativos b-On (2022-2024): 
Acesso de leitura e Publicação em Acesso Aberto "via dourada"

Objetivos:
• Conter Custos e Manter conteúdos
• Maximizar acordos transformativos

Desafios:
• Gastos históricos baixos, coleções parciais
• Output científico elevado

Próximos Passos:
• Atualizar Política de Acesso Aberto
• Rever regras de financiamento
• Leis de Retenção Copyright / Rights Retention Strategy

CONHECIMENTO

~3800 artigos 
em 2024



ACORDOS TRANSFORMATIVOS 2022-2024: 11 EDITORES

Procedimentos aquisitivos em curso

Expectável que possam estar ativos a partir de julho 2022

Essencial correta identificação da instituição do autor correspondente 
(importância do email institucional)



ACORDOS TRANSFORMATIVOS 2022-2024: 11 EDITORES

3 acordos com Artigos ilimitados

Journals
Magazines

Proceedings

Artigos de revisão 
(por convite)

Todos os tipos de artigos
+

Desconto GOA



ACORDOS TRANSFORMATIVOS 2022-2024: 11 EDITORES

4 acordos com cobertura >60% output

52
Todos os tipos de 

artigos

618
Artigos originais

1892
Todos os tipos de 

artigos
+

Desconto GOA

30*
Todos os tipos de 

artigos

* Apenas instituições com 
o Some for some.



ACORDOS TRANSFORMATIVOS 2022-2024: 11 EDITORES

4 acordos com cobertura <60% output

83
Todos os tipos de 

artigos

159
Original articles, case 
studies, reviews, short 

communications

44
Paper, Special 
Issue Paper, 

Review, Letter

100
Todos os tipos de 

artigos



Resumo dos acordos b-on

Evolução cobertura AA acordos b-on

~3800 artigos em 
2024



GASTO EM APCs– O que pode mudar com os 
Acordos b-on

Estimativa do valor gasto em APCs em 2020 (com 
referência a financiamento FCT): 3,4 M€ (Gold)

Estimativa do valor em falta para 100% 
compliance com Plano S: 13,2 M€ 5,3 M€

Valor que poderá ser poupado através dos ATs b-
on: 8,4 M€



Conclusões,
desafios e 

perspectivas



Conclusões

• Tendência para a prática da Ciência Aberta
• Tendência para valorizar a CA no novo modelo de avaliação (Reforma do 

sistema de avaliação
• Reforço das políticas da FCT no sentido de maximizar a visibilidade e o 

impacto dos resultados (dados e publicações) financiados
• FCT pretende fazer uso de todas as ferramentas para o efeito

• AA diamante, AA verde, AA dourado, Acordos transformativos
• Direitos de retenção de direitos / legislação nacional

• Tensão na alocação de verbas para financiamento da ciência e 
financiamento da CA (em particular despesas para publicação gold OA)



Referências



Referências

• Apresentação Eloy Rodrigues sobre Ciência Aberta (minuto 
1:37:42 a 1:45:33), Lançamento do repositório da CPLP

• Transition to Open Science, why and how [Apresentação]
Orador: Frank Miedema – Vice-Reitor para a Investigação e 
Presidente do Programa de Ciência Aberta da Universidade de 
Utrecht

• A UNESCO e a Open Science (Gravação)
Orador: António Sampaio da Nóvoa – Embaixador de Portugal 
na UNESCO

https://www.youtube.com/watch?v=A4mEfAxgiMQ&t=6717s&ab_channel=CPLP-ComunidadedosPa%C3%ADsesdeL%C3%ADnguaPortuguesa
https://zenodo.org/record/5576795
https://confoa.rcaap.pt/2021/orador-convidado-frank-miedema/
https://www.youtube.com/watch?v=B8rvodMYRWc&list=PLUO_vqW7V56Oj8VHu6ERcYwXhwR2o1neM&index=4
https://confoa.rcaap.pt/2021/orador-convidado-antonio-novoa/


QUESTÕES?


