
Em Dezembro de 2007, o Conselho 
Europeu de Investigação (ERC) publicou 
as Diretrizes para o Open Access, como 
complemento à declaração de 2006 
sobre Open Access. Em Agosto de 2008 a 
Comissão Europeia lançou o Projeto piloto 
Open Access do 7º PQ que decorrerá até 
ao final do programa-quadro.

Estas iniciativas exigem que o 
investigador disponibilize, em acesso 
aberto, os artigos que resultem de 
investigação financiada pela UE. Ambas 
as iniciativas têm mais alguns requisitos 
especiais. Para obtenção de mais detalhes 
poderão ser consultadas as Diretrizes para 
o Open Access do Conselho Europeu de 
Investigação (http://www.openaire.eu/pt/
component/attachments/download/81) 
e o Projeto piloto Open Access do 7º PQ 
(http://www.openaire.eu/en/component/
attachments/download/4.html).

Assim os investigadores que beneficiam 
de apoios do Conselho Europeu de 
Investigação ou do 7º Programa-quadro 
numa das áreas de investigação abaixo 
indicadas devem, obrigatoriamente, 
depositar as suas publicações. 

Áreas de investigação contempladas

Energia 

Ambiente (inclui Alterações Climáticas) 

Saúde 

Tecnologias da Comunicação e Informação 
(Sistemas Cognitivos, Interação, Robótica) 

Infraestruturas de investigação (e-infra-
estruturas) 

Ciências na sociedade 

Ciências Socioeconómicas e Humanidades 

Considerando este pressuposto enun-
ciam-se, em seguida, o tipo de itens a 
depositar.
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O 7.º Programa Quadro e o Livre Acesso ao Conhecimento
Versão publicada

Versão final do editor, incluindo todas 
as modificações do processo de revisão 
pelos pares, copyediting e edição gráfica, e 
alterações de formatação (geralmente um 
documento PDF)

OU

Artigo final aceite para publicação

Rascunho final de um artigo com revisão 
pelos pares aceite para publicação numa 
revista, incluindo todas as alterações do 
processo de revisão pelos pares, mas 
ainda não formatado pelo editor (também 
conhecido como versão de “post-print”).

OBS.  Consulte mais informação sobre 
questões de direitos de autor...

 A fim de cumprirem com o que lhes 
é solicitado os investigadores devem 
depositar os artigos finais ou rascunhos 
no repositório institucional da instituição à 
qual pertencem. Se isso não for possível, 
devem identificar um repositório disciplinar 

ou temático apropriado. A Comissão 
disponibiliza um repositório órfão para 
artigos que não possam ser depositados 
em repositórios institucionais nem em 
repositórios disciplinares ou temáticos.

Os investigadores devem depositar os 
artigos finais ou rascunhos em:

repositório institucional da instituição à 
qual pertencem.

OU

repositório disciplinar/temático adequado. 

OU

o Repositório órfão para artigos que não 
possam ser depositados em repositórios 
institucionais nem em repositórios 
disciplinares ou temáticos. 

O depósito dos trabalhos deve ser 
efectuado imediatamente após a aceitação 
dos mesmos para publicação.

O acesso aberto à publicação deve ser 
disponibilizado de acordo com o seguinte:

Âmbito Seis meses Doze meses
ERC Todos os beneficiários depois de 2007 -
 nas áreas temáticas: na área temática:

 “Saúde”, “Energia”, “Ambiente” “Ciências
 (incluindo Alterações Climáticas) “,  Socioeconómicas
 e “Tecnologias da Informação  e Humanidades”
 e Comunicação” (“Sistemas Cognitivos”, 
7.º PQ “Interação” e “Robótica”) 

 na atividade:
 “Infra-estruturas de Investigação”  na atividade:
 (e-infraestruturas)  “Ciência na Sociedade”

IPCB prepara Semana do Open Access
Foi recentemente aprovado pelo Presi-

dente do IPCB, Prof. Carlos Maia, o Plano 
de Atividades para celebração da Se-
mana do Open Access que vai decorrer, 
conforme noticiado na Newsletter n.º 13, 

de 24 a 30 de Outubro de 2011.
Sugerimos aos nossos leitores que 

estejam atentos ao que se vai passar 
durante essa semana e, entretanto, 
convidamos todos os elementos do IPCB 

a aderirem à Semana do Open Access, 
registando-se no respectivo sítio em http://
www.openaccessweek.org/group/rcaap.

M.E.R.

No caso do IPCB as publicações 
produzidas no âmbito do 7.º Programa 
Quadro devem ser depositadas em livre 
acesso no RCIPCB.

A informação ora apresentada foi 
recolhida e adaptada a partir do sítio http://
www.openaire.eu/pt/open-access/open-
access-in-fp7, que pode ser consultado 
para obtenção de maior detalhe.



Informação aos leitores

A partir de Janeiro de 2012 a 
Newsletter passará a ter uma 
periodicidade bimestral.

O RCIPCB e o Auto-arquivo
Desde a data da sua implementação que 

o crescimento do RCIPCB se faz, maiorita-
riamente, pela via do arquivo de documen-
tos efectuado pelas bibliotecárias do IPCB. 

No entanto, durante os meses de agosto e 
setembro, verificou-se que o crescimento 
registado numa das Comunidades ocorreu, 
fundamentalmente, pela via do auto-arquivo. 

O RCIPCB congratula-se com esta situa-
ção, considerando que esta é a via dese-
jável para incrementar o Repositório.

M.E.R.

O RCIPCB em números
Comunidades Total doc.  Data  
 depositados  verificação

ESACB 323 20110929

ESALD 48 20110929

ESART 36 20110929

ESECB 122 20110929

ESGIN 75 20110929

ESTCB 120 20110929

Repositório Científico do IPCB M.E.R.


