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AGENDA

Sumário dos requisitos 
Open Access no H2020.

Requisitos Open Access 
na prática.

Serviços OpenAIRE para 
apoiar o cumprimento dos 
requisitos.

Perguntas e respostas. 
Tudo o que precisa saber, 
basta perguntar. 
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O Acesso Aberto é o 
PADRÃO (default)

para os resultados de 
investigação no H2020



Open Access no H2020 - PORQUÊ



O Acesso Aberto é o 
PADRÃO (default)

para os resultados de 
investigação no H2020



Multi-beneficiary General Model 
Grant Agreement

29.2 Open access to scientific publications

29.3 Open access to research data
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants
_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf


Each beneficiary must ensure open access (free of charge, online access for any user) to

all peer-reviewed scientific publications relating to its results.

In particular, it must:

(a) as soon as possible and at the latest on publication, deposit a machine-readable

electronic copy of the published version or final peer-reviewed manuscript accepted

for publication in a repository for scientific publications;

Moreover, the beneficiary must aim to deposit at the same time the research data

needed to validate the results presented in the deposited scientific publications.

(b) ensure open access to the deposited publication — via the repository — at the latest:

(i) on publication, if an electronic version is available for free via the publisher, or

(ii) within six months of publication (twelve months for publications in the social

sciences and humanities) in any other case.

(c) ensure open access — via the repository — to the bibliographic metadata that identify

the deposited publication.

The bibliographic metadata must be in a standard format and must include all of the following:

- the terms ["European Union (EU)" and "Horizon 2020"]["Euratom" and Euratom research and training programme 2014-

2018"];

- the name of the action, acronym and grant number;

- the publication date, and length of embargo period if applicable, and

- a persistent identifier.

Grant Agreement: § 29.2 Open access to scientific publications



Cada beneficiário deverá assegurar o 
Acesso Aberto  a todas as publicações 

científicas com revisão por pares 
relativas a resultados de projetos

REQUISITOS DE ACESSO ABERTO
Quem está abrangido?



Requisitos Open Access no H2020

O artigo é depositado num repositório. 
O acesso aberto é frequentemente atrasado 

(período de embargo).

Auto-arquivo 
(green open access)

O artigo é publicado imediatamente em acesso 
aberto, através da revista/editor. 

Existem frequentemente custos de publicação 
(taxas de publicação ou APCs).

Publicação em acesso aberto 
(gold open access)

O artigo tem sempre de ser depositado num repositório, 

mesmo quando for usada a „via dourada“.



Os investigadores devem depositar num repositório digital 
de publicações científicas à sua escolha:

REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DE AFILIAÇÃO.

OU

REPOSITÓRIO DISCIPLINAR/TEMÁTICO ADEQUADO.

OU

REPOSITÓRIO CENTRALIZADO, EX. O REPOSITÓRIO ZENODO 
DISPONIBILIZADO PELO PROJETO OPENAIRE.

REQUISITOS OPEN ACCESS NO H2020

Onde O quê Quando

ONDE DEPOSITAR?



UMA CÓPIA LEGÍVEL POR MÁQUINA DA 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

VERSÃO FINAL COM REVISÃO PELOS PARES ACEITE PARA 
PUBLICAÇÃO

 versão final do 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").

REQUISITOS OPEN ACCESS NO H2020

Onde O quê Quando

O QUE DEPOSITAR:



Cada beneficiário deve depositar o mais cedo possível,
o mais tardar na data de publicação.

REQUISITOS OPEN ACCESS NO H2020

Onde O quê Quando

QUANDO DEPOSITAR



O Acesso Aberto deve ser assegurado imediatamente, ou 
após um período de embargo:

• imediatamente, se é uma publicação em acesso aberto 
(Gold OA),

• no prazo de seis meses da publicação (12 meses para 
publicações das ciências sociais e humanas) em 
qualquer outro caso.

REQUISITOS OPEN ACCESS NO H2020

Onde O quê Quando

QUANDO DEVE SER 
ASSEGURADO O 
ACESSO ABERTO?



INVESTIGADOR/AUTOR 
DECIDE  ONDE 

PUBLICAR

Verifica as políticas 
editoriais em  

www.sherpa.ac.uk/romeo

Revistas de Acesso Aberto
doaj.org

Verificar os custos 
de processamento 

do artigo

Revistas de 
subscrição/assinatura

Auto-arquivo no repositório
openaire.eu

ACESSO ABERTO 
IMEDIATO

ACESSO ABERTO 
IMEDIATO OU ADIADO

www.openaire.eu/h2020openaccess

http://www.openaire.eu/h2020openaccess


Os APCs (Article Processing Charges) sãoelegíveis?

Sim!
Para publicação em acesso aberto, os investigadores podem publicar em 
revistas de acesso aberto, ou em revistas de assinatura que também 
possibilitam o acesso aberto a artigos individuais (revistas hibrídas).

Quando existam, os APCs pagos pelos beneficiários são elegíveis para 
reembolso durante o período do projeto.



Custos de Publicação

Os custos de disseminação, para publicar em revistas/livros de acesso 
aberto, são custos  elegíveis durante o período do projeto.

Que orçamento se deve considerar nas propostas?

APC = Article Processing Charges 

Orçamento para publicações = APC Médio x número de publicações

 Método 1: APC médio baseado na lista de revistas usadas pelo consórcio 
(verificar preços nos sites das revistas/consultar bibliotecário)

 Método 2: APC médio baseado nos valores globais de mercado



Custos de Publicação – Custo médio de APCs

Björk/Solomon (2014) estimam que o preço médio dos Article Processing Charges (APC)

é de 1,020 EUR para revistas de acesso aberto e 

1,980 EUR para revistas híbridas (revistas de assinatura com opção  de acesso aberto a 
artigos individuais) 

Ambos os tipos de publicação podem ser reembolsados nos projetos H2020.

Presentemente não há um limite para o custo dos APCs. (Para o piloto de Acesso Aberto 
Dourado pós FP7, o limite foi 2,000 EUR)



Custos de Publicação – Custo médio de APCs

Atualmente apresenta custos de 50,029 artigos reportados por 156 instituições. O custo 
médio foi de 1,908€

Em “fully open access journals” (28,954 artigos) o custo médio foi 1,483 €

Em “hybrid journals” (21,075 artigos)  o custo médio foi 2,492 €

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

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


O que fazer?
Os projetos devem planear desde o princípio a sua prática Open Access:
DURANTE A FASE DE REDAÇÃO DA PROPOSTA

Delinear a estratégia de disseminação e exploração, incluindo OA >> secção „Impacto“ da proposta (como serão 
partilhados os resultados, geridos e partilhados os dados?)

Incluir recursos para os custos de publicação (quantos artigos, com que custo médio?), usando uma estratégia que 
combine acesso aberto VERDE e DOURADO 

DURANTE O PROJETO 
Implementação da estratégia de disseminação,  monitorização e reporte (adicionar nos  nosConsortium Agreement, 
onde depositar, quem é responsável, etc.)

Resolução de dúvidas ou problemas (embargos, repositórios para resultados específicos, etc.)

APÓS O FINAL DO PROJETO
São previstas publicações após o final do projeto (ie que não serão cobertas pelo orçamento)? –existe um piloto para 
publicações FP7 após os final dos projetos

Quem é responsável pelo depósito em repositórios após o final do projeto?



O que fazer?

Estratégia combinada de publicação

Publicar todos os artigos em revistas que usam 

APC não será a melhor solução,

• poderá implicar o uso de uma parte 

importante do orçamento do projeto. 

Por isso, uma estratégia combinando 

o acesso aberto VERDE e DOURADO é 

altamente recomendada.

Cuidado com as revistas predatórias

O crescente mercado de publicações em acesso 

aberto apresenta alguns desafios/problemas

• Muitas revistas/editores novos, alguns de 

qualidade questionável („revistas predatórias“)  

É preciso algum cuidado a selecionar as revistas 

para publicação. Consultar ‚white lists‘ como o 

DOAJ - https://doaj.org/

https://doaj.org/


Quais são as consequência do não cumprimento com os 

requisitos de Acesso Aberto?
Se um beneficiário não cumprir com qualquer 
das suas obrigações, o financiamento pode ser 
reduzido (Article 43) e podem também ser 
aplicadas outras medidas descritas no capítulo 6 
do General Model Grant Agreement.



Questões?





OpenAIRE apoia a implementação das
Políticas Open Access na União Europeia

SERVIÇO PARA A 
COMISSÃO EUROPEIA 
DO OPEN ACCESS NO 

H2020

PROMOÇÃO E 
ALINHAMENTO DE 

POLÍTICAS NACIONAIS

SISTEMA DE INFO 
PARA IDENTIFICAÇÃO 

DE RESULTADOS, 
MONITORIZAÇÃO 



Estabelecimento 
de políticas e 

mandatos

Desenvolvimento 
de infraestruturas 

de informação

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/open_access_policy_researchers_funded_ERC.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/open_access_policy_researchers_funded_ERC.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/fp7-ga-annex2-v3_en.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/fp7-ga-annex2-v3_en.pdf


Depositar em Open Access
Partilhar Dados de investigação 
Ligar publicações, projetos e datasets
Reportar resultados dos projetos
Monitorização e estatísticas
Serviço de descoberta e acesso

Serviços e ferramentas para projetos



Depositar uma única vez!

Localizar um repositório adequado
Via OpenAIRE



Depositar
uma única vez
resultados dos

Projetos no
Repositório

Automaticamente

MAIS VISIBILIDADE,

MAIOR IMPACTO,

SIMPLIFICAR REPORTING.



Localizar onde depositar



TODOS OS REPOSITÓRIOS PORTUGUESES ESTÃO 
LIGADOS À INFRAESTRUTURA EUROPEIA



https://rcaap.pt/



‘Associar’
Info dos projetos com financiamento nos 

registos bibliográficos

32

API



Identificar os projetos no processo de depósito de uma publicação

Pesquisar por nome, acrónimo ou id do projeto… e selecionar 

OpenAIRE – lista de projetos

API



Alguns dos projetos H2020 em instituições portuguesas



Agregar resultados, apoiar reporting
Página para Projetos - 7ºPQ & H2020 & FCT



https://www.openaire.eu/search/find/projects

Lista de publicações por projeto

O portal OpenAIRE inclui uma App Box para 
gerar a lista de publicações do projeto.
Simplifica o relatório e a comunicação dos 
resultados do projeto.

https://www.openaire.eu/search/find/projects


Página para Organizações e respetivo repositório



EC's participant portal



https://www.openaire.eu/participate/claim

Ferramenta para ligar publicações a projetos

Ligar publicações ou dados a 
projetos. Identificar o projeto, 
pesquisar e selecionar a 
publicação ou datasets e 
indicar o tipo de acesso.

https://www.openaire.eu/participate/claim


www.openaire.eu/support 40



Dados Abertos e Planos de
Gestão de Dados no H2020

Conheça os requisitos e condições dos dados abertos 
no H2020 e saiba quando e como elaborar um Plano 
de Gestão de Dados para o projeto

3 maio de 2018 | 11h-12h

Público Alvo. Investigadores, coordenadores de projetos e 
gestores de ciência

ORADORES: Pedro Príncipe e Antónia Correia

Mais Informações: http://openaccess.sdum.uminho.pt

WEBINAR

http://openaccess.sdum.uminho.pt/


Obrigado!
Eloy Rodrigues e Pedro Principe

eloy@sdum.uminho.pt

pedroprincipe@sdum.uminho.pt

https://openaccess.sdum.uminho.pt/


