
KIT DE APOIO À DIVULGAÇÃO DA SEMANA

INTERNACIONAL DO ACESSO ABERTO

Este KIT tem como objetivo fornecer um conjunto de sugestões e

materiais para promoção da Semana Internacional do Acesso

Aberto em Portugal.

O KIT está organizado em duas partes, baseadas no grau de

esforço de implementação das sugestões e utilização dos materiais.

Grupo de Trabalho de Divulgação do RCAAP 2016



ATIVIDADES / INICIATIVAS COM NÍVEL DE ESFORÇO BAIXO

1. Enviar as atividades planeadas pela instituição, para o administrador do
portal da Semana do Acesso Aberto de Portugal, através do email
semanaoa@rcaap.pt 
NOTA: Consultar o arquivo de notícias

2. Utilizar o web header no website da instituição, biblioteca, blog e OPAC

5. Divulgar todas as atividades realizadas pela instituição, nas páginas e redes
sociais da instituição

6. Partilhar posts e notícias divulgadas no                   e                              e no 

7. Enviar um email diário para todos os membros da instituição e/ou colocar um
post nas redes sociais, com conteúdos relacionados com o Acesso Aberto. 
Seguem-se sugestões com conteúdos diversificados e texto introdutório:

Vídeos

Tutoriais

Artigos

Recursos em Acesso Aberto

Open Access Week Newsletter

Webinars

Infográficos

3. Utilizar o banner para o Facebook 

4. Utilizar a assinatura digital de email

Facebook Blog do RCAAP
Site Oficial da Semana do Acesso Aberto em Portugal.

http://www.acessolivre.pt/semana/
https://pt-pt.facebook.com/rcaap
https://blog.rcaap.pt/
http://www.acessolivre.pt/semana/wp-content/uploads/2016/08/3.-OA2016-Banner-FB2.jpg
http://www.acessolivre.pt/semana/wp-content/uploads/2016/08/1.-OA2016-Assinatura-digital-para-email-260x1023.jpg


SUGESTÃO DE CONTEÚDOS PARA EMAIL OU POST NAS REDES SOCIAIS

Open Access Week | 2016
 
Princípios Orientadores do MCTES no âmbito da Ciência Aberta | Conhecimento para Todos
O Governo através do MCTES elegeu a promoção do conhecimento para todos como pilar do seu programa,
estando o MCTES empenhado na elaboração e implementação de uma política nacional de ciência aberta,
desempenhando uma posição ativa no debate atualmente em curso no plano internacional e especialmente
europeu.

No documento que se segue, encontram-se delineados os princípios orientadores que servirão de base para a
implementação de uma Política Nacional de Ciência Aberta assim como algumas metas a curto e longo prazo para
a concretização desta Política, disponível          . 
 
Acompanhe a agenda de iniciativas portuguesas da Open Access Week         .

"O conhecimento é de todos e para todos."

A Resolução do Conselho de Ministros nº 21/2016, 1ª série – nº70 de 11 de abril de 2016 proclama o
conhecimento uma condição determinante para a promoção do desenvolvimento e do bem-estar, considerando o
acesso à sua fruição um direito inalienável de todos os
portugueses.

O texto integral encontra-se disponível         .

NOTÍCIAS 2016

aqui

aqui

aqui

RCAAP

Numa altura em que muito se fala de Ciência Aberta e de Acesso Aberto, o portal  
                                                      agrega mais de 110 recursos nacionais, os quais disponibilizam cerca de
330.000 documentos.

Mais informações         .

Declaração COAR-UNESCO sobre Acesso Aberto

A                                                                                                     e a UNESCO acabam de publicar uma declaração
conjunta sobre Acesso Aberto, destacando algumas  preocupações relativamente  a uma viragem para a utilização
de um modelo baseado em Custos de Processamento de Publicações (APCs).

O texto integral encontra-se disponível         .

Confederação de Repositórios de Acesso Aberto (COAR)

aqui

aqui

RCAAP (Repositório Científico 

de Acesso Aberto de Portugal)

https://www.rcaap.pt/
http://www.acessolivre.pt/semana/
https://www.coar-repositories.org/files/coar_unesco_declaracao_AA.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/74094659
https://www.coar-repositories.org/files/coar_unesco_declaracao_AA.pdf
https://www.coar-repositories.org/pt/
http://www.portugal.gov.pt/media/18506199/20160210-mctes-ciencia-aberta.pdf
https://www.rcaap.pt/


SUGESTÃO DE CONTEÚDOS PARA EMAIL OU POST NAS REDES SOCIAIS

Open Access Week | 2016
 
Vídeo "OpenAIRE in 100 seconds"
O                    é um projeto europeu que fornece uma infraestrutura "Open Access" para a investigação na Europa.
Tem como principais objetivos promover e apoiar as políticas de Acesso Aberto do Conselho Europeu de
Investigação e dos programas de financiamento da Comissão Europeia (FP7 e HORIZONTE 2020).   

O vídeo encontra-se disponível         . 
 
Acompanhe a agenda de iniciativas portuguesas da Open Access Week         .

Vídeo " Open Access Explained!"
What is Open Access? Nick Shockey and Jonathan Eisen take us through the world of open access publishing and
explain just what it's all about.

O vídeo encontra-se disponível         . 

Vídeo "O Acesso Aberto - Open Access Week"
Vídeo sobre o Acesso Aberto desenvolvido pela Universidade de Évora e Instituto Politécnico de Beja no âmbito da
semana internacional do Open Access.

O vídeo encontra-se disponível         . 

Open Access Week | 2016
 
O Auto Arquivo
No âmbito do RCAAP encontram-se disponíveis vários recursos de apoio, nomeadamente módulos de curta
duração que lhe permitirão familiarizar-se com o Acesso Aberto e com aspectos relacionados tais como o auto
arquivo e os direitos de autor.
 
O tutorial encontra-se disponível         . 
 
Acompanhe a agenda de iniciativas portuguesas da Open Access Week         . 

Os direitos de autor no Auto Arquivo
No âmbito do RCAAP encontram-se disponíveis vários recursos de apoio, nomeadamente módulos de curta
duração que lhe permitirão familiarizar-se com o Acesso Aberto e com aspectos relacionados, tais como o auto
arquivo e os direitos de autor.

O tutorial encontra-se disponível         . 

VÍDEOS

TUTORIAIS

OpenAIRE

aqui

aqui

aqui

aqui

aqui

aqui

aqui

https://www.youtube.com/watch?v=E8dO2xfJ6gY
http://www.acessolivre.pt/semana/
https://vimeo.com/108790101
http://projeto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/consultar-recursos-de-apoio/tutoriais/cap-4-o-auto-arquivo
https://www.openaire.eu/
http://projeto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/consultar-recursos-de-apoio/tutoriais/cap-5-os-direitos-de-autor-no-auto-arquivo
http://www.acessolivre.pt/semana/
https://www.youtube.com/watch?v=L5rVH1KGBCY


SUGESTÃO DE CONTEÚDOS PARA EMAIL OU POST NAS REDES SOCIAIS

Open Access Week | 2016
 
Artigo “The open access advantage considering citation, article usage and social media  attention”
(Xianwen Wang, Chen Liu, Wenli Mao, Zhichao Fang)
 
Abstract: In this study, we compare the difference in the impact between open access (OA) and non-open access
(non-OA) articles. 1761 Nature Communications articles published from 1 Jan. 2012 to 31 Aug. 2013 are selected
as our research objects, including 587 OA articles and 1174 non-OA articles. Citation data and daily updated
article-level metrics data are harvested directly from the platform of nature.com. Data is analyzed from the static
versus temporal-dynamic perspectives. The OA citation advantage is confirmed, and the OA advantage is also
applicable when extending the comparing from citation to article views and social media attention. More important,
we find that OA papers not only have the great advantage of total downloads, but also have the feature of keeping
sustained and steady downloads for a long time. For article downloads, non-OA papers only have a short period of
attention, when the advantage of OA papers exists for a much longer time.

O artigo em texto integral encontra-se disponível        . 
 
Acompanhe a agenda de iniciativas portuguesas da Open Access Week         .

Artigo "Open Access to Research Publications: Looking Ahead"
(Joana Lourenço, Lídia Borrell-Damian)
 
Abstract: The publication of research outcomes in digital formats is providing scientists and other stakeholders in
research and innovation with enhanced opportunities to increase the visibility of, and widen access to, scientific
articles. This facilitates developments towards Open Access (OA) to research publications, a phenomenon which
has received increased attention from the academic community, publishers, research funders, governments and
even the general public over the past years.

O artigo em texto integral encontra-se disponível         . 

Artigo "Self-Selected or Mandated, Open Access Increases Citation Impact for Higher Quality Research"
(Yassine Gargouri, Chawki Hajjem, Vincent Larivière, Yves Gingras, Les Carr, Tim Brody, Stevan Harnad)
 
Abstract: Articles whose authors have supplemented subscription-based access to the publisher's version by self-
archiving their own final draft to make it accessible free for all on the web (“Open Access”, OA) are cited significantly
more than articles in the same journal and year that have not been made OA. Some have suggested that this “OA
Advantage” may not be causal but just a self-selection bias, because authors preferentially make higher-quality
articles OA. To test this we compared self-selective self-archiving with mandatory self-archiving for a sample of
27,197 articles published 2002–2006 in 1,984 journals.

O artigo em texto integral encontra-se disponível         . 

ARTIGOS CIENTÍFICOS

aqui

aqui

aqui

aqui

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0013636
http://www.acessolivre.pt/semana/
http://arxiv.org/abs/1503.05702
http://www.eua.be/Libraries/publication/OA_Briefing_Paper_Final.pdf?sfvrsn=2


SUGESTÃO DE CONTEÚDOS PARA EMAIL OU POST NAS REDES SOCIAIS

Open Access Week | 2016
 
Recursos Científicos em Acesso Aberto
Lista de alguns dos mais importantes diretórios, portais, editores e outros  recursos científicos, em Acesso Aberto,
disponível aqui.  (colocar a lista online)
 
Acompanhe a agenda de iniciativas portuguesas da Open Access Week         .

RECURSOS CIENTÍFICOS

aqui

African Journals Online (AJOL)

arXiv

Bioline International

BioMed Central 

Bookboon

Cogprints

DART-Europe E-theses Portal

DOAB (Directory of Open Access Books) 

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Electronic Information for Libraries

E-LIS (E-prints in Library & Information Sciences)

EUROSTAT / European Comission

FAOSTAT / Food and Agricultural Organization

Google Scholar 

Highwire (Stanford University)

HighWire Press 

Instituto Nacional de Estatística (INE)

JHSPH Open Courseware

Journals4Free

LABORSTA / International Labour Organization

MIT Open Courseware

NDLDT (Networked Digital Library of Theses
and Dissertations)

OAIster

OATD (Open Access Theses and Dissertations)
OECD Working Papers 

Open Learning Initiative at Carnegie Mellon

Open Science Directory

OpenAIRE (Open Access Infrastructure for
Research in Europe)
OpenDOAR (Directory of Open Access
Repositories)

OpenThesis 

Paperity - Open Science Aggregated

PeerJ

PLOS (Public Library of Science) 

PubMed Central

RCAAP (Repositório Científico de Acesso Aberto
de Portugal) 
Redalyc

RePEc

ROAD (Directory of Open Access Scholarly
Resources)

SciELO Scientific Electronic Library Online
ScienceOpen

SHERPA/RoMEO – Políticas de auto arquivo de
editoras e revistas científicas

Social Sciences Directory 

SpringerOpen

Taylor&Francis Open

Tufts Open Courseware
UN Monthly Bulletin of Statistics / United Nations

UNESDOC
Utah State University Open Courseware
Wiley Open Access

World Development Indicators / World Bank

WorldWideScience.org

EUROPEANA

Open Access Button
Open Data Button

SocArXiv

http://bookboon.com/
http://faostat3.fao.org/home/E
http://socialwelfare.bl.uk/resources-tools/socialsciencesdirectory12.aspx
http://www.openthesis.org/
https://oatd.org/
http://repec.org/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.issn.org/the-issn-international-is-pleased-to-introduce-road/
http://www.doabooks.org/
http://paperity.org/
http://www.oecd.org/about/publishing/oecd-working-papers-series.htm
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE
https://www.scienceopen.com/m/home
https://journals4free.com/
http://www.redalyc.org/
http://oli.cmu.edu/
https://doaj.org/
https://osf.io/view/socarxiv/
https://ocw.mit.edu/index.htm
http://www.opendoar.org/
http://oaister.worldcat.org/
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://cogprints.org/
http://ocw.usu.edu/
http://www.opensciencedirectory.net/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl?PHPSESSID=409f35c562e7cac8b5740898dbb911dd
http://www.acessolivre.pt/semana/
http://www.ajol.info/
http://www.springeropen.com/
https://peerj.com/
https://www.openaire.eu/
http://www.rcaap.pt/
http://worldwidescience.org/
http://www.europeana.eu/portal/pt
http://www.scielo.org/php/index.php
https://openaccessbutton.org/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=pt
http://ocw.jhsph.edu/
http://laborsta.ilo.org/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/online-materials/publications/unesdoc-database/
http://ocw.tufts.edu/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
https://opendatabutton.org/
http://www.wileyopenaccess.com/view/index.html
https://scholar.google.pt/
http://www.eifl.net/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://www.bioline.org.br/
http://unstats.un.org/unsd/mbs/app/DataSearchTable.aspx
http://ec.europa.eu/eurostat
https://www.plos.org/
http://arxiv.org/
http://eprints.rclis.org/13617/
http://www.tandfonline.com/openaccess
http://www.ndltd.org/
http://home.highwire.org/


SUGESTÃO DE CONTEÚDOS PARA EMAIL OU POST NAS REDES SOCIAIS

Open Access Week | 2016
 
Newsletter:
   Política de Acesso Aberto da FCT: passo a passo para o conhecimento livre
   Ciência Aberta: rumo a uma Política Nacional
   Portaria do Depósito legal de teses e dissertações
   DORA Declaration
   Projeto Blimunda
   Arquivo de dados em Ciências Sociais
   Certificação da Qualidade dos repositórios
   Notícias mais importantes sobre o Acesso Aberto em 2016
Newsletter disponível         .
 
Acompanhe a agenda de iniciativas portuguesas da Open Access Week         .

Open Access Week | 2016
 
OpenAIRE Webinars
Durante a Semana Internacional do Acesso Aberto serão realizados vários webinars através do projeto OpenAIRE
– Infraestrutura de Acesso Aberto para a investigação na Europa.
Os Webinars podem ser consultados         .

Acompanhe a agenda de iniciativas portuguesas da Open Access Week         .

Open Access Week | 2016
 
Infográfico 
Infográfico relativo ao tema “Open Access Highlights”.
Infográfico disponível         . 
 
Acompanhe a agenda de iniciativas portuguesas da Open Access Week         .

Infográfico
Infográfico relativo ao tema: “Open Access & The Publishing Cycle (Green vs Gold Open Access)”.
Infográfico disponível         . 

NEWSLETTER

WEBINARS

INFOGRÁFICOS

aqui

aqui

aqui

aqui

aqui

aqui

aqui

http://www.sciencemag.org/site/special/scicomm/infographic.jpg
http://www.acessolivre.pt/semana/
http://www.acessolivre.pt/semana/
http://www.sciencemag.org/site/special/scicomm/infographic.jpg
http://www.acessolivre.pt/semana/?cat=206
https://www.openaire.eu/openaire-celebrates-open-access-week-16
http://www.acessolivre.pt/semana/


1. Imprimir materiais de divulgação
          

2. Realizar ações de formação / seminários / workshops sobre:

ATIVIDADES / INICIATIVAS COM NÍVEL DE ESFORÇO MÉDIO

Cartaz A3 da Semana Internacional de Acesso Aberto

Publicação em Acesso Aberto

Recursos em Acesso Aberto

Ciência Aberta: Práticas, Oportunidades e Desafios

Auto arquivo

Marcador para livros

Autocolantes
Roll-up

O que é o Acesso Aberto

A via verde e a via dourada

Vantagens da publicação em Acesso Aberto

Políticas de copyright das editoras
Políticas nacionais e internacionais (       ,                                    ,                                )

Evolução das políticas de Acesso Aberto

(portal SHERPA/RoMEO)
FCT Portaria nº 285/2015 HORIZONTE 2020

O Portal OpenAIRE

Benefícios para os autores
Recursos em Acesso Aberto (repositórios institucionais e temáticos, diretórios, portais, editores e
outros recursos científicos)

O que é o Acesso Aberto

Acesso aberto na instituição: que desafios? (dirigente na instituição)
Acesso Aberto sob a perspetiva de um investigador (orador convidado)
Repositório institucional: Acesso, Impacto e Visibilidade (gestor do repositório)

Apresentação do Repositório institucional
Política de auto arquivo na instituição
Registo no repositório
Demonstração do auto arquivo
Políticas de copyright das editoras (portal SHERPA/RoMEO)

Licenças Creative Commons

(ROARMAP)

http://www.acessolivre.pt/semana/?p=1989
http://www.acessolivre.pt/semana/wp-content/uploads/2016/08/8.-OA2016-Bookmark.jpg
http://projeto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/consultar-recursos-de-apoio/tutoriais/cap1-o-poder-do-acesso-aberto
https://www.fct.pt/acessoaberto/
http://roarmap.eprints.org/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=pt
http://www.acessolivre.pt/semana/wp-content/uploads/2016/08/rollup2.jpg
http://projeto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/consultar-recursos-de-apoio/tutoriais/cap1-o-poder-do-acesso-aberto
http://www.acessolivre.pt/semana/wp-content/uploads/2016/08/8.-OA2016-Bookmark.jpg
https://dre.pt/application/file/70297526
http://creativecommons.pt/cms/view/id/28/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=pt
http://projeto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/consultar-recursos-de-apoio/tutoriais/cap1-o-poder-do-acesso-aberto
http://www.acessolivre.pt/semana/wp-content/uploads/2016/08/8.-OA2016-Bookmark.jpg
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Open_Access_in_H2020.pdf
http://www.acessolivre.pt/semana/wp-content/uploads/2016/08/6.-OA2016-Cartaz-page-0011.jpg
https://www.openaire.eu/
http://www.acessolivre.pt/semana/wp-content/uploads/2016/08/8.-OA2016-Bookmark.jpg
http://substance-en.etsmtl.ca/wp-content/uploads/2015/05/Sh%C3%A9ma-2-v2.png
http://www.acessolivre.pt/semana/wp-content/uploads/2016/08/8.-OA2016-Bookmark.jpg


3. “Banca do Acesso Aberto” colocada em pontos estratégicos da instituição,
com: distribuição de autocolantes, folhetos produzidos pelas instituições,
infográficos, computador com ligação à internet para demonstração do
repositório institucional e auto arquivo.

4. Elaborar um poster/infográfico sobre o repositório institucional.
(Nota: exemplo de um infográfico         . Para criar um infográfico sugerimos a
ferramenta                     )

5. Checklist de apoio à organização de eventos (Ações de
formação/seminários/workshops)

ATIVIDADES / INICIATIVAS COM NÍVEL DE ESFORÇO MÉDIO

Definir o tema e público alvo

Escolher os oradores atempadamente (convite de um especialista/investigador)

Calendarizar (definir horário e local)

Divulgar o evento (site, redes sociais, email, …)

Realizar vídeo difusão sempre que possível

Divulgar o link da vídeo difusão

Distribuir formulário de avaliação da sessão aos participantes

Divulgar fotografias, vídeos, feedback do evento, nas redes sociais

aqui

Picktochart

https://piktochart.com/
http://jewlscholar.mtsu.edu/bitstream/handle/mtsu/4361/JEWLScholar_Infographic_Dec2014.jpg?sequence=1&isAllowed=y


SEMANA INTERNACIONAL DE ACESSO ABERTO 2016
IN ACTION

Grupo de Trabalho de Divulgação do RCAAP 2016
2016


