Acesso Aberto
a publicações
científicas no
Horizonte 2020
Cada beneficiário de financiamento do Horizonte 2020 deverá assegurar o Acesso
Aberto a todas as publicações científicas sujeitas a arbitragem por pares relativas a
resultados dos projetos de investigação
(ver artigo 29.2 do Acordo de Subvenção)

Porquê o acesso aberto a publicações científicas sujeitas a arbitragem por pares?

Benefícios para a ciência

Benefícios para a economia

Benefícios para a sociedade

Permite aos cientistas basearem-se em
resultados de investigação anterior e
evita duplicação desnecessária de esforço promovendo maior qualidade e
eficiência.

Acelera a inovação contribuindo para
avanços mais rápidos no mercado.

Torna a investigação acessível aos cidadãos individualmente e às organizações sem fins lucrativos gerando maior
transparência

Como alcançar o acesso aberto no Horizonte 2020

Auto-arquivo em repositórios

Revistas de Acesso Aberto

Via verde

Via dourada

Depositar a versão final do artigo após
a arbitragem por pares num repositório
da sua escolha.
Os investigadores devem assegurar o
Acesso Aberto à publicação num prazo
de 6 meses (12 meses para as publicações das ciências sociais e humanas).

Publicar em revistas de Acesso Aberto
ou híbridas.
As taxas de publicação são elegíveis
para reembolso no decorrer do projeto. As revistas híbridas cobram subscrições (ou seja, acesso fechado) e oferecem a opção de colocar alguns artigos
em Acesso Aberto.

AMBAS AS OPÇÕES SÃO POSSÍVEIS
Se a via dourada for a escolhida, o artigo
deve também ser depositado num repositório para cumprir os requisitos do artigo 29.2.

Desmistificar o Acesso Aberto

O Acesso Aberto NÃO é um
requisito para publicar.
No Horizonte 2020 os investigadores
são livres de publicar ou não.

O acesso aberto NÃO afeta
a decisão de explorar
comercialmente os resultados
de investigação,
Por exemplo através de patentes.

A decisão de publicar em Acesso Aberto é tomada depois de uma decisão
mais geral de publicar diretamente ou antes verificar e assegurar proteção.

É importante sublinhar que as revistas de Acesso Aberto são submetidas ao
mesmo tipo de processo de arbitragem por pares que as revistas de subscrição.
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