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Grupo de discussão Desafios da Ciência Aberta: implicações 

práticas para os profissionais e serviços das BES

Questões:

• estaremos preparados para implementar estas políticas?

• terão as IES estruturas tecnológicas e de recursos humanos para lidar com 

estes desafios?

• de que forma podemos garantir a preservação dos dados? Como fazemos 

com que os investigadores percebam que podem e devem partilhar os 

seus dados? 
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• Os desafios não são apenas para as bibliotecas mas 
também para os investigadores. Os Bibliotecários 
devem melhorar as suas competências, nomeadamente 
quanto à curadoria digital.

• Apesar destas iniciativas constarem na legislação e 
documentos oficiais, existe uma dificuldade de 
implementação decorrente dos processos 
administrativos relacionados com o seu cumprimento. 
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Ponto de situação

 Não há ainda uma PNCA

 CA refletida no Regulamento de avaliação e financiamento

das Unidades I&D (2019-2022)

 Regulamentos das agências financiadoras (FCT, CE, …)

 Monitorização do depósito de teses e dissertações

 Esforço de formação e capacitação

https://www.fct.pt/apoios/unidades/avaliacoes/2017/docs/RegulamentoAvaliacaoUID20172018.pdf
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Análise SWOT

Forças Fraquezas

Ameaças Oportunidades
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Forças

 Posicionamento/ relevância na instituição e junto dos 

investigadores

 Conhecimento das necessidades dos investigadores

 Reforço do papel do bibliotecário

 …
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Fraquezas

 Temos os conhecimentos adequados para desmistificar os 

mitos sobre o acesso aberto?

• Gold = APCs; offset agreements; cedência direitos vs 

licenciamento

 Há apoio da instituição para iniciativas no âmbito da CA 

(financeiro, infraestrutura)?

 …



8

Ameaças

 Conseguimos negociar com os editores (publishers)?

 Transferência de copyright vs license to publish

 Períodos de embargo

 Redução nas subscrições/ supressão de APCs

 Dificuldade em acompanhar mudanças

 …
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Oportunidades

 Políticas das entidades financiadoras suportam cada vez 

mais o Acesso Aberto

 Infraestruturas de apoio a nível nacional e internacional

 …
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O que falta fazer e quais as principais linhas de ação nas 

nossas instituições?

 Políticas / mandatos institucionais para a implementação

 Infraestrutura 

 …
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Como podem as BES agir e criar valor?

 Oportunidades de colaboração/ trabalho em rede

 Fórum de discussão, materiais de divulgação comuns

 Diretório de formadores

 …
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