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Informações OA 

Eloy Rodrigues 

João Mendes Moreira 



Informações Open Access 

• Open Access no H2020 
 

• Políticas Open Access 

– Itália 

– Estados Unidos 

– Microsoft 
 

• Sinais contrários dos editores 

– Takedown notices da Elsevier 

– Experiência da Routledge 
 

• Diretrizes MedOANet 
 

• Projeto FOSTER 
 

• Informações SCOAP3 



Open Access no H2020 



Open Access no H2020 

• O Acesso Aberto às publicações é um princípio 

universal no H2020 

– Está claramente explicitado: 

• No regulamento e nas regras de 

participação. 

• Nas disposições aplicáveis no acordo de 

subvenção (Grant Agreement) 

 

• No H2020 ficou ainda consagrado um piloto 

relativamente aos dados científicos (abrange 7 

áreas, e os projetos de outras áreas podem 

participar voluntariamente) 



Políticas Open Access 

 

• Itália 

 

• Microsoft Research 

 

• Estados Unidos 



Mandato do Ministério da Educação, 

Universidades e Investigação de Itália 

 

• Article 9 

Each Principal investigator (PI) must ensure open access (free of charge, online access 

for any user) to all peer-reviewed scientific publications relating to the results achieved in 

the project. 

 

In particular, PI must    

- 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, PI must aim to 

deposit at the same time the research data needed to validate the results presented in the 

deposited scientific publications. 

-  ensure open access to the deposited publication — via the repository — at the 

latest: on publication, if an electronic version is available for free via the publisher, 

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

sciences and humanities) in any other case. 

      Tradução de Paola Gargiulo 

 

 

• http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/gennaio/dd-23012014.aspx 

 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/gennaio/dd-23012014.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/gennaio/dd-23012014.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/gennaio/dd-23012014.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/gennaio/dd-23012014.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/gennaio/dd-23012014.aspx


Política de Acesso Aberto da Microsoft 

• RETENTION OF CERTAIN RIGHTS 
– In connection with our open-access goals, for Microsoft Research-authored scholarly publications (“Works”) submitted 

to third-party conferences and publishing houses (“Publishers”) for publication, Microsoft Research retains a license to 

make our Works available to the research community in our online Microsoft Research open-access repository. 

 

• AUTHORIZATION TO ENTER INTO PUBLISHER AGREEMENTS 
– Microsoft researchers are authorized to enter into standard publication agreements with Publishers on behalf of 

Microsoft in order to assign or license the copyrights in their Works (but no other rights) to Publishers for publication 

purposes subject to the rights retained by Microsoft as per the previous paragraph. This applies to all scholarly articles 

authored or co-authored by a researcher while employed by Microsoft. 

 

• DEPOSIT 
– To assist in disseminating and archiving its scholarly work, Microsoft researchers commit to helping Microsoft Research 

obtain copies of their articles by providing an electronic copy of each article for inclusion in a Microsoft Research open-

access repository. Microsoft Research will endeavor to make every Microsoft Research-authored article available to the 

public in an open-access repository, though in rare cases, certain publisher-imposed conditions may not allow such 

availability. 

 

http://research.microsoft.com/en-us/help/openaccess.aspx 
 

 

http://research.microsoft.com/en-us/help/openaccess.aspx
http://research.microsoft.com/en-us/help/openaccess.aspx
http://research.microsoft.com/en-us/help/openaccess.aspx


Políticas OA nos Estados Unidos 

• Novo mandato de acesso aberto através de  legislação, parte 

da Consolidated Appropriations Act of 2014 (HR 3547), 

aplicável a todas as agências  dos Departamentos de 

Education, Health and Human Services, and Labor, que 

gastem mais de $100 milhões por ano em investigação e 

desenvolvimento. 
 

 

http://hdl.loc.gov/loc.uscongress/legislation.113hr3547 
 

 

 

Sec. 527. Each Federal agency, or in the case of an agency with multiple bureaus, each bureau (or 

operating division) funded under this Act that has research and development expenditures in excess of 

$100,000,000 per year shall develop a Federal research public access policy that provides for 

 

(1) the submission to the agency, agency bureau, or designated entity acting on behalf of the 

agency, a machine-readable version of the author's final peer-reviewed manuscripts that have 

been accepted for publication in peer-reviewed journals describing research supported, in whole 

or in part, from funding by the Federal Government; 

 

(2) free online public access to such final peer-reviewed manuscripts or published versions not 

later than 12 months after the official date of publication; and 

 

(3) compliance with all relevant copyright laws. 

 

 

http://hdl.loc.gov/loc.uscongress/legislation.113hr3547


Sinais contrários de editores 

 

 

•  Elsevier  

 

 

•  Routledge (parte da Taylor and Francis) 

 

 
 

 

 



Takedown notices 

• A Elsevier enviou centenas/milhares de 

pedidos de retirada de artigos a vários 

repositórios dos EUA, UK, redes sociais 

(academia.edu, Mendeley, etc.) no mês de 

Dezembro 

• Para mais informação ver  
• Posição oficial da Elsevier - http://www.elsevier.com/connect/a-comment-on-takedown-notices 

 

• Feed sobre as takedown notices -  http://tagteam.harvard.edu/hubs/3/tag/oa.takedowns 

 

 

http://www.elsevier.com/connect/a-comment-on-takedown-notices
http://www.elsevier.com/connect/a-comment-on-takedown-notices
http://www.elsevier.com/connect/a-comment-on-takedown-notices
http://www.elsevier.com/connect/a-comment-on-takedown-notices
http://www.elsevier.com/connect/a-comment-on-takedown-notices
http://www.elsevier.com/connect/a-comment-on-takedown-notices
http://www.elsevier.com/connect/a-comment-on-takedown-notices
http://www.elsevier.com/connect/a-comment-on-takedown-notices
http://www.elsevier.com/connect/a-comment-on-takedown-notices
http://tagteam.harvard.edu/hubs/3/tag/oa.takedowns


Green is good!!! 

• A Routledge (divisão da Taylor&Francis) anunciou o 

prolongamento do seu piloto de Green Open 

Access, sem qualquer embargo, para autores de 

Library & Information Science 

 

• Na Press Release referem ainda que este projeto 

piloto aumentou significativamente o número de 

autores disponíveis para publicar em revistas da 

Routledge e recomendar a publicação a colegas 

(aumento de 34%) 
 

 
• http://newsroom.taylorandfrancisgroup.com/news/press-release/taylor-francis-extend-

green-open-access-zero-embargo-pilot-scheme-lis#.UvJRQvl_tuI 
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DIRETRIZES MEDOANET 

 

 

 

 
 

 

 



Inclui: 
 

1.Conceito de Acesso Aberto, 

benefícios e contexto político Europeu 

2.Diretrizes para o desenvolvimento 

de políticas em: 

• Instituições que realizam 

investigação científica 

• Financiadores de ciência 

3.Recursos 

Documento produzido no âmbito do 
Projeto MedOANet financiado pelo 7º PQ 
da CE. Disponível em 7 línguas:  
http://www.medoanet.eu/news/medoane
t-guidelines-implementing-open-access-
policies-available-7-languages  
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www.fosteropenscience.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propostas de formação até 17 de Março em  

http://www.fosteropenscience.eu/form/training/ 

Projeto FOSTER 

http://www.fosteropenscience.eu/
http://www.fosteropenscience.eu/form/training/


SCOAP3 

PT-CRIS 



SCOAP3 

• Maior iniciativa de acesso aberto à escala 

global (mais de 100 bibliotecas, consórcios 

de bibliotecas e organizações de 

investigação) 

• Participam principais editoras científicas, 

nomeadamente a Elsevier, IOP Publishing e 

a Springer. 

• A iniciativa SCOAP3 espera estabelecer 

novas parcerias nas regiões Ásia-Pacifico, 

Américas, Europa, África e Médio Oriente 

 

PT-CRIS 

http://scoap3.org/
http://scoap3.org/


SCOAP3 

Política AA 

Publishers 



SCOAP3 Repository 



SCOAP3 tender results 

 (alphabetical order) 

Publisher Journal 

SCOAP3 

Articles 

(2011) 

SCOAP3 

Percentage 

(2011) 

APC 

APS Physical Review D 2989  ALL 1900 USD 

APS Physical Review C 107 9.9% 1900 USD 

Elsevier Nuclear Physics B 284 ALL  1800 USD 

Elsevier Physics Letters B 1010 ALL  2000 USD 

Hindawi AHEP 28 ALL  1000 USD 

IOPp/DPG New Journal of Physics 20 2.7% 1000 GBP 

IOPp/SISSA JCAP 138 30.9% 1200 GBP 

IOPp/CAS Chinese Physics C 16 7.2% 1400 GBP 

Jagellonian Acta Physica Polonica B 23 22.1% 500 EUR 

Springer/SISSA JHEP 1652 ALL  1000 GBP 

Springer/SIF EPJC 326 ALL  1500 EUR 

OUP/PSP PTP 46 36.2% 1200 EUR 

New total 3543 Average 1311 EUR 

Average throughout SCOAP3 contracts 1160 EUR 
23 



Renovações b-on 2014-2015 

• Open access clauses in Publishers’ Licenses 

current State and lessons learned 

   Open access agreements  

   licences and taskforce 

 

• Direitos de utilização dos memberos b-on 

• Authors 

• Institutions 

• Text/data mining (academic and educational) 

 

 

 



Agenda 

Parte I 

 

1.Boas Vindas 

2.Informações OA 

3.Relatório de Atividades 

2013 

4.Política FCT 

5.Depósito Legal 

6.Patrocinador – Elsevier 

Parte II 

 

1.Horizonte 2020 (novo) 

2.Repositório de dados 

científicos 

3.Programa de preservação 

4.Grupos de trabalho 

5.Plano de atividades 

10-02-2014 RCAAP - Repositório Cientifico de 

Acesso Aberto de Portugal 
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Plano de investimento (Abril 2013) 

• Aumentar o número de serviços alojados 

pelo RCAAP (repositórios e revistas) 

• Disponibilizar serviços RCAAP de elevado 

impacto e retorno para a comunidade de 

ensino e de investigação 
– Enforcement de políticas 

– População automática repositórios 

– Preservação digital 

• Combater obsolescência e reforçar infra-

estruturas 

10-02-2014 RCAAP - Repositório Cientifico de 

Acesso Aberto de Portugal 

26 



Organização do Trabalho 

10-02-2014 27 RCAAP - Repositório 

Cientifico de Acesso 

Aberto de Portugal 

#WP Nome Notas Nível 

WP1  

√ 

 

Serviços electrónicos - Operação 

e manutenção 

(inclui interoperabilidade 

OpenAIRE, b-on (metalib,SFX), 

DeGóis, DART, DIDL, OASIS) 

26 SARIs + 4 SARIs 

1 comum 

1 SARDCIs + 2 SARDCIs 

10 SARCs + 16 SARCs 

1 Portal 

1 Validador 

1 Directório  

1 SECUR 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

WP2 Helpdesk √ 

WP3 Plataforma e-ciencia Replicar serviços e storage LX/PO 

 

√ 

WP4 √ SARIs e SARDCI CALL  

SARIs (2 em 2013 e 2 em 2014) 

SARDCIs (Dados Científicos) 2 em 

2014 

 

 

√ 

√ 
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10-02-2014 28 RCAAP - Repositório 

Cientifico de Acesso 

Aberto de Portugal 

#WP Nome Notas Nível 

WP5 √ SARC (Revistas) CALL 2 (8 revistas) 

CALL 3 (8 revistas) 

 

 √ 

√ 

WP6 Serviços electrónicos - 

Desenvolvimento 

Usabilidade e ergonomia RI, Portal 

Comum, Validador, Portal, upgrade 

SARC/SARI, SCEUR, Tese & 

Dissertações 

√ 
Novo 

Novo 

Novo 

WP7 Políticas e Directrizes Actualização normas e procedimentos 

Avaliação periódica 

Artigo 50º DL graus e diplomas 

√ 

√ 
Novo 

WP8 Comunicação, disseminação e 

formação 

Missões 

Formação (presencial e online) 

Semana OA 

WebSite projecto RCAAP 

√ 

√ 

√ 

√ 

WP9 √ Preservação Orientações e boas práticas 

Ferramentas 
√ 
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Cientifico de Acesso 

Aberto de Portugal 

#WP Nome Deliverable Nível 

WP10 

√ 

 

Estudos Avaliação do impacto do RCAAP 

Ferramentas/Serviços para a comunidade 

(investigador, gestor, dirigente) 

Ferramenta monitorização política FCT 

 

√ 

 

√ 

WP11 Cooperação 

com o Brasil 

Integração com OASIS 

Directório  

Conferência OA 

√ 

√ 

√ 

 

WP12 Revistas 

Científicas 

(Blimunda) 

Registo SHERPA-ROMEO (revistas, editoras e 

contactos) 

Tradução interface SHERPA-ROMEO 

WebSite 

√* 

√* 

√* 

* - Participação voluntária da FCT/UNL 



WP1 – Serviços eletrónicos 

• Reforços da infraestrutura com a introdução 

de mais um cluster aplicacional (3 clusters) 

• Redistribuição de serviços entre clusters 

• Tunning de parâmetros de sistema operativo 

e aplicacionais 

• Revisão e aumento do detalhe dos 

parâmetros de monitorização 

 

• Bug das sessões “penduradas” – não foi 

encontrada ainda a causa 



WP1 – Gestão e operação 

2012 2013 

DataBase FileSystem 



WP1 - SE - Disponibilidade 

Serviços Web Serviços RCAAP 

Portal SARC SARI Site Total 

HTTP 

2012 98,7% 98,7% 

2013 99,6% 99,8% 99,8% 100,0% 99,8% 

SARI_HTTP_HAS_SEARCH 

2013a 98,9% 98,9% 



WP1 - SE - Falhas 

Serviços RCAAP Portal SARC SARI Site Total 

2012 1227 1227 

2013 73 4 368 2 447 

Total 73 4 1595 2 1674 

M1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 

63  25    87    4    4    21    3    11    117    112    

FileSystem

DataBase 



WP1 – Gestão e operação - dificuldades 

• Mais e maior utilização dos serviços 

• Problemas estruturais 

– Aplicação / Base de dados (ligações penduradas 

que esgotam os file descriptors da base de 

dados) 

- Resiliência base de dados 

- Resiliência filesystem 

• Instabilidade na equipa de gestão e 

operação de serviços eletrónicos 

– Dev-ops (elemento saiu em Agosto 2013) 

– Nova equipa de serviços eletrónicos (PG, FR) 

 



WP1 – Gestão e operação – Estudo 



WP1 – Gestão e Operação 

• SCEUR 

– Auditoria revelou que relatórios disponibilizados 

pelo SCEUR apresentam erros 

– Resolução do problema não é pacífica (falha) 

– Faz parte do plano de 2014 repensar o serviço de 

estatísticas 

 

10-02-2014 RCAAP - Repositório Cientifico de 

Acesso Aberto de Portugal 
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WP 4 - SARI e DADOS 

SARI 8 

 Hospital de Braga 

 

 Instituto superior da Maia 

 

Comum (30 Total, aumento 100%) 

 

 

CKAN 
 

 10-02-2014 RCAAP - Repositório Cientifico de 

Acesso Aberto de Portugal 

37 



WP5 – SARC (Revistas) 

 

 

 

 

 

Revistas Disponíveis em:  

http://revistas.rcaap.pt 

 

 

 

 

http://revistas.rcaap.pt/


WP5 – Revistas – CALL 2 

Título Área temática Instituição 

Arquipélago - Life and Marine Sciences  Ciências do Mar  Universidade dos Açores 

ECR- Estudos de Conservação e Restauro 
 Conservação e 

Restauro  Universidade Católica 

Millenium  Multidisciplinar  Inst. Politécnico de Viseu 

Psilogos  Psicologia  Hospital Fernando Fonseca 

Revista da Sociedade Portuguesa de 

Anestesiologia  Anestesiologia 

 Soc. Portuguesa de 

Anestesiologia 

Revista Jurídica da Universidade 

Portucalense Direito  Universidade Portucalense 

Revista Portuguesa de Educação Educação  Universidade do Minho 

Revista Sociedade Portuguesa de 

Oftalmologia Oftalmologia 

 Soc. Portuguesa de  

Oftalmologia 

Sisyphus - Journal of Education Educação  Universidade de Lisboa 

Foram recebidas 13 candidaturas, tendo sido selecionadas  9 revistas: 



WP5 – Revistas Universidade de Aveiro 



WP6 – Serviços eletrónicos desenvolvimento 

• Teses e dissertações - relatório sobre 

organizações, processos e sistemas (com 

apoio da DGEEC) 

• Validador - preparação da nova versão do 

cujo lançamento depende de: 

– Teses e dissertações 

– Política FCT 

– Preservação 

• Comum – repositório partilhado com mais 

identidade 



WP6 – Serviços eletrónicos 

desenvolvimento 

 

 

• Repositório Comum 

– Redefinição do Interface gráfico 

– Mais informação de apoio 

– Formação autónoma em eLearning 

 

– Alguns dados: 

• 29 Comunidades 

• + 3700 registos 

• 1’444’000 downloads 

 

 

 



WP6 – Serviços eletrónicos 

desenvolvimento 

• Novo Validador 

– Mais informação de apoio 

– Mais perfis de validação (teses, dados,…) 

– Possibilidade de escolher um determinado set 



WP6 – Serviços eletrónicos 

desenvolvimento 

• Upgrade DSpace 3.2 

• Upgrade OJS para 2.4.2  
(falta implementar upgrade em ambos os casos) 

 

• Avaliação Periódica dos Repositórios 

– Problemas graves 

• Dc.types; dc.language 

– Melhorias 

• Dc.title; dc.description (abstract) 

 

Validem periodicamente os seus repositórios! 

 

– Serão contactados os casos com erros!! 



WP7 – Políticas e directrizes 

• Dart-Europe 

– Identificados problemas (devem distinguir teses 

da instituição das teses de outras instituições) 

– Estudo adiado até reformulação do depósito 

legal em Portugal. 

• Diretrizes OpenAIRE 

– Analisada a compatibilidade dos Repositórios 

– Foram efetuadas sugestões de melhoria Dspace 

– Próximo passo, interligação com dados 

científicos 

• Política de Acesso Aberto FCT 

• Portaria DL 115 / 2013 
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WP8 – CDF – Website 

• Inclusão de mais informação sobre Revistas 

/ Dados Científicos / Blimunda 

• Atualização de informação em geral, em 

português e inglês e reformulação do 

interface / funcionalidades. 

 

– Próxima fase: 

• Mais conteúdos Revistas e Dados Científicos 

• Reorganização da Página inicial 
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WP8 – CDF – Website 

• Plataforma e-Learning 

– Serve a componente de formação do projeto 

– Serve de plataforma de colaboração dos grupos 

– http://elearning.rcaap.pt  

http://elearning.rcaap.pt/


WP8 – Comunicação, disseminação e formação 



WP8 – Semana OA 



WP08 - CDF 

 

 

 

 

Aceitam-se contributos da comunidade para o 

Blog RCAAP !!! 

 

 
http://blog.rcaap.pt  

http://blog.rcaap.pt/


WP 9 – Preservação - Geral 
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• Cobertura 

SARIs, RI locais (kit preser.) 

• Normas ISO 16363:2012 

Space data and information 

transfer systems 

• Dimensões  

Consultadoria 

Serviços de preservação digital 



WP 9 – Preservação - Consultoria 
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Diagnóstico 

• Auditoria 
preliminar ao 
SARI 

• Produção de um 
relatório de 
auditoria 
composto por um 
conjunto de não 
conformidades, 
por repositório 

Consultoria 

• Elaboração de 
uma política de 
preservação para 
o SARI 

• Plano de 
preservação para 
cada um dos 
repositórios (tendo 
por base a política 
definida e os 
conteúdos do 
respetivo 
repositório) 

Auditoria 

• Auditoria interna 
de pós-
implementação da 
norma 

• Elaboração de 
relatório de 
auditoria. 



WP11 – Cooperação com o Brasil 



WP11 – Cooperação com o Brasil 

• 363 inscrições, ~250 participantes 

• 15 comunicações e 42 posters 

 

• Videos do evento: 

– dia 6 http://www.iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=18449 

– Dia 7 http://www.iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=18456 

– Dia 8 http://www.iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=18475 

 

 

http://www.iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=18449
http://www.iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=18456
http://www.iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=18475


WP11 – Cooperação com o Brasil 



WP12 - Projeto Blimunda III - Projeto Blimunda IV 
Objetivos 

Atualizar a base de dados de revistas científicas portuguesas (RCP), criada no âmbito do Projeto Blimunda.  

Fases de trabalho 

- efetuar um novo levantamento de RCPs existentes através do cruzamento de dados de algumas fontes.  

- identificar as revistas “vivas”, online e em acesso aberto. 

Resultados 

Após o cruzamento da informação em várias bases de dados, foram identificadas 512 RCPs. Os principais resultados 
encontram-se sintetizados a seguir.  

 

Trabalhos futuros 
- Contribuir para a atualização da informação sobre as RCPs nas bases de dados referidas; 
- Contactar os responsáveis das editoras e RPCs entretanto identificadas, para definirem uma política de depósito 

em RIs, no âmbito do Projeto Blimunda e incluir esta informação no SHERPA/RoMEO. 
 

BASES DE DADOS RCPs 

ULRICHSWEB 488 

Scielo Portugal 45 ( 18 das quais títulos não correntes) 

Redalic.org 8 

DOAJ 82 

Latindex  1 172 (das quais 168 cumprem os critérios de qualidade) 

Diretório Luso-Brasileiro  7 

Projeto Blimunda 196  (só foram consideradas as revistas identificadas e contactadas) 

Sherpa Romeo 183 



INDICADORES 



Indicadores - Repositórios 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RI (local) 1 1 1 4 10 13 12 11 11 10 13

SARIs 5 14 20 23 24 25

Total Harvested 18 26 31 34 34 38
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Indicadores - Revistas 

2012 2013

Revistas Locais 4 20

SARC 5 8

Total Agregadas 9 28
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Número de instituições no comum 

29 (15) 
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44 mil novos registos em 2013 



Políticas  e mandados OA em Portugal 

Universidade Autónoma de Lisboa (2013) 

Centro Hospitalar de Lisboa Central (2013) 
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Open Access Mandates in Portugal 



Portal de pesquisa e site RCAAP- 2012-2013 

www.rcaap.pt 

projecto.rcaap.pt 



Indicadores - Visitas 



Blog. rcaap 



Facebook 



Análise crítica 

• Insource. O processo de insource da gestão 

e operação dos serviços foi bem sucedido. 

• Infraestruturas – apesar das melhorias 

subsistem pontos únicos de falhas 

(filesystem e base de dados) 

• Crescimento sustentado (nº mandados, nº docs, 

visitas, dws) 

• Capacidade de engenharia/desenvolvimento 

– tem vindo a diminuir com o crescimento 

dos serviços (atraso recuperável em 2014) 

• Potencial por realizar – DL 115/2013 e 

política OA 



Agenda 

Parte I 

 

1.Boas Vindas 

2.Informações OA 

3.Relatório de Atividades 2013 

4.Política FCT 

5.Depósito Legal 

6.Patrocinador – Elsevier 

Parte II 

 

1.Horizonte 2020 (novo) 

2.Repositório de dados 

científicos 

3.Programa de preservação 

4.Grupos de trabalho 

5.Plano de atividades 
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Vasco Vaz 

Departamento da Sociedade da Informação  
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Proposta de Políticas de Acesso Aberto  
da FCT 



Proposta de Políticas de Acesso Aberto  
da FCT 

• Introdução 
– Conceito e Benefícios do Acesso Aberto 

• O Acesso Aberto em Portugal  
– Antecedentes 

– Situação presente 

• O Acesso Aberto no Mundo 
– Políticas dos Estados Unidos e outras partes do Mundo 

– Políticas da Europa 

– Práticas de publicação em AA 

• Proposta de Políticas de Acesso Aberto da FCT 
– Objeto, objetivo e definição 

– Consulta pública 

– O que se espera dos investigadores 

• Publicações 
• Dados 

 
 

 
 

 

ESTRUTURA 
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Conceito de Acesso Aberto 

Declaração da Budapest Open Access Initiative (2002) 

Por "acesso aberto" à literatura, deve-se entender a disponibilização livre na 

Internet de literatura de carácter académico ou científico, permitindo a qualquer 

utilizador ler, descarregar (download), copiar, distribuir, imprimir, pesquisar ou 

referenciar (link) o texto integral dos documentos, indexá-los, passá-los de dados 

para software ou utilizá-los para qualquer outro propósito lícito, sem qualquer 

barreira financeira, legal ou técnica que não seja a do acesso à Internet. A única 

condição para a reprodução e distribuição, e único papel dos direitos de autor, 

deve ser o de dar aos autores o controlo sobre a integridade do seu trabalho e o 

direito de serem adequadamente reconhecidos e citados. 

 

INTRODUÇÃO 
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Benefícios do Acesso Aberto 

A. Facilita a investigação interdisciplinar (reutilização) 

B. Permite aplicação de novos métodos e técnicas no tratamento e 

análise dos resultados  

C. Aumenta o impacto da atividade científica nacional 

D. Acelera a produção de novo conhecimento e facilita a utilização e 

transformação do conhecimento já existente 

E. Valoriza a propriedade intelectual dos autores das publicações 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
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Primeiros passos 

• Universidade do Minho 

– RepositoriUM (2003) 

– primeira política institucional de auto-arquivo (2004) 

• Scientific Electronic Library Online (SciELO) 

– biblioteca eletrónica que abrange uma coleção selecionada de 
periódicos científicos da América Latina, Espanha e Portugal 

– projeto desenvolvido por duas instituições brasileiras, FAPESP e 
BIREME 

– lançamento do portal da secção portuguesa do Projecto SciELO (2005) 

• promover as revistas científicas portuguesas de qualidade e  
 difundir mundialmente a produção científica nacional 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 
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Marcos históricos 

 

• CRUP – Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas 

– declaração manifestando o apoio e adesão aos princípios do Acesso Livre à literatura 
científica (2006) 

• Recomendações:  

– todas as Universidades portuguesas – criação de repositórios e definição de 
políticas institucionais 

– política nacional para que os artigos produzidos no âmbito de investigação 
financiada com fundos públicos sejam de acesso livre 

– grupo de trabalho sobre Acesso Aberto 

• envolvimento de policy makers 

• ligação a iniciativas internacionais 

– EUA Open Access Recommendations 

• RCAAP (2008) 

• CCISP (2010) 
 
 

 
 

 

ANTECEDENTES 
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Repositórios institucionais e  
mandatos AA 

• Mandatos institucionais de AA – 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

SITUAÇÃO 
PRESENTE 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RI (locais) 1 1 1 4 10 13 12 11 11 10 12

SARIs 5 14 20 23 24 26

Total Agregados 18 26 31 34 34 38
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Fonte: Projeto RCAAP (2013) 
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Revistas Científicas em Acesso Aberto 

• Directory of Open Access Journals 

– 83 

– 28.ª posição entre 124 países 

• Scientific Electronic Library Online (SciELO) 

– 48 títulos, 32 dos quais correntes 

• RCAAP  

– 29 

• LusOpenEdition 

– 13 

 
 

 

 

 

 

 

 

SITUAÇÃO 
PRESENTE 
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Políticas de Acesso Aberto 

EUA 

Diretiva do Office of Science and Technology Policy (fevereiro 2013) 

• “(…) ensuring that (…) direct results of federally funded scientific research 
are made available to and useful for the public, industry, and the scientific 
community. Such results include peer-reviewed publications and 
digital data.” 

• “(…) results of unclassified research (…) published in peer-reviewed 
publications directly arising from Federal funding should be stored for 
long-term preservation and publicly accessible to search, retrieve, and 
analyze in ways that maximize the impact and accountability of the 
Federal research investment.” 

• Aplicável à NSF 

2014 Omnibus Appropriations Bill (janeiro 2014) 

ESTADOS UNIDOS 
E OUTRAS 

PARTES DO 
MUNDO 
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Políticas de Acesso Aberto 

Canadá 

• Exigido o depósito da publicação em repositórios de Acesso Aberto, 
designadamente o repositório da NRC (agência canadiana financiadora 
de ciência), desde 2009 

China 

• Rápidos desenvolvimentos em prol do AA; Apoio e promoção do AA 
por parte do Governo 

Japão   

• AA ainda muito incipiente; desenvolvimento lento 

ESTADOS UNIDOS 
E OUTRAS 

PARTES DO 
MUNDO 
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Políticas de Acesso Aberto 

União Europeia  
 

• Towards better access to scientific information: Boosting the benefits of public 
investments in research (Comunicação da Comissão Europeia, julho 2012) 

 

– Visão: “making publicly-funded scientific information available online, at no 
extra cost, to European researchers and citizens via sustainable e-
infrastructures, also ensuring long-term access to avoid losing scientific 
information of unique value” 
 

– Horizon 2020 
• Para todos os projetos, exigência de depósito imediato num repositório da 

versão eletrónica (em formato machine-readable) das suas publicações 
(versão final ou manuscrito sujeito a arbitragem por pares) 

• Projeto-piloto para acesso a e reutilização de dados de I&D resultantes de 
projetos do Horizon 2020 (áreas selecionadas) 

• Guidelines sobre o AA no H2020 – 11 dezembro 2013 

EUROPA 
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Políticas de Acesso Aberto 

União Europeia  
 

• Recomendação da Comissão sobre o acesso e preservação da informação 
científica (julho 2012) 

 

– “there should be open access to publications resulting from publicly funded research 
as soon as possible, preferably immediately and in any case no later than six months 
after the date of publication, and twelve months for social sciences and humanities” 

 

Declaração de posição da Science Europe 
 

• Principles for the Transition to Open Access to Research Publications (abril 
2013) 

 

– Comunicação é parte integral do processo científico; custos associados à 
comunicação da ciência devem ser considerados como parte dos custos da 
investigação 

– Rejeição da dupla imputação de custos 

EUROPA 
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Políticas de Acesso Aberto 

Reino Unido  

• Revisão da política de AA dos RCUK após recomendações do relatório Finch 

– Efeitos adversos:  

• Aumento dos períodos de embargo 

• Risco de aumento dos CPP’s 

• Dupla imputação de custos  

– Reações (agosto/setembro 2013) 

• Relatório do Comité BIS da Câmara dos Comuns:  

– “The major mechanism of transition must be Green Open Access, specifically through strong 
immediate self-archiving mandates set by funders and institutions, either as a funding condition or 
tied to research assessment as appropriate”. 

• Proposta de política de AA do HEFCE  

• Apelo do Ministro da Ciência e das Universidades David Willetts para que editores façam 
ajustes nos preços das assinaturas de revistas híbridas para evitar double-dipping e 
estimular a adoção do AA em Via Dourada (fins de janeiro 2014)  

 

EUROPA –  
O CASO DO 

REINO UNIDO 
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O Acesso Aberto no Mundo  
hoje em dia 

Relatório Science Metrix: Proportion of Open Access Peer-Reviewed 
Papers at the European and World Levels—2004-2011(agosto 2013) 

• “The present report shows that the tipping point for OA (more than 
50% of the papers available for free) has been reached in several 
countries, including Brazil, Switzerland, the Netherlands, the US, as 
well as in biomedical research, biology, and mathematics and 
statistics.” 

• “Free availability of a majority of articles has been reached in 
general science & technology, in biomedical research, biology, and 
mathematics & statistics.” 

 

PRÁTICAS DE 
PUBLICAÇÃO  
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Mandato da FCT para AA aos  
resultados da investigação que financia  

 

• Condições infraestruturais 

• Condições políticas 

– Instituições de I&D 

– Plano internacional 

• Aceitação generalizada dos princípios do AA pela comunidade dos 
investigadores 

 

Portugal está suficientemente maduro para a adoção de mandatos 
para disponibilização em AA de resultados de investigação 

financiada com recursos públicos 

PROPOSTA DE 
POLÍTICA DE 

AA 
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Princípios orientadores 

 

Acesso Aberto: 

• Os resultados das atividades de investigação que são financiadas por fundos 
públicos devem ser disponibilizados o mais brevemente possível de forma 
aberta, gratuita e sem restrições a todos os investigadores e à comunidade 
em geral. 

 

• Optimização da circulação, acesso e transferência do conhecimento 
científico  e eliminação das barreiras à circulação do conhecimento incluindo 
digitais (COM, julho 2012) 

 

 

 

 

PROPOSTA DE 
POLÍTICA DE 

AA 
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Objeto da política de Acesso Aberto 

 

• Conteúdos de publicações científicas sujeitas a arbitragem por pares 
que incluam resultados de I&D financiados total ou parcialmente pela 
FCT  

 

• Qualquer tipo de publicação incluindo: 

– artigos publicados em revistas 

– proceedings e publicações resultantes de conferências  

– livros  

– teses de doutoramento 

desde que contenham resultados de I&D financiados total ou 
parcialmente pela FCT  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PUBLICAÇÕES 
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Objetivos da Política de Acesso Aberto 

 

• Optimizar a aplicação e rentabilização do financiamento público em 
atividades de investigação; 

• Maximizar o aproveitamento das infraestruturas digitais existentes, 
em particular o RCAAP (Repositório Científico de Acesso Aberto de 
Portugal) 

• Aumentar a visibilidade internacional de investigadores e 
instituições nacionais 

 

 

PUBLICAÇÕES 
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Definição de Acesso Aberto 

Acesso Aberto (AA) a Publicações Científicas: 

 Acesso através da Internet,  

                       sem restrições,  

                             às publicações de resultados de I&D  

                   total ou parcialmente financiados através de  
                         fundos públicos 

permitindo que qualquer utilizador possa, sem custos 

• aceder em qualquer momento e sem quaisquer restrições ao conteúdo 
integral de publicações em formato eletrónico 

• pesquisar e reutilizar o conteúdo  de publicações científicas 

desde que a reutilização se vincule a correta atribuição de autoria e 
origem 

 
 

 
 

 

PUBLICAÇÕES 
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O que se espera dos investigadores  
– Proposta inicial – 

 

Depósito, pelos autores, de qualquer publicação em qualquer 
repositório do RCAAP (mediante Licença Creative Commons CC-BY, ou 
equivalente): 

 

• Publicações de artigos em revistas, proceedings e livros [embargo 
máximo de 6 a 12 meses (CSH)] 

• Teses de doutoramento (embargo máximo de 36 meses) 

PUBLICAÇÕES 
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Consulta pública 

Informação 

• Propostas de políticas foram disponibilizadas no sítio web da FCT para 
consulta pública 

• Data-limite para contributos expirou a 19 julho 2013 

 

Participação 

• Cerca de vinte documentos contendo contributos, sugestões e/ou 
apreciações 

PROPOSTA DE 
POLÍTICA DE 

AA 
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Consulta pública 

Tópicos mais referidos 

• Apoio inequívoco e generalizado aos princípios do AA 

• Custos de publicação em revistas de AA 

• Insuficiência dos períodos de embargo 

• Apoio financeiro à publicação digital 

• Período de transição para o AA   

• Liberdade de escolha do autor  

• Preocupação com a dupla imputação de custos  

PROPOSTA DE 
POLÍTICA DE 

AA 
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O que se espera dos investigadores  
– Proposta em vias de aprovação – 

 

Depósito, pelos autores, de qualquer publicação em qualquer 
repositório do RCAAP 

 

• Publicações de artigos em revistas e proceedings de conferências 
[embargo máximo de 6 a 12 meses (CSH)] 

• Teses de doutoramento (embargo máximo de 36 meses) 

⇒ Livros, capítulos de livros e monografias (embargo máximo de 18 
meses) 

A aplicação de uma Licença Creative Commons CC-BY, ou equivalente, à 
publicação é recomendada 

 

PUBLICAÇÕES 
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Publicação em Acesso Aberto 

Publicação em revistas, proceedings ou livros que: 

a) Disponibilizem diretamente na Internet acesso imediato e sem restrições à 
versão final do artigo (publicação em Acesso Aberto) 

 O pagamento de “Custos de Processamento da Publicação” (CPP) pode ser 
cobrado e reembolso elegível (projetos ou unidades de I&D) 

ou 

b) Autorizem o acesso sem restrições ao artigo aceite, na versão final, mediante 
a sua disponibilização através de um repositório 

 Aceites períodos de embargo variáveis consoante o tipo de publicação e a área 
científica. Não é aceite o pagamento de CPP 

 

Em qualquer caso é exigido o depósito imediato, após aceitação para publicação, 
da versão final do autor num repositório do RCAAP. 

 

PUBLICAÇÕES 
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Condições para elegibilidade de  
pagamento de CPP  

a) Disponibilização na Internet de acesso imediato ao conteúdo integral 
da versão final da publicação;  

b) Autorização de depósito imediato da versão final noutros 
repositórios que não o da própria revista ou editora; 

c) Aplicação de Licença Creative Commons CC-BY, ou equivalente, ao 
conteúdo integral da publicação para ambos os casos acima referidos, 
não se admitindo qualquer restrição ao acesso ao – ou à reutilização 
do – conteúdo da publicação; 

d) Limitação do valor dos CPP, a estabelecer de acordo com a evolução 
das melhores práticas internacionais em matéria de políticas de 
publicação em Acesso Aberto 

 

PUBLICAÇÕES 
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Disponibilização de Dados e outros  
Resultados de I&D 

Orientações gerais 

 

Investigadores são encorajados a disponibilizarem os dados (e outros 

outputs) resultantes dos projetos de I&D financiados pela FCT em bases de 
dados de Acesso Aberto (Ex. bases de dados de sequências de nucleótidos tipo 

DDBJ/EMBL/GenBank) 

  

Disponibilização fica ao critério dos investigadores 

 

A partilha de dados têm enorme potencial para acelerar avanços no 
conhecimento, a sua aplicação e transformação e deve ser encorajada a 
médio prazo 

DADOS  
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O que é recomendado aos investigadores  

Nas candidaturas a financiamento FCT: 

 

Informação sobre o modo como será promovida a disseminação e 
partilha dos dados (e outros outputs) de I&D 

 

Dados: amostras, coleções, software, modelos, materiais curriculares, etc. 

1. Normas usadas para formatos e conteúdo de dados e metadados  

2. Políticas de acesso e partilha (privacidade, confidencialidade, segurança, 
propriedade intelectual); 

3. Políticas e disposições para reutilização, redistribuição e produção de 
subprodutos; 

4. Planos para arquivo de dados, amostras, software, modelos e outros materiais 
produzidos 

DADOS  
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DL 115 / 2013 

Teses & Dissertações 



Teses & Dissertações 

• Contexto 

 

– DL 115/2013 redefine uma nova forma de 

cumprir com o depósito legal das teses e 

dissertações 

 

– A portaria que está a ser criada define os 

aspetos mais práticos do processo. 

 

– Apresentamos um resumo provisório do que 

poderá vir a ser a portaria 



Teses & Dissertações 

• Envolvidos no processo 

 

– Instituição 

• Serviços (Pós-graduação, académicos, etc…) 

• Repositório Institucional (ou similar) 

 

– DGEEC (Direção geral de estatísticas da educação e ciência) 

• RENATES - Registo Nacional de Temas de Tese de 

Doutoramento em Curso e de Doutoramentos Concluídos 

 

– RCAAP 

• Rede de Repositórios / Portal RCAAP 



Teses & Dissertações 

• 1º Registo no Renates 
– Atribuição de Identificador 

– Descrição geral do trabalho 

 

• 2º Depósito no Repositório 
– Colocação do Identificador Renates no depósito 

(campo de metadados) 

– Atribuição de URI (handle / link / DOI) 

 

• 3º Fecho do trabalho no Renates 
– Colocação do URI do trabalho  

– Inserção da restante informação 



 



PERGUNTAS SOBRE T&D 

RCAAP 



Teses & Dissertações 

• Faz sentido depositar no RCAAP teses e 

dissertações cujos autores não autorizam o 

ACESSO ABERTO, contrariando o princípio 

do projecto? 

 
Todos os trabalhos devem ser depositados, o acesso depende da 

autorização do autor. 

 

 



Teses & Dissertações 

• há algum problema com os direitos de autor 

relativamente ao depósito de teses 

constituídas por um ou mais artigos 

publicados em revistas ? (refiro-me, 

sobretudo, às teses patrocinadas pela FCT) 

 
 

- São tipologias de trabalho distintas, em contextos distintos. Só 

poderá haver problemas no caso de plágio, sendo o(s) 

artigo(s) e a tese de autores diferentes. 

 

- No caso de teses que correspondam a compilações de artigos, 

o estatuto de acesso deve ser definido com base nas licenças 

definidas pelos editores. 

 

 



Teses & Dissertações 

• Há o entendimento de que o trabalho de 

projeto e relatório de estágio são 

equiparados a dissertação tendo a mesma 

natureza  mas que são desenvolvidos e 

apresentados de outra forma, pelo que 

devem ser também sujeitos a depósito 

legal? 

 
Devem ser depositados todos os trabalhos que conferem esses 

graus. 



Teses & Dissertações 

• Como é o procedimento para o Depósito 

legal das dissertações (agora apenas em 

formato digital): morada de envio, se existe 

algum formulário para o efeito, enviamos o 

CD/DVD físico ou podemos enviar por e-

mail? 

 
O depósito é efetuado em formato digital no repositório da 

instituição ou no Repositório Comum de acordo com as 

condições definidas na portaria em preparação. (ver esquema 

sobre depósito dos trabalhos) 

 



Teses & Dissertações 

• O “regime de acesso aberto, da produção 

que não for objeto de restrições ou 

embargos.” Quem determina se uma 

produção é objeto de restrições ou 

embargos, o autor, a instituição…?  

 
Deverá ser o próprio autor (ou quem detenha os direitos sobre o 

trabalho) a definir o tipo de acesso ao trabalho. 

 



Teses & Dissertações 

• Como se processa a articulação entre dados 

estatísticos/administrativos e dados 

descritivos: introduzidos na mesma 

plataforma ou em diferentes; quem 

preenche os dados administrativos, o 

mesmo serviço que se responsabiliza pelo 

arquivo do documento, no nosso caso a 

Biblioteca? 

 
A gestão administrativa é da responsabilidade da instituição, 

cabendo-lhe definir as responsabilidades de cada serviço. 



Teses & Dissertações 

Notas Finais 

 

•No contexto do SARI, os requisitos técnicos 

para o depósito legal serão assegurados pelo 

projeto RCAAP. 
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Open Access Policies  
Elsevier’s approach to Open Access 



Adapting to a Changing Environment 

• We support sustainable access and work 

hard to provide a range of open access 

options alongside our subscription and 

other access initiatives to ensure 

everyone can read, use and trust the 

latest research.  

 

• We are committed to working in 

partnership with the research community, 

librarians, funders and other 

stakeholders. 

 

• Our Elsevier team are continually on the 

road meeting the community, 

participating in discussions and 

establishing partnerships which will help 

support and increase access to research 

• Increased OA policies and mandates 

from funders 

 

• Universities developing OA policies and 

repositories  to showcase output 

 

• Governmental interest and assessment 

of Open Access 

 

• Authors looking for Open Access options 

from journals 

 

• Librarians supporting faculty, 

administration and users in 

understanding and deploying OA 

 

• Rapidly developing and changing 

publishing industry supporting both 

subscription and Open Access 

 



Sustainable Access 
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Current Landscape 
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Open Access articles

Subscription articles

• ‘07-’12 CAGR worldwide 

article published: 5.5% 

 

• Gold open access articles 

made up 7% of total in 2012 

 

• The level of uptake varies by 

field – highest in Life and 

Health Sciences 

 

• 2013: ~10% of all STM 

articles expected to be Open 

Access 

 

3-4% annual growth in R&D expenditures drives continued growth in articles published  



Open Access Journals 
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A journal where all articles are freely available to all with 

permitted re-use. 

 
• Maintains rigorous peer review 

• No subscription charges 

• Exclusive license agreement 

• Choice of user licenses  

• Open access publication fee 

Elsevier publishes over 80 Open 

Access Journals 

and still adding more… 

http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-journals 

http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-journals
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-journals
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Open Access Articles 

Subscription journal which offers and open access option. Open 

Access articles are freely available to subscribers and the 

general  public with permitted re-use. 

• Allows authors to publish open access in high quality, 

indexed journals 

• Maintains rigorous peer review 

• Exclusive license agreement 

• Choice of user licenses  

• Open access publication fee 

Elsevier offers this choice in 1600 

established peer reviewed 

journals 

including…. 

http://www.elsevier.com/about/open-access/sponsored-articles 

http://www.elsevier.com/about/open-access/sponsored-articles
http://www.elsevier.com/about/open-access/sponsored-articles
http://www.elsevier.com/about/open-access/sponsored-articles
http://www.elsevier.com/about/open-access/sponsored-articles
http://www.elsevier.com/about/open-access/sponsored-articles


Discoverability of OA content on ScienceDirect: 

Clearer OA labeling 

Funding and end-user 

license information if 

available 
Open access label on 

the article  

Journal level labels 



Clearer OA labeling 
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Search and filters for 

OA content 

Clear access types 

lists in search results  



OA articles and user licenses 
 
• Authors retain copyright © The Authors 

• Grant exclusive license to publish 

• Choose user license: 

• CC-BY (Attribution) 

• CC-BY-NC-SA (Non-Commercial, Share Alike) 

• CC-BY-NC-ND (Non-Commercial, No Derivatives)  

More information: www.elsevier.com/about/open-access/open-access-policies/oa-license-policy 
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Creative Commons Licenses 
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User License 

Reuse the 

article in another 

work? 

Reuse portions 

or extracts in 

other works? 

Make a modification 

of the article 

(e.g. translations)? 

Text & data 

mine? 

Choose a 

different 

license? 

'Sell ' or re-use for 

"commercial 

purposes"? 

CC BY             

CC BY NC SA         No No 

CC BY NC ND   No No No No No 

What we learnt in 2013:  

• Authors like to have a choice of user license 

• Level of understanding about CC licenses is 

increasing 

• Not all authors want CC BY: concerned over 

commercial use  

• Views differ per field  

http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-policies/oa-license-policy/user-licenses
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-policies/oa-license-policy/user-licenses
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-policies/oa-license-policy/user-licenses


No Double Dipping 

• There is no double dipping because we run the two publishing services entirely independently of one 

another: 

– Subscription articles: Subscription fees are charged and allow the readers to receive the 

subscription articles.  

– Open Access Articles:  Open access publication fees are collected and allow authors to 

broadcast open access articles to anyone. 

 

• When calculating subscription prices, Elsevier only takes into account content published under the 

subscription model 

 

• Open access journals and open access articles within hybrid journals, are not factored into the 

subscription price of a journal. 

 



Green Open Access 

• Posting a manuscript to an institutional or subject repository 

• Publication costs are paid for by subscriptions, which enable readers to 

access the final published version of the article 

 

Current policy: 
 
• Authors can voluntarily self-archive preprints and accepted manuscripts 

to institutional repositories and websites 
• Where funders and institutions mandate manuscript posting, we seek 

partnerships to ensure sustainability of journals. 
• These require journal-specific embargo periods - typically 12-24 months 

 
Note that we are evolving our green open access policies to reflect the 
feedback we have received and will continue to receive.  
 



Green Open Access 
 

Elsevier is recognised as a Green publisher in the Sherpa/ROMEO database 
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http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/


Open Archive 

• Subscription journals making articles freely available online after 
time delay 
 

• Time to free access varies due to differences in subject fields 

Elsevier has over 100 journals that 

feature Open Archives 

http://www.elsevier.com/about/open-access/open-archives 

http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://iis-db.stanford.edu/pubs/11467/11467-small_journal_of_the_american_college_of_cardiology_(JACC).jpg&imgrefurl=http://healthpolicy.stanford.edu/publications/quantification_of_mitral_regurgitation_by_velocityencoded_cine_nuclear_magnetic_resonance_imaging/&usg=__N2UV91dSYwH-5HZ_cMVFZlUBKR0=&h=160&w=120&sz=10&hl=en&start=1&sig2=TB8heUan8OfZZ8wQCgCjxQ&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=jdy7LY2-2-VhqM:&tbnh=98&tbnw=74&prev=/images?q=Journal+of+the+American+College+of+Cardiology&um=1&hl=en&tbs=isch:1&ei=mJicTPr0F8O78gb9qcSZDQ
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://futura.usc.edu/anton/figures/cover_FEBSLett.jpg&imgrefurl=http://futura.usc.edu/anton/ion_channel.html&usg=__fe9PWQ_tqnazxc-rhF1mw4ygURM=&h=1086&w=800&sz=47&hl=en&start=3&sig2=TZHqwFm06YkWhtHUSQ9ZJg&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=jPgNt25_9gYYNM:&tbnh=150&tbnw=110&prev=/images?q=febs+letters&um=1&hl=en&tbs=isch:1&ei=WZicTJ_JM4KB8gbfn72GDQ
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-archives
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-archives
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-archives
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-archives
http://www.elsevier.com/about/open-access/open-archives
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Production & Hosting 
Provides local journals with infrastructure to become 

high quality international publications. 

 

• Publishing model similar to society publishing 

• 3rd party has full Editorial responsibility 

• Journal follows Elsevier’s full publishing 

workflow from submission to hosting on 

ScienceDirect  

 

 For an annual fee P&H journals use:  

• State of art Elsevier Editorial System 

• Typesetting and copyediting services 

• Anti-plagiarism tool CrossCheck 

• COPE membership for Editors in Chief 

• Scopus access for Editors in Chief and 

reviewers 

• Regular Journal performance reports 

• Trainings on all aspects of scholarly publishing 

 

 

• > 95 journals joined P&H in 3 years 

• Within 2 years most of P&H titles: 

– Have an established publishing workflow 

– Show strong growth in usage and number of 

international submissions 

– Show drastic increase in rejection rate  

– Enlarge and internationalize Editorial Boards 

– Perform significantly better compared to local 

journals in their area   

 



Funding Body and Institutional Relations  

 

• Developed a number of 

institutional and funding body 

agreements to help streamline 

processes and manage open 

access policies. 

 

• Focussed on all types of OA, 

both Gold and/or Green. 

 

• Enable authors to comply with 

policy of their funder, institute 

and publisher – allowing them to 

focus on research and 

publishing. 

 

• Facilitate and simplify the 

author’s experience 

 

• Agreements enable wide-use 

and involve licensing that 

facilitates policy yet respects 

copyright 

 

 

GOLD AGREEMENTS 

GREEN AGREEMENTS 

OTHER AGREEMENTS / ARRANGEMENTS 

• Paid OA solution providing immediate access 

• Normally coupled to delivery of article to repository (e.g. PMC) 

• Automation of workflows to streamline author experience 

• Reporting to funding organisation on uptake 

• Mixed compliance dependent on reimbursement policy 

 

• Currently 25 Gold OA Agreements in place 

 

• OA solution enabling posting of Author Accepted Manuscript to 

repositories 

• Uses activation of journal specific embargo period before deposit 

• Automation of workflows to streamline author experience 

• Ability to combine funders and organisations into one agreement  

to support national or regional coordination 

 

• Currently 7 Green OA Agreements in place 

 

• Other agreements may operate as pilots or be specific solutions 

outside of Gold / Green OA 

• Enables experimentation and “test & learn” approaches 

• Examples include open archives, licensing options, automated 

deposit and institutional archiving  

 

• Currently 6 other Agreements in place 

 

http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.theherbert.org/resources/images/img/WellcomeTrust1.jpg&imgrefurl=http://www.theherbert.org/index.php/home/image:880/herbert-media/digital-experiences/samantha-moore&usg=__Q4D2PEe-2yGYCas-_nA5PGDkkw0=&h=280&w=360&sz=15&hl=en&start=3&sig2=KXttlhnGs31d1uIVY7PpvQ&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Seu4phC4z4MvdM:&tbnh=94&tbnw=121&prev=/images?q=wellcome+trust&um=1&hl=en&sa=N&rlz=1T4GZEZ_en-GBGB327GB327&tbs=isch:1&ei=lZScTKuGMoP_8AaDk_CBDQ
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.ccp4.ac.uk/images/MRC_Logo.gif&imgrefurl=http://www.ccp4.ac.uk/&usg=__-hBTp_R2imZOBMRgFVinNi4fomU=&h=300&w=684&sz=13&hl=en&start=1&sig2=LSQbeYMOMlDZGxjuU_HRHg&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=YmciwIjzRnePIM:&tbnh=61&tbnw=139&prev=/images?q=medical+research+council&um=1&hl=en&rlz=1T4GZEZ_en-GBGB327GB327&tbs=isch:1&ei=45ScTPqqFoH78AbIl7D-DA
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.math.tugraz.at/DSNT/pictures/fwf.jpg&imgrefurl=http://www.math.tugraz.at/DSNT/&usg=__LOtUYZNOVD1yYAXQJw3VgH7bMEs=&h=500&w=1640&sz=25&hl=en&start=2&sig2=BT5W8EN983N4GijGPInTig&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=qnirPz2OTghzwM:&tbnh=46&tbnw=150&prev=/images?q=fwf&um=1&hl=en&rlz=1T4GZEZ_en-GBGB327GB327&tbs=isch:1&ei=-JScTK35OoP48AbV0KGTDQ
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://fipse.tamu.edu/images/capes.jpg&imgrefurl=http://fipse.tamu.edu/&usg=__fWuFN-JIXaWqxJXuLZ7jz_oHdA4=&h=330&w=494&sz=16&hl=en&start=6&sig2=Vy8hMw4iVt0MCCELUxtGww&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=mvliCHU8jmgCpM:&tbnh=87&tbnw=130&prev=/images?q=CAPES&um=1&hl=en&tbs=isch:1&ei=R5mcTKvrEIL68Abnt82TDQ
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.vsnu.nl/static/project/vsnupresentation/images/logo-vsnu.gif&imgrefurl=http://www.vsnu.nl/Workstudy/Universities-as-employers-.htm&usg=__TF-oKS010xhYZez7rDODNOX741w=&h=74&w=73&sz=3&hl=en&start=1&sig2=03VO-V51Gf8SONdHwVAaDQ&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=vOAt8c41hd_b-M:&tbnh=71&tbnw=70&prev=/images?q=VSNU&um=1&hl=en&tbs=isch:1&ei=YZmcTOSLBsG88gbGn5juDA


Examples of Agreements 

Gold agreement: United Nations 

University–World Institute for 

Developmental Economics Research 

• Immediate OA on Elsevier platforms; OA 

fees billed directly to UNU-WIDER. 

• The agreement cover all article types, 

including reviews 

• Articles are eligible for one of the three 

CC 

• Opt out of the gold agreement in favour 

of green self-deposit of AAM after journal 

embargo is not in policy 

 

 

 
 

  

Green agreement: World Bank  

Gold and green agreement: Telethon 

• Telethon - funded authors are free to choose the (gold) open access option  

• Upon final publication, Elsevier sends to PubMed Central (PMC) the final published journal article 

• Authors who are not eligible, or do not have funds available, for gold open access can also 

immediately self archive their accepted author manuscript in their institutional repository for 

internal use.  

• Public access to AAMs following the embargo period 

• World Bank employees can comply by 

publishing in any Elsevier subscription 

journal. After acceptance, authors are 

required to complete a license agreement 

which is available from the Bank  

• Authors are able to post their accepted 

author manuscript to the World Bank's 

repository for internal use.  

• Elsevier, on behalf of the author, will 

automatically deliver the metadata of the 

article to the World Bank. 

• Public access to AAMs following the 

embargo period 
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Big data, research data, open data –  
Elsevier already engaged 

 

 http://elsevierconnect.com/presentation-in-big-

data-era-small-data-management-is-critical/ 
Elsevier is collaborating with academic partners in pilots "to better 

understand what contribution we can make to help get more data shared, to 

get credit for the researcher, and to explore sustainable funding models for 

the data repositories.“ 
 

 http://elsevierconnect.com/should-research-data-

be-publicly-available/  

http://elsevierconnect.com/presentation-in-big-data-era-small-data-management-is-critical/
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New: Research Data Services 

http://researchdata.elsevier.com/  

http://researchdata.elsevier.com/


Elsevier’s Text and Data Mining Policy 

Researchers at academic institutions can 

text mine subscribed content on 

ScienceDirect for non-commercial 

purposes via the ScienceDirect APIs 

Text mining output can be shared publically 
under these conditions: 

1. Output may contain "snippets" of up to 
200 characters of the original text 

2. Should be licensed as CC-BY-NC 

3. Must include DOI link to original 
content 

http://www.elsevier.com/tdm  

Corporate and other subscribers: requests are 
processed on a case for case basis through their 
Elsevier Account Manager 

Open access content: Text and Data mining 
permission are determined by the author's choice 
of user license. This information is detailed in the 
individual articles 

  

• Access; Text and data mining 
permissions are added to the current 
customer contract through the 
Elsevier Account Manager  

• Easy process; one click agreement 
through the developer’s portal.  

• This option is free for faculty, 
researchers, staff and students at the 
subscribing institution to use 

Sharing Data Output:   

http://www.elsevier.com/tdm
http://www.elsevier.com/tdm
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 Public Access Examples 

ARTICLE RENTAL 

• Through DeepDyve, members of 

the public can rent access to 

articles from over 250 of Elsevier’s 

journals at a very low cost. 

• A 24-hour article rental to read-

only PDF is provided at a price per 

article between $0.99 and $3.99. 

• Initial focus on this program is on 

medical journals to provide 

important information to patients. 

 

POSTDOC ACCESS 

• For scholars who recently 

received their PhD’s and 

currently do not have a 

research position, we are 

pleased to offer unlimited 

complimentary access to all our 

journals and books on 

ScienceDirect, for up to 6 

months.  

Developing Country Access 

 

Research4Life provides developing 

countries / institutions with free or 

low cost access to academic and 

professional peer-reviewed content 

online.  

• Elsevier is the single biggest 

contributor of articles to 

Research4Life and in 2012, 

with over 2,000 journals and 

5,000 e-books. 

• Each year this accounts for 

over 3 million downloads across 

Elsevier content from 

researchers in developing 

countries.  

 



Key Messages 

 

1. Elsevier believes Subscription and Open Access Publishing can coexist 

 

2. There are many ways to enable access to quality information, the main requirement is 

sustainability 

 

3. Elsevier is enabling Open Access through multiple methods, including both Gold and Green Open 

Access 

 

4. There is not a “one-size-fits-all” approach to enabling OA, particularly across different subjects 

 

5. We have a strict no “double dipping” policy 

 

6. Elsevier welcomes the opportunity to discuss OA options with all stakeholders 



Stay tuned! Company Blog – Elsevier Connect 

http://elsevierconnect.com/  

 

 

Thank you! 

Edward Wedel-Larsen 

 

e.wedel-larsen@elsevier.com 

http://elsevierconnect.com/

