NOTA DE IMPRENSA
Open Access Week 2014
Lisboa, 21 de outubro de 2014
A edição de 2014 da semana internacional dedicada ao Acesso Aberto ao
conhecimento decorre de 20 a 26 de outubro, sob o lema “Generation Open”.
A Open Access Week é um evento global com atividades à escala local que assinala a promoção e
divulgação do acesso livre e sem custos ao conhecimento científico. A iniciativa apresenta-se com o
enfoque na partilha de saberes e experiências entre profissionais envolvidos na dinamização de
atividades no âmbito do Open Access (gestores de repositórios, bibliotecários, editores), a
comunidade científica e os cidadãos.
Em Portugal esta semana propõe reunir sinergias para a criação de maior consciencialização do
movimento de Acesso Aberto junto do meio científico e académico. Várias ações permitirão reforçar
a divulgação dos repositórios abertos e consequente promoção do acesso livre aos resultados da
investigação científica em Portugal.
A FCT e a iniciativa nacional de acesso aberto que gere – o RCAAP - aliam-se às ações desta semana,
contribuindo na divulgação dos próprios repositórios, das publicações e dos benefícios do acesso
livre, junto de investigadores, docentes e decisores institucionais.
Através das políticas de acesso aberto, implementadas em maio de 2014, a FCT assume o
compromisso de assegurar que sejam livremente divulgados e disponibilizados os resultados de
investigação por si parcialmente ou totalmente financiados. As políticas de acesso aberto da FCT
abrangem também as teses de mestrado e de doutoramento, assim outras publicações de trabalhos
científicos realizados em Portugal. O instrumento, em Portugal, para o cumprimento da política é a
rede de repositórios RCAAP (Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal), gerido pela FCT.
A iniciativa Open Access Week foi lançada em 2007 com um “dia do acesso livre” e desde 2009 que
tem vindo a crescer, tendo sido prolongada e transformada em “semana do acesso livre”.
Novamente promovida pela SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition), a Open
Access Week 2014 propõe a adesão à iniciativa a todas as entidades internacionais envolvidas na
dinamização de projectos Open Access.
Em www.acessolivre.pt/semana é possível seguir todas as atividades da Semana dedicada ao
Acesso Livre em Portugal.

Para mais informações:
Gabinete de Comunicação
T: 213 911 546
gabcom@fct.pt

