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CONSELHO

COORDENADOR
DOS
INSTITUTOS
SUPERIORES
POLITE'CNICOS

RECOMENDAÇÃO DO CCISP
O Acesso Livre (Open Access) significa a disponibilização livre na Internet de cóp1as gratuitas,
online, de artigos de revistas científicas revistos por pares (peer-reviewed), comunacações em
conferências, bem como relatórios técnicos, teses e documentos de trabalho
Os benefícios do Acesso Livre (Open Access) à literatura científica têm sido crescentemente
confirmados a nível nac10nal e internacional. O Acesso Livre promove a visibilidade e o impacto
dos resultados da mvestigação, valorizando a imagem das instituições enquanto produtoras de
ciênc1a e conhecimento.
Nos últimos anos o debate em torno do Open Access deu origem a várias Declarações e
Recomendações, das quais se destacam a Budapest Open Access lnitiative e a Declaração de
Berlim sobre o Acesso Livre ao Conhecimento e as recomendações da European University
Association . Por outro lado, um numero crescente (presentemente mais de uma centena) de
instituições de investigação e ensino superior, e organ1smos financiadores de investigação, têm
definido politicas "mandatárias" que requerem o depósito e disponibilização da literatura
científica em repositórios de Acesso livre.
Assim, Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, compreendendo o papel
das instituições que o integram como produtoras de conhecimento científico, entendeu tomar
a seguinte posição:

•

Apoiar os princípios do Acesso Livre através da assinatura da Declaração de
Berlim sobre o Acesso ao Conhecimento nas Ciências e Humanidades;

•

Recomendar o estabelecimento de repositórios institucionais em todos os
Institutos Politécnicos, onde os resultados da investigação cientifica sejam depositados
'em acesso livre {Open Access);

•

Recomendar a todos os Institutos Politécnicos a definição de políticas
institucionais requerendo aos seus membros o auto-arquivo das publicações cientificas
e académicas de que sejam autores nos respectivos repositórios institucionais, de
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acordo com o modelo sugerido no Kit de Políticas de Open Acess, criado no amb1to do
Projecto do RCAAP (Repositório Científico de Acesso Aberto de Port ugal);

•

Recomendar ao Ministério da Cíencia, Tecnologia e Ensino Superior que
estabeleça uma política que requeira que as publicações que resultem de proJectos de
investigaç.âo finanoados d1recta ou 1nd1rectamente pelo MCTES sejam depos1tadas em
repositórios de Acesso Livre,

a semelhança

da política estabelecida pelo European

Research Council, e de acordo com o modelo sugerido do Kit de Políticas Open Access
do projecto RCAAP;

•

Recomendar ao M1n1sténo da Ciência, Tecnologia e Ensino Supenor que
cont1nue a apoiar, garantindo a sua sustentabilidade a médio prazo, o Repositório
Científ1co da Acesso Aberto de Portugal, e em particular o Serviço de AloJamento de
Repositórios Institucionais, em condições de gratuitidade para as instituições.

Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, 27 de Março de 2010.

O Presidente do CCISP
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