Questões frequentes
Traduzido e adaptado de: OASIS

Quais são os benefícios do Acesso Aberto para os autores?
Como autores, os investigadores beneficiam porque os seus trabalhos científicos têm
uma divulgação muito mais ampla e podem ser lidos sem restrições por qualquer
pessoa com acesso à Internet. Isto aumenta o impacto da sua investigação. Com
efeito, evidências acumuladas demonstram que os artigos em Acesso Aberto são
citados 25-250% mais que os artigos em acesso restrito da mesma revista e ano.
Enquanto leitores, os investigadores beneficiam porque serão cada vez mais capazes
de aceder e usar o texto integral de todas as investigações publicadas nas suas áreas e
não apenas às investigações acessíveis através de subscrições que as instituições
podem pagar.
Quais são os benefícios para o HFF, E.P.E.?
Em primeiro lugar, a produção científica do HFF, E.P.E. estará acessível, quer em
termos nacionais quer em termos internacionais e, consequentemente, será mais
conhecida e mais amplamente utilizada e citada. O prestígio dos profissionais do HFF,
E.P.E. irá aumentar, mesmo os menos conhecidos irão ganhar maior visibilidade e
impacto.
O que deverá ser depositado quando tenho um artigo pronto para publicação?
Deve ser depositado o manuscrito final do trabalho, isto é, a versão final do autor, tal
como foi aceite pela revista científica, incluindo todas as alterações resultantes do
processo de revisão por pares. (Adicionalmente, o depósito de preprints (trabalhos
anteriores ao processo de peer-review é bem acolhido, se o autor desejar estabelecer
primazia na investigação e/ou obter feedback antecipado, mas esta não é,
obviamente, uma obrigação. Em alguns casos, as editoras podem permitir o depósito
da sua própria versão publicada, quer em SGML/XML ou PDF, o que também é bem
acolhido, mas não é uma exigência.)
Quando devem ser depositados os artigos?
Uma versão electrónica do manuscrito final do autor, quer seja, ou não, resultante de
investigação financiada, no todo ou em parte, por fundos públicos deve ser depositada
imediatamente após a sua aceitação para publicação.
Os autores podem publicar em revistas científicas da sua escolha?
Os autores podem, obviamente, decidir a revista científica da sua escolha na qual
pretendem publicar os seus trabalhos de investigação. Apenas têm de garantir que
uma cópia final do artigo com revisão científica (peer-reviewed) é depositada no seu
repositório institucional imediatamente após a sua aceitação para publicação.
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Como posso saber se a minha revista possui uma política compatível com o depósito
do meu manuscrito no meu repositório institucional?
Deve
consultar
a
política
individual
da
revista
em:
http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php ou em http://romeo.eprints.org/publishers.html.
Cerca de dois terços das revistas científicas permitem essa prática. Se a revista na qual
pretende publicar, não o permitir, lembre-se por favor que em primeiro lugar estão as
suas obrigações contratuais com a sua instituição e, em seguida, com as revistas das
editoras e que pode sempre recorrer à “SPARC Author Adendum”
(http://scholars.sciencecommons.org/).
Este sistema (Livre Acesso) pretende ou irá acabar com as editoras tradicionais?
O principal objectivo do livre acesso é o de disponibilizar ao público a informação
científica e técnica, promovendo a transferência de conhecimento, a inovação e o
desenvolvimento. O livre acesso é uma alternativa ao sistema tradicional de
comunicação científica das editoras, sendo natural que os dois sistemas co-habitem.
Tem-se verificado actualmente que as grandes editoras têm aderido progressivamente
ao novo sistema, disponibilizando alguns conteúdos em livre acesso.
Que tipo de trabalhos devo depositar?
A política aplica-se a trabalhos científicos originais com revisão científica e que foram,
ou não, financiados, no todo ou em parte, por fundos públicos. Também se aplica aos
artigos publicados ou a publicar em revista científicas nacionais ou internacionais,
livros e capítulos de livros, comunicações e posters apresentados em Congressos,
Jornadas, Seminários, bem como outro material relevante para o HFF, E.P.E.. A política
não se aplica a teses de mestrado ou doutoramento (são as instituições que conferem
o grau que podem proceder ao seu depósito), recensão de livros e outros.
Necessito depositar de igual forma o meu artigo, se a revista científica onde
publiquei já prevê o Acesso Aberto imediato aos meus artigos?
Sim. O HFF, E.P.E. pretende assegurar de igual forma o depósito do(s) seu(s)
trabalho(s) científico(s) no repositório institucional para permitir a manutenção de um
registo da produção científica realizada na instituição.
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