
 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO 

 

Despacho Presidente n.º 2017/55 

POLÍTICA DE ACESSO LIVRE (OPEN ACCESS) DA ESEP E REGULAMENTO DO 
REPOSITÓRIO DA ESEP 

 

A Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP) é uma instituição de ensino superior pública com 

elementos distintivos no plano nacional e internacional ao nível da excelência da formação de 

enfermeiros e da criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência e tecnologia, através 

da articulação do estudo, do ensino e da investigação. Neste sentido, deve promover a acessibilidade, 

a divulgação e a utilização dos resultados da investigação produzida pelos membros da sua 

comunidade académica. 

A nível internacional desenvolveram-se, a partir de 2002, várias iniciativas e projetos de promoção do 

acesso livre (open access) à literatura científica. Surgiram paulatinamente diversas declarações e 

recomendações no sentido do acesso livre ao conhecimento, das quais se destacam a “Budapest Open 

Access Initiative” (2002), o “ECHO Charter” (2002), a “Bethesda Statement on Open Access Publishing” 

(2003), a “Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities” (2003) e 

as recomendações do Grupo de Trabalho sobre Open Access dos EUA (2008). Na União Europeia foram 

produzidas também declarações e decisões de apoio e de promoção do acesso livre ao conhecimento, 

entre as quais, a “OECD Ministerial Declaration on Access to Digital Research Data” (2004) e as decisões 

da Comissão Europeia IP/07/190 (2007) e IP/08/1262 (2008). 

A nível nacional, na declaração do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), Acesso 

livre à literatura científica (2006), manifesta-se a adesão aos princípios do acesso livre à literatura 

científica, subscreve-se a Declaração de Berlim (2003), e recomenda-se a adoção de políticas 

institucionais de promoção do depósito das publicações científicas e académicas produzidas, 

disponibilizando-as em acesso livre, sempre que possível. 

A Declaração de Berlim sublinha que o estabelecimento do acesso livre requer o empenho ativo de 

todo e qualquer indivíduo que produza conhecimento científico ou que seja detentor de património 

cultural. Contribuições em acesso livre incluem resultados de investigações científicas originais, dados 

não processados e metadados, fontes originais, representações digitais de materiais pictóricos e 
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gráficos, bem como, material académico multimédia. Indica, ainda, que as contribuições em acesso 

livre devem satisfazer duas condições: 

‒ O(s) autor(es) e o(s) detentor(es) dos direitos de tais contribuições concede(m) a todos os 

utilizadores o direito gratuito, irrevogável e mundial de lhes aceder, e uma licença para copiar, 

usar, distribuir, transmitir e exibir o trabalho publicamente e realizar e distribuir obras derivadas, 

em qualquer suporte digital, para qualquer propósito responsável, sujeito à correta atribuição da 

autoria (as regras da comunidade académica continuarão a fornecer mecanismos para impor a 

atribuição e o uso responsável dos trabalhos publicados, como acontece no presente), bem como, 

o direito de fazer um pequeno número de cópias impressas para seu uso pessoal; 

‒ Uma versão completa da obra e de todos os materiais suplementares, incluindo uma cópia da 

licença como acima definida, é depositada (e portanto publicada) num formato eletrónico 

normalizado e apropriado em, pelo menos, um repositório que utilize normas técnicas adequadas 

(como as definições Open Archive) que seja mantido por uma instituição académica, sociedade 

científica, organismo governamental ou outra organização estabelecida que pretenda promover 

o acesso livre, a distribuição irrestrita, a interoperabilidade e o arquivo a longo prazo. 

Neste quadro, a ESEP, na sequência das propostas apresentadas pelo grupo de trabalho nomeado 

pelo Despacho Presidente n.º 2012/26, de 29 de maio, e em concordância com a declaração de 

Berlim, aderiu à política de Acesso Livre (Open Access), estabelecendo, no Regulamento do 

repositório da ESEP (em anexo a este despacho), as regras aplicáveis à comunidade escolar para o 

depósito dos trabalhos produzidos no repositório da ESEP, disponível no RCAAP. 

Promovida a discussão pública do presente regulamento, de acordo com o previsto no número 3 do 

artigo 110.º do RJIES; e 

Nos termos da alínea ad) do n.º 2 do artigo 31.º dos Estatutos da Escola Superior de Enfermagem do 

Porto, aprovo o Regulamento do repositório da ESEP. 

 
 

Porto e ESEP, 23 de outubro de 2017 

 

 

O Presidente  

 

(Paulo José Parente Gonçalves) 

 


