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É com grande satisfação que publicamos este suplemento da Revista Eletrônica de Comunicação, 

Informação e Inovação em Saúde (Reciis) dedicado integralmente aos trabalhos da 8ª Conferência Luso-

Brasileira de Acesso Aberto (ConfOA), realizada na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) entre 4 e 6 de outubro 

de 2017.

Essa Conferência foi resultado da parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz, a Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia (FCT), os Serviços de Documentação da Universidade do Minho (SDUM) e o Instituto Brasileiro 

de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict).

A 8ª ConfOA  contou com a presença de 275 participantes, provenientes de Brasil, Portugal e 

Moçambique. Seus debates foram acompanhados, pela internet, na Argentina, no Brasil,  nos Estados 

Unidos, em Portugal, nos países do Reino Unido e em outros da União Europeia, tendo sido computados 

510 acessos durante suas sessões. No Brasil, os acessos partiram de vinte estados da federação. 

Com o tema “Do acesso aberto à ciência aberta”, à 8ª ConfOA foram submetidos 131 trabalhos nos 

formatos Comunicação, Pecha Kucha e poster, desenvolvidos em torno de três eixos temáticos: (1) Acesso 

aberto e dados científicos abertos: marcos legais, políticas e práticas; (2) Ciência aberta e outras expressões 

de conhecimento aberto; e (3) Sistemas de gestão de informação de ciência e tecnologia (Centro de relações 

internacionais em saúde – Cris). 

Na programação, duas conferências abordaram temas desafiadores e centrais para o cenário atual da 

comunicação científica no mundo.

A construção de um modelo de produção da ciência, baseada nos dados abertos e no compartilhamento 

de informações em acesso aberto, foi tema da conferência de abertura, proferida pelo professor Barend 

Mons, da Universidade de Leiden, na Holanda. Mons defendeu, além da criação de uma estrutura de 

âmbito global que possibilite a ampla troca de informações, a necessidade de mudança de mentalidade da 

comunidade científica, cobrando maior adesão ao compartilhamento de informações em acesso aberto.

O “futuro do acesso aberto” e a “nova geração de repositórios” foi tema da conferência de encerramento, 

proferida por Eloy Rodrigues, diretor dos Serviços de Documentação da Universidade do Minho e Presidente 

do Conselho Executivo da Confederação de Repositórios de Acesso Aberto (Coar – Confederation of Open 

Access Repositories). Merece destaque, entre os assuntos abordados por Eloy, a crítica ao crescimento, 

na Europa, do modelo de pagamento de taxas para publicação de artigos, conhecido como APC (Article 
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Processing Charges). O tema foi tratado na Declaração conjunta Coar-Unesco sobre acesso abertoi. Segundo 

ele, “é tempo de devolver o controle do sistema de comunicação científica à comunidade acadêmica”.

A participação expressiva na 8ª ConfOA demonstra o crescimento do interesse e do compromisso de 

profissionais e de instituições no Brasil e em Portugal com projetos e políticas de promoção do acesso 

aberto, e com a construção de um movimento global em torno do ideário de uma ciência aberta.

A riqueza das pesquisas e das experiências, assim como a variedade de temas abordados pelos 

participantes da 8ª ConfOA, estão presentes nos artigos publicados neste suplemento. São 36 trabalhos 

apresentados nos formatos Comunicação (6) e Pecha Kucha (30)ii. Não fazem parte desta edição os trabalhos 

apresentados no formato poster.

Gostaríamos de agradecer aos que submeteram os artigos aqui publicados e reafirmar o compromisso 

da Reciis – que completou 10 anos em 2017 –, com o acesso aberto e a ciência aberta. Colocamos nossa 

revista à disposição da comunidade científica para ampliar ainda mais a divulgação de pesquisas e 

projetos relacionados ao acesso aberto e às temáticas afins. Aproveitamos a oportunidade para nos somar 

à convocação da próxima edição da Conferência Luso-Brasileira de Acesso Aberto (ConfOA), que será 

realizada no Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), de 2 a 4 de outubro de 2018.

Boa leitura! Nos encontramos em Lisboa!

i  https://www.coar-repositories.org/files/Declaracio%CC%81n-conjunta-COAR-UNESCO-sobre-Acceso-Abierto-mayo-2016-2.pdf

ii   As apresentações dos trabalhos estão disponíveis no site da 8ª ConfOA: http://confoa.rcaap.pt/2017/programa
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