
 

Ajude-nos a conhecer as revistas e 
plataformas de acesso aberto que são 

gratuitas para leitores e autores 

 
Temos o prazer de o convidar a preencher um inquérito dedicado a obter um conhecimento 
aprofundado das revistas de acesso aberto que não cobram taxas de autor, frequentemente 
conhecidas como o "modelo diamante"; revistas que são gratuitas tanto para os leitores 
como para os autores. Além disso, estamos a lançar um esforço de crowdsourcing para 
inventariar revistas diamante ainda não disponíveis nas principais bases de dados como 
DOAJ. 
Este inquérito faz parte do Estudo Diamond Open Access encomendado pela cOAlition S e 
pretende explorar e aprofundar a nossa compreensão dos modelos de publicação 
colaborativa não comercial para Open Access. 
 
Precisamos de avaliar a intensidade e amplitude das ofertas de OA Diamante em todo o 
mundo, e precisamos de defender este tipo de OA se quisermos obter um apoio mais forte 
dos financiadores. 
 
O inquérito estará aberto até ao dia 25 de Agosto de 2020 
 
Leve-me ao inquérito 
https://www.surveymonkey.com/r/GZQDBT5?lang=pt  
  
Justificação 
O panorama de revistas e plataformas de acesso aberto que não cobram aos autores a sua 
publicação é ampla e diversificada. Estas revistas e plataformas servem áreas de 
investigação específicas em diferentes línguas, e estão sintonizadas com as necessidades 
locais ou regionais específicas de várias culturas editoriais. 
 
Esta rica variedade torna difícil que as revistas “diamantes” sejam vistas como um sector 
editorial com pontos fortes, objectivos e desafios comuns. Como resultado, o impacto 
específico das revistas “diamantes” na comunidade académica é frequentemente 
subestimado. Este inquérito visa traçar uma imagem mais completa da revista e da 
plataforma diamantífera, oferecendo a identificação de formas concretas de reunir, 
coordenar e apoiar este sector no futuro. 
  
Objectivo 
Pretendemos compreender melhor este panorama e dar-lhe uma maior visibilidade. Além 
disso, forneceremos conhecimentos que ajudarão a cOAlition S e outros intervenientes a 
desenvolver políticas e mecanismos de financiamento eficazes que apoiem mais 
estrategicamente este sector. 
 
Como pode ajudar 

https://www.coalition-s.org/exploring-collaborative-non-commercial-publishing-models-for-open-access-tender-results/
https://www.coalition-s.org/exploring-collaborative-non-commercial-publishing-models-for-open-access-tender-results/
https://www.surveymonkey.com/r/GZQDBT5?lang=pt


 
● Se pertencer à equipa científica ou editorial de uma revista, pode fazer o inquérito 

em nome da sua revista: https://www.surveymonkey.com/r/GZQDBT5?lang=pt  
● Se quiser ajudar-nos a identificar mais revistas, pode contribuir para esta folha de 

cálculo disponível online, acrescentando-lhe informações adicionais: 
https://tinyurl.com/diamond-journals  

● Pedimos que divulge esta mensagem à sua comunidade para aumentar o nosso 
alcance para o maior número possível de revistas de qualidade. Esta mensagem 
está disponível em inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, português. 

 
Contacto 
Se tiver alguma dúvida, contacte-nos: operas@operas-eu.org  
 
Sobre nós 
O estudo é encomendado pelo cOAlition S um grupo de financiadores nacionais de 
investigação, organizações europeias e internacionais, e fundações caritativas que estão 
empenhadas em tornar o Acesso Aberto total e imediato a publicações de investigação uma 
realidade. 
 
O Consórcio é coordenado pela OPERAS, a infra-estrutura de comunicação académica 
aberta para a SSH na Europa. Os seus parceiros neste estudo são: SPARC Europe, 
Universidade de Utrecht, DOAJ, UiT The Arctic University of Norway, LIBER, OASPA, 
ENRESSH, Redalyc-AmeliCA e o CSI. 
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