
O PROJETO

O projeto FOSTER – Facilitate Open Science Training for European Research é 

uma iniciativa que pretende apoiar diferentes intervenientes envolvidos no 

processo de comunicação científica, principalmente jovens investigadores. 

Este apoio visa a adoção do Acesso Aberto no contexto do Espaço Europeu 

da Investigação (EEI) e a conformidade com as políticas de Acesso Aberto e 

com as regras de participação do Horizonte 2020 (H2020).

PRINCIPAIS ATIVIDADES

OBJETIVOS

Para atingir este objetivo, o FOSTER, irá focar-se na integração dos princípios 

e práticas de Acesso Aberto no atual sistema de investigação e contribuir para 

o desenvolvimento de sessões de formação nas instituições que realizam 

investigação científica de forma a manter níveis de conformidade satisfatórios 

com as políticas de Acesso Aberto no EEI e H2020.

O projeto assenta em 3 atividades principais:

1 – Identificar os conteúdos existentes para reutilização em contextos de 

aprendizagem, promover a sua atualização e criar novos conteúdos se 

necessário.

2 – Desenvolver o Portal FOSTER que será ao mesmo tempo um repositório de 

conteúdos e um ambiente de formação e-Learning, b-learning e de 

autoformação. Disponibilizará também apoio, materiais de promoção e 

agenda de eventos/cursos.

3 – Organizar formação presencial, principalmente orientada a formação de 

formadores que possam disseminar as atividades e os cursos nas suas 

instituições.

PARCEIROS
Universidade do Minho - Portugal; Georg-August-Universitaet Goettingen – 
Germany; Danmarks Tekniske Universitet – Denmark; Stichting eIFL.net – Neth-
erlands; SPARC-Europe – UK; Stichting LIBER – Netherlands; University of Glas-
gow – DCC – UK; Technische Universiteit Delft – Netherlands; The Open Univer-
sity – UK; ICM - Uniwersytet Warszawski – Poland; Consortium Universitaire de 
Publications Numériques Couperin – France; Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas – Spain; University of Edinburgh - DCC – UK

Para além dos parceiros do projeto, outras 27 organizações de 13 países 
(instituições, escolas, associações de estudantes e jovens investigadores, etc.), 
comprometeram-se a colaborar e apoiar o projeto FOSTER.

COMUNIDADE

As estratégias do projeto FOSTER baseiam-se no envolvimento ativo da 
comunidade, quer para os conteúdos, quer para os cursos de formação.

O projeto tem previsto duas candidaturas para financiar cursos e eventos 
orientados aos objetivos do projeto:

• A primeira candidatura foi lançada em março 2014 para eventos até 
dezembro de 2014.

• A segunda candidatura foi lançada em outubro 2014 para eventos 
organizados em 2015. Concorra já: http://goo.gl/9sP4KZ 

Como participar?

• Fornecer / sugerir conteúdos para formação FOSTER.

• Alojar / organizar cursos de formação FOSTER na sua instituição.

• Participar nos cursos FOSTER.

• Tornar-se um formador FOSTER e replicar a formação na sua instituição ou 
comunidade.

INFO DO PROJETO

Nome:  FACILITATE OPEN SCIENCE TRAINING FOR EUROPEAN RESEARCH
Acrónimo: FOSTER
Número: 612425
Início: 01/02/2014
Duração: 24 meses
Financiamento:  1.499.860,00€
Website: www.fosteropenscience.eu
Contacto: Eloy Rodrigues - Universidade do Minho
                 Email: eloy@sdum.uminho.pt  | Tel: +351 253604150

FACILITATE OPEN SCIENCE TRAINING FOR EUROPEAN RESEARCH

Este projeto recebeu financiamento do Sétimo 
Programa-Quadro da União Europeia ao abrigo do 
contrato nº 612425. 

Projeto FOSTER: Facilitar a Formação e a Disseminação 
das Práticas de Ciência Aberta na Europa 

José Carvalho, Eloy Rodrigues, Pedro Príncipe
openaccess@sdum.uminho.pt

Universidade do Minho, Portugal

www.fosteropenscience.eu

O programa de formação para 2014 tem 28 iniciativas,  
num total de 75 eventos em 17 países, abarcando 

diversas áreas temáticas sobre Open Science.


