Ciência Aberta entre Portugal e países da América Latina. Memorando reforça cooperação na partilha de

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e a rede La Referencia - La Red Federada
de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas da América do Sul e Central
assinaram no dia 16 de setembro, no Porto durante o evento Open Science Fair, o Memorando
de Colaboração com vista ao reforço da cooperação na partilha de conhecimento científico
entre Portugal e países da América Latina, nomeadamente a Argentina, o Brasil, o Chile, a
Colômbia, a Costa Rica, o Equador, El Salvador, o México, o Peru e o Uruguai.

Desde 2009 que Portugal, através da FCT , e o Brasil, através do Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia –
IBICT , têm
vindo a colaborar na área do acesso aberto e, mais recentemente, na Ciência Aberta. Com
este novo Memorando, a cooperação chega também a outros países da América Latina,
passando o
portal RCAAP – Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal
a agregar conteúdos dos repositórios institucionais da rede La Referencia e vice-versa. O
desenvolvimento de software especializado é outro dos objetivos deste Memorando,
possibilitando o aumento da inovação e a redução do esforço de desenvolvimento obtendo-se
assim software mais sustentável.
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