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 A preocupação com a gestão de dados científicos tem 
assumindo crescente relevância nas instituições.

 reforçar a sua capacidade de gestão e curadoria dos seus 
recursos para apoiarem as necessidades de dados dos 
investigadores.

 Requisitos dos financiadores de ciência:

Comissão Europeia (CE) criou recentemente, no âmbito 
do programa quadro Horizonte 2020, um projeto-piloto 
de dados abertos.

A FCT em Portugal adotou no contexto da sua política de 
Acesso Aberto, orientações sobre a disponibilização de 
dados de projetos com seu financiamento.

Enquadramento, motivação e necessidade



PROCESSOS E ÁREAS DE AÇÃO NAS INSTITUIÇÕES

CICLO DE VIDA DA 
INVESTIGAÇÃO

DMPs, dados existentes, 
documentação, metadados, 
datasets, depositar, partilhar

INFRAESTRUTURA

Arquivos de dados, 
repositórios, acesso, 

licenças, preservação, cloud, 
DOI

GOVERNAÇÃO

Financiadores, 
Universidades, Instituições 
de Investigação, Políticas, 

Protocolos



Quem está envolvido na instituição?

Bibliotecas

Serviços de 
TIC

Gabinetes 
de 

investigação



Áreas de envolvimento das Bibliotecas 

Serviços de 
Suporte

Infraestrutura e 
normalização

Políticas e 
práticas por 
disciplinas

Competências e 
recursos 
humanos



RECOMENDAÇÕES DA LIBER SOBRE O 
PAPEL DAS BIBLIOTECAS NA GDC
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PLANO DE INTERVENÇÃO

• Elaborado em janeiro de 2014

• Apresentado a toda a equipa dos 
SDUM em março de 2014

• Resulta de um trabalho de análise da 
equipa de projetos Open Access

• Define 10 eixos de intervenção

• 33 ações programadas para 2014 e 
2015



EIXOS DE INTERVENÇÃO (1/3)

1. Análise da realidade da gestão dos dados científicos 
produzidos na UMinho
Inclui observação de práticas de produção, planeamento e armazenamento de dados 
científicos e estudo dos contextos institucionais dentro da UM. 

2. Serviços de apoio e consultoria na gestão de dados 
científicos
Inclui planos de gestão de dados para projetos financiados e desenvolvimento de materiais 
informativos e guias formativos.

3. Especificação de um serviço interno dedicado para dados 
científicos e desenvolvimento de competências dos 
colaboradores SDUM
Focado essencialmente na formação interna da equipa dos SDUM tendo em vista a 
melhoria das competências e definição de serviços à comunidade. 



EIXOS DE INTERVENÇÃO (2/3)

4. Desenvolvimento da política institucional para a gestão de 
dados científicos
Participação ativa no desenvolvimento da política, incluindo a disseminação de boas 
práticas e o incentivo à adoção de políticas de dados abertos no ciclo de vida dos dados de 
investigação.

5. Promoção da interoperabilidade de infraestruturas de dados 
científicos
Estabelecimento de parcerias com investigadores, grupos de investigação, repositórios e 
arquivos e bases de dados para promover o acesso, utilização e partilha dos dados.

6. Serviços de curadoria para o ciclo de vida dos dados científicos
Apoiar os investigadores e grupos de investigação no ciclo de vida dos dados científicos 
(recolha, análise, armazenamento e publicação) providenciando serviços de 
armazenamento, pesquisa e acesso.



EIXOS DE INTERVENÇÃO (1/3)

7. Serviços de metadados para dados de investigação 
Inclui o conhecimento e identificação de normas e esquemas de metadados e eventual 
envolvimento no desenvolvimento de serviços de metadados para dados científicos.

8. Promoção da referenciação e citação dos dados científicos
Promover a correta citação dos dados, clarificando regras a utilizar, melhorando a 
utilização dos identificadores persistentes.

9. Serviço de repositório de dados científicos
Diligenciar no sentido de criar um repositório de dados e/ou disponibilizar ou sugerir 
serviços de depósito de dados científicos.

10. Melhorar a prática da gestão dos dados científicos e a 
disponibilização de dados aberto
Inclui o estabelecimento de metodologias internas para o planeamento da gestão de dados 
científicos e para a disponibilização de dados em acesso aberto devidamente 
documentados.



SDUM – QUAR 2014/2015

OBJ.3
Desenvolver um programa para a 
criação de serviços de gestão de dados 
científicos na UMinho

Ind. 3.1 Diagnóstico dos dados científicos 
na Uminho

Ind. 3.2 Conteúdos/Serviços de apoio e 
consultoria de gestão dados científicos

Ind. 3.3 Gestão dos dados 
produzidos/recolhidos nos SDUM



Áreas estratégicas do plano de 
intervenção 2014-2015 dos SDUM:

Diagnóstico & política

Serviços de suporte & informação

Infraestruturas & normalização

Competências & recursos humanos



Universidade do Minho Serviços de Documentação

Diagnóstico: 1) passo - Inquérito
sobre Dados Científicos na UMinho



Universidade do Minho Serviços de Documentação

Estrutura do inquérito

IDENTIFICAÇÃO

(CARACTERIZAÇÃO DOS 
PARTICIPANTES)

CURADORIA E GESTÃO 
DE DADOS CIENTÍFICOS

ACERVO DE DADOS 
CIENTÍFICOS 
EXISTENTES



Universidade do Minho Serviços de Documentação

Tem conhecimento 
do projeto-piloto de 
dados abertos da 
Comissão Europeia 
no âmbito do 
programa quadro 
H2020?

Possui algum plano 
para a gestão de 
dados resultantes 
da sua investigação 
(por exemplo, política de 
preservação de dados, 
política de gestão de 
registos, estratégia de 
eliminação de dados)?

80% NÃO
84% NÃO

16% SIM

Que tipo de serviços 
gostaria que a 
UMinho fornecesse 
para garantir o 
acesso aos dados? 

73% sistema de backup
65% serviços de 
armazenamento e 
preservação
40% apoio técnico na 
elaboração de Planos de 
Gestão de dados

Diagnóstico: 1) passo - Inquérito sobre Dados 
Científicos na Uminho (destaques)



Relatório:
http://hdl.handle.net/1822/29948

Dados:
http://hdl.handle.net/1822/29949

http://hdl.handle.net/1822/29948
http://hdl.handle.net/1822/29949


Diagnóstico: 2) passo – comunidades piloto

 Identificação, observação e descrição de 3 a 5 casos para estudo:

 Trabalho baseado no DAF (Data Asset Framework) -
http://www.data-audit.eu

 Questionários que identifica dados existentes e responsabilidades.

 Com utilização adicional do CARDIO - http://cardio.dcc.ac.uk

 Ferramenta para grupos de investigação avaliarem as suas capacidades de 
gestão dos dados produzidos.

 Preparar a informação das comunidades selecionadas de 
acordo do guião DAF.

http://www.data-audit.eu/
http://cardio.dcc.ac.uk/


REQUISITOS  NA PRÁTICA do Projeto-piloto de 

Dados Científicos Abertos da CE no H2020

Criar um plano de gestão dos dados

Assegurar o depósito num repositório

Associar licenças CC

Providenciar ferramentas



https://dmponline.dcc.ac.uk

Aplicação para planos de gestão de dados

Serviços de 
suporte & 

informação

https://dmponline.dcc.ac.uk/


Guias e materiais de (in)formação GDC

Serviços de 
suporte & 

informação



www.zenodo.org

Coleção no Repositório de dados Zenodo

Infraestruturas 
& normalização

http://www.zenodo.org/


Dados ligados a artigos no RepositóriUM

Infraestruturas 
& normalização



Competências 
& recursos 
humanos

Adquirir competências e formação na GDC
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Porque boa investigação necessita de bons dados

Os Conjuntos de Dados Científicos de HOJE
são as coleções das Bibliotecas de AMANHÃ…


