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Contribui para a inovação e 

maximização do impacto e retorno 

social e económico do investimento que 

as nossas sociedades realizam na ciência

A Ciência Aberta

Incentiva a abertura, colaboração, 

eficiência, confiança e 

reprodutibilidade da ciência.

Fonte: https://en.unesco.org/sites/default/files/open_science_brochure_en.pdf

https://en.unesco.org/sites/default/files/open_science_brochure_en.pdf


Aumentar o impacto
da investigação

Assegurar a  reutilização 
dos resultados

Tornar os dados 
acessíveis

Preservar os 
dados gerados

Validar os resultados
da investigação

Gestão de 
Dados de 

Investigação

Benefícios de uma adequada gestão de dados 



F A I R

Findable
Dados Localizáveis

Accessible
Dados Acessíveis

Interoperable
Dados Interoperáveis

Reusable
Dados Reutilizáveis

A importância da adoção de princípios FAIR

Mais informação disponível em: https://www.go-fair.org/fair-principles/

https://www.go-fair.org/fair-principles/


Abertura dos dados de investigação

Nota:

Os dados podem ser FAIR, mas não complementamente abertos. 

Por exemplo, os dados podem atender aos princípios FAIR mas serem partilhados sob 

certas restrições.

Os dados resultantes de investigação devem ser disponibilizados em acesso aberto,

admitindo-se exceções devidamente justificadas, de acordo com o princípio “tão aberto

quanto possível, tão fechado quanto necessário”.



- Publicação

- Descoberta

- Reutilização de dados

- Publicação

- Descoberta

- Reutilização de dados

- Criação de dados

- Processamento de dados

- Criação de metadados

- Depósito e preservação

- Atribuição de licença

- Criação de dados

- Processamento de dados

- Criação de metadados

- Depósito e preservação

- Atribuição de licença

Fase de Produção Fase de DisseminaçãoFase de Planeamento

- Preparação do projeto

- Início do projeto

- Fim do projeto

- Preparação do projeto

- Início do projeto

- Fim do projeto

O projeto de investigação e a gestão dos resultados

Plano de 
Gestão de 

Dados



Boa Prática GDI - Plano de Gestão de Dados

Descreve:

- Como serão os dados  criados e documentados;

- Quem pode aceder aos dados;

- Como reutilizar os dados;

- Como serão armazenados e preservados.

Plano de Gestão de Dados



1
Que dados serão recolhidos ou 

gerados, e quais os dados existentes 

que serão reutilizados?

● Reutilização de dados 

● Dados gerados

● Volume

INFORMAÇÃO A PLANEARTÓPICO

Plano de Gestão de Dados - Modelo FCT 

2
Quais os metadados e documentação 

que irão acompanhar os dados?

● Documentação 

● Metadados -> FAIR



INFORMAÇÃO A PLANEARTÓPICO

3

Como serão os dados e metadados 

armazenados e salvaguardados 

durante a investigação?

● Armazenamento de dados e 

metadados 

● Proteção e segurança de dados

sensíveis

Plano de Gestão de Dados - Modelo FCT 

4

Como serão geridas as questões 

relativas ao tratamento de 

informações pessoais e direitos de 

propriedade intelectual?

● Dados pessoais 

● Gestão da responsabilidade e 

propriedade intelectual



INFORMAÇÃO A PLANEARTÓPICOS

5

Como e quando serão os dados 

partilhados e preservados no longo 

prazo?

● Seleção de dados para 

preservação 

● Dados disponíveis para 

reutilização

● Onde serão depositados e 

disponibilizados os dados para 

reutilização

Plano de Gestão de Dados de Investigação - Cont.

6
Responsabilidades e recursos de 

gestão de dados 

● Identificação de responsável 

pela gestão de dados

● Recursos



➔ Ferramenta: 

Colaboração entre 
Infraestruturas Europeias

➔ Ligada à European Open Science Cloud

https://argos.openaire.eu/splash/

Sistema de Plano de Gestão de Dados 

Brevemente!

https://argos.openaire.eu/splash/


Comunicação e disseminação - MOOC

https://www.nau.edu.pt/curso/o-essencial-da-gestao-de-dados-de-investigacao/



Comunicação e disseminação - Fórum GDI

Inscrições 
abertas até 

19 de 
novembro!

Inscrições:
https://www.eventbrite.com/e/registo-8o-forum-de-gestao-de-dados-de-investigacao-161650538111

https://www.eventbrite.com/e/registo-8o-forum-de-gestao-de-dados-de-investigacao-161650538111


Comunicação e disseminação - Website GDI

A disponibilizar 
em breve!



Iniciativas e projetos na área de GDI

Alinhamento de 
iniciativas 

nacionais e 
internacionais

Alinhamento de 
iniciativas 

nacionais e 
internacionais

Colaboração com diversos parceirosColaboração com diversos parceiros



FIM

Muito Obrigada!

Filipa Pereira
dados@rcaap.pt


