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Resumo 

A Gestão de Dados de Investigação é fundamental para a reutilização dos dados de investigação, 

que implica um trabalho de curadoria aprofundado e, sobretudo, vontade dos investigadores 

para partilhar os seus dados. Com esta partilha, estarão a contribuir para a ciência aberta e a 

incentivar a verificação da reprodutibilidade da sua investigação. 

A Research Data Alliance é uma organização que acolhe Grupos de Trabalho e Grupos de 

Interesse e tem por objetivo desenvolver infraestruturas técnicas e sociais para indivíduos, 

projetos e organizações, incentivando e auxiliando a partilha e a troca de dados interoperáveis. 

Sendo as recomendações os principais resultados da Research Data Alliance, é necessário criar 

consciencialização para promover amplamente a sua adoção. 

Neste trabalho é descrito o trabalho realizado com diversos participantes, da comunidade da 

Universidade do Porto, para promover a adoção das recomendações da Research Data Alliance. 

Para este efeito, foram construídos cenários de aplicação das recomendações focados nas 

necessidades de bibliotecários, curadores de dados, gestores de informação e investigadores. 

Realizaram-se entrevistas com os participantes de forma a estabelecer os seus níveis de 

conhecimento e as suas experiências em Gestão de Dados de Investigação, de forma a que fosse 

possível elaborar cenários com base nas recomendações mais adequadas a cada caso de estudo. 

A cada participante foi solicitado o seu parecer, através de questionários, sobre a utilidade da 

recomendação sugerida, o seu interesse nesta, e o potencial para a adotar. 

Como resultado, os cenários propostos revelaram que as recomendações funcionaram como 

um instrumento de consciencialização relativamente à gestão de dados para os participantes 

do estudo, demonstrando conceitos, recursos e ferramentas úteis para incluir nas suas 

atividades diárias.  

 

Palavras-chave: Gestão de dados de investigação; Research Data Alliance; Recomendações; 

Partilha de dados; Casos de adoção.
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Abstract 

Research Data Management is fundamental for the reuse of research data, which requires in-

depth curation and, above all, the willingness of researchers to share their data. By sharing, 

they will contribute to open science and encourage the verification of the reproducibility of 

their research. 

The Research Data Alliance is an organization that gathers Working Groups and Interest 

Groups and aims to develop technical and social infrastructures for individuals, projects and 

organizations, encouraging and assisting the sharing and exchange of interoperable data. Since 

recommendations are the main results of the Research Data Alliance, it is necessary to create 

awareness to widely promote their adoption. 

This work describes the work carried out with several participants, from the University of Porto 

community, to promote the adoption of the recommendations of the Research Data Alliance. 

To this end, scenarios of application of the recommendations were built, focused on the needs 

of librarians, data curators, information managers and researchers. 

Interviews were carried out with the participants in order to establish their knowledge levels 

and their experience in Research Data Management, to make it possible to develop scenarios 

based on the most appropriate recommendations for each case study. Each participant was 

asked, through questionnaires, about their view on the usefulness of the suggested 

recommendation, their interest in it, and the potential to adopt it. 

As a result, the proposed scenarios revealed that the recommendations were an awareness 

raising tool with respect to data management for the study participants, demonstrating 

concepts, resources and useful tools to include in their daily activities. 

 

Keywords: Research Data Management; Research Data Alliance; Recommendations; Data 

sharing; Adoption cases. 
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1. Introdução 

A gestão de dados de investigação (do inglês Research Data Management - RDM) deveria ser 

vista pelos investigadores como uma parte fulcral para o sucesso dos dados na atividade 

científica. Contudo, através do impulsionamento de novos métodos, instrumentos e 

ferramentas, e apoiada nos progressos alcançados, na capacidade computacional, e no 

armazenamento digital, a investigação científica é cada vez mais intensiva na recolha dos dados 

em quase todas as áreas do conhecimento. Isto revela uma necessidade acrescida dos dados 

possuírem estrutura e organização para se revelarem realmente úteis. 

A necessidade de disseminar boas práticas de RDM é muito importante para a criação de dados 

FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), com o intuito de contribuir para a 

ciência aberta. Neste contexto, diversas organizações nacionais e internacionais direcionam o 

seu trabalho para incentivar investigadores, curadores, gestores de dados, e outros 

stakeholders da RDM a adotar práticas de gestão de dados no seu trabalho diário.  

Uma dessas organizações é a Research Data Alliance (RDA)1 que, através dos seus grupos de 

trabalho e grupos de interesse, divulga os seus resultados com o intuito de incentivar à gestão 

de dados. A RDA é uma organização internacional, que engloba participantes de todas as áreas 

e de diferentes nacionalidades. 

Neste contexto, o RDA-pt, o nó português da RDA iniciou-se em fevereiro de 2019, suportado 

pelo RDA-4, o plug-in europeu da RDA. A visão da RDA-pt é que « investigadores, instituições 

e a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) definam práticas de gestão de dados, escolham 

tecnologias e usem a rede de infraestruturas para acessar, preservar e partilhar dados. A missão 

do nó RDA-pt é construir uma comunidade de interesse em dados abertos, divulgando-os, 

propondo soluções técnicas e acompanhando casos em diversas disciplinas »2. 

O nó RDA-pt, juntamente com os outros nós europeus, no contexto do RDA-4, preocupa-se 

com a adoção de recomendações da RDA e com a disseminação de histórias de adoção. Sendo 

este o foco do presente trabalho. 

1.1.  Motivação e objetivos 

Uma boa gestão de dados de investigação é uma componente essencial na integridade da 

investigação e na investigação reprodutível, sendo que, o seu valor é cada vez mais enfatizado 

pelos órgãos financiadores, governos e instituições de investigação. No entanto, as discussões 

 
1 Disponível em: https://rd-alliance.org/ 
2 Fonte: https://www.rd-alliance.org/groups/rda-portugal 

https://www.rd-alliance.org/groups/rda-portugal
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sobre a gestão e a partilha de dados, geralmente, são limitadas a bibliotecários, profissionais 

de dados e investigadores que já demonstram especial interesse na gestão de dados e na ciência 

aberta. Para implementar boas práticas da RDM em todas as comunidades de investigação, é 

necessário uma mudança cultural, e um envolvimento efetivo com os investigadores, que são 

os principais produtores e utilizadores de dados, e outros stakeholders da RDM. 

Neste contexto, a motivação é sensibilizar o máximo de investigadores, curadores, e outros 

profissionais de dados para melhores práticas na gestão de dados de investigação. 

Posto isto, o principal objetivo é aplicar as recomendações da RDA em grupos de investigação 

portugueses. Porém, para alcançar o objetivo principal, é necessário ter em conta outros 

aspetos, e concluir outros objetivos que irão auxiliar na concretização do mesmo. 

Identificar os objetivos a cumprir, é uma parte crucial no desenrolar do trabalho, pois desta 

forma é possível identificar as tarefas necessárias e seguir uma linha de raciocínio que ajuda a 

atingir os resultados esperados. Sendo assim, na Figura 1, é possível visualizar todos os 

objetivos identificados para a realização desta dissertação. 

 

 

Figura 1- Árvore de objetivos. 

Fonte : elaboração própria 

Em primeiro lugar, é necessário ter em conta os objetivos mais específicos, que passa por 

conhecer, de forma pormenorizada, a Research Data Alliance como uma organização e todos 

os trabalhos elaborados pelos grupos de trabalho inseridos na RDA, o que inclui as 

recomendações e outputs. Após a familiarização com toda esta temática, é necessário 

identificar potenciais contactos com os responsáveis das infraestruturas tendo em vista a 

seleção de recomendações aplicáveis. 
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Todas estes objetivos contribuem para cumprir outro conjunto de objetivos fundamentais, 

nomeadamente, identificar pelo menos três casos de infraestruturas nacionais ou unidades de 

investigação, para posterior identificação das recomendações da RDA mais apropriadas a cada 

infraestrutura, e por último avaliar os cenários de aplicação das recomendações em cada 

contexto. 

Num outro nível, encontra-se o objetivo principal deste trabalho, aplicar as recomendações da 

RDA em grupos de investigação portugueses. Todo este trabalho contribui para incentivar a 

partilha e reutilização de dados de investigação, e criar uma consciencialização junto dos 

participantes do estudo, sejam investigadores, bibliotecários, gestores de informação ou 

curadores. Através desta consciencialização para os aspetos da gestão de dados, pretende-se 

incentivar os investigadores a tornar os seus dados FAIR. 

1.2. Estrutura do documento 

De forma a tornar a estrutura o mais percetível e organizada possível, esta encontra-se dividida 

em três capítulos principais, além da Introdução, Conclusões, Referências bibliográficas, e 

Anexos. 

Os dois primeiros capítulos retratam a revisão de literatura, ou seja, são os pontos onde se 

aborda os temas envolventes do tema principal. Estes pontos são essenciais pois é a partir deles 

que é possível contextualizar o  trabalho que será desenvolvido. Posto isto, os capítulos são 

Gestão de Dados de Investigação e Research Data Alliance. Este último capítulo é fundamental, 

pois vai de encontro ao tema principal da dissertação e sem uma análise exaustiva deste ponto, 

a compreensão do restante trabalho, por parte dos leitores, seria dificultado. 

Posteriormente, serão descritos os casos de estudo, sendo que cada um contém a análise da 

entrevista, a apresentação dos cenários propostos aos participantes para aplicação das 

recomendações selecionadas, a análise do questionário onde será possível retirar conclusões, 

e a discussão dos resultados obtidos. 

1.3. Abordagem metodológica 

De forma a produzir um trabalho coerente e conciso, a primeira tarefa a ser desenvolvida é a 

escolha da metodologia a adotar. Isto faz com que se siga uma linha de investigação sem 

ignorar objetivos indispensáveis para o sucesso de um trabalho científico. Juntamente com a 

metodologia, é necessário identificar métodos e ferramentas que dão apoio ao estudo. 

Neste sentido, para a realização do presente trabalho, foi adotada uma metodologia qualitativa, 

que será desenvolvida em três fases. 
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A fase inicial constitui a preparação da estratégia de pesquisa. Isto significa que é o momento 

exato para definir, de forma pormenorizada, o objeto de estudo, de especificar os pontos 

críticos e as questões que serão levantadas, e de selecionar as fontes de informação que serão 

usadas para a recolha de dados.  Neste caso em concreto, esta fase consistiu em realizar uma 

primeira pesquisa exploratória para uma melhor familiarização com o tema em questão, 

definir as fontes de informação para a recolha da literatura, e identificar potenciais casos 

práticos para implementar as recomendações da RDA. Na Tabela 1 encontra-se o registo de 

pesquisas efetuadas ao longo desta fase, sendo que os principais termos utilizados foram 

“Research Data”, “Research Data Management”, “Data Management Plans”, “Metadata 

Standards”, e “Repositories”. Para a seleção, foram selecionados alguns critérios de forma a 

excluir resultados irrelevantes, nomeadamente resultados sem relevância para o tema, 

documentos sem acesso ao texto integral, e resultados que não incluíam os termos de pesquisa. 

 

Número 
de 

pesquisa 

Fonte de 
Informação  

Estratégia de 
pesquisa 

Termos de pesquisa Notas 

1 Google Scholar Pesquisa 
exploratória 

Research Data 
Management 

Uma primeira 
pesquisa para 
familiarização com o 
tema 

2 Research Gate Pesquisa 
exploratória 
com recurso a 
operadores 
booleanos 

Research Data 
Management AND 
metadata standards; 
Digital Preservation 
AND repositories; 

Pesquisa para 
conhecer o tema e os 
principais autores. 
Com esta pesquisa foi 
possível remeter para 
artigos de revistas de 
curadoria de dados. 

3 DDI Alliance Pesquisa 
simples 

DDI life cycle 
 

4 Digital 
Curation 
Centre 

Pesquisa 
simples 

DCC life cycle; 
Disciplinary 
Metadata 

 

5 International 
Journal of 
Data Curation 

Pesquisa 
simples 

Research Data 
Management; Data 
Management Plans 

 

6 Research Data 
Alliance 

Pesquisa 
simples 

Títulos das 
recomendações 

 

8 MANTRA Pesquisa 
simples 

Data Management 
Plans; Sharing, 

Os cursos MANTRA 
auxiliaram na 
compreensão de 
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Preservation & 
licensing. 

termos envolventes da 
RDM. 

Tabela 1- Registo de pesquisas. 

Fonte: Elaboração própria. 

Numa segunda fase, foi possível identificar os contornos do problema a ser estudado, sendo 

então possível recolher os dados, de forma sistemática, usando os métodos de recolha de dados 

adotados, que neste caso são entrevistas realizadas a elementos de unidades de investigação, 

com o objetivo de perceber os métodos de gestão de dados que estes adotam, e realizar 

recomendações de melhores práticas, tendo por base as recomendações da RDA analisadas 

inicialmente. As entrevistas serão semi-estruturadas, ou seja, será apresentado um guião com 

questões que terão de ser respondidas pelos entrevistados, contudo, há a possibilidade de 

adição de novas questões no decorrer da entrevista para que se possa compreender melhor 

determinado tópico, caso seja necessário.  

A terceira e última fase representa o desenvolvimento do estudo e é a fase de análise dos dados 

obtidos. Numa primeira análise, tornou-se importante interligar toda a informação obtida, 

através das entrevistas aos investigadores relativamente às práticas atuais da RDM, ao 

conteúdo fornecido pelas recomendações da RDA. Isto tem como objetivo perceber que 

práticas poderão ser adotadas para melhorar a gestão de dados. Posteriormente, será 

desenvolvido um documento com recomendações específicas para cada caso de estudo, de 

forma a orientar os participantes, apresentando-lhes cenários de aplicação das recomendações. 

Por último, será realizado um questionário com o objetivo de medir a intenção e o esforço de 

implementação das recomendações na perspetiva dos participantes. 
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2. Gestão de dados de investigação 

Com a evolução tecnológica e o surgimento de dados em formato digital, a partilha de dados 

(do inglês - data sharing) de investigação ganhou uma maior visibilidade a nível mundial, 

ganhando um crescente reconhecimento dos seus méritos. Isto torna-se visível através da 

incorporação da partilha de dados por parte, maioritariamente, das agências de financiamento, 

que colocaram o data sharing como um dos seus requisitos. 

Na realidade, esta temática apresenta um grande historial. Contudo, nos últimos anos, a forma 

e o volume de dados científicos foram sujeitos a uma evolução significativa, crescendo tanto 

em termos de dimensão como complexidade, de acordo com a própria evolução da investigação 

científica. Com esta evolução, foram registadas alterações nas formas do tratamento de dados, 

no que diz respeito ao armazenamento, à preservação, ao acesso e à partilha dos dados 

produzidos no âmbito da atividade científica, que se deve ao facto de surgirem novas 

ferramentas tecnológicas que dão apoio à gestão de dados de investigação. 

Os dados de investigação são heterogéneos, pois podem assumir várias formas, dependendo 

das suas origens, do problema de investigação em questão e da disciplina do investigador, ou 

seja, por exemplo nas ciências sociais, os investigadores podem recolher ou produzir dados 

através de entrevistas, questionários e observações. Contudo, outras ciências podem utilizar os 

dados produzidos para finalidades distintas (Kennan e Markauskaite 2015). 

Os dados são a força vital da investigação, e para apoiar a evolução científica, devem de ser 

publicados com o intuito de serem partilhados entre investigadores. Para isso, é necessário ter 

em consideração os obstáculos que, ainda hoje, a gestão e a partilha de dados se depara, o que 

dificulta a sua disseminação pela comunidade científica. Borgman (2012) nomeia alguns 

desses casos, nomeadamente a irredutibilidade de alguns investigadores proprietários de 

dados referente à partilha dos mesmos, a falta de acompanhamento evolutivo das tecnologias 

por parte das instituições (apresentando sistemas obsoletos), a falta de apoio financeiro por 

parte das agências de financiamento, e a falta de boas práticas de curadoria dos dados, o que 

pode levar à impossibilidade da partilha de dados, por falta de informação complementar que 

facilitará a sua compreensão, os metadados. Outros autores acrescentam que: 

• Preocupações por parte dos autores dos dados referente à propriedade intelectual, 

tanto na capacidade de controlar os próprios recursos como na capacidade de obter 

acesso a recursos controlados por terceiros (Borgman 2010); 

• Pouco investimento em infraestruturas de armazenamento (Kennan e Markauskaite 

2015); 



 

22 

• Fraco acompanhamento na evolução de técnicas e ferramentas que apoiam a gestão de 

dados (tecnologia obsoleta) (Kennan e Markauskaite 2015); 

• Dificuldade em garantir o mesmo nível de acessibilidade aos recursos de dados 

(Amorim et al. 2017); 

• Desincentivo à partilha de dados (custos elevados, diminuição do valor dos dados a 

longo prazo pela comunidade científica, propriedade intelectual, entre outros) 

(Borgman, Scharnhorst, e Golshan 2019); 

Para combater estes obstáculos, torna-se importante atender de forma pormenorizada a 

diversos fatores com o intuito de contribuir para a ciência aberta, visto que a ciência aberta 

permite a partilha do conhecimento entre toda a comunidade científica de forma a que os 

dados, publicações, e todo o processo científico esteja disponibilizado em acesso aberto3. A 

integridade dos dados digitais a longo prazo é um ponto fulcral para garantir a qualidade dos 

mesmos no momento de realizar a preservação digital, e para isso é necessário adotar um 

conjunto de medidas e infraestruturas (como estratégias de backups regulares, algoritmos de 

sincronização, migração para outros formatos físicos, entre outras) (Carvalho, Furtado, e 

Príncipe 2017). 

A curadoria de dados, tem um papel fundamental na contribuição para a ciência aberta. E é 

neste sentido que Thanos (2017) defende que os dados devem ser contextualizados através de 

informação adicional, para posteriormente possibilitar a sua partilha e compreensão. 

Porém, é importante salientar que, a curadoria de dados não se limita à criação e atribuição de 

metadados, mas requer um conjunto de ações que garantem a autenticidade, integridade e 

acessibilidade dos dados científicos. A curadoria de dados envolve as atividades de preservação 

necessárias para garantir a possibilidade de voltar a usar os dados no futuro. 

Torna-se essencial, tanto para organizações, universidades, pequenas comunidades, e 

investigadores no geral, perceber a importância do tratamento de dados para uma partilha 

eficaz dos mesmos. Apoiando a ideia de ciência aberta, que se torna possível com a partilha de 

dados de investigação, com o intuito de otimizar trabalho, custos e expandir o conhecimento 

científico. Isto deve-se ao facto de não ser necessário duplicar dados de investigação já 

existentes, e conhecer dados produzidos em projetos finalizados. Em primeiro lugar é preciso 

garantir que os dados sejam registados, mantidos e preservados de forma adequada. Um dos 

principais requisitos é que os conjuntos de dados sejam acompanhados por metadados. 

Porém, surgem dúvidas de quem deve proceder ao tratamento dos dados, pois quem produz, 

 
3 Definição de ciência aberta disponível em; https://www.ciencia-aberta.pt/about-open-science. 

https://www.ciencia-aberta.pt/about-open-science
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quem utiliza, e quem acede aos dados demonstram interesses e objetivos diferentes para o seu 

uso final. Ribeiro et al. (2016) apresentam uma visão direcionada para uma unidade de 

investigação grande, com um grande leque de disciplinas, onde apresentam como atores na 

gestão de dados de investigação: 

• A universidade que, segundo os autores, têm de lidar com um grande número de 

problemas relacionados com dados, nomeadamente, direitos, ética, armazenamento e 

auditoria; 

• Os departamentos e grupos de investigação, que partilham as preocupações com 

os dados e na prática têm de fornecer as soluções operacionais para armazenamento, 

acesso e auditoria; 

• Os investigadores, que para os autores são os atores principais, pois são estes que 

adotam dois papéis fundamentais nesta temática, o de criar e utilizar. «Um 

investigador pode gerar ou recolher um conjunto de dados, partilhá-lo com outro 

investigador num projeto colaborativo e espera-se que prossiga para a publicação de 

dados em repositórios e sua associação a artigos publicados.»; 

• Os gestores de investigação, que demonstram preocupações acrescidas na parte de 

oportunidades de financiamento e na apresentação de resultados de projetos; 

• As agências de financiamento, que são o ator principal no sentido de promover a 

visão da ciência aberta, apelando à partilha e reutilização de dados por outros grupos 

de investigação; 

• Os desenvolvedores de aplicações, que necessitam de uma familiarização com 

conceitos de gestão de dados, para uma melhor evolução e relação entre as pessoas e a 

tecnologia; 

• Os agregadores de dados e os coletores de metadados, que segundo os autores, 

são uma parte integrante dos atores da gestão de dados, visto que são necessárias 

infraestruturas para a publicação de dados; 

• Os arquivos, que podem ser tanto institucionais como disciplinares, que têm como 

principais tarefas a seleção e a descrição de dados. 

Numa perspetiva diferente e mais geral, Thanos (2017) faz uma distinção entre os diferentes 

atores de dados, que segundo o autor se dividem entre: 

Autores de dados- que define como indivíduos ou equipas envolvidas em atividades de 

investigação, onde geram dados digitais que são posteriormente depositados numa base de 



 

24 

dados. Neste caso, Thanos (2017) defende que os interesses dos autores de dados consistem 

em garantir que os mesmos, através do seu próprio trabalho, obtenham crédito e 

reconhecimento adequado, sendo que os seus resultados possam ser amplamente divulgados 

e preservados com segurança; 

Utilizadores de dados- que são os representantes das comunidades científicas. Neste caso, 

os seus interesses consistem no acesso imediato a conjuntos de dados, sendo esses bem 

definidos e documentados; 

Gestores de dados- que se trata de indivíduos responsáveis pela operação e manutenção das 

coleções/ bases de dados; 

Cientistas de dados- que, segundo o autor, são cientistas da informação e da computação 

que desenvolvem conceitos inovadores em tecnologia de bases de dados e ciência da 

informação, incluindo modelagem de dados científicos, descoberta de dados, visualização de 

dados, entre outros, e os aplicam aos campos científicos relevantes para a coleção/ base de 

dados. 

Independentemente dos atores de dados, atualmente, existem várias instituições que têm 

como principal objetivo promover a gestão e a partilha de dados de investigação, de forma a 

sensibilizar os profissionais de dados para as questões da RDM.  

A Comissão Europeia, mais especificamente a European Research Council (ERC) que, através 

dos projetos Horizonte 2020, e do Open Research Data Pilot (ORD Pilot), que tem como base 

os princípios dos dados FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable), 

recomendam aos seus investigadores financiados que sigam um conjunto de melhores práticas. 

Tendo como finalidade facilitar o acesso, a reutilização e a preservação dos dados de 

investigação produzidos durante o trabalho de investigação (European Research Council 2017; 

European Commission 2017).  

Infraestruturas como o NCBI 4  nas ciências da vida e o ICPSR 5  nas ciências sociais, que 

suportam as tarefas de curadoria de dados de comunidades bem estabelecidas. (Ribeiro et al. 

2016). Os cursos MANTRA6, uma plataforma que disponibiliza cursos online grátis, com o 

objetivo de ajudar diferentes atores de dados a refletir sobre como gerir os dados de 

investigação digitais.  

A Research Data Alliance7 (RDA), que de forma sucinta foi lançada em 2013 pela Comissão 

 
4 National Center for Biotechnology Information: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
5 ICPSR Sharing data to advance Science: https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ 
6 Disponível em: https://mantra.edina.ac.uk/ 
7 Disponível em: https://www.rd-alliance.org/about-rda 
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Europeia, pela Fundação Nacional de Ciência do Governo dos Estados Unidos e pelo Instituto 

Nacional de Padrões e Tecnologia e pelo Departamento de Inovação do governo australiano 

com o objetivo de construir uma infraestrutura social e técnica, de forma a permitir a partilha 

aberta e a reutilização de dados.  

Por último, em Portugal, a Fundação para a Ciência e Tecnologia8 (FCT) apoia a comunidade 

científica através de diferentes instrumentos de financiamento. 

2.1. Dados de investigação 

Na era do conhecimento, os dados tornaram-se o recurso mais valioso de qualquer organização. 

É através deles que as organizações conseguem tomar decisões sustentadas em factos e com 

valor acrescido para as mesmas. Contudo, usar dados para a tomada de decisão obriga a um 

tratamento cuidado dos mesmos, para que estes possam ser suficientemente bem 

interpretados e dar a informação necessária para decisões. 

A OECD (2007), no contexto do Principles and Guidelines, define dados de investigação como 

registos factuais, nomeadamente, números, textos, imagens e sons, usados como fontes 

primárias na investigação científica (OECD 2007). O que, entra em conformidade com a 

definição estipulada no RCAAP (Repositório de Acesso Aberto em Portugal) sendo que, em 

contexto com o kit sobre dados de investigação (do inglês - Research Data), define dados de 

investigação como “produto direto ou indireto do processo de investigação científica e por isso 

necessários para a validação de resultados científicos.” (Carvalho, Furtado, e Príncipe 2017). 

Estes autores dividem os dados em dois grupos : primários e secundários. 

Dados primários são os dados de investigação obtidos diretamente do processo de investigação, 

isto é, dados que não foram sujeitos a qualquer tipo de curadoria e que se apresentam na sua 

forma original; em contrapartida, dados secundários, são dados “resultantes da interpretação, 

processamento ou transformação de dados primários” (Carvalho, Furtado, e Príncipe 2017). 

Como refere Corti et al. (2014), os dados de investigação são a base do conhecimento científico, 

da aprendizagem e inovação. Mais acrescenta que os dados de investigação são a forma de 

entender, explicar e desenvolver a humanidade e o mundo. (Corti et al. 2014). 

Numa outra perspetiva, Thanos (2017) entende como dados de investigação medições 

científicas ou técnicas, valores calculados e observações ou factos que podem ser representados 

de diferentes formas, nomeadamente por números, tabelas, gráficos, modelos, texto ou 

símbolos. O autor, em concordância com a NSF, atribui uma classificação aos dados conforme 

 
8 Disponível em: https://www.fct.pt/ 
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a origem dos mesmos, nomeadamente: 

Dados observacionais : são recolhidos através de observações diretas, ou seja, retirar dados de 

um experiência que nunca poderá ser repetida. E por essa mesma razão, os dados devem ser 

armazenados por tempo indeterminado, pois não podem voltar a ser recolhidos; 

Dados computacionais : são produzidos executando um modelo computacional ou simulação. 

Estes dados podem ser reproduzidos, somente se se obtiver informação complementar (sobre 

o hardware, software e os inputs); 

Dados experimentais : são recolhidos através da realização de experimentações, ou seja, 

embora possam ser reproduzidos com precisão, deve-se conhecer todas as variáveis e 

condições utilizadas na experimentação (Thanos 2017; National Science Foundation 2005).  

Também para a European Commission (2017), dados de investigação são, em particular factos 

ou números, recolhidos para serem examinados e considerados como base para o raciocínio, 

discussão ou cálculo. Mais acrescenta que, num contexto de investigação, exemplos de dados 

incluem estatísticas, resultados de experimentações, medições, observações resultantes de 

trabalho em campo, resultados de investigação, gravações de entrevistas e imagens. 

Porém, é fulcral que os dados de investigação sejam alvo de tratamento, com o intuito de serem 

interpretados tanto por humanos como por máquinas. Para isso ser possível, é necessário 

adotar parâmetros para fornecer dados legíveis. Posto isto, na Figura 2, é possível ver um 

conjunto de princípios, os chamados Princípios FAIR, desenvolvidos com o objetivo de 

orientar os produtores e editores de dados, combatendo todos os obstáculos à partilha de dados, 

sendo que, todos os componentes do processo de investigação devem estar disponíveis para 

garantir, a transparência, a reprodutibilidade e a reutilização. 
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Figura 2- The FAIR guiding principles. 

Fonte : (Wilkinson et al. 2016) 

Segundo Wilkinson et al. (2016) e a European Commission (2018) : 

Os dados são localizáveis (Findable) quando são descritos por metadados suficientemente 

completos e registados ou indexados num recurso pesquisável que seja conhecido e acessível 

para potenciais utilizadores. Além disso, deve ser atribuído um identificador único e 

persistente, de modo a que se possa referenciar e citar os dados de forma inequívoca nas 

comunicações de investigação. Desta forma, permite que ligações persistentes sejam 

estabelecidas entre os dados, metadados e outros materiais relacionados, com o intuito de 

auxiliar na descoberta e na reutilização de dados; 

Os dados acessíveis (Accessible) podem ser obtidos por humanos e máquinas mediante 

autorização apropriada, e por meio de um protocolo bem definido e universalmente 

implementável. Ou seja, qualquer pessoa deve ser capaz de aceder a, pelo menos, os metadados; 

Os dados e metadados interoperáveis (Interoperability) usam uma linguagem formal, 

acessível, partilhada e amplamente aplicável para a representação do conhecimento.  Ou seja, 

os dados são descritos usando especificações normativas e reconhecidas pela comunidade, 

vocabulários e padrões que determinam tanto o significado preciso dos conceitos, como a 

qualidade que os dados representam;  

Para dados reutilizáveis (Reusable), é essencial aplicar metadados completos e documentação 
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que atenda aos padrões relevantes da comunidade, e forneça informação sobre a proveniência. 

Ou seja, descrever de forma pormenorizada os contextos onde e quando os dados foram criados, 

que métodos foram utilizados e informação sobre eventuais processos de redução ou 

transformação dos dados para os tornar mais utilizáveis, compreensíveis ou cientificamente 

prontos (Wilkinson et al. 2016; European Commission 2018). 

2.1.1. Metadados para dados de investigação 

Como referido várias vezes anteriormente, os metadados são uma parte indispensável para 

atingir esse objetivo. Estes assumem um papel crucial para facilitar a compreensão dos dados, 

e para isso é necessário definir e desenvolver modelos formais que descrevam adequadamente 

as necessidades de representação de dados de uma determinada disciplina científica, a 

informação de proveniência de dados, a informação contextual dos dados, a incerteza de dados, 

informação de qualidade dos dados, entre outras.  

Toda esta informação é necessária, para que os metadados possam ser reutilizáveis por 

terceiros. Ainda se acrescenta que os metadados devem incluir a linhagem de dados, isto é, 

indicar como os dados foram medidos, adquiridos ou calculados. Pois é de salientar que, sem 

uma descrição detalhada e clara do histórico dos dados, estes são incompreensíveis e, portanto, 

inúteis (Thanos 2017).  

Neste seguimento, Thanos (2017) aborda sete principais tecnologias que facilitam a 

reutilização de dados de investigação: 

Modelagem de proveniência de dados- de forma geral, a proveniência captura a origem 

dos dados, e que atualizações os dados sofreram ao longo do tempo. A proveniência retrata 

funções importantes, como a explicação, verificação, recálculo e repetibilidade. 

Modelagem de contexto de dados- como já foi referido, a informação contextual dirige-se 

a qualquer informação que possa descrever ou caracterizar a situação de um objeto digital, 

documentando a relação dos dados com o seu ambiente.  

Modelagem de incerteza de dados- incerteza é a estimativa quantitativa do erro, sendo 

que, todas as medições contêm alguma incerteza que é produzida por erro sistemático e/ou 

erro aleatório. O reconhecimento da incerteza dos dados é uma componente importante para 

relatar os resultados da investigação científica. É neste sentido, que se torna essencial 

desenvolver uma teoria de base de dados adequada, de forma a lidar com informações incertas. 

Modelagem da qualidade dos dados- a qualidade dos dados é um conceito complexo e 

difícil de definir. As consequências da má qualidade dos dados são, frequentemente, sentidas 

em todas as disciplinas científicas. De forma a contornar esta problemática, os investigadores 
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identificam várias dimensões específicas da qualidade, sendo que cada dimensão ou 

característica captura uma faceta específica da qualidade. As dimensões referidas mais 

frequentemente incluem a precisão, integridade, consistência, pontualidade e volatilidade. E é 

neste sentido que, para categorias específicas de dados e disciplinas científicas, pode ser 

apropriado ter conjuntos específicos de dimensões. Posto isto, a qualidade dos metadados é, 

provavelmente, o fator mais importante que permite a reutilização dos dados científicos. 

Segundo o Digital Curation Centre (2007), os metadados podem ser categorizados de acordo 

com as funções que os mesmos suportam, assim sendo identificam-se quatro categorias de 

metadados: 

Metadados descritivos- permitem a identificação, localização e recuperação de objetos 

digitais por parte dos utilizadores, que podem incluir também o uso de vocabulários 

controlados, indexação, e links para recursos relacionados; 

Metadados técnicos- descrevem os processos técnicos usados para produzir os dados; 

Metadados administrativos- descrevem informações relativas aos direitos de propriedade 

intelectual, aquisição, criação, alteração e controlo de versões dos próprios metadados; 

Metadados de preservação- de forma geral, documentam todas as ações adotadas para 

preservar um objeto digital, nomeadamente, as migrações de dados e cálculos de soma de 

verificação. 

Atualmente, existem inúmeros padrões de metadados que atendem às diferentes necessidades 

de comunidades de utilizadores. É possível destacar os metadados genéricos, dos metadados 

mais específicos ou disciplinares. 

Um dos exemplos mais conhecidos, e também dos mais utilizados, é o conjunto de elementos 

de metadados do Dublin Core (DC). Trata-se de um padrão básico que pode ser facilmente 

interpretado e implementado. Este padrão consiste em 15 elementos que abordam os 

elementos descritivos, administrativos e técnicos mais básicos, que são necessários para 

identificar recursos digitais. 

 

Elementos do DC Notas 

dc.Title Título da coleção de dados 

dc.Creator Entidade autora da coleção de dados 

dc.Subject Palavras-chave 

dc.Description Resumo 
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dc.Publisher Entidade responsável por tornar a coleção 
de dados disponível 

dc.Contributor Outra identificação/contributo para a 
coleção de dados 

dc.Date Data da coleção 

dc.Type Tipo de dados 

dc.Format Tipo de ficheiro 

dc.Identifier Número do identificador da coleção de 
dados (ex.:DOI) 

dc.Source Recursos consultados para a coleção de 
dados 

dc.Language Idioma 

dc.Relation Outros materiais de descrição do estudo 

dc.Coverage Características temporais 
(dc.Coverage.Temporal)da coleção; 
Características espaciais da coleção 
(dc.Coverage.Spatial) 

dc.Rights Direitos de autor da coleção de dados 

Tabela 2- Elementos de metadados do Dublin Core. 

Fonte : (Dublin Core Metadata Initiative 2012) 

A Dublin Core Metadata Initiative, que desenvolve e mantém um conjunto de padrões inter-

relacionados, tem como foco desenvolver um registo de metadados que suporte perfis 

estendidos e qualificados do DC, tendo em vista as necessidades dos utilizadores, como é o caso 

da aplicação Dublin Core Collection Description que serve para descrever coleções inteiras, e 

o Dublin Core Library Application que descreve os acervos de biblioteca. 

No que se refere a metadados disciplinares, o DCC reuniu um conjunto de disciplinas com links 

para informação sobre padrões de metadados disciplinares , incluindo perfis, ferramentas para 

implementar os padrões e casos de uso de repositórios de dados. Com isto, o DCC tem como 

função apoiar os curadores de dados na escolha do padrão mais apropriado a cada disciplina 

(Digital Curation Centre 2019b). 

No caso das Ciências Sociais e Humanidades, existe o DDI (Data Documentation Initiative), 

que é um padrão internacional amplamente usado para descrever dados das ciências sociais, 

comportamentais e económicas. Atualmente, existem duas versões do padrão que são 

mantidas em paralelo, nomeadamente, o DDI Codebook, que tem como objetivo documentar 
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dados simples de investigação para troca ou arquivo, e o ciclo de vida do DDI9, que é mais 

completo e pode ser usado para documentar conjuntos de dados em cada estágio do ciclo de 

vida, desde a conceitualização até à publicação e reutilização. 

2.2. Ciclo de vida dos dados 

Como já foi referido, a curadoria envolve gerir e promover o uso de dados a partir do seu ponto 

de criação. Planeando cuidadosamente a maneira pela qual os dados são produzidos e 

processados, as tarefas posteriores a serem desenvolvidas pela curadoria podem ser, 

consideravelmente, mais fáceis. Por exemplo, no caso de um repositório, este pode ter mais 

certeza das ações de preservação que pode executar, se os direitos e o estado de licenciamento 

dos dados já tiverem sido esclarecidos, e é mais provável que os investigadores sejam capazes 

de detalhar as metodologias e os fluxos de trabalho que foram usados, se os registarem no 

momento. 

Foi neste sentido que foram desenvolvidos modelos com o propósito de caracterizar, de forma 

detalhada, o ciclo de vida dos dados. 

2.2.1. Data Documentation Initiative Lifecycle Model 

Como referido anteriormente, o modelo conceitual Data Documentation Initiative (DDI), 

desenvolvido pelo DDI Alliance10, é um padrão de documentação internacional para descrever 

dados produzidos em investigação e outros métodos do tipo observacionais nas ciências sociais, 

comportamentais, económicas e de saúde, e foi uma das primeiras iniciativas para conceber a 

ideia de um ciclo de vida de dados. A ideia integra processos e atividades de investigação com 

conceitos de curadoria, preservação de dados, publicação e partilha de dados.  

Como o DDI é um padrão estruturado, este facilita ações como a acionabilidade e a 

interoperabilidade, e pode ser usado para acionar sistemas. Outro dos recursos do DDI, é o 

foco na reutilização de metadados, ou seja, o lema “enter once, use often”, refere-se ao facto de 

reutilizar os metadados ao longo do ciclo de vida dos dados de forma a evitar a duplicação de 

esforços (DDI Alliance 2019). 

 
9 Disponível em: http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards/ddi-data-documentation-
initiative, acedido em 28 de dezembro de 2019 
10 Disponível em: https://ddialliance.org/, acedido em 28 de dezembro de 2019 
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Figura 3- Última versão do modelo do ciclo de vida do DDI. 

Fonte: (DDI Alliance 2019) 

Segundo a Figura 3, que representa a versão 3.1 do ciclo de vida dos dados do DDI Alliance, o 

modelo representa oito elementos a seguir, nomeadamente: 

Concept - é a fase inicial do modelo, onde se estabelece todas as tarefas para dar início ao 

projeto de investigação, referindo-se à questão de partida, à metodologia adotada, e ao 

planeamento de processamento, da análise e do uso dos dados. 

Collection - nesta fase do modelo, importa selecionar os métodos de recolha de dados. É 

fundamental saber distinguir dados primários de dados secundários, para uma recolha de 

dados mais efetiva. 

Processing - após a fase anterior, é necessário proceder ao processamento dos dados recolhidos. 

Isto significa uma análise pormenorizada dos dados recolhidos, para produzir outputs que 

darão resposta à questão de partida formada na fase inicial do modelo. 

Archiving - nesta fase é necessário recorrer a arquivos ou repositórios de forma a armazenar 

os dados, com o intuito de garantir o acesso a longo prazo. Esta fase é importante, pois o 

arquivo irá preservar os dados, e respetivos metadados, e agregar valor aos mesmo ao longo 

do tempo. 

Distribution- nesta fase os dados são distribuídos para os utilizadores, com o auxílio do arquivo 

onde os dados foram armazenados na fase anterior do modelo. 

Discovery- esta fase retrata a divulgação dos dados por meio de fontes de informação online, 

nomeadamente, livros, publicações em revistas científicas, artigos científicos. 

Analysis- nesta fase os dados podem ser utilizados por terceiros conforme as restrições 

impostas pelos autores dos dados, e respeitando a conceptualização original dos dados. 

Repurposing- ao contrário da fase anterior, esta fase do modelo permite que se use os dados 

adotando uma estrutura conceitual diferente (por exemplo: combinação dos dados com outros 

conjuntos semelhantes) (Ball 2010). 
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2.2.1. DCC Curation Lifecycle Model 

Na figura abaixo, está representado o modelo do ciclo de vida de curadoria desenvolvido pelo 

DCC. Este modelo fornece uma visão geral dos estágios do ciclo de vida de um objeto digital 

necessários para uma curadoria e preservação dos dados bem-sucedida. 

 

Figura 4- Modelo do ciclo de vida do DCC Curation. 

Fonte: (Digital Curation Centre 2019) 

É de salientar que a base do modelo apresentado são os dados, sendo que o DCC os define como 

qualquer informação em formato digital binário, o que inclui os objetos digitais e as bases de 

dados. Segundo o Digital Curation Centre (2019) este modelo apresenta as seguintes ações 

completas do ciclo de vida: 

• Informação sobre descrição e representação: refere-se à criação, recolha, preservação 

e manutenção de metadados suficientes para permitir que os dados sejam usados e 

reutilizados pelo tempo que tiverem valor, de forma a justificar a curadoria contínua; 

• Planeamento de preservação: desenvolve estratégias, políticas e procedimentos para 

todas as ações de curadoria; 

• Vigilância e participação da comunidade: tem por base a observação da comunidade 

alvo dos dados, com o objetivo de rastrear alterações nos seus requisitos para os dados, 

e a participação no desenvolvimento de padrões, ferramentas e softwares relevantes 
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para os dados; 

• Organizar e preservar: representa a execução das ações administrativas e de gestão 

planeadas, que dão suporte à curadoria. 

Num outro nível do modelo de ciclo de vida retratado, estão as denominadas de ações 

sequenciais, o que inclui: 

• Conceptualização: planear a criação de dados, incluindo os métodos de recolha e as 

opções de armazenamento; 

• Criar ou receber: criar dados, incluindo todos os tipos de metadados (administrativos, 

descritivos, estruturais e técnicos), e receber dados de acordo com as políticas de 

recolha documentadas; 

• Avaliação e seleção: avaliar e selecionar os dados para curadoria de longo prazo, 

seguindo um conjunto de orientações, políticas e/ou requisitos legais documentados; 

• Ingestão: transferir os dados para arquivos, repositórios ou bases de dados, seguindo 

um conjunto de orientações, políticas e/ou requisitos legais documentados; 

• Ação de preservação: ações que garantam a preservação a longo prazo, sem interferir 

com a veracidade da natureza dos dados, a autenticidade, a confiabilidade, a 

integridade e a utilização dos dados; 

• Armazenamento: armazenar os dados de forma segura, seguindo os padrões mais 

relevantes; 

• Acesso, uso e reutilização: garantir a usabilidade dos dados, ou seja, que estes estejam 

acessíveis tanto para os seus utilizadores e para serem reutilizados por terceiros; 

• Transformação: criar dados, através dos originais. 

E por último, num nível mais alargado, o modelo apresenta as ações ocasionais, como 

descartar- descartar os dados que não forem preservados; Reavaliar- reavaliar os dados de 

retorno que falham nos procedimentos de validação para posterior avaliação e re-seleção; e 

migrar- migrar dados para um formato diferente. 

2.3. Plano de gestão de dados 

Um plano de gestão de dados (do inglês Data Management Plan -DMP), por norma, é um 

documento formal que se desenvolve no início de cada projeto de investigação onde se descreve 

todos os aspetos da gestão de dados, nomeadamente o tipo de dados, os formatos, ferramentas 

de descrição de dados, métodos de captura, definir planos de preservação, repositórios para o 
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depósito dos dados, e identificar recursos necessários (Jones 2011). 

Um DMP contribui para um trabalho mais efetivo e eficiente, no sentido em que poderá 

facilitar o processo de investigação, e posterior tomada de decisão, tendo em consideração o 

contexto mais amplo e as consequências de diferentes opções. E por outro lado, cada vez mais 

as agências de financiamento exigem que se desenvolva e implemente DMP, sendo que estas 

esperam que os DMP descrevam, de forma pormenorizada, como os dados serão criados, 

geridos, partilhados e preservados. Os planos são uma oportunidade para demonstrar o 

conhecimento dos investigadores das boas práticas e garantir aos financiadores que as 

propostas estão alinhadas com a política de dados. 

De forma sucinta, desenvolver um DMP traz diversos benefícios, sendo que ajuda a economizar 

tempo e esforço, facilitando o processo de investigação. Os planos geralmente auxiliam na 

escolha dos dados a serem preservados, percebendo assim o que é mais apropriado, segundo a 

natureza dos dados e que restrições necessitam de ser aplicadas, onde os dados serão 

armazenados e que ferramenta será necessário adotar. De um modo geral, desenvolver um 

DMP é uma etapa vital no processo de investigação, pois garante que os dados de investigação 

sejam precisos, completos, confiáveis e seguros durante e após a conclusão do projeto de 

investigação, sendo que estes devem ser mantidos e atualizados de forma contínua (MANTRA 

2019a). 

O Digital Curation Centre desenvolveu o DMP Online 11 , uma ferramenta que auxilia os 

investigadores na criação de um plano de gestão de dados, de acordo com os requisitos 

específicos de financiadores do Reino Unido. Contudo, a sua estrutura pode ser adaptada a 

outros requisitos, visto tratar-se de uma estrutura de tópicos a abordar, nomeadamente: tipos 

de dados, formatos, normas e métodos de captura de dados; ética e propriedade intelectual; 

acesso, partilha e reutilização de dados; armazenamento a curto prazo e gestão de dados; 

depósito e preservação a longo prazo; e recursos (Jones 2011). 

Outra ferramenta de apoio ao desenvolvimento de planos de gestão de dados, é o DMPTool12 

que foi desenvolvido em 2011 por um conjunto de instituições parceiras. É uma aplicação 

online e de código aberto que auxilia os investigadores a criar os seus DMP. Em particular, o 

DMPTool fornece uma panóplia de ajudas aos investigadores, nomeadamente, links diretos 

para websites de financiadores, texto de ajuda para responder a perguntas, e recursos para 

práticas recomendadas relacionadas à gestão de dados. 

 
11 Disponível em: http://www.dcc.ac.uk/dmponline, acedido em 28 de dezembro de 2019 
12 Disponível em: https://dmptool.org/about_us, acedido em 28 de dezembro de 2019. 
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2.4. Repositórios digitais de dados 

Os repositórios de dados facilitam o depósito dos dados de investigação, sendo esta uma parte 

fundamental para que os dados se tornem acessíveis. Esta também é uma forma de garantir a 

preservação dos dados a longo prazo, o que facilitará o acesso futuro por parte de outros 

investigadores interessados. 

No presente contexto, o termo repositório designa um sistema informático em que existe uma 

plataforma de armazenamento de objetos digitais representados em ficheiros, capaz de 

incorporar novos objetos à medida em que estes são produzidos ou submetidos. O repositório 

dirige-se a diferentes stakeholders, oferece serviços que são dirigidos a quem deposita, a quem 

pesquisa, e aos administradores do sistema. 

Os repositórios são categorizados conforme os conteúdos inseridos. Armazenam uma grande 

variedade de formatos de ficheiros sob diferentes condições de acesso e reutilização. Neste 

sentido, foi criado o Open Archival Information System (OAIS), norma da International 

Standards Organization (ISO), com o intuito de promover a normalização e a criação de redes 

de repositórios institucionais ou disciplinares, oferecendo acesso aberto a objetos de 

informação textual, como trabalhos de investigação, teses e dissertações (Consultive 

Committee for Space Data Systems 2012). 

Os repositórios podem apresentar finalidades distintas, dependendo da comunidade que os 

usa e da sua tipologia. Existem diferentes tipologias de repositórios de dados, nomeadamente 

repositórios institucionais, disciplinares, multidisciplinares, e repositórios designados para 

um projeto específico (Pampel et al. 2013). 

Na perspetiva do OpenAIRE existem os repositórios institucionais ou os repositórios de 

assunto que distinguem repositórios vinculados a uma instituição ou departamento, ou 

vinculados a um campo ou assunto de investigação (OpenAIRE 2018). 

De forma sucinta, um repositório institucional tem por base uma instituição, como uma 

universidade ou um centro de investigação. Aqui são inseridos somente objetos digitais criado 

em ambiente institucional. Neste sentido, as universidades oferecem aos investigadores a 

facilidade de depositar, partilhar e licenciar os seus recursos de dados para descoberta e uso 

por parte de terceiros (Pampel et al. 2013). Ainda se acrescenta que, os repositórios recolhem, 

selecionam e disponibilizam os resultados de investigação de uma instituição na Web, e por 

regra só utilizadores afiliados à instituição é que podem efetuar o depósito. 

Repositórios baseados em assuntos são, de forma geral, repositórios orientados para 

resultados de investigação de um ou mais domínios de investigação bem definidos. Neste caso, 
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estes repositórios podem ser usados por qualquer investigador, independentemente da sua 

filiação ou localização geográfica. 

No que diz respeito aos repositórios de dados generalista, este é um arquivo digital que recolhe 

e exibe conjuntos de dados e os seus metadados, sendo que muitos desses repositórios aceitam 

publicações e permitem vincular as mesmas aos dados subjacentes. Exemplos desses são o 

Zenodo e o Figshare (OpenAIRE 2018). 

No caso do Zenodo, este repositório foi desenvolvido sob o programa OpenAIRE europeu e 

operado pelo CERN, como parte de uma infraestrutura de investigação em toda a Europa. Este 

repositório tem como objetivo permitir que os investigadores preservem e partilhem qualquer 

tipo de resultado do seu projeto de investigação, com particular foco nos produzidos no 

contexto da cauda longa da ciência (Assante et al. 2016). O Zenodo tem como principais 

características a pesquisa e partilha, ou seja, aceita todos os resultados de investigação 

independentemente da área científica; é citável, isto é, os uploads obtêm um DOI para torná-

los facilmente citáveis; cria comunidades, ou seja, possibilita a integração de trabalhos 

resultantes de conferências, projetos, entre outros; identifica patrocínios/subsídios para 

investigações financiadas pela Comissão Europeia, através do OpenAIRE; tem um 

licenciamento flexível; e os resultados da investigação são armazenados de forma segura na 

mesma infraestrutura que os dados do próprio CERN (RCAAP 2017).  

Depositar dados de investigação num repositório digital faz com que os dados sejam mantidos 

em segurança, o que transmite confiabilidade para o uso desses dados, sendo que estes são, de 

forma regular, copiados e preservados para facilitar o seu uso futuro. Outras vantagens em 

armazenar os dados em repositórios, é o facto de estes ficarem acessíveis em mecanismos de 

pesquisa e incluídos em catálogos online. Sendo os repositórios confiáveis, os dados são 

sujeitos a uma gestão dos direitos de propriedade intelectual e dos licenciamentos, sendo que 

se podem incluir restrições no acesso aos mesmos e monitorizar o seu uso (MANTRA 2019b). 
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3. Research Data Alliance 

A Research Data Alliance é das principais organizações que contribui e apela para a partilha 

de dados de investigação internacionalmente. A RDA foi lançada como uma iniciativa 

comunitária em 2013 pela Comissão Europeia, pela Fundação Nacional de Ciência do Governo 

dos Estados Unidos e pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia e pelo Departamento de 

Inovação do governo australiano com o objetivo de construir uma infraestrutura social e 

técnica para permitir a partilha aberta e a reutilização de dados. 

É de salientar que a abordagem da RDA abrange todos os estágios do ciclo de vida dos dados, 

envolvendo tanto produtores, como utilizadores e administradores de dados. A RDA tornou-

se uma plataforma social neutra, na qual especialistas internacionais se reúnem para troca de 

ideias e pontos de vista no que diz respeito à gestão de dados de investigação, incluindo os seus 

obstáculos sociais, desafios na educação, planos de gestão de dados e certificação de 

repositórios de dados, interoperabilidade disciplinar e interdisciplinar, bem como aspetos 

tecnológicos. 

Posto isto, a RDA tem como visão que “investigadores e inovadores partilhem os seus dados 

livremente entre tecnologias, disciplinas e países, de forma a enfrentar os grandes desafios da 

sociedade, com o objetivo de construir pontes sociais e técnicas que permitam a partilha e a 

reutilização de dados”13. 

A RDA (em junho de 2020), conta com mais de 10.000 membros de 145 países, que se reúnem 

em grupos de trabalho (denominados Working Groups – WG) que apresentam competências 

tanto disciplinares como gerais e que permanecem ativos durante 12 a 18 meses, sendo os WG 

o principal veículo para produzir os RDA Outputs, e os grupos de interesse (denominados 

Interest Groups – IG), que operam sem limite de tempo e estão comprometidos em permitir, 

direta ou indiretamente, a partilha, troca ou interoperabilidade dos dados. 

3.1. Recomendações e Outputs 

A RDA apresenta uma lista significativa de recomendações e outputs14 fornecidas pelos grupos 

de trabalho ou grupos de interesse da RDA. As recomendações são os resultados oficiais e 

endossados da RDA e considerados os seus principais resultados. No desenvolvimento do 

presente trabalho todos os resultados (recomendações e outputs) serão considerados e 

denominados recomendações. 

 
13 Fonte: https://www.rd-alliance.org/about-rda 
14 Disponível em: https://www.rd-alliance.org/recommendations-and-outputs/all-recommendations-
and-outputs 
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Posto isto, torna-se essencial abordar, de forma pormenorizada, algumas das recomendações, 

que foram tidas em conta como as mais adequadas para os contactos a explorar na 

Universidade do Porto. É de salientar que os grupos de trabalho da RDA desenvolveram um 

cartão sobre a sua recomendação onde, de forma resumida, apresentam os aspetos mais 

importantes do seu trabalho (Ver anexo 1 até ao anexo 10). 

3.1.1. Basic Vocabulary of Foundational Terminology Query Tool 

O Data Foundation and Terminology WG, produziu um conjunto de definições de termos, 

utilizados por diversas organizações de dados, com base numa conceitualização que surgiu da 

análise de vários modelos e casos de uso. Segundo o WG, esta ferramenta não é uma 

especificação que pode ser transformada em software por desenvolvedores ou algo semelhante, 

mas é uma ferramenta que pode ser usada para melhorar a comunicação das comunidades.  

A ferramenta de definição de termos é denominada TeD-T15, e trata-se de uma ferramenta 

online que está disponível em acesso aberto que permite aos utilizadores participarem na 

definição de termos da RDM com o intuito de criar um entendimento claro dentro e entre 

comunidades. Sendo assim, a ferramenta surge para dar suporte aos profissionais de dados no 

sentido de avançarem para melhores práticas de dados, de forma a reduzir a heterogeneidade 

e, assim, melhorar a interoperabilidade, a eficiência e a relação custo-benefício (Berg-Cross, 

Ritz, e Wittenburg 2015). 

Posto isto, exemplos de definições fornecidas pelo WG são as seguintes: 

• Objeto Digital – É uma sequência de bits que é identificada através de um identificador 

persistente e descrita por metadados; 

• Identificador Persistente – É uma string contínua que identifica exclusivamente um 

Objeto Digital e que pode ser resolvida de forma persistente para obter informações de 

estado significativas sobre o objeto digital identificado (como soma de verificação; 

caminhos de acesso múltiplo; referências para informação contextual; etc.); 

• Descrição de Metadados – Contém informação contextuais e de proveniência sobre um 

Objeto Digital para o tornar localizável, acessível e interoperável;   

• Coleção Digital – É uma agregação de objetos digitais que é identificada por um 

identificador persistente e descrita por metadados. Uma coleção digital é um objeto 

digital (complexo). 

 
15 Disponível em: https://smw-rda.esc.rzg.mpg.de/index.php?title=Main_Page 
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3.1.2. FAIRsharing: standards, databases, repositories and policies 

As recomendações do FAIRsharing surgiram com o intuito de orientar os utilizadores e 

produtores de padrões, bases de dados e repositórios sobre a melhor maneira de selecionar e 

descrever os recursos, e orientar os financiadores e editores sobre como recomendar os 

recursos nas políticas de dados. As recomendações são direcionadas a diferentes stakeholders, 

nomeadamente (Sansone et al. 2019): 

 

Figura 5- Casos de uso do FAIRsharing. 

Fonte: Sansone et al. 2019 
 

• Investigadores de universidades, indústria, governo - O WG recomenda que estes 

stakeholders usem o FAIRsharing como recurso de investigação, para identificar, usar 

e citar os padrões de metadados e bases de dados existentes para os seus dados e 

disciplina. Sendo que, poderá ser útil ao criar um DMP ao enviar um relatório para uma 

revista científica. 

• Desenvolvedores e curadores de recursos - Podem usar o FAIRsharing para explorar 

quais os recursos que existem nas suas áreas de interesse, além de aprimorar a 

descoberta e a exposição dos seus próprios recursos. Resumidamente, pode ajudar os 

padrões de metadados, bases de dados ou repositórios a terem uma maior visibilidade. 

• Editores de revistas científicas ou organizações com políticas de dados- O FAIRsharing 

permite a manutenção de uma lista inter-relacionada de padrões de metadados e bases 

de dados citáveis, agrupando aqueles que a política recomenda aos utilizadores ou à 

sua comunidade. 
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• Bibliotecários e formadores - O FAIRsharing fornece uma base sobre a qual criar ou 

enriquecer palestras educacionais, material de treino e ensino, e ligá-los às ferramentas 

de planeamento de gestão de dados.  

• Sociedades, sindicatos e associações científicas - O WG refere que estes stakeholders 

devem aumentar a conscientização sobre padrões de metadados, bases de dados, 

repositórios e políticas de dados, em particular sobre a sua disponibilidade, objetivo e 

valor para a investigação FAIR. 

• Financiadores e formuladores de políticas de dados - Neste caso, o FAIRsharing pode 

ajudar a selecionar os recursos mais apropriados para as políticas de dados, e destacar 

os recursos que devem ter em consideração ao elaborar um DMP. 

 

3.1.3. Persistent Identifier Type Registry 

O PID Information Types WG, desenvolveu um modelo conceitual para estruturar a 

informação digital, uma interface de programação de aplicações para acesso, e uma 

demonstração que implementa a interface. Essa demonstração é acompanhada por um 

conjunto de exemplos de tipos ilustrativos que, juntamente com a interface da aplicação, 

estabelecem as bases para adoção futura por parte das comunidades e instituições científicas, 

contribuindo para um conjunto bem aceite de tipos principais. 

O trabalho elaborado pelo WG esclarece os termos principais relacionados aos tipos de 

informação do PID, e o relacionamento entre os componentes técnicos envolvidos na 

implementação. Parte disso é um modelo conceitual para propriedades de registo PID, tipos e 

perfis agregados. 

Neste seguimento, o WG desenvolveu casos de uso que servem de exemplo para o uso 

estendido de tipo de informação PID, com a ideia de relevância interdisciplinar. De forma 

sucinta, o WG recomendou que (WeigeL, DiLauro, e Zastrow 2015): 

• Replicação de dados - gere réplicas criadas a partir de objetos mestre, para fins de 

segurança dos dados; 

• Nível de acesso aos dados - forneça acesso a objetos de dados alternativos, dependendo 

da disponibilidade e desempenho; 

• Formato de auditoria de obsolescência – avalie o risco de obsolescência de formato de 

recursos individuais; 
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• Versões – forneça acesso a versões mais recentes de um objeto identificado, e forneça 

informações de contexto adequadas; 

• Objetos compostos - reflita intervalos de granularidade de objetos específicos da 

disciplina por meio de relações codificadas por tipo; 

• Gestão de objetos de dados e objetos de metadados em combinação- cobertura de 

cenários específicos da comunidade que exigem identificações individuais, e também 

objetos de dados e metadados interrelacionados; 

• Gestão de permissões de acesso a objetos - permita uma rápida tomada de decisão dos 

sistemas de controlo de acesso, com base na avaliação pura da cobertura; 

• Gestão do controlo de gravação - controle e rastreie alterações nas coleções de objetos 

de dados; 

• Citação de dados personalizados - construa “custom aggregates” de várias fontes 

independentes, e forneça informação de citação; 

• Modificação de dados - forneça responsabilidade pela modificação e substituição de 

objetos nas infraestruturas de dados para garantir um nível fundamental de qualidade 

de serviço; 

• Rastrear a proveniência - ligue objetos com os seus antecessores nos repositórios, e 

forneça “forensic tools”. 

3.1.4. Machine Actionable Policy Templates 

O Practical Policy WG, desenvolveu modelos de políticas comuns, e fornecem exemplos de 

implementação de políticas em diferentes sistemas. Neste caso, o foco está em desenvolver 

políticas acionáveis por máquinas, pois estas são usadas para inúmeras finalidades, 

nomeadamente, para reforçar a gestão; automatizar tarefas administrativas; validar critérios 

de avaliação; e automatizar análises científicas. Para além disso, segundo o WG, os benefícios 

do uso de políticas são visíveis na minimização da quantidade de trabalho necessária para gerir 

uma coleção; na capacidade de publicar, para os utilizadores, as regras que são usadas; e a 

capacidade de automatizar a gestão de processos. 

Neste sentido, o WG redigiu um relatório onde constam todos os modelos de políticas 

desenvolvidos. É de salientar que, cada modelo apresenta: o nome da política; restrições de 

exemplos que controlam a aplicação da política; indica as informações necessárias para avaliar 

a restrição; operações de exemplo que são executadas pela política; e indica as informações 

necessárias para executar as operações. 
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Posto isto, os modelos de políticas são resumidos por Moore et al. (2015):  

Modelo de política de extração de metadados contextuais - Este modelo ilustra tipos de 

restrições, os metadados necessários para avaliar a restrição e os tipos de operações que podem 

ser aplicadas. Neste caso, vários tipos de metadados podem ser relevantes, incluindo 

informação sobre proveniência, descrição, estrutura de dados, representação, administração e 

eventos. Para cada tipo de metadados, existem esquemas padrão que podem ser usados para 

nomear e organizar os metadados. Neste sentido, para casos como este é usado o esquema 

PREMIS; 

Contextual metadata Constraint State attributes for Constraint 

for provenance On file File_name 

for description On collection Collection_name 

for structuring On user User_name 

for representation On storage Storage_name 

for administration Operations State Attributes for Operation 

for event Extract metadata Attribute_name 

 
Attribute_value 

Attribute_unit 

Source_file 

Source_collection 

Register metadata Attribute_name 

Attribute_value 

Attribute_unit 

Destination_file 

Destination_collection 

Metadata_creation_time 

Metadata_modification_time 

Verify metadata load File_name 

Attribute_name 

Attribute_value 

Attribute_unit 
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Verify metadata names Attribute_name 

HIVE_reserved_vocabulary 

Set ACL on metadata File_ID 

Metadata_ID 

ACL_type 

Tabela 3- Modelo da política de extração de metadados. 

Modelo de controlo de acesso a dados- Este modelo inclui operações para estabelecer nomes 

exclusivos para utilizadores, ficheiros, coleções e funções; operações para definir o controlo de 

acesso por ficheiro ou por “herança” de uma coleção; operações para lidar com o acesso a 

réplicas; e operações para auditar quais os controlos de acesso que foram estabelecidos; 

Policy type Constraint State attributes for Constraint 

Access data By role (type of person) User_ID 

Role_type per User_ID 

Role_ACL 

By ACL (read permission) User_ID 

File_name 

ACL per File_name per User_ID 

Operations State attributes for Operation 

Set person name User_ID 

User_name 

Set file name File_ID 

File_name 

Set role per person User_ID 

Role_type 

Set ACL on file File_ID 

User_ID 

ACL_type 

Set sticky bit on collection Collection_name 

Sticky-bit_value 
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Set access on replication File_ID 

Replica_number 

Tabela 4- Modelo da política de controlo do acesso aos dados. 

Modelo de política de backup de dados- Neste caso, um backup corresponde a uma cópia de 

uma coleção realizada numa data específica. Pode ser realizada uma sequência de backups de 

forma a permitir que as versões dos ficheiros sejam rastreadas ao longo do tempo. As 

informações típicas do estado incluem a definição do intervalo de tempo do backup realizado, 

onde esse deve ser criado e quando deve ser verificado; 

Backups Constraint State attributes for Constraint 

By time Periodic time interval 

By collection Collection_name 

By user User_ID 

Operations State Attributes for Operations 

Set periodic time interval Backup_periodicity 

Create file copy File_name 

Storage_repository_name 

Backup_collection_name 

Set backup time stamp on file File_time_stamp 

Verify backups File_time_stamp 

Tabela 5- Modelo da política de backup de dados. 

Modelo de política de controlo de formatos de dados- As políticas que identificam os formatos 

dos dados que não são permitidos, por norma, enviam mensagens de aviso ou movem o ficheiro 

para uma área intermediária, ou tentam transformar o formato dos dados. Neste caso, as 

operações passam por criar metadados para listar o tipo de formatos, conferir e verificar os 

formatos dos ficheiros; 

Format Requirements Constraint State attributes for Constraint 

On ingestion of file 
 

Periodic check Time interval between checks 

For specific format type File-format_type 

For collection Collection_name 

Operations State Attributes for Operation 
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Set file format File_ID 

File_format_type 

Get file format File_ID 

File_format_type 

Check file format File_ID 

File_format_type 

Convert file format File_ID 

File_format_type 

Desired_file_format_type 

Verify file format Collection_name 

File_name 

File_format_type 

Desired_file_format_type 

Tabela 6- Modelo da política de controlo de formatos. 

Modelo de política de retenção de dados- Existem vários tipos de retenção que podem ser 

controlados através de políticas, nomeadamente, retenção com base numa data de validade 

dos dados, gestão do espaço de armazenamento com base na idade dos ficheiros (removendo 

os ficheiros mais antigos), e retenção baseada na migração; 

Data retention Constraint State attributes for Constraint 

By file File_name 

By collection Collection_name 

By storage system Storage_name 

Operations State Attributes for Operation 

Set retention period File_name 

Retention_period 

Check retention period File_name 

Retention_period 

Verify retention period File_name 

Retention_period 

Tabela 7- Modelo da política de retenção de dados. 
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Modelo de política de disposição- Após a identificação dos ficheiros que excederem o período 

de retenção, uma política de disposição pode ser aplicada para excluir ou arquivar ficheiros; 

Disposition Constraint State attributes for Constraint 

By file File_name 

By collection Collection_name 

Operations State attributes for Operation 

Define disposition policy Disposition_policy_type 

Set disposition policy File_name 

Collection_name 

Disposition_policy_type 

Apply disposition File_name 

Collection_name 

Dispoition_policy_type 

Audit_trail 

Event_log 

Verify disposition File_name 

Collection_name 

Dispoition_policy_type 

Event_log 

Tabela 8- Modelo da política de disposição. 

Modelo de política de integridade- A gestão da integridade pode exigir várias etapas 

independentes, aplicadas a cada ficheiro, por exemplo, pode-se verificar a integridade da 

ingestão através da validação de um conjunto de verificações, pode-se replicar o ficheiro em 

vários locais de armazenamento para garantir a capacidade de substituir um ficheiro 

corrompido, e pode-se verificar, de forma periódica, se os ficheiros foram corrompidos, 

verificando o número necessário de cópias e para garantir que estas são distribuídas 

corretamente; 

Integrity Constraint State attributes for Constraint 

Periodic check Time_interval 

For collection Collection_name 
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For file File_name 

For storage system Storage_system_name 

Operations State attributes for Operation 

Set checksum File_ID 

File_checksum 

Create replica File_ID 

File_replica_number 

File_replica_location 

File_replica_creation_time 

File_physical_path_name 

File_replica_checksum 

Verify checksum File_ID 

File_checksum 

Verify replicas File_ID 

File_replica_number 

File_replica_checksum 

File_storage_location 

Tabela 9- Modelo da política de integridade. 

Modelo de política de notificação- Este modelo inclui diversos tipos de notificação que podem 

ser acionados por um evento, como por exemplo, enviar e-mail para um administrador, e 

também demonstra que tipos de eventos podem ser rastreados; 

Notification Constraint State attributes for Constraint 

For specific event type Notificaion_event_type 

For user User_ID 

For collection Collection_name 

For file type File_type 

For file File_name 

For storage system Storage_system_name 

Operations State attributes for Operation 
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Set event notification type Notification_event_type 

Notification_type 

Notification_type_address 

Event notification Notification_event_type 

Notification_type 

Notification_type_address 

Event_log 

Search events Notification_event_type 

Event_log 

Tabela 10- Modelo da política de notificação. 

Modelo de política de pesquisa restrita- A pesquisa restrita pode ser vista como uma forma de 

controlo de acesso restrito. Um exemplo típico é restringir a capacidade dos utilizadores de ver 

qualquer ficheiro, exceto os seus próprios ficheiros. Isto faz com que limite os resultados das 

pesquisas. Esta política também abrange outros tipos de pesquisa restrita, nomeadamente, na 

pesquisa de metadados; 

Restricted searching Constraint State attributes for Constraint 

By collection Collection_name 

By user group User_group_ID 

By user User_name 

By collection property Collection_name 

Collection_metadata_name 

By file property File_name 

File_metadata_name 

By event Event_type 

Operations State attributes for Operation 

Issue query Metadata_name 

Tabela 11- Modelo da política de pesquisa restrita. 

Modelo de política de custos de armazenamento- Esta política tem como objetivo reduzir os 

custos de armazenamento. A abordagem pode ser integrada ao uso de cotas para limitar o uso 

máximo permitido de armazenamento, o que, por sua vez, limita o custo máximo; 
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Storage cost tracking Constraint State attributes for Constraint 

By storage system Storage_system_name 

By user group User_group_ID 

By user User_name 

By collection Collection_name 

Operations State attributes for Operation 

Record usage Storage_repository_name 

User_name 

User_usage 

Audit usage Storage_repository_name 

User_name 

User_usage 

Generate storage cost report Report_name 

Tabela 12- Modelo da política de custos de armazenamento. 

Modelo de política de acordos de utilização- Nem todas as políticas podem ser implementadas 

como regras acionáveis por computador. A criação de uma política de acordo de utilização, 

normalmente, é negociada quando uma conta é estabelecida para um utilizador e envolve 

receber um documento assinado.  

Signing of use agreements Constraint State attributes for Constraint 

Operations State attributes for Operation 

Store agreement User_name 

Creation_data 

Agreement_name 

Agreement_type 

Audit agreement User_name 

Creation_date 

Agreement_name 

Agreement_type 

Tabela 13- Modelo da política de acordos de utilização. 
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3.1.5. Repository Audit and Certification Catalogues 

O Repository Audit and Certification Catalogues, foi desenvolvido para criar procedimentos 

comuns harmonizados para certificação de repositórios no nível básico, partindo dos 

procedimentos já implementados pelo Data Seal of Approval (DSA) e pelo ICSU World Data 

System (ICSU-WDS), ou seja, pela colaboração de dois grupos de trabalho. 

O WG desenvolveu um relatório final, onde apresenta os objetivos e a metodologia adotada, os 

resultados esperados e a lista dos 18 requisitos comuns que recomenda (apresentando uma 

análise aprofundada do feedback recebido e questões destacadas para cada um dos requisitos). 

Numa primeira fase do teste, o WG aponta vários parâmetros de contextualização sobre os 

repositórios que realizaram o teste de requisitos para obter o Core Trust Seal. Após a 

identificação desses pontos, o WG apresenta um conjunto de requisitos, juntamente com uma 

orientação pormenorizada. Posto isto, os requisitos apresentados são os seguintes (Rickards et 

al. 2016): 

Infraestrutura Organizacional 

R1 (Missão e Objetivo) - O repositório deve ter uma missão explícita para fornecer acesso e 
preservar dados no seu domínio. 

R2 (Licenças) - O repositório deve manter todas as licenças aplicáveis que cobrem o acesso 
e uso de dados e monitoriza a conformidade.  

R3 (Acesso continuado) - O repositório deve possuir um plano para garantir o acesso 
contínuo e a preservação das suas propriedades. 

R4 (Confidencialidade e Ética) - O repositório deve garantir, na medida do possível, que os 
dados sejam criados, selecionados, acessíveis e utilizados em conformidade com as normas 
disciplinares e éticas. 

R5 (Infraestrutura Organizacional) - O repositório deve possuir financiamento adequado e 
número suficiente de colaboradores qualificados, geridos por meio de um sistema claro de 
governança para cumprir a missão e os objetivos de forma efetiva. 

R6 (Orientação especializada) - O repositório deve adotar mecanismos para garantir 
orientação e feedback contínuos de especialistas (internos ou externos, incluindo 
orientação científica, se relevante). 

Gestão do Objeto Digital 

R7 (Integridade e autenticidade dos dados) - O repositório deve garantir a integridade e a 
autenticidade dos dados. 

R8 (Avaliação)- O repositório deve aceitar dados e metadados com base em critérios 
definidos para garantir relevância e compreensibilidade para os utilizadores dos dados. 
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R9 (Procedimentos de armazenamento documentados) - O repositório deve aplicar 
processos e procedimentos documentados na gestão de armazenamento dos ficheiros de 
dados. 

R10 (Plano de preservação) - O repositório deve assumir a responsabilidade pela 
preservação a longo prazo e gerir essa função de maneira planeada e documentada. 

R11 (Qualidade dos dados) - O repositório deve possuir experiência adequada para lidar 
com dados técnicos e qualidade de metadados, e garantir que esteja informação suficiente 
para que os utilizadores finais possam avaliar a qualidade dos dados. 

R12 (Workflows)- O armazenamento deve ocorrer de acordo com os fluxos de trabalho 
definidos, da ingestão à disseminação. 

R13 (Descoberta e identificação de dados) - O repositório deve permitir que os utilizadores 
descubram os dados e os consultem de maneira persistente por meio de citação adequada. 

R14 (Reutilização de dados) - O repositório deve permitir a reutilização dos dados ao longo 
do tempo, garantindo que os metadados apropriados estejam disponíveis para apoiar a 
compreensão e o uso dos dados. 

Tecnologia 

R15 (Infraestruturas técnicas) - O repositório deve funcionar em sistemas operacionais 
bem suportados e noutros softwares de infraestrutura principais e deve usar tecnologias 
de hardware e software apropriadas aos serviços que fornece à sua Comunidade 
Designada. 

R16 (Segurança)- A infraestrutura técnica do repositório deve fornecer proteção para a 
instalação e para os seus dados, produtos, serviços e utilizadores. 

Informação adicional e Feedback 

R17 (Informação adicional) - Qualquer outra informação relevante que deseje fornecer no 
seu repositório. 

R18 (Feedback) 

Tabela 14- Requisitos do CoreTrustSeal. 

Fonte: adaptado e traduzido de (Rickards et al. 2016) 

 

3.1.6. Recommendation on Research Data Collections 

Desenvolvida pelo Research Data Collection Working Group, esta recomendação tem como 

objetivo fornecer um modelo abrangente para coleções acionáveis e uma especificação de 

interface técnica para permitir a interação cliente-servidor. O relatório desenvolvido pelo WG, 

relata os primeiros esforços da adoção e da implementação em comunidades e instituições, e 

fornece perspetivas sobre o uso de tipos de dados em relação com estruturas de recolha, 

destacando caminhos para possíveis trabalhos futuros. 
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A juntar a esses pontos, o WG fornece uma lista de requisitos que se aplicam a coleções através 

de implementações e disciplinas. É de salientar que este conjunto de requisitos foram reunidos 

a partir de uma investigação realizada antes do estabelecimento do WG. Contudo, o WG deu 

andamento ao trabalho durante a sua existência. A lista de requisitos apresentados é a seguinte 

(Weigel et al. 2017): 

• As coleções devem conter PID únicos, registados globalmente. A especificação da API 

baseia-se na presença de identificadores; 

• Os objetos numa coleção devem conter identificadores únicos. Podem ser PID, mas 

também identificadores únicos no contexto de um sistema específico, desde que 

permaneçam referências válidas durante as alterações na localização do objeto no 

sistema; 

• As informações de estado mínimo nos objetos devem permanecer recuperáveis usando 

o identificador além da vida útil do objeto; 

• Não deve ser realizada nenhuma suposição referente à vida útil das coleções. Sendo que, 

as coleções podem ser excluídas a qualquer momento ou mantidas por longos períodos 

temporais, dependendo do seu uso; 

• As coleções podem conter sub-coleções, mas nunca vice-versa. Deve ser possível 

restringir essa regra para coleções individuais; 

• Os objetos podem pertencer a mais de uma coleção; 

• Uma única coleção pode conter objetos armazenados e provenientes de diferentes 

locais; 

• As coleções são finitas; 

• Qualquer objeto que possua vários identificadores, também pode ser referido por 

vários identificadores numa única coleção; 

• As coleções devem oferecer ações bem definidas (como criar, ler, atualizar, excluir) que 

podem ser executadas por agentes de software com o mínimo de contexto adicional 

necessário; 

• Um agente de software deve ser ativado para determinar o uso, ou restrições 

comportamentais, de uma coleção consultando uma ação específica da coleção. Não é 

necessário que o “chamador” conheça o modelo subjacente de forma antecipada, exceto 

no caso de criação de coleções. Isto significa que, o registo da coleção deve ser 

responsável por expressar os recursos que qualquer modelo de coleção permite, e um 
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único registo pode suportar vários modelos paralelos para coleções; 

• Deve ser possível registar a função de um objeto numa coleção específica, independente 

da função que a mesma possui no contexto de outras coleções. 

Além destes requisitos funcionais, é necessário ter em conta que os requisitos de 

implementação e extensibilidade variam entre implementações. A API para operar com uma 

coleção deve ser consistente, mas deve ser possível que a maneira pela qual a API é 

implementada, bem como o âmbito das operações suportadas pela API, sejam variáveis. 

Para finalizar, esta variabilidade precisa de estar presente e ser suportada em vários níveis 

diferentes: a funcionalidade oferecida pelo serviço e a funcionalidade implícita na própria 

coleção. Em ambos os casos, as variações devem ser explicitamente expressas por meio do 

modelo de dados, e detetáveis por computador com operações de API. 

3.1.7. Metadata Standards Directory 

Este conjunto de recomendações16 foi elaborado pelo Metadata Standards Directory WG, que 

em conjunto com o Digital Curation Centre (DCC) do Reino Unido, desenvolveu o diretório 

para alcançar metas adicionais em termos de cobertura, facilidade de manutenção e 

sustentabilidade. O WG forneceu atualizações e adições às entradas no diretório DCC, e 

desenvolveu uma segunda instância do diretório a manter pela comunidade. 

Para além de desenvolver o próprio diretório, o WG também recolheu casos de uso para dar 

visibilidade ao grupo, para o Data in Context Interest Group, e para o Metadata Interest 

Group (Greenberg et al. 2016). 

O diretório do DCC, devido a iniciativas para formalizar esquemas de metadados disciplinares, 

fornece links para informação sobre padrões de metadados disciplinares, incluindo perfis, 

ferramentas para implementar os padrões, e casos de uso. O diretório engloba áreas como, 

Ciências Sociais e Humanidades, Ciência Física, Biologia, Ciência da terra.  

Para as disciplinas que ainda não se estabeleceram num padrão de metadados e para os 

repositórios que trabalham com dados multidisciplinares, o diretório dispõe de uma secção 

para Dados de Investigação Gerais, que se vinculam a informação sobre padrões mais amplos 

de metadados que foram adaptados para atender às necessidades dos dados de investigação. 

3.1.8. 23 Things: Libraries for Research Data 

A recomendação intitulada 23 Things: Libraries for Research Data, tem como objetivo 

 
16 Recomendações disponíveis em: http://rd-alliance.github.io/metadata-directory/ 
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fornecer uma visão geral de recursos úteis e ferramentas online livres que poderão servir para 

integrar a gestão de dados de investigação no trabalho prático dos profissionais das bibliotecas. 

O seu lema é “Partilhar Dados Científicos sem Barreiras”. 

O documento realizado pelo Libraries for Research Data Interest Group, foi traduzido para 11 

idiomas diferentes, com o intuito de ter maior alcance dentro do público-alvo. Esta 

recomendação apresenta uma lista pormenorizada de recursos e ferramentas de apoio à gestão 

de dados e incentivo a melhores práticas. 

Apresenta um conjunto de recursos de aprendizagem, com o intuito de ajudar os bibliotecários 

a aplicar os princípios da Biblioteconomia e da Ciência da Informação para resolver problemas 

e fornecer novos serviços relacionados com a Gestão de Dados de Investigação. 

Na temática dos dados de referência e disseminação, o IG tem como foco criar relações entre 

os bibliotecários e os investigadores, isto para que os bibliotecários possam identificar as 

necessidades dos investigadores e estudantes no domínio da Gestão dos Dados. 

Em relação aos DMP, a recomendação tem como objetivo familiarizar os bibliotecários com os 

requisitos dos financiadores da ciência, de forma a disponibilizar recursos para auxiliar os 

investigadores no desenvolvimento e implementação de Planos de Gestão de Dados. Focando 

em ferramentas de DMP, nomeadamente a DMPTool. 

Em seguida, o IG apela ao envolvimento dos profissionais das bibliotecas na literacia de dados, 

para que possam identificar as necessidades dos utilizadores em relação aos dados, na 

capacidade de os localizar, avaliar e utilizar. 

No que diz respeito aos metadados, os bibliotecários devem apoiar na organização, 

classificação e descrição dos dados de investigação, de forma a gerar normas e esquemas de 

metadados com a finalidade de suportar a pesquisa e a preservação dos dados. Neste sentido, 

o IG recomenda o diretório de Metadata Standards para os profissionais das bibliotecas 

identificarem a norma e o esquema de metadados mais apropriados. 

Os bibliotecários apoiam a promoção dos dados na investigação, no incentivo à citação dados, 

facilitando a atribuição de identificadores persistentes para conjuntos de dados e para criação 

de interligações entre publicações e dados. Para este propósito, o IG fornece recursos (como a 

DataCite), para apoiar os investigadores a criar conjuntos de dados citáveis e para auxiliar os 

utilizadores a atribuir créditos e a medir o impacto através do registo de DOIs (Digital Object 

Identifier) para conjuntos de dados. 

No campo ligado às Licenças e Privacidade, o IG recomenda o guia do DCC “sobre como 

atribuir licenças aos dados pode ajudar os bibliotecários no trabalho com os investigadores a 
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selecionarem as licenças adequadas para os seus dados.”. 

No que diz respeito à Preservação Digital, os bibliotecários juntamente com a comunidade 

arquivística, procuram desenvolver e implementar infraestruturas e práticas que assegurem a 

acessibilidade e a reutilização de coleções de dados. Para esta finalidade, o IG recomenda 

“Compreender vocabulários e normas para arquivos digitais, usando o modelo de referência 

OAIS e certificações de repositórios digitais confiáveis como a ISO 16363 e o Data Seal of 

Approval.”, e ferramentas para ajudar na preservação digital usando o registo COPTR17. 

Por último, o Libraries for Research Data Interest Group, incentiva à criação de comunidade 

de Gestão de Dados, dando o Australian National Data Service como referência. Para além 

disso, refere algumas conferências anuais que lidam com dados de investigação e envolvem os 

bibliotecários (IDCC, RDAP, IASSIST e RDA) (Príncipe, Witt, e RDA Libraries for Research 

Data Interest Group 2016). 

3.1.9. Workflows for Research Data Publishing: Models and Key Components 

As recomendações do RDA/WDS Publishing Data Workflows Working Group surgiram 

através de um trabalho realizado, com o objetivo de examinar o papel dos repositórios na 

publicação de dados, assim como caracterizar os fluxos de trabalho resultantes. Como 

resultados, o WG foi capaz de identificar componentes comuns e práticas padrão, como parte 

de um modelo de referência para publicação de dados, e descobrir diferenças, lacunas e 

desafios a serem considerados.  

No que diz respeito aos componentes, o WG identificou aqueles que mais contribuem para um 

modelo de referência genérico para publicação de dados, fazendo a distinção entre serviços 

básicos e complementares. Na Figura 6, é possível constatar que o conjunto básico de serviços 

consiste em entradas num repositório de dados confiável, incluindo um identificador 

persistente, padrões de metadados e curadoria básica. 

 
17 Community Owned digital Preservation Tool Registry 
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Figura 6- Componentes-chave para publicação de dados. 

Fonte: (Dallmeier-Tiessen et al. 2016) 

Através desta análise pormenorizada o WG lançou as recomendações para as organizações que 

querem criar ou melhorar os seus workflows. Sendo assim, o WG recomenda: 

• Sempre que uma organização inicia a construção do seu workflow determine, 

pormenorizadamente, cada componente um por um relatando, de forma clara, como 

cada bloco de construção se encaixa no workflow geral, referindo o seu objetivo final. 

É de salientar que os componentes devem ser partilháveis; 

• Usar, sempre que possível, os padrões mais comuns para facilitar a interoperabilidade 

e permitir extensões com base no trabalho de terceiros (por exemplo o Dublin Core 

como padrão de metadados), e se aplicável, usar padrões disciplinares; 

• Implementar e aderir aos padrões de citação de dados, incluindo o uso de PIDs. Isto, 

juntamente com o uso dos DOIs nos documentos, faz com que as ligações entre os 

dados e publicações possam ser recolhidas automaticamente; 

• As organizações insiram informação complementar nas funções, fluxos de trabalho e 

serviços. Esta recomendação faz com que os repositórios se tornem mais confiáveis, 

criando valor para os mesmos (Dallmeier-Tiessen et al. 2016). 

3.1.10. Wheat Data Interoperability Guidelines, Ontologies and User Cases 

A presente recomendação, foi desenvolvida pelo Wheat Data Interoperability WG. Este grupo 

visa promover a adoção de padrões, vocabulários e melhores práticas comuns para a gestão de 

dados do trigo, visa facilitar o acesso, descoberta e reutilização dos dados, e por fim, facilitar a 

integração de dados. 
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As guidelines de interoperabilidade destes dados (ver anexo 11), descrevem um conjunto de 

regras orientadoras para promover a interoperabilidade, com o objetivo de ajudar os 

investigadores a criar, gerir e trocar dados (Dzalé Yeumo et al. 2016). 

3.1.11. 39 Hints to facilitate the use of semantic for data on agriculture and 

nutrition 

A recomendação intitulada 39 Hints to Facilitate the Use of Semantics for data on Agriculture 

and Nutrition, foi desenvolvida pelo RDA Agrisemantics WG, com o intuito de promover o uso 

da semântica para dados agrícolas com o objetivo de melhorar a interoperabilidade de dados 

na área da agricultura.  

O documento divide-se em dois tipos de recomendações. As recomendações denominadas pelo 

WG como de “alto nível”, que se estende de uma forma geral aos investigadores e profissionais. 

E as recomendações (que se procedem das de alto nível) dirigidas aos profissionais de acordo 

com a sua área de especialização. 

Torna-se importante clarificar que, para o WG fornecer as recomendações, efetuou um 

trabalho de investigação para perceber o cenário atual do uso de recursos semânticos com 

dados agrícolas, realizando entrevistas a membros do próprio grupo, bem como numa 

investigação bibliométrica e uma análise dos repositórios existentes. O WG concluiu que, 

apesar da semântica apresentar muitas aplicações possíveis e do interesse demonstrado pela 

pesquisa e pelo setor, a sua implementação e uso estão, na realidade, muito atrasados. Isto 

deve-se ao facto de um grande número de recursos não estar em formatos legíveis por máquina 

e não possuírem APIs (Application Programming Interface) públicas, havendo a necessidade 

de os transferir para a web, e criar recursos semânticos apropriados. Com base na análise, o 

WG ao avaliar a atual realidade do trabalho com recursos semânticos, recolheu casos de uso 

relacionados com exemplos de trabalho e limitações reais, com o intuito de descobrir perfis 

(habilidades e funções) envolvidos no trabalho com recursos semânticos. Foram ainda 

identificadas limitações na usabilidade do software, limitações na disponibilidade de 

ferramentas, assim como na interoperabilidade das ferramentas. 

Com base nisto, as recomendações de alto nível (high level recommendations - HLR) 

fornecidas pelo WG são as seguintes (RDA Agrisemantics Working Group 2019): 

HLR1 - “Fomentar o desenvolvimento de uma estrutura genérica para trabalhar com Recursos 

Semânticos (RS)”, sendo que essa estrutura deve ser disponibilizada online e ser facilmente 

adaptável de acordo com as tarefas a serem executadas (conceção, edição, atualização, 

verificação de qualidade, validação, criação de metadados (de preferência automático) e 
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publicação), com os domínios a serem abordados, e com as competências necessárias do 

utilizador. 

De uma forma resumida, esta recomendação tem como objetivo apoiar o trabalho colaborativo, 

tendo em consideração as necessidades de profissionais sem especialização na área da 

semântica (ex.: especialistas de domínios, gestores de dados, entre outros). Para além disso, 

apela à reutilização de recursos existentes (sempre que possível), com o intuito de reduzir carga 

de trabalho e aumentar a interoperabilidade (é necessário ter em consideração aspetos da 

legalidade da interoperabilidade, e políticas de licenciamento apropriadas). 

HLR2 - “Apoiar iniciativas destinadas ao desenvolvimento de ferramentas e recursos para 

alinhamento (mapeamento semântico)” incluindo, atividades relacionadas com o 

desenvolvimento de ferramentas inovadoras para criar, validar, e manter o alinhamento entre 

dois recursos semânticos, ou entre um conjunto de dados e um recurso semântico; atividades 

relacionadas com a promoção de um standard para expressar o alinhamento entre o recurso 

semântico expresso em pouco, ou nenhum, formato acionável por máquina; e atividades 

relacionadas com o desenvolvimento e a manutenção a longo prazo de recursos de baixo nível 

para objetos comuns de interesse na agricultura (espécies, doenças, produtos alimentares), 

oferecendo PIDs. É de salientar que, os recursos suportados devem estar em conformidade 

com as recomendações do W3C e têm de ser publicados de acordo com os princípios FAIR. 

HLR3 - “Promover a adoção de modelos comuns de metadados para a descrição de recursos 

e alinhamentos semânticos, e o uso de identificadores globais para facilitar a reutilização, 

garantir o rastreamento do uso e a citação”. De forma sucinta, para aplicar esta recomendação, 

é necessário reunir e promover um conjunto de modelos de metadados personalizados para 

descrever recursos e alinhamentos semânticos. Neste sentido, é importante adotar, de forma 

ampla, os identificadores globais persistentes em vários níveis, sendo que, o WG recomenda 

que o sistema escolhido seja amplamente adotado e que seja tido em consideração, logo de 

início, a interoperabilidade dos dados. 

HLR4 - “Criar cursos sobre semântica e integrá-los nos currículos”, tanto para as ciências da 

computação, gestão e análise de dados e informação agronomia, bioinformática, entre outras. 

De forma geral, todas essas áreas contribuem para uma adoção mais ampla da semântica, para 

lidar com dados agroalimentares. 

No que diz respeito às recomendações de acordo com as funções e habilidades de cada 

profissional, o WG dividiu as recomendações por categorias de profissionais: 

• “Developers of tools for manipulating semantic structures” 
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De forma geral, o WG recomenda o desenvolvimento de ferramentas que possam ser adaptadas, 

com o intuito de reduzir as tarefas dos utilizadores; que se usem licenças de código aberto, de 

forma a promover o acesso a infraestruturas públicas através do software; que se desenvolvam 

ferramentas que suportem as práticas recomendadas conhecidas para a tarefa em questão, ou 

seja, que incluam a implementação de métricas FAIR para atribuir o nível de FAIRness a 

recursos semânticos; e que seja fornecida, se possível em diferentes idiomas, a documentação 

sobre as ferramentas e/ou kits de ferramentas utilizadas. 

Em termos de usabilidade, o WG recomenda que se considerem especialistas não-semânticos 

no desenvolvimento de ferramentas, para que sejam mais fáceis de usar a todos os níveis, as 

ferramentas devem oferecer um suporte adequado a cada utilizador, e devem ser baseadas na 

cloud para que não seja preciso instalação local, de forma a promover o trabalho colaborativo; 

a implementação da geração (semi) automática de metadados e protocolos de transferência 

para passar os metadados de uma ferramenta para outra, com o intuito de evitar a duplicação 

de metadados nos diferentes estágios de criação, e a reutilização de recursos semânticos. 

No que diz respeito às características, o WG recomenda que nesta categoria de profissionais, 

os mesmos guiem os utilizadores na escolha do formato apropriado e na abordagem de 

modelação para representar um recurso semântico (do inglês Semantic Resource - SR); a 

personalização de ferramentas de edição e alinhamento; a verificação automática da qualidade 

na estrutura e no conteúdo do SR, permitindo a reutilização de ferramentas e algoritmos 

existentes; a interligação de ferramentas ou serviços a repositórios SR nos domínios de 

interesse do utilizador, com o objetivo de facilitar a reutilização de recursos; mecanismos que 

notifiquem quando um recurso semântico tem uma nova versão disponível; implementar o uso 

de metadados e o registo da proveniência de conceitos nos processos de alinhamento; 

adicionar serviços de descoberta de alinhamento que lidem com pontos de extremidade 

SPARQL e o desenvolvimento de algoritmos e ferramentas para extrair grandes conjuntos de 

alinhamentos. 

• “Semantic professionals” 

Neste grupo, o WG recomenda que seja possível tornar os recursos semânticos acessíveis, 

pesquisáveis, interoperáveis e reutilizáveis (aplicando as recomendações do W3C e os 

princípios FAIR); publicar novas versões nos repositórios que manipulem versões e criem 

mecanismos para informar os utilizadores sobre as alterações efetuadas; permitir a 

possibilidade de publicar os recursos semânticos em diferentes níveis de maturidade; usar as 

melhores práticas para modelar, implementar e usar o RS sempre que possível; reutilizar os 

recursos existentes sempre que possível; considerar formar uma comunidade de prática para 
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a criação e manutenção a longo prazo de RSs; promover ou criar padrões para expressar 

alinhamentos entre recursos expressos em diferentes formatos; desenvolver métricas para 

avaliar o uso de recursos; comunicar os benefícios da semântica por meio de estudos de caso, 

práticas recomendadas, lições aprendidas, experiências partilhadas, e histórias de sucesso. 

• “Developers of tools/platforms consuming SRs” 

Nesta categoria o WG recomenda que estes fiquem a par do desenvolvimento das tecnologias 

semânticas; incluem funcionalidades para pesquisar, descobrir, documentar, visualizar etc., 

dados de acordo com o RS utilizado; que integrem a semântica às ferramentas e serviços 

convencionais para descrever, anotar ou estruturar dados e serviços; sempre que possível, 

implementar tipos de dados habilitados semanticamente em dados, ferramentas e serviços, de 

forma a descrever recursos de dados comuns usados na agricultura e nutrição; e por fim, 

suportar a conversão de dados de e para RDF (importação/exportação). 

• “Data managers, data producers” 

Para este grupo de profissionais, o WG recomenda que fiquem a par do desenvolvimento das 

tecnologias semânticas; que tornem explícito quais os SRs utilizados no seu conjunto de dados; 

que desenvolvem, caso não esteja disponível, tipos de dados habilitados semanticamente para 

recursos comuns usados para descrever dados na agricultura e nutrição, por exemplo; 

recomenda que este grupo prefira as ferramentas de recolha de dados que suportem tipos de 

dados habilitados semanticamente para estruturar e documentar os dados; e por fim, caso 

criem um mapeamento entre conjuntos de dados, forneça documentação para os processos e 

também para o resultado. 

 

3.2. Histórias de adoção 

Apesar da RDA ter surgido apenas em 2013, já são vários os casos de adoção das 

recomendações. Para a RDA as histórias de adoção18 são uma forma de inspiração e maior 

aceitação dos seus resultados por parte das comunidades. Assim, quando uma organização 

adota pelo menos uma recomendação, divulga a sua história de adoção através de um 

documento onde expõe os desafios que enfrentaram, o impacto para a organização, e o valor 

adicionado após a adoção das mesmas.  

De forma a conhecer todos esses casos de adoção divulgados, foi elaborado uma tabela onde, 

 
18 Disponível em: https://www.rd-alliance.org/recommendations-outputs/adoption-stories 
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resumidamente, demonstra todos os parâmetros que constam nos documentos redigidos pelas 

organizações que aplicaram as recomendações (ver anexo 12). Esta análise revelou-se 

importante no sentido em que forneceu perspetivas de diferentes organizações que adotaram 

as recomendações, e isso auxilia outras organizações que pretendem iniciar uma adoção, 

demonstrando potenciais recursos necessários, dificuldades e potenciais vantagens. 

Como referido anteriormente, os WG da RDA desenvolvem recomendações com finalidades 

distintas, isto resulta em adoções por diferentes tipos de organizações, nomeadamente data 

centre, arquivos, unidades de investigação, organizações mundiais (como é o exemplo da 

OECD), entre outras. Os objetivos da adoção das recomendações passam, maioritariamente, 

para melhorar os seus serviços. Exemplo disso são o DANS (Data Archiving and Networked 

Services), o CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation), entres 

outros, que adotaram a recomendação Repository Audit and Certification Catalogues. 

Segundo as histórias de adoção fornecidas pelas organizações, estas relatam, de forma comum, 

que o principal objetivo era elevar o nível dos seus repositórios, tornando-os confiáveis através 

da certificação. Esta recomendação obrigou os adotantes a rever vários aspetos importantes, 

identificando áreas para melhoria.  

O Repository Audit and Certification Catalogues é uma recomendação que apresenta 

requisitos detalhados e por isso o processo de adoção leva o seu tempo. Contudo, segundo os 

casos de adoção, esse processo resultou num trabalho colaborativo entre vários membros de 

diferentes departamentos da organização, melhorando assim a comunicação interna.  

O INRA (French National Institute for Agricultural Research) também foi uma das 

organizações que adotaram recomendações da RDA, nomeadamente o FAIRsharing: 

standards, databases, repositories and policies e as 23 Things: Libraries for Research Data. 

O INRA afirma que a RDA tem um impacto real, no sentido da implementação de diretrizes e 

recomendações, o que ajuda organizações que lidam com toneladas de dados e, por exemplo, 

apresentam mão de obra limitada nas atividades de tecnologia de informação. O INRA ainda 

acrescenta que a relação com as recomendações da RDA auxiliou na tomada de decisão, sendo 

que contribuiu para escolhas mais atempadas e bem informadas. Isso deve-se à imensa 

partilha de informação e experiência entre pessoas e organizações. 

Em suma, as recomendações forneceram uma visão geral de melhores práticas para as 

organizações, incentivando decisões tomadas com vista a desenvolvimentos, de diferentes 

níveis, a longo prazo. 

  



 

63 

4. Casos de Estudo 

Nas secções que se seguem são apresentados os casos de estudo para aplicação das 

recomendações da RDA anteriormente abordadas. É de salientar que, para cada um dos casos, 

foi adotada a metodologia descrita anteriormente envolvendo, numa primeira fase, a realização 

de entrevistas aos participantes, e numa segunda fase questionários. 

Os casos de estudo abrangem diferentes stakeholders, nomeadamente bibliotecários, 

investigadores, gestores de informação e curadores de dados. Para cada um foram selecionadas 

recomendações tendo em atenção as necessidades expressas pelos participantes. 

Para cada caso, foi necessário efetuar um primeiro contacto, através de email com um membro 

de cada organização, com o intuito de dar a conhecer o trabalho desenvolvido com as 

recomendações da RDA, abordando as recomendações que, numa primeira análise, seriam 

mais adequadas ao domínio. Posteriormente, e caso fosse necessário, procedemos a uma 

pequena reunião para esclarecer dúvidas surgidas após o primeiro contacto. 

Numa segunda fase, foi proposta a realização de uma entrevista semiestruturada para auxiliar 

a identificação dos níveis de conhecimento e de experiência de cada participante em RDM. 

Posto isto, através da informação recolhida nas entrevistas, foi possível identificar cenários de 

adoção das recomendações tendo em vista as suas necessidades, o que significa que foram 

identificadas prioridades para cada um dos casos.  

Os casos de uso são apresentados com uma breve descrição da organização, seguindo-se os 

resultados das entrevistas realizadas, os cenários de adoção identificados para cada um, e da 

avaliação dos cenários através de questionários. 

É de salientar que, como instrumentos utilizados, os questionários usam vários tipos de 

questões. São incluídas questões de resposta aberta, com o objetivo de dar oportunidade ao 

inquirido de desenvolver a sua resposta, e questões de resposta fechada. Nas questões de 

resposta fechada incluíram-se respostas de escolha múltipla, respostas de escala de 1 a 5 para 

avaliar o grau de interesse de 1 (nenhum interesse) a 5 (muito interesse) e a dificuldade de 

implementação das recomendações de 1 (muito fácil) a 5 (muito difícil), e escalas de 0 a 10, 

onde são avaliados o nível de conhecimento de RDM dos inquiridos antes e após a leitura e 

análise das recomendações propostas.  

4.1. O caso da Biblioteca da FEUP 

A Biblioteca da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto tem como missão fornecer 

aos alunos, docentes, investigadores e técnicos a informação de cariz pedagógico, técnico e 
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cultural de suporte às suas atividades académicas e funcionais, ao seu desenvolvimento 

cultural e à sua integração social. 

Para este caso foi selecionada inicialmente a recomendação 23 Things: Libraries for Research 

Data, que funciona como um dos outputs da RDA. A aplicação desta recomendação tem como 

objetivo inserir a Gestão de Dados de Investigação no trabalho prático dos bibliotecários, de 

forma a que possam auxiliar e esclarecer dúvidas que possam surgir dos investigadores. Este 

tipo de apoio fará com que a Biblioteca da FEUP participe, de forma direta, nos projetos de 

investigação dos investigadores que procuram a biblioteca da FEUP como um possível aliado, 

na medida em que esta se torne um serviço de apoio aos investigadores. 

4.1.1. Análise da entrevista 

Esta entrevista foi realizada ao Doutor Luís Miguel Costa, diretor dos serviços de 

documentação e informação na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto que 

agregam três serviços: a biblioteca, o arquivo e o museu. O Dr. Luís Miguel Costa demonstra 

interesse nas questões RDM através de participações frequentes em seminários e congressos, 

nomeadamente no Fórum de Gestão de Dados de Investigação. Como membro da biblioteca 

da FEUP, incentiva outros profissionais da biblioteca para participarem nas formações 

disponibilizadas.  

Através da entrevista realizada (ver anexo 13) foi possível perceber o posicionamento da 

biblioteca da FEUP no que diz respeito ao acompanhamento da evolução da RDM. Através das 

questões da entrevista, constatou-se que cada vez há mais interesse em envolver, não só a 

biblioteca da FEUP, mas todas as bibliotecas da UP, no trabalho ligado com a gestão de dados, 

no desenvolvimento de uma política RDM de forma a iniciar um trabalho formal nesta área.  

Contudo, um dos obstáculos apontados na entrevista foi que a biblioteca, por si só, não reúne 

as condições necessárias para avançar com uma política e com um serviço de apoio à gestão de 

dados, pois isto requer investimentos e recursos humanos. 

Para além disso, foi ainda possível constatar que existe interesse em fornecer uma formação 

aos colaboradores sobre RDM, para que consigam dar resposta às necessidades dos seus 

utilizadores. Porém, não é uma prática estabelecida e, segundo o entrevistado, os 

investigadores ainda não vêem a biblioteca como um parceiro nesta área, ou seja, os 

investigadores recorrem à biblioteca apenas quando procuram respostas a perguntas muito 

específicas, e não envolvem a biblioteca nos processos de planeamento. Isto dificulta o 

envolvimento direto da biblioteca com projetos de investigação devido às reservas impostas 

pelos investigadores. 
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Por fim, na perspetiva do entrevistado, as bibliotecas da UP precisam de desenvolver um 

serviço que funcione como apoio aos projetos de investigação, onde a biblioteca assumiria 

funções tais como dar formação aos investigadores, complementado com suporte nas 

atividades de organização de dados e gestão corrente dos projetos. Em forma de exemplo, em 

cada projeto de investigação existiria um responsável pela gestão de dados a cooperar com a 

biblioteca. Por sua vez, a biblioteca daria formação na utilização de ferramentas ou plataformas 

específicas e adequadas e na construção dos metadados, de forma a que no fim do projeto os 

dados pudessem ser publicados, de acordo com os princípios FAIR. 

4.1.2. Cenários de aplicação das recomendações da RDA 

A análise da entrevista sugere que existem duas prioridades no que diz respeito à RDM, 1) criar 

uma política de RDM para a Biblioteca da FEUP, e 2) dar formação sobre RDM aos 

profissionais da biblioteca. Estas atividades têm como objetivo integrar o trabalho dos 

profissionais da biblioteca com as questões práticas da gestão de dados, e consequentemente 

dar a conhecer recursos para auxiliar o trabalho dos investigadores que procuram apoio na 

biblioteca da FEUP. 

Para estas finalidades, foram analisadas e selecionadas duas recomendações da RDA que darão 

suporte para que os objetivos estipulados sejam cumpridos, nomeadamente a recomendação 

FAIRsharing: standards, databases, repositories and policies, e a recomendação 23 Things: 

Libraries for Research Data.  

Posto isto, na Tabela 15 estão descritos os dois cenários sugeridos. 

CENÁRIO 1: Pesquisar políticas com potencial interesse para a biblioteca 

Recomendação: FAIRsharing : standards, databases, 

repositories and policies 

OBJETIVO 

PASSO 1: Aceda ao documento da 

recomendação FAIRsharing 

Através destes passos, 

pretende-se avaliar a 

compreensão da 

recomendação, a sua 

utilidade, e se através 

do catálogo conseguiu 

encontrar políticas de 

interesse. 

 

PASSO 2: Através da recomendação, 

analise e aceda ao catálogo de 

políticas do FAIRsharing 

NOTA : Caso tenha 

dificuldades em aceder ao 

catálogo através da 

recomendação, aceda por 

https://fairsharing.org/ 

https://fairsharing.org/
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PASSO 3: Pesquise por políticas com 

potencial interesse para a 

biblioteca da FEUP 

CENÁRIO 2: Aumentar o conhecimento sobre as questões e serviços da 

RDM 

Recomendação: 23 Things: Libraries For Research Data OBJETIVO 

PASSO 1: Aceda ao documento da 

recomendação 23 Things 

Através destes passos, 

pretende-se aumentar 

o conhecimento das 

questões práticas da 

RDM com o intuito de 

dar formação aos 

profissionais da 

biblioteca da FEUP 

para, posteriormente,  

serem capazes de 

prestar auxílio aos 

investigadores que 

solicitam apoio à 

biblioteca para os seus 

projetos de 

investigação 

 

PASSO 2: Analise de forma 

pormenorizada, todos os 23 

pontos inseridos no 

documento 

PASSO 3: Identifique recursos com 

potencial interesse de 

implementação e utilidade 

Tabela 15- Cenários para a Biblioteca da FEUP. 

4.1.3. Análise do questionário 

Após a solicitação da realização dos cenários por parte do Dr. Luís Miguel Costa, foi enviado 

um questionário (ver anexo 18) que tinha como objetivo avaliar a interação do participante 

com as recomendações, e a sua utilidade e o esforço de implementação.  

No que diz respeito ao Cenário 1, o participante demonstrou já possuir conhecimento sobre os 

conceitos e maior parte das siglas apresentadas na recomendação do FAIRsharing, o que 

resultou numa fácil interpretação da mesma. Após efetuar as pesquisas por políticas no 

catálogo do FAIRsharing, foi capaz de identificar algumas políticas de alguns editores, 

nomeadamente, ASC, Elsevier, Springer e Wiley.  

Segundo o inquirido, os recursos que identificou na pesquisa foram considerados com 
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interesse para o mesmo. No que diz respeito ao esforço de implementação, o inquirido 

respondeu com um 3, o que significa que o grau de dificuldade de implementação das políticas 

identificadas no catálogo poderá ser moderado. 

Em relação aos recursos disponibilizados na recomendação 23 Things: Libraries for research 

data, que foi usada para a concretização do cenário 2, foram úteis para expandir o 

conhecimento do inquirido sobre os serviços referentes à gestão de dados. 

De igual forma, poderão auxiliar o trabalho do bibliotecário na resolução de problemas e na 

perceção de como providenciar novos serviços relacionados com a gestão de dados, visto que a 

recomendação apresenta alguns recursos de formação que permitem o aprofundamento dos 

conhecimentos e apresenta ferramentas de apoio direto à curadoria de dados. 

No que diz respeito aos recursos específicos de metadados, embora não sendo considerados 

como úteis para perceber o que são esquemas de metadados, a recomendação motivou-o a 

consultar esquemas de metadados. Neste contexto, o inquirido concorda totalmente que os 

bibliotecários devem auxiliar na organização, classificação e descrição dos dados de 

investigação dos investigadores.  

Esta seria uma boa forma de relacionar o trabalho do bibliotecário com os projetos de 

investigação, ou seja, utilizar os recursos disponibilizados na recomendação proposta faria com 

que a biblioteca da FEUP se tornasse capaz de acompanhar um projeto de investigação, desde 

a fase de planeamento até à descrição de dados. E assim sendo, que a mesma fosse considerada 

pelos investigadores como uma parceira, apelando ao apoio dos profissionais da biblioteca 

para as questões referidas anteriormente, na organização, classificação e descrição dos dados. 

Em seguida, o inquirido foi questionado sobre o interesse para cada um dos recursos 

disponibilizados na recomendação 23 Things: Libraries for research data, com as respostas 

da Tabela 16. 

Escala Pontos da recomendação 

1 (Nenhum interesse) - 

2 (Pouco interesse) - 

3 (Indiferente) • Desenvolvimento de materiais para apoiar outros 

bibliotecários;  

• Fórum DataQ; 

• Localizar ferramentas disponíveis para ajudar na preservação 

digital usando o registo COPTR;  

• Participar em conferências sobre dados de investigação; 
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• Fazer parte da RDA juntando-se ao Grupo de Interesse em 

Bibliotecas para Dados de Investigação, e acompanhar os 

trabalhos desenvolvidos sobre gestão de dados. 

4 (Interesse) • Recomendações da LIBER;  

• Tesauro de e-Science;  

• Familiarização com os requisitos dos financiadores através de 

ferramentas como a DMPTool;  

• Auxiliar os investigadores a publicar e partilhar dados usando 

repositórios livres online. 

5 (Muito interesse) • Ciclos de vida dos dados (Modelo DCC);  

• Cursos MANTRA para formação;  

• Bibliografia atualizada sobre Curadoria Digital;  

• Guias criados por bibliotecários para os utilizadores 

aprenderem mais sobre gestão de dados;  

• Encetar uma conversa com investigadores conduzindo 

entrevistas sobre dados e a sua gestão;  

• Conhecer melhor as necessidades dos investigadores lendo ou 

criando o seu perfil de curadoria de dados;  

• Integrar a gestão de dados nos programas de capacitação de 

Literacia da Informação;  

• Recorrer ao diretório de Metadata Standards para identificar 

esquemas de metadados;  

• Incentivar os investigadores na citação de dados;  

• Apoiar a seleção de licenças para publicação de dados dos 

investigadores (usar o guia do DCC);  

• Auxiliar os investigadores na identificação de dados sensíveis 

e confidenciais (DATA-PROTECTION do JISC); 

• Compreender vocabulários e normas para arquivos digitais 

para auxiliar na preservação digital;  

• Localizar um repositório apropriado no diretório de 

repositórios de dados re3data.org. 
Tabela 16- Escala de avaliação do interesse das 23 Things. 

Através destes resultados, é possível constatar que a maioria dos recursos tem muito interesse 

para o inquirido, e que não qualificou nenhum recurso com “Nenhum interesse”.  

Para os mesmos recursos, o inquirido também foi questionado sobre o grau de dificuldade de 

implementação. O Dr. Luís Miguel Costa teria que, na sua perspetiva, avaliar o esforço de 

implementação de cada recurso para a biblioteca da FEUP. Os resultados estão apresentados 

na Tabela 17. 

Escala Pontos da recomendação 

1 (Muito fácil) - 
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2 (Fácil) • Tesauro de e-Science;  

• Cursos MANTRA para formação;  

• Bibliografia atualizada sobre Curadoria Digital;  

• Guias criados por bibliotecários para os utilizadores 

aprenderem mais sobre gestão de dados;  

• Incentivar os investigadores na citação de dados;  

• Localizar um repositório apropriado no diretório de 

repositórios de dados re3data.org;  

• Auxiliar os investigadores a publicar e partilhar dados usando 

repositórios livres online;  

• Participar em conferências sobre dados de investigação;  

• Fazer parte da RDA juntando-se ao Grupo de Interesse em 

Bibliotecas para Dados de Investigação, e acompanhar os 

trabalhos desenvolvidos sobre gestão de dados. 

3 (Nem fácil, nem 

difícil) 

• Recomendações da LIBER;  

• Encetar uma conversa com investigadores conduzindo 

entrevistas sobre dados e a sua gestão;  

• Familiarização com os requisitos dos financiadores através de 

ferramentas como a DMPTool;  

• Apoiar a seleção de licenças para publicação de dados dos 

investigadores (usar o guia do DCC);  

• Localizar ferramentas disponíveis para ajudar na preservação 

digital usando o registo COPTR;  

• Participar em comunidades para desenvolver boas práticas de 

gestão de dados. 

4 (Difícil) • Ciclos de vida dos dados (Modelo DCC);  

• Conhecer melhor as necessidades dos investigadores lendo ou 

criando o seu Perfil de curadoria de dados; 

• Desenvolvimento de materiais para apoiar outros 

bibliotecários; 

• Fórum DataQ;  

• Recorrer ao diretório de Metadata Standards para identificar 

esquemas de metadados;  

• Compreender vocabulários e norma para arquivos digitais 

para auxiliar na preservação digital; 

5 (Muito difícil) • Integrar a gestão de dados nos programas de capacitação de 

Literacia da Informação;  

• Auxiliar os investigadores na identificação de dados sensíveis 

e confidenciais (DATA-PROTECTION do JISC). 
Tabela 17- Escala de avaliação do esforço de implementação das 23 Things. 

Isto significa que dos 13 pontos qualificados com “Muito interesse”, na questão anterior, 6 são 

tidos como difíceis ou muito difíceis de implementar, e apenas 5 como fáceis de implementar, 

e os restantes ficaram no nível intermédio o que significa que não são fáceis nem difíceis de 
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implementar. 

No geral, o inquirido considera que as recomendações apresentadas foram úteis e 

contribuíram para aumentar a sua perceção e conhecimento sobre algumas das questões da 

gestão de dados, no sentido em que complementam o conhecimento que já tinha adquirido 

sobre o assunto, e apresentam ferramentas úteis disponíveis. 

Na perspetiva do Dr. Luís Miguel Costa, as iniciativas sobre gestão de dados junto dos 

profissionais das bibliotecas são importantes, assim como é importante haver mais iniciativas 

desta natureza. 

No que diz respeito às recomendações propostas, embora estas sejam de fácil compreensão, 

acha que as mesmas requerem um nível de conhecimento sobre a temática por parte dos 

leitores e, assim, as primeiras abordagens seriam mais proveitosas se mediadas por alguém 

com experiência. 

Nas questões relacionadas com o nível de familiarização com a gestão de dados antes e após a 

leitura e análise das recomendações, classificou o seu nível de familiarização antes da análise 

das recomendações com um 7, e após a análise das recomendações com um 8, avaliado numa 

escala de 1 a 10, onde 1 significa “Nenhum conhecimento” e 10 “Muito conhecimento”. Isto 

significa que, embora o inquirido tenha apresentado conhecimentos prévios sobre as questões 

da gestão de dados, as recomendações auxiliaram-no a ter uma melhor perceção. 

Por último, as iniciativas para integrar a RDM no trabalho prático dos profissionais das 

bibliotecas são tidas como adequadas, tanto a nível internacional como nacional. Contudo, foi 

sugerido o aumento da organização e dos bootcamps como uma abordagem proveitosa para a 

comunidade. 

4.2. O caso da Biblioteca do I3S 

O consórcio I3S (Instituto de Investigação e Inovação em saúde), reúne instituições e 

investigadores de diversas faculdades da Universidade do Porto, nomeadamente a Faculdade 

de Medicina, o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Faculdade de Medicina Dentária, 

Faculdade de Ciências, Faculdade de Engenharia e a Faculdade de Farmácia, consolidando 

assim uma ampla colaboração entre todas as instituições que se estendem por muitos anos. 

Para as atividades do I3S, o Centro Hospitalar São João, o Centro Hospitalar do Porto e o IPO 

do Porto também contribuem.  

A visão do I3S passa por se tornar um importante ator europeu nas ciências e tecnologias da 

saúde, ganhando massa crítica, favorecendo o surgimento de novas áreas científicas, 

promovendo programas integrados de doutoramento, incentivando uma interação mais forte 
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com hospitais e empresas, e promovendo um ambiente empresarial e iniciativas de 

divulgação.19 

4.2.1. Análise da entrevista 

A entrevista (ver anexo 14) foi realizada à responsável pela biblioteca do I3S, Anabela Costa, 

com funções ligadas ao repositório de publicações. 

Através da realização da entrevista, foi possível constatar que, atualmente, não existem 

práticas correntes de gestão de dados de investigação. A entrevistada demonstrou ter pouco 

conhecimento sobre as práticas da RDM e de ferramentas de auxílio à RDM, sendo que, auxilia 

os investigadores em questões relacionadas, especificamente, com o repositório de publicações, 

ou seja, questões de armazenamento de ficheiros, localização de ficheiros e versões do mesmo, 

entre outras.  

Nas questões referentes a recursos de aprendizagem, a entrevistada referiu que tem noções 

básicas de recursos, mas sente dificuldades em selecionar os recursos mais úteis para os seus 

objetivos. De forma a contornar este obstáculo, sugeriu que deveria existir um local onde 

estivesse inserida toda a informação existente sobre os recursos disponibilizados para auxiliar 

os bibliotecários, para facilitar o acesso e a seleção de ficheiros.   

E embora a biblioteca lide constantemente com investigadores, os profissionais não possuem 

competências suficientes para dar resposta a questões direcionadas às práticas da RDM. Tendo 

em conta este contexto, a Biblioteca do I3S tornou-se um caso de estudo apropriado para 

aplicar a recomendação da RDA, 23 Things: Libraries for Research Data. 

4.2.2. Cenários para aplicação das recomendações da RDA 

Neste caso em concreto, o objetivo principal é criar uma consciencialização de toda a 

informação e recursos existentes sobre a RDM. Visto que se trata de um caso em que o 

conhecimento pelas práticas da gestão de dados é limitado, é necessário introduzir as questões 

de RDM no trabalho prático do bibliotecário. 

Posto isto, como cenário foi sugerido à Dra. Anabela Costa que procedesse a um contacto direto 

com as recomendações fornecidas pelo 23 Things: Libraries for Research Data (ver Tabela 

18) , fazendo uma análise de forma a familiarizar-se com os recursos disponibilizados nas 

recomendações, e utilizasse esse output da RDA como uma fonte credível para consultar 

informação, recursos, ferramentas, cursos, entre outros. 

 
19 Fonte: https://www.i3s.up.pt/about-us 

https://www.i3s.up.pt/about-us
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CENÁRIO 1: Aumentar o conhecimento sobre as questões e serviços da 

RDM 

Recomendação: 23 Things : Libraries for Research Data OBJETIVO 

PASSO 1: Aceda ao documento da 

recomendação 23 Things 

Através destes passos, 

pretende-se aumentar 

a consciencialização 

sobre todos os recursos 

existentes da RDM, de 

forma que 

consequentemente 

aumente o seu 

conhecimento nas 

questões práticas da 

gestão de dados, para 

que se possa inserir a 

RDM no trabalho 

prático da biblioteca do 

I3S. 

PASSO 2: Analise as recomendações 

presentes no documento 

PASSO 3: Identifique recursos com 

utilidade 

PASSO 4: Identifique recursos com 

interesse de implementação 

Tabela 18- Cenários para a Biblioteca do I3S. 

4.2.3. Análise do questionário 

Após o contacto e análise das 23 Things: Libraries for Research Data sugerido no cenário 1, 

foi solicitado à Dra. Anabela Costa que, através de um questionário (ver anexo 19), avaliasse o 

interesse e o esforço de implementação para cada recomendação fornecida no output da RDA, 

sendo que também seria avaliada a utilidade das 23 Things para um potencial aumento de 

consciencialização sobre os serviços da RDM por parte da inquirida. 

Segundo a responsável da biblioteca do I3S, os recursos analisados foram úteis para expandir 

o seu conhecimento nos serviços referentes à gestão de dados, visto que estes recursos poderão 

auxiliar o trabalho do bibliotecário na resolução de problemas e na perceção de como estes 

podem providenciar novos serviços à biblioteca relacionados com a RDM, pois reúnem toda a 

informação necessária para a consulta por parte dos profissionais da biblioteca. 

Posteriormente, foi pedido à inquirida que avaliasse afirmações sobre recursos ligados a 

metadados. A Dra. Anabela Costa concorda que a recomendação foi útil para perceber o que 

são esquemas de metadados e que a mesma a motivou para consultar esquemas de metadados. 

Porém, a inquirida deu um maior destaque na afirmação “Seria útil o bibliotecário auxiliar na 
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organização, classificação e descrição dos dados científicos dos investigadores”. 

Posteriormente, a inquirida revelou interesse no ponto referente à participação na Research 

Data Alliance, e muito interesse nas restantes.  

No que diz respeito à dificuldade de implementação (ver Tabela 19), as respostas variam entre 

o nível 2 (Fácil) e o nível 3 (Nem fácil, nem difícil), nomeadamente: 

Escala Pontos da recomendação 

1 (Muito fácil) - 

2 (Fácil) • Recomendações da LIBER;  

• Guias criados por bibliotecários para os utilizadores 

aprenderem mais sobre gestão de dados;  

• Encetar uma conversa com investigadores conduzindo 

entrevistas sobre dados e a sua gestão;  

• Desenvolvimento de materiais para apoiar outros 

bibliotecários; 

• Localizar um repositório apropriado no diretório de 

repositórios de dados re3data.org. 

3 (Nem fácil, nem 

difícil) 

• Tesauro de e-Science;  

• Ciclos de vida dos dados (Modelo DCC);  

• Cursos MANTRA para formação;  

• Bibliografia atualizada sobre curadoria digital;  

• Conhecer melhor as necessidades dos investigadores lendo ou 

criando o seu perfil de curadoria de dados;  

• Fórum DataQ;  

• Familiarização com os requisitos dos financiadores através de 

ferramentas como a DMPTool;  

• Integrar a gestão de dados nos programas de capacitação de 

Literacia da Informação;  

• Recorrer ao diretório de Metadata Standards para identificar 

esquemas de metadados;  

• Incentivar os investigadores na citação de dados;  

• Apoiar a seleção de licenças para publicação de dados dos 

investigadores (usar o guia do DCC);  

• Auxiliar os investigadores na identificação de dados sensíveis 

e confidenciais (DATA-PROTECTION do JISC);  

• Compreender vocabulários e norma para arquivos digitais 

para auxiliar na preservação digital;  

• Localizar ferramentas disponíveis para ajudar na preservação 

digital usando o registo COPTR;  

• Auxiliar os investigadores a publicar dados usando 

repositórios livres online;  
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• Participar em comunidades para desenvolver boas práticas de 

gestão de dados;  

• Participar em conferências sobre dados de investigação;  

• Fazer parte da Research Data Alliance juntando-se ao Grupo 

de Interesse em Bibliotecas para Dados de Investigação, e 

acompanhar os trabalhos desenvolvidos sobre gestão de 

dados. 

4 (Difícil) - 

5 (Muito difícil) - 
Tabela 19 - Dificuldade de implementação da recomendação das 23 Things. 

Após a avaliação, de uma forma geral, as recomendações apresentadas foram de fácil 

compreensão. Para além disso, a participante vê que as iniciativas sobre gestão de dados são 

muito importantes junto dos profissionais de bibliotecas, e considera que também são muito 

importantes iniciativas de consciencialização para os aspetos da RDM. 

Contudo, quando questionada sobre o seu nível de familiarização com a gestão de dados, o 

nível de familiarização antes era moderado e que não se alterou após a consulta das 

recomendações. 

Por último, quando questionada sobre que iniciativas deveriam existir para integrar RDM no 

trabalho prático dos profissionais das bibliotecas, a responsável pela biblioteca do I3S 

respondeu que em primeiro lugar se deveria integrar o repositório de dados no “departamento” 

biblioteca, em segundo lugar implementar sessões de formação detalhadas para os 

bibliotecários, e em terceiro lugar implementar a Gestão de Dados de Investigação como um 

serviço. 

 

4.3. O caso do CIBIO-inBio 

O CIBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos faz parte do 

laboratório associado InBIO, que é uma unidade de investigação reconhecida 

internacionalmente na área das ciências biológicas, que realiza investigação básica e aplicada 

sobre os três principais componentes da biodiversidade: genes, espécies e ecossistemas.  

A missão do CIBIO é desenvolver investigação de classe mundial nas áreas de biodiversidade 

e biologia evolutiva. A organização tem como objetivos, avançar no conhecimento científico 

nos campos da biodiversidade e da biologia, integrar e aprofundar o conhecimento ecológico, 

taxonómico e biogeográfico em diferentes escalas em todo o mundo, usar o conhecimento 

científico para definir e sugerir prioridades de conservação e ferramentas de gestão 

apropriadas, fornecer treino avançado de nível superior, e divulgar o conhecimento científico 
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e promover a consciencialização pública e a valorização da biodiversidade.20 

4.3.1. Análise da entrevista 

A entrevista (ver anexo 15) foi realizada à Dra. Ângela Lomba, investigadora do CIBIO do 

domínio da Ecologia. A entrevistada está inserida em diversos projetos de investigação, o que 

significa que lida constantemente com dados de investigação. Porém, através da entrevista 

também foi possível constatar o interesse pelas práticas da RDM, sendo que, apresenta um 

nível de familiarização elevado. 

Visto tratar-se de uma entrevistada com conhecimentos em RDM, esta entrevista teve como 

propósito perceber as práticas atuais de gestão de dados. E, por outro lado, perceber de que 

forma se podem relacionar as recomendações inicialmente sugeridas com o trabalho prático 

da investigadora, de forma a promover uma história de adoção das recomendações propostas. 

Posto isto, foram colocadas questões sobre metadados e a dificuldade de encontrar um 

standard apropriado aos conjuntos de dados com os quais a entrevistada trabalha, visto tratar-

se de um domínio muito específico. Neste caso trabalham com vários tipos de dados, os que 

são produzidos no terreno e os dados de análises, que por vezes podem não vir acompanhados 

por metadados, o que obriga a um trabalho de curadoria mais profundo, que segundo a 

entrevistada consiste em reunir os produtores de dados e pedir ajuda para definirem os 

metadados. Depois existem os dados provenientes de agências e de organizações, que são mais 

rigorosos na parte dos metadados. Todos estes dados poderão ter finalidades distintas, ou seja, 

o mesmo dado pode ser utilizado em diferentes dimensões e componentes, o que poderá 

dificultar a escolha do padrão de metadados apropriado.  

De forma a contornar esse obstáculo, a entrevistada partilhou que adaptou um padrão de 

metadados definindo o que acha que são os metadados essenciais para os seus dados, tentando 

manter esse padrão de forma consistente.  

Posteriormente, na fase de escolher um repositório para depositar os dados, a entrevistada 

mostrou seguir alguns critérios, nomeadamente a possibilidade de ter um DOI associado, 

suporte para a descrição de metadados que sejam percetíveis para qualquer utilizador 

independentemente da sua área, e a preservação a longo prazo, ou seja, uma plataforma que 

garanta um certo nível de interoperabilidade. 

Na entrevista foram colocadas questões sobre o uso de fluxos de trabalho para auxiliar os 

investigadores na publicação dos dados. Contudo, como se trata de dados muito específicos, a 

 
20 Fonte: https://cibio.up.pt/mission 

https://cibio.up.pt/mission
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partilha ocorre, por norma, quando outros investigadores pedem para consultar esses dados, 

ou porque estão a trabalhar com dados semelhantes, ou seja, a partilha não é algo frequente. 

Na perspetiva da entrevistada, um fluxo de trabalho passa por uma interação interpessoal para 

a partilha, reconhecendo, contudo, que poderá haver vantagens em utilizar fluxos de trabalho 

sistematizados de forma a auxiliar os investigadores.  

A partilha de dados por vezes é um tema sensível para os investigadores, pois as perspetivas 

dos mesmos variam. Mas é um tema essencial para debater de forma a criar consciencialização, 

principalmente porque estes são os principais produtores de dados. Para a entrevistada, a 

partilha de dados não é só útil, como também fundamental numa organização. Segundo a 

mesma, não partilhar dados entre membros de uma organização pode refletir a saúde da 

própria organização, pois dentro da mesma unidade de investigação existem interesses 

comuns não só dentro da mesma área, mas também em áreas de sobreposição. A partilha de 

dados significa reciprocidade, quer seja por partilharem dados complementares, mas também 

para conseguirem trabalhos de investigação mais completos, mais transversais, e até mais úteis 

para a sociedade. 

Porém, a investigadora entrevistada acredita que, entre a comunidade e a nível nacional, ainda 

há muita resistência à partilha de dados, especialmente dados recolhidos em campo. Isto 

poderá dever-se ao facto de serem os dados mais originais que o investigador tem e, portanto, 

as pessoas sentem que isso poderá fazer parte do seu património durante algum tempo. Outra 

das razões apontadas na entrevista é o facto de haver falta de uma cultura de organização e 

descrição de metadados atempada, ou seja, na fase de partilhar os dados, os investigadores 

resistem mais por não quererem perder tempo com a curadoria dos seus dados. 

Para contornar estes obstáculos e incentivar os investigadores para a partilha de dados, a 

investigadora nomeia como principais fatores para tornar a partilha de dados eficaz e eficiente 

uma convergência nos modelos de metadados e nos próprios instrumentos de partilha. Na 

perspetiva da mesma, também seria importante realizar ações específicas de capacitação a 

explicar o que a gestão de dados engloba, desde os padrões de metadados, à publicação, e 

incentivar uma cultura de partilha desde as camadas mais jovens de investigadores, como os 

estudantes de mestrado. 

4.3.2. Cenários para aplicação das recomendações da RDA 

Após a análise da entrevista realizada, foi possível identificar cenários possíveis de aplicação 

das recomendações, nomeadamente 1) através do catálogo do FAIRsharing identificar 

recursos com potencial utilidade e interesse, sejam bases de dados, políticas, padrões de 

metadados, e repositórios que cumprem os critérios de seleção que a entrevistada abordou ao 
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longo da entrevista, e 2) criar fluxos de trabalho sistematizados para auxiliar os investigadores 

na publicação dos seus dados (ver Tabela 20). 

Para estas finalidades, foram analisadas e selecionadas duas recomendações da RDA que 

suportam o cumprimento dos objetivos estipulados, nomeadamente, a recomendação 

FAIRsharing: standards, databases, repositories and policies, e a recomendação Workflows 

for research data publishing. 

CENÁRIO 1: Pesquisar por recursos com potencial interesse 

Recomendação: FAIRsharing : standards, databases, 

repositories and policies 

OBJETIVO 

PASSO 1: Aceda ao documento da 

recomendação FAIRsharing 

Conhecer o catálogo 

com o intuito de 

identificar recursos 

que possam ser úteis 

para o CIBIO. 

 

PASSO 2: Através da recomendação, 

analise e aceda ao catálogo do 

FAIRsharing 

NOTA : Caso tenha 

dificuldades em aceder ao 

catálogo através da 

recomendação, aceda por 

https://fairsharing.org/ 

PASSO 3: Identifique recursos 

cominteresse (seja políticas, 

bases de dados, repositórios, 

standards) 

CENÁRIO 2: Criar fluxos de trabalho sistematizados 

Recomendação: Workflows for Research Data 

Publishing 

OBJETIVO 

PASSO 1: Aceda ao documento da 

recomendação  

Criar fluxos de 

trabalho 

sistematizados que 

auxiliem os 

investigadores na 

publicação dos dados 

 

PASSO 2: Analise os fluxos de trabalho 

apresentados na 

recomendação 

PASSO 3: Identifique componentes que 

possam ser adaptados ao seu 

trabalho 

Tabela 20- Cenários para o CIBIO-inBIO. 

https://fairsharing.org/
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4.3.3. Análise do questionário 

Para o cenário 1, a investigadora, no catálogo do FAIRsharing, identificou vários standards 

aplicáveis ao domínio da biodiversidade. Porém, o grau de interesse dos recursos identificados 

é moderado, sendo que, o esforço de implementação para a inquirida é avaliado como difíceis 

de serem implementados. 

Apesar de não ter identificado dificuldades de interpretação da recomendação, a investigadora 

considera que um enquadramento do catálogo e critérios de inclusão das ferramentas, seriam 

fatores que poderiam facilitar a pesquisa. 

No que diz respeito ao cenário 2, onde tinha de ter em conta a recomendação Workflows for 

research data publishing, a inquirida, tendo em conta as necessidades dos investigadores do 

CIBIO, considera muito importante que um fluxo de trabalho contenha componentes que 

possam ser adaptáveis a outros fluxos, que sejam facilmente interpretados e adotados, e que 

contenha uma descrição pormenorizada de cada função. De igual forma, considera muito 

importante que os fluxos de trabalho auxiliem na publicação de dados de investigação, e que 

exista um modelo de referência com práticas comuns para a gestão de dados. 

Para esta recomendação, o grau de interesse e o esforço de implementação é considerado, pela 

investigadora, como moderado. 

No que diz respeito aos recursos necessários para a adoção das recomendações, a investigadora 

tendo em conta a sua organização, considera necessário recursos humanos, financeiros e 

tecnológicos. 

No contexto da RDM, a inquirida acha muito importante existirem iniciativas junto dos 

investigadores. Porém, considera que este tipo de documentos propostos, deveriam ser 

consultados com o apoio de alguém com conhecimentos prévio, de forma a que sejam 

rapidamente direcionados para os recursos mais relevantes para cada domínio. 

Por último, quando questionada sobre o seu nível de familiarização com a gestão de dados 

antes e após a consulta das recomendações, aumenta um nível. 

 

4.4. O caso do INESC TEC 

O Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) é 

uma unidade de investigação que agrega a universidade, as empresas, a administração pública 

e a sociedade, aplicando o conhecimento e os resultados provenientes da investigação em 

projetos de transferência de tecnologia, procurando criar valor e uma relevância social 
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imediata.  

Esta instituição é constituída por 13 centros com diferentes focos temáticos agrupadas em 4 

clusters, nomeadamente, Informática, Indústria e Inovação, Redes de Sistemas Inteligentes, e 

Energia.21 

4.4.1. Análise da entrevista 

A entrevista (ver anexo 16) foi realizada à gestora do repositório do INESC TEC e curadora de 

dados, Yulia Karimova. Como curadora, a entrevistada trabalha constantemente com dados de 

investigadores que pretendem efetuar o depósito dos seus dados no repositório do INESC TEC. 

O repositório do INESC TEC, para simplificar as atividades de RDM, desenvolveu um fluxo de 

trabalho no qual o depósito é realizado diretamente no repositório sem uso de qualquer outra 

infraestrutura ou ferramenta para preparação de dados. Ou seja, o repositório dispõe de um 

modelo de gestão de dados tendo por base a curadora.  

De forma sucinta, esse modelo é baseado no trabalho em conjunto entre a curadora e os 

investigadores para a descrição de dados. Neste sentido, a curadora assegura a descrição dos 

dados, atribuição de identificadores persistentes, criação de URL, e a verificação de dados 

sensíveis com risco de divulgação. De forma geral, estas funções estão relacionadas com a 

curadoria de dados e atividades de preservação necessárias para garantir a possibilidade de 

reutilização dos dados. 

O repositório do INESC TEC foi desenvolvido usando uma instância do CKAN (Comprehensive 

Knowledge Archive Network), uma plataforma de código aberto com diversos recursos para 

fornecer apoio na publicação de dados. 

De forma a facilitar o trabalho da curadora, existe interesse em associar ao processo um plano 

de gestão de dados, descrevendo todos os requisitos a seguir pelos investigadores antes de 

proceder ao depósito dos dados no repositório. 

4.4.2. Cenários para aplicação das recomendações da RDA 

Após a entrevista realizada, constatou-se a necessidade de criar um plano de gestão de dados 

para um projeto com a qual a curadora estava a trabalhar. É de salientar que, no seu trabalho 

diário, a curadora desenvolve vários planos de gestão de dados juntamente com os 

investigadores. 

Neste sentido, foram selecionadas recomendações com o objetivo de auxiliar a entrevistada no 

 
21 Fonte: https://www.inesctec.pt/en/institution#about 

https://www.inesctec.pt/en/institution#about
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desenvolvimento dos seus DMP. Assim, como cenário de aplicação das recomendações, foi 

proposto que analisasse um conjunto de recomendações propostas, e que avaliasse o interesse 

pelas ferramentas e recursos fornecidos pelas recomendações. 

Constatou-se também que não havia conhecimento sobre o catálogo do FAIRsharing, e por 

isso surgiu a oportunidade de propor um segundo cenário, dar a conhecer o catálogo e os seus 

recursos, de forma a avaliar a utilidade do catálogo como serviço. 

Posto isto, na Tabela 21, com referência à checklist para um DMP desenvolvido pelo DCC, as 

recomendações foram agrupadas por secções. 

CENÁRIO 1: Utilizar recomendações para auxiliar no desenvolvimento de 

Planos de Gestão de Dados 

Secção: Tipos de dados, Formatos, Padrões e Métodos de captura 

Recomendação 1: Metadata Standards Directory 

OBJETIVO UTILIDADE EXEMPLOS 

Adoção de ferramentas de 

descrição de dados 

A recomendação pode 

auxiliar na consulta de 

padrões de metadados mais 

apropriados ao conjunto de 

dados. 

Exemplos de padrões da área 

das Ciências Sociais: 

- Data Documentation 

Inititative (DDI) 

Secção: Acesso, Partilha de dados e Reutilização 

Recomendação 2: FAIRsharing: standards, databases, repositories and policies 

OBJETIVO UTILIDADE EXEMPLOS 

Escolha de repositórios de 

dados para publicação de 

dados do projeto; 

Consultar e utilizar políticas 

relacionadas com o plano 

A recomendação pode 

auxiliar na consulta e 

escolha de repositórios 

apropriados ao conjunto de 

dados, e políticas de 

interesse para o 

desenvolvimento do DMP 

Utilizar o catálogo do 

FAIRsharing para pesquisar  

recursos com interesse, como 

repositórios e políticas 

Pesquisar por padrões de 

metadados apropriado ao 

conjunto de dados 

(alternativa à recomendação 

1) 

A recomendação tem como 

referência o catálogo do 

FAIRsharing que 

disponibiliza a pesquisa por 

padrões de metadados 

Utilizar o catálogo para citar 

o Data Documentation 

Initiative ((DOI: 

https://doi.org/10.25504/FA 

IRsharing.1t5ws6) 
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Recomendação 3: Workflows for Research Data Publishing: Models and Key 

components 

OBJETIVO UTILIDADE EXEMPLOS 

Adoção de fluxos de trabalho 

para publicação de dados 

A recomendação fornece 

fluxos de trabalho para a 

publicação dos dados de um 

projeto de investigação. 

Como também fornece 

elementos dos modelos de 

referência e implementações 

caso a organização pretenda 

modificar ou adaptar os seus 

fluxos de trabalho 

Fluxos de trabalho: 

• Tradicional article 

publication workflow; 

• Reproducible research 

workflow; 

• Data publication 

workflow. 

Secção: Armazenamento e Gestão de dados 

Recomendação 4: Machine Actionable Policy Templates 

OBJETIVO UTILIDADE EXEMPLOS 

Implementação de políticas 

apropriadas ao DMP 

A recomendação fornece um 

conjunto de modelos de 

políticas acionáveis por 

máquina para auxiliar na 

gestão de coleções, na 

publicação de dados e na 

capacidade de automatizar a 

gestão de processos. 

Exemplos de duas das 

políticas da recomendação 

que poderão auxiliar na 

gestão de dados são: 

- Modelo de controlo de 

acesso aos dados; 

- Modelo de política para 

backup dos dados. 

Tabela 21- Cenário 1 para o INESC TEC. 

Para além deste cenário, surgiu a oportunidade de abordar outra recomendação da Research 

Data Alliance, nomeadamente, a recomendação Repository Audit and Certification 

Catalogues, visto que o INESC TEC pretende candidatar-se ao certificado do CoreTrustSeal.  

A gestão do repositório vai ser assumida pela gestora de informação do INESC TEC, Soraia 

Ramos que, atualmente, desempenha funções de controlo de gestão de dados e informação. 

Neste sentido, o cenário 2 será aplicado tanto à curadora do INESC TEC como à gestora de 

dados e informação, de forma a que se possa integrar a avaliação de uma pessoa com mais 

experiência no repositório, e outra com menos experiência.  
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Posto isto, o cenário 2 (ver Tabela 22) tem como objetivo obter feedback das participantes 

sobre os requisitos do CoreTrustSeal, e perceber o grau de dificuldade de implementação de 

cada um deles no repositório do INESC TEC. 

CENÁRIO 2 : Avaliação dos requisitos para obter o CoreTrustSeal para o 

repositorio do INESC TEC 

Recomendação : Repository Audit and Certification 

Catalogues 

OBJETIVO 

PASSO 1 : Aceda ao documento da 

recomendação 

Conhecer os requisitos 

de forma 

pormenorizada de 

forma a identificar 

esforços e recursos 

para obter a 

certificação para o 

repositório do INESC 

TEC. 

PASSO 2 : Analise de forma 

pormenorizada os 18 

requisitos tendo em vista a sua 

aplicação para o repositório 

do INESC TEC 

PASSO 3: Identifique os requisitos que 

requerem um maior esforço 

de implementação 

PASSO 4 : Identifique os recursos 

necessários para cumprir 

todos os requisitos 

Tabela 22- Cenário 2 para o INESC TEC. 

4.4.3. Análise do questionário 

Com referido anteriormente, foram propostos dois cenários para stakeholders diferentes, o 

que significa que surgiu a necessidade de desenvolver dois questionários com finalidades 

distintas. 

Em primeiro lugar, foi desenvolvido um questionário para o cenário 1 (ver anexo 21), que tem 

como principal objetivo a avaliação da importância das recomendações propostas para o 

desenvolvimento de um DMP, a ser respondido pela curadora de dados. 

Uma vez que esta não estava familiarizada com o catálogo do FAIRsharing, a primeira secção 

do questionário engloba questões referente a essa recomendação, de maneira a perceber a 

utilidade do catálogo. 

Segundo a inquirida, a falta de exemplos práticos de implementação dos recursos 

disponibilizados no FAIRsharing dificultou a interpretação e a pesquisa no catálogo. 
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Contudo, foi possível encontrar recursos úteis, nomeadamente, repositórios com algum 

interesse para a inquirida. Porém, o grau de dificuldade de implementação foi avaliado com 

um 3 (nem fácil, nem difícil). 

Como curadora, foi questionada sobre a utilidade do catálogo como um serviço, ao qual avaliou 

com um 4 (Útil), de 1 a 5. 

De acordo com o cenário 1, foram ponderadas questões referentes à utilidade das 

recomendações propostas para o desenvolvimento de DMP. 

É de salientar que a inquirida teve oportunidade de incluir algumas das recomendações 

propostas num plano de gestão de dados que estava a desenvolver quando foi questionada, 

sendo que, através do questionário foi possível constatar que essas recomendações foram úteis 

no DMP e que as mesmas serão tidas em conta para futuros DMP. 

Segundo a curadora de dados do INESC TEC, e tendo em conta a sua organização, para a 

adoção das recomendações propostas era necessário ter em conta recursos humanos, 

financeiros e tecnológicos, atualizações nas políticas e práticas do INESC TEC. 

No que diz respeito ao esforço de adoção para cada uma das recomendações, foi pedido à 

inquirida que ordenasse as recomendações de acordo com o esforço de adoção, tendo o 

Metadata Standards Directory, tal como demonstrado na Tabela 23, sido considerada a 

recomendação com menor esforço de adoção. 

Ordem de menor 

esforço de adoção 

Recomendações 

1º Metadata Standards Directory 

2º Workflows for Research Data Publishing: Models and Key 

Components 

3º FAIRsharing: standards, databases, repositories and policies 

4º Machine Actionable Policy Templates 

Tabela 23- Ordenação das recomendações do menor ao maior esforço de adoção. 

Embora a inquirida classifique a importância de iniciativas sobre RDM junto dos 

investigadores muito útil, também refere que este tipo de documentos das recomendações 
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seriam mais proveitosos se consultados com o apoio de alguém com conhecimentos prévios, 

pois facilitaria a compreensão dos mesmos. 

Por último, quando questionada sobre o seu nível de familiarização com a RDM antes e depois 

da leitura e análise das recomendações, acrescenta um nível ao seu grau de familiarização após 

o seu contacto com as recomendações propostas da RDA, sendo importante referir que a 

curadora já apresentava um nível de familiarização elevado. 

Para o cenário 2 foi desenvolvido um outro questionário (ver anexo 22) a preencher pelas duas 

participantes, dedicado aos requisitos abordados na recomendação Repository Audit and 

Certification Catalogues.  

Foi possível concluir que as inquiridas têm opiniões diferentes em relação à facilidade de 

compreensão de cada um dos requisitos. A Soraia Ramos afirma que os requisitos são de fácil 

compreensão e que são acompanhados com informação suficiente, enquanto a Yulia Karimova 

experienciou dificuldades de interpretação. 

No que diz respeito à dificuldade de implementação de cada um dos requisitos no repositório 

do INESC TEC, a Tabela 24 demonstra os resultados da avaliação feita pelas inquiridas, sendo 

que tinham de avaliar tendo em conta uma escala de 1 a 5. É de salientar que todos os requisitos 

estão devidamente descritos na Tabela 14. 

Requisitos Soraia Ramos Yulia Karimova 

R1. (Missão e objetivos) Nível 3 (Nem fácil, nem 

difícil) 

Nível 2 (Fácil) 

R2. (Licenças) Nível 2 (Fácil) Nível 3 (Nem fácil, nem 

difícil) 

R3. (Acesso contínuo) Nível 3 (Nem fácil, nem 

difícil) 

Nível 3 (Nem fácil, nem 

difícil) 

R4. (Confidencialidade e 

ética) 

Nível 2 (Fácil) Nível 3 (Nem fácil, nem 

difícil) 

R5. (Infraestrutura 

organizacional) 

Nível 3 (Nem fácil, nem 

difícil) 

Nível 4 (Difícil) 

R6. (Orientação 

especializada) 

Nível 2 (Fácil) Nível 4 (Difícil) 

R7. (Integridade e 

autenticidade dos dados) 

Nível 4 (Difícil) Nível 5 (Muito difícil) 
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R8. (Avaliação) Nível 3 (Nem fácil, nem 

difícil) 

Nível 4 (Difícil) 

R9. (Procedimentos de 

armazenamento 

documentos) 

Nível 4 (Difícil) Nível 4 (Difícil) 

R10. (Plano de 

preservação) 

Nível 3 (Nem fácil, nem 

difícil) 

Nível 4 (Difícil) 

R11. (Qualidade dos 

dados) 

Nível 4 (Difícil) Nível 5 (Muito difícil) 

R12. (Workflows) Nível 2 (Fácil) Nível 4 (Difícil) 

R13. (Descoberta e 

identificação de dados) 

Nível 2 (Fácil) Nível 3 (Nem fácil, nem 

difícil) 

R14. (Reutilização de 

dados) 

Nível 4 (Difícil) Nível 3 (Nem fácil, nem 

difícil) 

R15. (Infraestrutura 

técnica) 

Nível 3 (Nem fácil, nem 

difícil) 

Nível 5 (Muito difícil) 

R16. (Segurança) Nível 2 (Fácil) Nível 4 (Difícil) 

R17. (Informação 

adicional) 

Nível 3 (Nem fácil, nem 

difícil) 

Nível 3 (Nem fácil, nem 

difícil) 

R18. (Feedback) Nível 3 (Nem fácil, nem 

difícil) 

Nível 4 (Difícil) 

Tabela 24- Grau de dificuldade de implementação dos requisitos do CoreTrustSeal. 

Posteriormente, constatou-se que ambas estão familiarizadas com os requisitos. A Yulia 

Karimova está familiarizada com todos os requisitos, visto que para o repositório do INESC 

TEC já tinha analisado os requisitos para a certificação CoreTrustSeal, considerando mesmo 

que os requisitos 1, 2, 4, 12, 13 e 18 já são cumpridos no repositório. Contudo, a Soraia Ramos 

começa agora a familiarizar-se com os mesmos, sendo que os requisitos 1, 8, 9, 10, 11 e 12 já 

não lhe são estranhos (Tabela 25Tabela 25).  

Requisitos Soraia Ramos Yulia Karimova 

R1. (Missão e objetivos) ✓  ✓  

R2. (Licenças)  ✓  

R3. (Acesso contínuo)  ✓  

R4. (Confidencialidade e 

ética) 

 ✓  
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R5. (Infraestrutura 

organizacional) 

 ✓  

R6. (Orientação 

especializada) 

 ✓  

R7. (Integridade e 

autenticidade dos dados) 

 ✓  

R8. (Avaliação) ✓  ✓  

R9. (Procedimentos de 

armazenamento 

documentos) 

✓  ✓  

R10. (Plano de 

preservação) 

✓  ✓  

R11. (Qualidade dos 

dados) 

✓  ✓  

R12. (Workflows) ✓  ✓  

R13. (Descoberta e 

identificação de dados) 

 ✓  

R14. (Reutilização de 

dados) 

 ✓  

R15. (Infraestrutura 

técnica) 

 ✓  

R16. (Segurança)  ✓  

R17. (Informação 

adicional) 

 ✓  

R18. (Feedback)  ✓  

Tabela 25- Recursos com os quais as inquiridas já estavam familiarizadas antes do contacto com a 
recomendação. 

Na segunda secção do questionário, foi-lhes pedido que selecionassem os requisitos por ordem 

de prioridade, sendo que 1 representa. A ordem de prioridade de implementação dos requisitos 

está apresentada na Tabela 26Tabela 26. 

Ordem de 

prioridade 

Soraia Ramos Yulia Karimova 

1º R11. (Qualidade dos dados) R15. (Infraestrutura técnica) 

2º R3. (Acesso contínuo) R10. (Plano de preservação) 

3º R10. (Plano de preservação) R9. (Procedimentos de 

armazenamento documentados) 
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4º R7. (Integridade e autenticidade 

dos dados) 

R16. (Segurança) 

5º R16. (Segurança) R4. (Confidencialidade e ética) 

6º R2. (Licenças) R11. (Qualidade dos dados) 

7º R9. (Procedimentos de 

armazenamento documentados) 

R5. (Infraestrutura organizacional) 

8º R1. (Missão e objetivos) R14. (Reutilização de dados) 

9º R15. (Infraestrutura técnica) R2. (Licenças) 

10º R14. (Reutilização de dados) R7. (Integridade e autenticidade dos 

dados) 

11º R12. (Workflows) R8. (Avaliação) 

12º R13. (Descoberta e identificação 

de dados) 

R3. (Acesso contínuo) 

13º R5. (Infraestrutura 

organizacional) 

R17. (Informação adicional) 

14º R8. (Avaliação) R13. (Descoberta e identificação de 

dados) 

15º R6. (Orientação especializada) R12. (Workflows) 

16º R17. (Informação adicional) R1. (Missão e objetivos) 

17º R18. (Feedback) R18. (Feedback) 

18º R4. (Confidencialidade e ética) R6. (Orientação especializada) 
Tabela 26- Ordem de prioridade dos requisitos para o CoreTrustSeal. 

Na terceira e última secção foi questionado o tempo estimado para o repositório do INESC TEC 

cumprir todos os requisitos. Foi possível constatar que para a gestora de informação é entre 9 

a 12 meses, e para a curadora é entre 12 a 24 meses. 

No que diz respeito aos recursos necessários para o repositório cumprir todos os requisitos, na 

perspetiva das inquiridas são necessários recursos humanos, financeiros e tecnológicos, 

atualizações nas políticas e nas práticas do repositório. 

Todos os esforços e recursos direcionados para o repositório obter certificação, no ponto de 

vista das inquiridas, tornarão o repositório e os próprios dados depositados mais fidedignos, e 

os investigadores terão mais confiança, aumentando o valor e o reconhecimento do repositório 

do INESC TEC. 

4.5. O caso do FAIR4Health 

A UP, através do centro Porto4Ageing22, é uma das 17 instituições europeias que integram o 

consórcio FAIR4Health que desenvolveram um projeto que tem como objetivo facilitar e 

 
22 Site de referência e um dos principais parceiros da Parceria Europeia de Inovação sobre Envelhecimento Ativo e 
Saudável da Comissão Europeia. Disponível em: https://www.porto4ageing.up.pt/ 

https://www.porto4ageing.up.pt/
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encorajar a comunidade científica europeia a partilhar e reutilizar bases de dados resultantes 

de projetos de investigação ligados à área da saúde. Neste seguimento, o Porto4Ageing iniciou 

um projeto denominado de FrailSurvey que se trata de uma aplicação que, baseado no índice 

de fragilidade de Groningen (Groningen Frailty Indicater – GFI), pretende avaliar diversos 

aspetos da vida de pessoas idosas, para concluir o seu nível de fragilidade. De forma sucinta, o 

GFI é um questionário de auto-avaliação constituído por 15 questões, que analisa limitações 

identificadas pelos inquiridos através das suas respostas. Os resultados mais elevados indicam 

níveis altos de fragilidade e maior necessidade de cuidados integrados (Drubbel et al. 2013).   

Este caso de estudo surgiu através de uma colaboração com um trabalho a ser desenvolvido 

por um estudante de mestrado em Ciência da Informação. O trabalho do André Maciel tem 

como objetivos o desenvolvimento de um plano de gestão de dados para a produção de dados 

FAIR e a consciencialização dos investigadores do projeto FrailSurvey com conceitos, recursos 

e ferramentas de RDM. Para isto, o estudante desenvolveu um documento com recomendações 

relativas à gestão de dados para o projeto FrailSurvey, como forma de familiarizar e aumentar 

o conhecimento dos investigadores com alguns dos temas da RDM e ser a base do 

desenvolvimento do DMP. Esta foi uma oportunidade para dar a conhecer os trabalhos 

desenvolvidos pela RDA, e incluir recomendações para adotar no desenvolvimento do DMP. 

Todavia, visto que o André Maciel demonstrou ser uma parte interessada nas recomendações 

da RDA, tornou-se o principal alvo das recomendações, sendo que serão propostos os mesmos 

cenários ao estudante com o objetivo de consultar as recomendações propostas e avaliar a sua 

utilidade para incluir nas recomendações propostas aos investigadores. 

Para obter informação sobre o trabalho em curso dos investigadores do projeto FrailSurvey, o 

André Maciel realizou uma entrevista para o desenvolvimento do DMP. É com base nessa 

entrevista que foram escolhidas as propostas das recomendações da RDA. A seguinte análise, 

é resultado da entrevista realizada pelo André Maciel aos investigadores do projeto FrailSuvey. 

4.5.1. Análise da entrevista 

Através da entrevista foi possível constatar que, atualmente, os investigadores trabalham 

diretamente com a aplicação e com a base de dados da mesma, onde todos os dados obtidos 

pela aplicação são armazenados, e no que diz respeito ao acesso aos dados, dentro do grupo de 

investigação apenas um dos investigadores tem acesso. 

No que diz respeito à partilha dos dados, os entrevistados afirmam que no fim do projeto 

pretendem proceder à partilha. Contudo, inicialmente, será uma partilha limitada ao projeto. 

Após o tratamento de dados os investigadores pretendem garantir o acesso aberto aos mesmos 

por parte de toda a comunidade interessada. Os investigadores têm a noção de que se trata de 
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dados originais, e que poderão ser importantes e úteis para outras áreas, nomeadamente para 

a Saúde e as Ciências Sociais. Por este motivo, os investigadores sentem a necessidade de 

depositar os dados num repositório internacional, de forma a que o acesso não se limite apenas 

a Portugal. 

Atualmente, os dados não são acompanhados por descritores específicos, isto é, os dados 

encontram-se em formato excel onde constam as questões inseridas na aplicação e as 

respetivas respostas sendo que, através das questões realizadas sobre descrição de dados, foi 

possível constatar que o nível de familiarização dos investigadores com padrões de metadados 

é nulo. 

Para os investigadores as questões de RDM são totalmente desconhecidas. Um dos 

investigadores afirma que o conceito RDM, no seu ponto de vista, ainda é um pouco vago visto 

que é um tema novo a ser abordado. 

4.5.2. Cenários para aplicação das recomendações da RDA 

Após a análise da entrevista realizada, foi possível selecionar várias prioridades para os 

investigadores do projeto FrailSurvey. Em colaboração com o André Maciel, foi desenvolvido 

um documento onde constam várias recomendações práticas para os investigadores adotarem 

no DMP.  

Os cenários propostos terão duas finalidades. Primeiro, serão direcionados para o André 

Maciel, de forma a que realize uma análise às recomendações propostas e que avalie a sua 

utilidade para o desenvolvimento do DMP. E em segundo, serão avaliados pelos investigadores 

do projeto. 

Todavia, o documento enviado para os investigadores não contém apenas recomendações 

desenvolvidas pela RDA, uma vez que o estudante desenvolveu, por si só, algumas 

recomendações. De forma a incluir as recomendações da RDA, foram sugeridas duas que, 

numa primeira análise, seriam úteis para 1) os investigadores se familiarizarem com padrões 

de metadados, e 2) os investigadores analisarem fluxos de trabalho, com o intuito de adotarem 

o fluxo de trabalho como um todo, ou adaptar os seus componentes a outros fluxos de trabalho 

já desenvolvidos (ver Tabela 27). 

Para estes cenários, foram sugeridas as recomendações do Metadata Standards Directory, e 

o Workflows for Research Data Publishing: Models and Key Components. 

CENÁRIO 1 : Pesquisar e analisar padrões de metadados 

Recomendação : Metadata Standards Directory OBJETIVO 
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PASSO 1 : Aceda ao diretório do DCC. Conhecer o diretório 

de padrões de 

metadados, a fim de se 

familiarizarem com a 

descrição de dados, e 

conhecer padrões de 

metadados adequados 

ao conjunto de dados 

do projeto FrailSurvey.  

 

PASSO 2 : Analise os padrões de 

metadados disponibilizados 

no diretório. 

PASSO 3: Identifique padrões de 

metadados adequados ao 

conjunto de dados do projeto. 

CENÁRIO 2 : Criar fluxos de trabalho sistematizados 

Recomendação : Workflows for Research Data 

Publishing 

OBJETIVO 

PASSO 1 : Aceda ao documento da 

recomendação  

Criar fluxos de 

trabalho 

sistematizados que 

auxiliem os 

investigadores na 

publicação dos dados 

 

PASSO 2 : Analise os fluxos de trabalho 

apresentados na 

recomendação 

PASSO 3: Identifique componentes que 

possam ser adaptados ao seu 

trabalho 

Tabela 27- Cenários para o caso do FAIR4Health. 

4.5.3. Análise do questionário 

No questionário (ver anexo 23), realizado em colaboração com o André Maciel, foram incluídas 

questões sobre todas as recomendações propostas aos investigadores. No entanto, para os 

objetivos dos cenários propostos e para as finalidades do presente trabalho, serão apenas 

analisadas as questões referentes aos mesmos. 

Relativamente ao cenário 1, os investigadores foram questionados sobre o grau de utilidade do 

diretório apresentado, na medida em que o diretório contribuiu para obter mais conhecimento 

sobre modelos de metadados, ao qual um dos investigadores considerou útil e o outro muito 

útil. Ambos concordam que a recomendação direcionada para o Metadata Standards 

Directory contribuiu para o aumento do seu conhecimento e familiarização com padrões de 

metadados. 

No entanto, os investigadores acham muito necessário o contacto contínuo com este tipo de 
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ferramentas, pois apesar de a análise do diretório ter sido útil, ainda não são capazes de nomear 

quais os padrões de metadados mais apropriados para os seus dados. 

No que diz respeito à recomendação Workflows for Research Data Publishing, direcionada ao 

cenário 2, foram questionados sobre se os exemplos de fluxos de trabalho incluídos na 

recomendação foram úteis para interpretar o que se pretende com os mesmos. Neste sentido, 

os investigadores referem que foi muito útil, sendo que, a recomendação foi totalmente 

esclarecedora no que diz respeito aos objetivos da elaboração de fluxos de trabalho para 

auxiliar em vários aspetos da gestão de dados, nomeadamente, na sua publicação. Foi 

reconhecido por ambos que, antes da análise da recomendação, não tinham conhecimento nem 

noção da importância de desenvolverem fluxos de trabalho sistematizados para a gestão de 

dados. 

Para as duas recomendações propostas, um considerou muito fácil e outro fácil o grau de 

dificuldade de implementação. No que diz respeito ao nível de interesse para as recomendações, 

um dos investigadores avaliou com o nível 3 (nem muito, nem pouco), e o outro com nível 5 

(muito interesse) o interesse pela recomendação do Metadata Standards Directory. Referente 

à recomendação Workflows for Research Data, esta tem interesse para um dos investigadores 

e muito interesse para o outro.  

Por fim, os investigadores do projeto FrailSurvey consideram que são muito importantes 

iniciativas de RDM junto dos investigadores, visto que, as recomendações propostas 

contribuíram bastante para o aumento do seu conhecimento sobre algumas etapas da gestão 

de dados. 

Como referido anteriormente, o André Maciel, ao demonstrar interesse nas recomendações e 

ao utilizar as mesmas para propor aos investigadores no DMP, foi solicitado para que 

respondesse a um conjunto de questões (ver anexo 24) com o objetivo de avaliar a utilidade 

das recomendações e do seu contacto com a RDA. 

Posto isto, o estudante afirma que através da RDA tentou obter algumas orientações e 

diretrizes para auxiliar no cumprimento do DMP, sendo que foram várias as recomendações 

consideradas úteis, porém, as mais evidentes foram as recomendações propostas nos cenários. 

Para o André Maciel, de forma geral, as recomendações foram de fácil compreensão. Contudo, 

é necessário ter em conta algumas especificidades e particularidades mais difíceis de cada área, 

sendo necessário ter algum conhecimento prévio sobre os conceitos e recursos. 

No que diz respeito à utilidade das recomendações para o DMP, o estudante afirma que as 

mesmas auxiliaram na elaboração do DMP, visto que permitiram uma definição mais 
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adequada dos recursos e políticas a integrar no plano. As recomendações que envolviam temas 

como os modelos de descrição de dados, repositórios, backups, partilha de dados e 

interoperabilidade foram úteis para ajudar a decidir e definir as várias secções do DMP. 

Depois de ter trabalhado com as recomendações propostas, o André Maciel considera que 

foram essenciais para apoiar numa melhor compreensão de conceitos, recursos e ferramentas 

associadas à RDM. Exemplo disso foi a consulta do Metadata Standards Directory, que 

proporcionou um conhecimento sobre outros modelos de metadados de diferentes domínios, 

que até ao momento eram desconhecidos. O mesmo aconteceu com a consulta de outras 

recomendações que, embora não incluídas no DMP, auxiliaram na perceção de questões 

referentes ao processo a adotar durante o ciclo de vida do projeto tendo em vista a partilha e 

publicação de dados. 

Na perspetiva do estudante, qualquer recomendação, orientação ou diretriz pode desempenhar 

um papel fundamental na consciencialização de todos os stakeholders da RDM, sendo um 

aspeto cada vez mais urgente entre os grupos de investigação. Neste sentido, as recomendações 

da RDA podem, na perspetiva do estudante, funcionar como instrumento de sensibilização 

sobre os aspetos da RDM. 

Embora a divulgação dos trabalhos desenvolvidos pela RDA seja fundamental como contributo 

para a sensibilização e familiarização dos grupos de investigação com a gestão de dados, no 

ponto de vista do André Maciel os conteúdos da RDA devem ser mais divulgados, 

exemplificando-os com ações de sensibilização junto dos investigadores que os alertem para 

as recomendações, e para a importância da sua adoção para a investigação e para a ciência no 

geral. 

Por último, quando questionado sobre o uso das recomendações da RDA em trabalhos futuros, 

o estudante afirma que a utilização das recomendações é essencial para auxiliar numa melhor 

perceção de aspetos associados à RDM, sendo que após o seu contacto com a RDA, a utilização 

das recomendações assume um papel importante no apoio à integração da RDM em projetos 

futuros. 

 

4.6. Discussão dos resultados 

Realizar um estudo com diferentes stakeholders permite comparar resultados, apesar de se 

tratar de participantes com diferentes funções, diferentes perspetivas, experiências e 

conhecimento em RDM.  

Considerando os casos da Biblioteca da FEUP e da Biblioteca do I3S, embora o Dr. Luís Miguel 
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Costa apresente uma familiarização maior com as questões da RDM comparativamente com a 

Dra. Anabela Costa da Biblioteca do I3S, estes casos são muito semelhantes no sentido em que 

pretendem que os investigadores vejam a biblioteca como parceiro na gestão de dados dos seus 

projetos. Ambas as partes, independentemente do seu conhecimento pela RDM, necessitam de 

formação em gestão de dados de forma a serem capazes de dar resposta aos utilizadores. 

Através dos questionários foi possível concluir que ambos acham muito importante haver mais 

iniciativas de RDM junto dos bibliotecários, tanto para aumentar a sua consciencialização 

sobre a importância da RDM, como para terem uma melhor perceção de como poderão 

contribuir para melhores práticas, nomeadamente, na organização, classificação e descrição 

de dados de investigação. Porém, apesar de todo o interesse demonstrado pelos participantes 

nas recomendações e respetivos recursos, a implementação ainda é algo limitada, sendo que 

necessita de apoios extra, nomeadamente da UP digital para o caso da biblioteca da FEUP. 

Para auxiliar no desenvolvimento de planos de gestão de dados, as recomendações 

demonstraram ser bastante úteis. No caso do INESC TEC, a adoção foi concretizada com o uso 

das recomendações propostas para o desenvolvimento de DMP. E no caso do André Maciel, a 

adoção passou por utilizar as recomendações propostas para incluir no DMP proposto aos 

investigadores do FrailSurvey.  

No que diz respeito a um primeiro contacto com as recomendações, os participantes 

concluíram que estas poderão ser úteis, e que poderão ser usadas para aumentar o seu 

conhecimento. Por exemplo no caso da Yulia Karimova, embora não tenha tido contacto com 

o catálogo antes da análise das recomendações propostas, a mesmo assume que na visão de 

curador o FAIRsharing poderá tornar-se um serviço bastante útil. E o André Maciel que após 

o contacto com as recomendações, afirmou que as mesmas serão úteis para trabalhos futuros, 

tanto para aumentar o seu conhecimento nos aspetos associados à RDM como para o auxiliar 

a identificar recursos úteis para os projetos futuros, utilizando as recomendações da RDA como 

uma referência. 

Embora a curadora do INESC TEC tenha identificado algumas dificuldades na pesquisa e na 

interpretação das recomendações propostas, estas foram úteis para as finalidades descritas, e 

auxiliaram numa melhor perceção da RDM, visto que aumentou o seu nível de conhecimento 

após o contacto com as recomendações da RDA. 

No que diz respeito à certificação de repositórios, é notório o interesse pelo CoreTrustSeal para 

o repositório do INESC TEC. Porém, é de salientar que o grau de dificuldade varia entre os 

requisitos obrigatórios listados na recomendação, o que obriga a instituição a ter em conta os 

recursos necessários para obter a certificação, atendendo ao nível elevado de detalhe dos 
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requisitos. Através deste estudo, foi possível obter duas perspetivas diferentes, a de uma 

curadora experiente em gestão de dados e que já apresentava conhecimento sobre todos os 

requisitos no CoreTrustSeal, e a de uma gestora de informação que inicia agora as suas funções 

no repositório de dados e contacta pela primeira vez com a recomendação e os requisitos. Isto 

resultou numa avaliação geral à recomendação do Repository Audit and Certification 

Catalogues, no qual a Soraia Ramos apresenta maior facilidade de interpretação do que a Yulia 

Karimova que, numa visão geral, era mais expectável ser ao contrário visto que esta tem maior 

experiência com os requisitos.  

No que diz respeito ao esforço de implementação dos requisitos, as duas participantes 

apresentam visões diferentes, visto que a Soraia Ramos demonstra uma perceção de maior 

facilidade de implementação dos requisitos em comparação com a curadora. Isto poderá dever-

se ao facto de que a curadora já trabalhou com os requisitos, tendo em conta a primeira auto-

avaliação feita pelo INESC TEC para obter a certificação. Por este motivo, a Yulia Karimova 

terá já uma avaliação mais realista sobre as limitações e dificuldades de implementação dos 

requisitos. 

Ainda sobre o Repository Audit and Certification Catalogues, ambas concordam que a 

certificação é muito importante para qualquer repositório. No caso do repositório do INESC 

TEC, a certificação irá aumentar o seu valor e reconhecimento, aparecendo aos investigadores 

como um repositório confiável, com dados fidedignos, e que tem em consideração boas práticas 

de gestão de dados. 

Os resultados obtidos dos investigadores do projeto FrailSurvey também foram bastante úteis 

para se perceber que a RDM ainda não se encontra disseminada o suficiente, visto que se trata 

de investigadores que ainda estão a começar a desenvolver práticas de gestão de dados, 

apresentando conhecimentos limitados. Assim, através da sugestão de integração das 

recomendações, foi possível ilustrar algumas práticas da RDM aos investigadores, e abordar a 

forma como estas se poderiam inserir no seu trabalho diário, com os resultados e vantagens 

que os investigadores retirariam disso.  

Numa diferente pespetiva a investigadora do CIBIO-inBio demonstra conhecimentos e 

práticas de gestão de dados no seu trabalho. A Dra. Ângela Lomba demonstrou interesse na 

divugação de práticas de gestão de dados de forma a incentivar a partilha. Para este caso, as 

recomendações propostas serviram para demonstrar recursos com potencial interesse para a 

investigadora. 

Embora sejam de instituições diferentes, o caso dos investigadores do projeto FrailSurvey é 

útil para reforçar a necessidade de as bibliotecas se tornarem um parceiro para a gestão de 
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dados. É visível que, aqui as bibliotecas poderiam assumir o papel de auxiliar os investigadores 

em questões de RDM e dar formação para que estes fiquem mais sensibilizados para a gestão 

de dados. Demonstrar todos os recursos inseridos na recomendação das 23 Things para 

formação e auxiliar na descrição e no depósito de dados seriam algumas das funções que os 

profissionais das bibliotecas poderiam assumir nestes projetos, tornando-as parceiras nos 

projetos de investigação.  

É importante salientar que as recomendações da RDA se apoiam umas às outras para ligar 

stakeholders. Por exemplo no caso da recomendação das 23 Things, embora esta seja mais 

direcionada para os profissionais das bibliotecas, ela também inclui questões importantes para 

os investigadores e curadores de dados, nomeadamente os recursos para a descrição de dados. 

Este tipo de ligações fornece uma visão integrada entre as recomendações visto que um dos 

recursos propostos na 23 Things é o Metadata Standards Directory. Por exemplo, nos casos 

do FAIR4Health e do André Maciel os mesmos cenários de aplicação das recomendações foram 

sugeridos tendo em conta diferentes finalidades e diferentes tipos de stakeholders. No caso do 

André Maciel os cenários de aplicação das recomendações foram mais direcionados para a 

formação de um estudante em gestão de dados, e no caso dos investigadores os mesmos 

cenários serviram para aplicar as recomendações num DMP, assumindo um lado mais prático. 

De forma geral, todos os participantes demonstraram interesse pelas recomendações 

propostas. Porém, a dificuldade de implementação, no ponto de vista dos participantes, é algo 

limitada devido aos recursos necessários para a adoção. No que diz respeito ao nível de 

conhecimento após o contacto com as recomendações da RDA, à exceção da Dra. Anabela 

Costa que manteve o nível de conhecimento, todos os participantes aumentaram um valor ao 

seu nível de conhecimento com as questões de gestão de dados. Concluiu-se que a média do 

conhecimento de RDM dos participantes antes do contacto com as recomendações, de 1 a 10, 

foi 6. Após o contacto com as recomendações, a média do conhecimento de RDM dos 

participantes aumentou para 7. Com isto, é visível que as recomendações foram úteis para 

auxiliar os participantes a adquirir ou aumentar conhecimentos sobre RDM. 

Para finalizar, em média, os participantes atribuíram “Muito importante” à importância de 

iniciativas de RDM junto de investigadores, bibliotecários, e outros profissionais de dados.  
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5. Conclusão 

A gestão de dados, embora seja um requisito cada vez mais enfatizado para os órgãos 

financiadores, ainda é algo limitada e pouco disseminada. A ciência aberta apresenta lacunas 

que poderão ser preenchidas através da implementação de boas práticas de RDM por todos os 

investigadores e especialistas de suporte à gestão de dados. Neste contexto, e no desenrolar do 

presente trabalho, os investigadores foram identificados como os principais produtores e 

utilizadores de dados, e através do estudo os investigadores do projeto FrailSurvey foram os 

participantes que apresentaram um nível de conhecimento mais limitado.  

Torna-se evidente que existem diferentes abordagens no que diz respeito à partilha dos dados. 

Através do estudo, e principalmente das entrevistas realizadas, percebeu-se que os dados são 

resultado do trabalho físico e intelectual dos investigadores, que muitos não estão dispostos a 

partilhar. É necessário ter em consideração o objetivo, a abordagem, e a comunidade onde os 

dados estão inseridos, pois esses são fatores que poderão ditar a partilha ou a não partilha dos 

dados. Existem dados que apresentam valor para a comunidade, e nesses casos os 

investigadores têm interesse em tornar os dados públicos, contudo, necessitam de um trabalho 

de curadoria mais aprofundado de forma a que os dados sejam percetíveis por toda a 

comunidade. E noutros casos os dados são considerados a propriedade intelectual dos 

investigadores, e por isso o investigador retrai-se na partilha. 

Estas diferentes perspetivas, os diferentes tipos e origens dos dados, e o tipo de comunidades, 

resultam numa maior complexidade e dificuldade na aceitação da partilha de dados por parte 

dos investigadores. E é neste sentido, que se torna essencial disseminar a ideia de que a partilha 

de dados não deve ser vista como uma obrigação, mas como uma vantagem para os 

investigadores adquirirem dados FAIR e se revelarem úteis para a sua comunidade. 

É neste sentido que a sensibilização e consciencialização junto dos stakeholders da RDM, em 

especial dos investigadores, é extremamente importante, pois com a realização deste estudo 

foi possível concluir que alguns dos participantes que no seu trabalho diário não incluíam 

quaisquer práticas de RDM, após o contacto a abordar a importância da RDM e o que poderiam 

fazer, demonstraram interesse imediato. Também concluem que incluir práticas de RDM nos 

seus projetos de investigação era bastante útil e essencial para obter melhores resultados. 

Sendo assim, uma das principais conclusões a retirar é que sensibilizar os investigadores para 

práticas RDM é o primeiro passo para incentivar à partilha de dados, e consequentemente 

contribuir para a ciência aberta. 

Sendo a RDA uma das principais organizações que incentiva à partilha de dados, tendo sempre 

em atenção boas práticas de RDM, aplicar as recomendações nos casos de estudo revelou-se 
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muito importante para disseminar as boas práticas de gestão de dados. Sendo que, ao adotar 

as recomendações da RDA os participantes terão a oportunidade de fazer parte de uma 

comunidade internacional que constrói pontes sociais e técnicas para o desenvolvimento da 

partilha de dados. Esta oportunidade contribui para incentivar os participantes a adotar as 

recomendações propostas, visto que através dos trabalhos desenvolvidos pela RDA conseguem 

acompanhar a evolução e o surgimento de novas práticas de RDM e ter acesso a recursos 

disponíveis para auxiliar na gestão de dados. 

Em suma, os objetivos para os casos de estudo foram bem-sucedidos, visto que um dos 

objetivos era sensibilizar os participantes para as questões RDM familiarizando-os com os 

trabalhos desenvolvidos pela RDA. Tirando partido dos materiais da RDA para divulgação e 

inclusão de stakeholders, verificou-se um aumento do conhecimento da maioria dos 

participantes após a leitura e análise das recomendações. 

Numa análise geral, as recomendações fora usadas neste estudo como elementos principais 

para a criação ou aumento da consciencialização por parte dos participantes. Contudo, a maior 

parte dos participantes assume que para a compreensão das recomendações é necessário 

algum nível de conhecimento temático, sendo que os resultados da RDA seriam mais 

proveitosos se apresentados por alguém com um conhecimento prévio e demonstrando mais 

parte prática no que refere à adoção e implementação das recomendações nas organizações. 

Estas conclusões são importantes para avaliar a perceção dos stakeholders sobre as 

recomendações desenvolvidas pelos grupos de trabalho e interessa da RDA, sendo uma forma 

de obter feedback para os grupos. É importante salientar que o nível de conhecimento dos 

participantes do estudo varia, visto que uns apresentam conhecimento mais limitado e outros 

demonstram mais experiência, mas ambas as categorias demonstram dificuldades de 

interpretação, e isso pode limitar o alcance dos objetivos da RDA ao seu público-alvo. 

Através da definição dos objetivos inicialmente estipulados para o desenvolvimento deste 

trabalho, é possível ter em conta, desde início, o tempo necessário para a realização do trabalho. 

Sendo a adoção das recomendações um processo demorado, e tendo em conta o tempo limitado 

da realização da dissertação, como trabalho futuro pode-se incluir um acompanhamento 

contínuo dos casos de uso incluídos no trabalho. Desta forma, será possível avaliar o estado de 

adoção das recomendações, sendo que, disseminar o trabalho desenvolvido pela RDA por 

outras unidades de investigação também se torna importante, sendo uma forma de incentivar 

um vasto leque de stakeholders paras as práticas de RDM. E, por outro lado, contribuir para a 

disseminação das histórias de adoção, que é um dos principais objetivos da RDA pois é através 

disso que consegue mostrar os resultados do seu trabalho. 
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Torna-se importante referir que, inicialmente, foram selecionados 4 unidades de investigação 

distintas. Porém, após contactos efetuados a dar a conhecer o trabalho a ser desenvolvido com 

as recomendações da RDA e de apresentar os objetivos do mesmo, surgiram novas partes 

interessadas, o que fez com que o estudo os incluísse.  

Através do trabalho à volta dos casos de estudo, é possível concluir o estado de adoção das 

recomendações de cada um, verificando que, para alguns deles é necessário um investimento 

maior e continuado. É necessário ter em conta que este estudo abrangeu apenas um 

participante por caso, o que poderá dificultar a adoção das recomendações que obrigam a uma 

mudança a nível organizacional, para esses casos é necessário um trabalho colaborativo entre 

todos os membros da organização. 

No que diz respeito aos cenários propostos para a biblioteca da FEUP, o participante teve a 

oportunidade de perceber o desenvolvimento de uma política RDM para a biblioteca, como 

também identificou recursos e ferramentas úteis para avançar com a formação dos 

colaboradores da biblioteca. Neste seguimento, as recomendações sugeridas podem funcionar 

agora como um output de forma a mediar a relação entre os profissionais das bibliotecas e as 

bibliotecas da Universidade do Porto. Neste caso, o Dr. Luís Miguel Costa demonstrou 

interesse na formação dos bibliotecários para a gestão de dados e sendo assim as 

recomendações podem ser um recurso favorável à uniformização de práticas entre as 

bibliotecas. 

No que se refere à biblioteca do I3S, os objetivos foram cumpridos. Para este caso existia uma 

necessidade acentuada de familiarização com as questões RDM, e a recomendação proposta 

funcionou como um recurso para a Dra. Anabela Costa conhecer os recursos disponibilizados 

e aumentar o seu conhecimento no que diz respeito às práticas de gestão de dados. Seria útil, 

como trabalho futuro, uma avaliação sobre o que mudou no trabalho prático da participante 

após o seu contacto e familiarização com as 23 Things. 

Nos cenários aplicados ao CIBIO-inBIO, concluiu-se que os cenários propostos foram úteis, 

porém apresentam um nível elevado de esforço de implementação, o que sugere restrições na 

adoção das recomendações para o CIBIO. Neste sentido, seria útil perceber o que realmente 

pode resultar das recomendações e fazer uma pré-avaliação de adoção a nível organizacional, 

visto que é necessário o envolvimento da organização para que seja possível uniformizar 

padrões de metadados, fluxos de trabalho e outros instrumentos de partilha.  

No caso do INESC TEC, o cenário 2 sobre a certificação para o repositório de dados é algo que 

requer o investimento de algum tempo, visto que o cumprimento dos requisitos necessita de 

esforços conjuntos por parte do INESC TEC, e não depende apenas das participantes do estudo. 
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Porém, no cenário 1 é possível avaliar de que forma as recomendações propostas foram úteis 

para o desenvolvimento de futuros DMP por parte da curadora. 

Relativamente ao caso de estudo dos investigadores do projeto FrailSurvey, os cenários de 

aplicação das recomendações revelaram-se essenciais para aumentar a sua perceção referente 

a padrões de metadados e tudo o que engloba a descrição de dados, bem como a fluxos de 

trabalho. Neste caso, o André Maciel surgiu como um participante do estudo ativo, visto que 

foi o próprio a ter contacto direto com as recomendações propostas. Como trabalho futuro, 

seria interessante avaliar o comportamento dos investigadores em projetos futuros no que diz 

respeito às práticas de RDM, averiguar se e que práticas adotaram após o contacto com as 

recomendações, e que vantagens retiram para os seus projetos após a adoção das 

recomendações. 

De uma forma geral, seria importante prosseguir com os trabalhos desenvolvidos pela RDA, e 

principalmente dar continuidade à adoção das recomendações por parte dos participantes 

deste estudo, incentivando-os a participarem nas várias iniciativas que a RDA fornece para 

disseminar os seus trabalhos. Exemplos disso são os webinars e plenários que servem para 

profissionais e novos membros da RDA apresentarem os seus trabalhos, e partilharem as suas 

perspetivas sobre os vários temas envolventes da RDM. 
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Anexos 

Anexo 1. Cartão da recomendação Basic Vocabulary of Foundational 

Terminology Query Tool 
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Anexo 2. Cartão da recomendação FAIRsharing: standards, 

databases, repositories and policies 
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Anexo 3. Cartão da recomendação Persistent Identifier Type 

Registry 
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Anexo 4. Cartão da recomendação Machine Actionable Policy 

Templates 
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Anexo 5. Cartão da recomendação Repository Audit and 

Certification Catalogues 
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Anexo 6. Cartão da recomendação Recommendation on Research 

Data Collections 
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Anexo 7. Cartão da recomendação Metadata Standards Directory 
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Anexo 8. Cartão da recomendação 23 Things: Libraries for Research 

Data 
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Anexo 9. Cartão da recomendação Workflows for Research 

Publishing: Models and Key Components 
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Anexo 10. Cartão da recomendação Wheat Data Interoperability 

Guidelines, Ontologies and User Cases 
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Anexo 11. Tabela das guidelines da recomendação Wheat Data 

Interoperability Guidelines, Ontologies and User Cases  
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Anexo 12. Histórias de adoção da RDA  

CASOS DE ADOÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES SELECIONADAS 

Consultar: https://www.rd-alliance.org/recommendations-outputs/adoption-stories 

Organização Recomendação 

adotada 

Desafios  Impacto da adoção Valor adicionado 

 
 
 

INRA (French 
National 

Institute for 
Agricultural 

Research) 

FAIRsharing: 
standards, 
databases, 
repositories and 
policies 

A investigação agro-alimentar 
produz e consome grandes 
quantidades de dados, com 
diferentes características e 
formatos. Com isso, cresce a 
necessidade de tratar os dados com 
o intuito de estes serem 
compreendidos, reutilizados e 
tratados para abordar a natureza 
interdisciplinar da investigação 
nesta área. 
Com adoção destas recomendações, 
o INRA foi capaz de fazer escolhas 
técnicas e metodológicas 
informadas e de apresentar as suas 
necessidades para produzir mais e 
melhores dados (abertos) de 
investigação. 

Através das recomendações adotadas, 
o INRA concluiu que, pelo menos, três 
padrões de dados incluídos nas 
recomendações tiveram imensa 
importância e originalidade (MIAPPE, 
BrAPI e Crop Ontology). A adoção das 
recomendações permitiu uma 
formatação consistente de dados para 
o MIAPPE, uma descrição seguindo o 
Crop Ontology e a troca por máquina 
com o BrAPI.  
Todas as recomendações adotadas pelo 
INRA contribuíram para tornar os seus 
dados mais localizáveis, acessíveis, 
interoperáveis e reutilizáveis. 

A Open Science traz muitas questões 
novas para organizações científicas 
como o INRA, sem nenhuma 
competência extra ou meios financeiros. 
Questões técnicas, legais, e relacionadas 
à governança devem ser pensadas e 
discutidas dentro e entre disciplinas, 
com outros parceiros de investigação 
comuns. É nesse sentido que a RDA tem 
um impacto real, na implementação de 
diretrizes e recomendações, o que ajuda 
organizações como o INRA, que lida com 
toneladas de dados e tem mão de obra 
limitada nas atividades de TI. A relação 
com a RDA ajuda na tomada de decisão, 
contribuindo para escolhas mais rápidas 
e bem informadas, devido à imensa 
partilha de informação e experiência 
entre pessoas e organizações. Desde que 
o INRA se envolveu na RDA, nunca mais 
parou, participando em grupos de 
trabalho, e monitorizando e testando os 
resultados de muitos outros grupos de 
interesse. 

Wheat Data 
Interoperability 
Guidelines, 
Ontologies and User 
Cases 
39 Hints to Facilitate 
the Use of Semantics 
for data on 
Agriculture and 
Nutrition 
23 Things: Libraries 
for Research Data 

DANS (Data 
Archiving and 

Repository Audit 
and Certification 
Catalogues 

O DANS pretende mostrar a 
confiabilidade do seu repositório 
para os seus utilizadores e outras 

Através dos requisitos fornecidos pela 
recomendação, o DANS foi capaz de 
identificar todos os campos que 

Após o DANS receber o certificado, 
identificaram os benefícios da adoção da 
recomendação da RDA, nomeadamente: 

https://www.rd-alliance.org/recommendations-outputs/adoption-stories
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Networked 
Services) 

partes interessadas, criando 
confiança e tendo uma maneira de 
diferenciar o seu repositório. Como 
a preservação digital faz parte da 
missão do DANS, pretendem 
aumentar a consciencialização 
sobre esse assunto. 
Segundo o DANS, a falta de 
certificação dificulta a 
demonstração aos investigadores e 
à equipa de suporte de investigação 
do porquê dos Repositórios Digitais 
Confiáveis serem essenciais para 
manter os seus dados de 
investigação reutilizáveis ou até 
dados FAIR a longo prazo. Os 
financiadores estão cada vez mais 
rigorosos relativamente ao sítio 
onde os dados são depositados e 
preservados a longo prazo. Também 
é importante ter em consideração 
que, não sendo um repositório 
confiável, pode trazer diversas 
desvantagens para o repositório do 
DANS, pois quem deposita poderá 
optar por um repositório 
certificado. 

deveriam ser melhorados no seu 
repositório. Além disso, o 
procedimento para obter a certificação 
melhora a comunicação interna na 
missão e objetivos gerais, mas também 
tem um efeito positivo nos processos e 
procedimentos, tornando-os ainda 
mais eficazes e eficientes. 

-Promover o repositório como um 
repositório digital confiável; 
-Diferenciar o seu repositório dos 
outros; 
-Aumentar a conscientização sobre a 
preservação digital; 
- Verificar, melhorar e atualizar os seus 
documentos de políticas e fluxos de 
trabalho; 
- Reavaliar e fazer melhorias nas 
soluções e processos técnicos para 
preservação a longo prazo; 
Para além desses benefícios, o processo 
de certificação foi um bom exercício de 
formação em equipa, pois reúne pessoas 
de diferentes departamentos com um 
objetivo comum. 

CSIRO 
(Commonweal
th Scientific 
and Industrial 
Research 
Organisation) 

Repository Audit 
and Certification 
Catalogues 

A CSIRO tem um repositório 
institucional, o DAP (Data Access 
Portal). O maior desafio que a 
CSIRO identifica, foi a realização da 
auto-avaliação para certificação 
como repositório de dados 
confiável. A CSIRO é uma 
organização confiável que realiza 
investigação de importância 

Um dos impactos mais imediatos, foi 
que a documentação estava 
prontamente disponível para atender 
aos requisitos dos financiadores de 
tornar os dados abertos. 
Por outro lado, foi capaz de identificar 
áreas para melhoria. Uma área de 
melhoria identificada foi a 
implementação de um cronograma de 

Através da certificação, a CSIRO tornou-
se uma organização confiável e garante 
que o DAP segue os padrões 
internacionais. Através do feedback de 
investigadores, a CSIRO percebeu que a 
certificação foi muito importante para a 
construção da confiança quando 
apontam os utilizadores de dados para 
os dados e softwares publicados. Além 
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fundamental para a Austrália. Esta 
investigação resulta em dados que 
necessitam de uma gestão a longo 
prazo, para posteriormente serem 
reutilizáveis para outros projetos. A 
CSIRO pretende reunir conjuntos 
de dados de outras organizações de 
investigação, com o intuito de criar 
mais valor para o DAP. Com isto, 
pretendem usar o DAP para 
preservar ativos de dados 
produzidos por diferentes 
entidades, nomeadamente, 
agências australianas, governo, 
organizações de investigação, etc.. 

revisão planeada para o processo de 
recuperação de desastres. A 
documentação interna sobre o DAP foi 
excelente e útil para desenvolver as 
políticas de desenvolvimento e 
preservação de coleções. Através desta 
recomendação, a CSIRO teve 
oportunidade de rever e atualizar parte 
da documentação técnica do DAP. 

disso, saber que o DAP foi certificado 
como um repositório de dados confiável 
auxilia na tomada de decisão da escolha 
do repositório pelos utilizadores, pois o 
DAP fornece confiança no acesso a longo 
prazo e confiabilidade dos dados. 

CAsDC 
(Chinese 
Astronomical 
Data Center) 

Repository Audit 
and Certification 
Catalogues 

O CAsDC atende às necessidades de 
dados da comunidade astronómica 
chinese há décadas. Nos últimos 
anos, publicaram e geriram uma 
panóplia de dados. Contudo, devido 
à limitação de mão de obra, 
facilitavam cada vez mais de projeto 
para projeto, sem muita 
preocupação com a padronização 
dos serviços de data center. 
Um dos problemas maiores no 
trabalho desenvolvido pelo CAsDC, 
foi o facto de alguns documentos 
serem redigidos durante diferentes 
projetos, ou seja, não foi formado 
nenhum procedimento 
padronizado. 

O CoreTrustSeal apresenta vários 
requisitos específicos para a operação 
estável a longo prazo de um data 
center em diferentes aspetos, como a 
estabilidade do pessoal de segurança 
de dados, etc. Os requisitos do 
CoreTrustSeal são muito específicos, 
especialmente na gestão de dados, o 
que fez o CAsDC perceber que a sua 
gestão de dados não era boa o 
suficiente.  

Através da certificação o CAsDC 
conseguiu obter toda a documentação 
necessária organizada e atualizada. Com 
isso, investigadores e equipas de 
equipamentos de observação de várias 
instituições de investigação conseguem 
saber, rapidamente, sobre quais 
materiais devem ser fornecidos para 
atender aos requisitos da gestão e 
distribuição de dados. Ao mesmo tempo, 
facilita a padronização dos seus dados. 
Para os consumidores de dados, 
incluindo utilizadores profissionais e 
público em geral, também beneficiam de 
procedimentos padronizados, 
facilitando a obtenção de informações 
relevantes, sabendo onde encontrar os 
dados que necessitam e descobrem 
como processá-los. 
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DRI (Digital 
Repository of 
Ireland) 

Repository Audit 
and Certification 
Catalogues 

Durante o processo de certificação, 
o DRI enfrentou vários desafios. Era 
importante reconhecer a 
diversidade, pontos em comum e 
diferenças entre os dados de 
Humanidades e Ciências Sociais. O 
DRI teve de incluir considerações 
sobre diferentes práticas de 
curadoria digital, a avaliação e 
adoção de vários padrões de 
metadados, e a variedade e 
complexidade de possíveis formatos 
digitais. Tiveram de garantir que os 
seus processos de desenvolvimento 
estivessem alinhados com as 
melhores práticas nacionais e 
internacionais e com a lei irlandesa. 

Segundo o DRI, quaisquer decisões técnicas tomadas durante o processo de 
adoção terão impacto nas futuras capacidades da sua infraestrutura. O 
CoreTrustSeal é uma estrutura de política coerente, robusta e válida que garante 
uma abordagem holística. Essa estrutura coerente destaca áreas importantes do 
desenvolvimento de políticas ou infraestrutura e incentiva decisões a serem 
tomadas com vista a desenvolvimento a longo prazo. Além disso, fornece aos 
membros do DRI uma medida de confiança nos seus próprios processos. 

CDS 
(Strasbourg 
astronomical 
Data Centre) 

Repository Audit 
and Certification 
Catalogues 

O CDS agrega vários serviços, 
nomeadamente, uma base de dados 
(SIMBAD) de referência mundial 
para identificação de objetos 
astronómicos, um serviço que 
permite navegar nas coleções do 
CDS (VizieR), e um software 
interativo (Aladin) que permite 
inúmeras funcionalidades. Todos 
estes serviços são consultados 
diversas vezes por dia, o que indica 
que a comunidade astronómica vê o 
CDS como algo digno de confiança. 
Contudo, na ótica do CDS, valia a 
pena procurar obter um 
reconhecimento externo, fora do 
contexto disciplinar. 

O principal impacto da adoção para o 
CDS foi o facto de possuir uma 
certificação externa para validar e expor 
a confiabilidade do CDS fora dos limites 
da sua comunidade. 

A existência de duas estruturas de 
certificação básicas (DSA e WDS), para 
o CDS, foi bastante confuso, até porque 
as certificações abordam diferentes 
campos na ciência, mas não se 
especificam em nenhum. Este aspeto, 
também obriga as organizações que se 
candidatam a concluir diversos 
requisitos, o que em certas vezes se 
torna muito difícil. 
Contudo, o CDS tinha noção que com o 
desenvolvimento da ciência aberta, em 
que a confiabilidade é essencial para a 
adoção de provedores de dados e 
utilizadores finais, é de extrema 
importância que os repositórios passem 
por um processo formal de certificação. 
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ADA 
(Australian 
Data Archive) 

Repository Audit 
and Certification 
Catalogues 

Para o ADA o desafio foi utilizar os 
procedimentos comuns e requisitos 
comuns recém elaborados e 
refinados para avaliar o ADA como 
um repositório digital confiável, 
enquanto mantinha contacto com a 
diretoria de desenvolvimento do 
CoreTrustSeal, que era membro do 
grupo de trabalho desta 
recomendação com parceria do 
DSA-WDS (Data Seal of Approval 
– World Data System). 

Ao passar pelo processo de autoavaliação e revisão por pares, o ADA teve como 
objetivo melhorar as suas práticas com os padrões internacionais. O ADA usou o 
processo de avaliação do CoreTrustSeal para identificar áreas de melhoria para o 
arquivo. Com isto, o ADA esperava que o CoreTrustSeal ajudasse a sua 
comunidade de utilizadores, uma vez que o CoreTrustSeal fornece uma 
certificação de confiabilidade e práticas robustas no armazenamento e 
disseminação de dados. 

 
OUTRAS RECOMENDAÇÕES 

Organização Recomendação 

adotada 

Desafios  Impacto da adoção Valor adicionado 

OECD Global 
Science 
Forum 

Income Streams for 
Data Repositories 

Segundo a OECD, à medida que 
aumentam os volumes de dados e os 
apelos por dados abertos, os 
repositórios passam por pressões 
financeiras que podem prejudicar a 
sua sustentabilidade a longo prazo. 
A ausência de modelos de negócios 
percetíveis e claros, é provável que 
muitos repositórios de dados de 
investigação sejam insustentáveis, o 
que prejudica os esforços para 
promover dados abertos e dados 
FAIR, o que resultaria em graves 
consequências para a investigação 
em geral. 
A OECD lançou o projeto «Business 
Models for Sustainable Business 
Models», com o objetivo de fazer 

Esta recomendação forneceu ao projeto da OECD uma visão geral dos fluxos de 
renda dos repositórios de dados. Isso foi consolidado e expandido no projeto e na 
análise económica aprofundada que foi realizada dentro do projeto. O relatório 
final da política da OECD foi redigido e fornecido a formuladores de políticas de 
investigação, onde inclui várias recomendações para auxiliar a melhorar o 
planeamento estratégico e o suporte aos repositórios de dados. 
Após várias apresentações dos resultados do estudo, a OECD recebeu feedbacks 
positivos, sendo que o relatório foi considerado útil por agências de financiamento 
e ministérios, que estão a implementar as suas recomendações. 
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recomendações aos formuladores 
de políticas de investigação. 

CCCA 
(Climate 
Change Centre 
Austria) 

Scalable Dynamic-
data Citation 
Methodology 

Foram vários os desafios que o 
CCCA apontou na adoção desta 
recomendação. Em primeiro lugar, 
tiveram de enfrentar desafios 
técnicos, que se focaram em 
problemas de desempenho para os 
serviços de subconjunto dos 
grandes ficheiros de NetCDF. Em 
segundo lugar, desafios sociais, ou 
seja, o CCCA teve de garantir que a 
sua comunidade de utilizadores 
aceitasse e confiasse dados de 
referência para os serviços 
climáticos que o CCCA oferece. 

Com a aplicação operacional para 
Dynamic Data Citation, os dados 
tornaram-se significativamente mais 
atraentes para os analistas de dados. 
Como exemplo, o utilizador obtém um 
texto de citação gerado dinamicamente, 
que contém o autor original, a descrição 
do conjunto de dados, versões, 
parametros de subconjuntos 
selecionados e aplicados, bem como o 
alinhamento com o identificador 
persistente. Para um novo subconjunto 
criado e publicado, todos os metadados 
são herdados dos originais e 
complementados pelos argumentos 
definidos. 
O CCCA refere que se não fosse o 
sucesso da adoção desta recomendação, 
os utilizadores teriam muitas tarefas 
individuais para que pudessem 
perceber e usar os dados. 
A citação dinâmica de dados aumenta 
claramente o tratamento da qualidade 
dos dados por meio de correções e 
melhorias redesenhadas. 

Devido ao envolvimento ativo do CCCA 
nas atividades fornecidas pela RDA e 
pela adoção desta recomendação, 
encontraram a solução técnica de 
última geração para a citação de dados 
necessário para o seu projeto piloto. O 
grupo de trabalho da RDA forneceu 
assistência técnica e melhores práticas 
ao CCCA. Para além disso, a CCCA 
afirma que a RDA aumenta a 
consciencialização sobre a importância 
dos princípios e aspetos da gestão de 
dados nas técnicas de proveniência de 
dados. 

VAMDC 
(Virtual 
Atomic and 
Molecular 
Data Centre) 

Scalable Dynamic-
data Citation 
Methodology 

O VAMDC fornece aos seus 
utilizadores recursos atómicos e 
moleculares, fornecendo acesso aos 
seus dados de uma maneira prática. 
Contudo, a adoção do VAMDC por 
uma comunidade alargada, 
surgiram questões desafiadoras. O 
VAMDC possui uma base de dados 
que evolui ao longo do tempo. 

O VAMDC conseguiu implementar os novos paradigmas de citação de dados, na 
sua infraestrutura, através das recomendações da RDA adotadas. Através disso, 
conseguiu remover barreiras técnicas que impediam a citação automática de 
dados e os créditos bibliográficos para os dados extraídos do VAMDC. Segundo o 
VAMDC, o sucesso de uma solução técnica não depende apenas das suas 
qualidades intrínsecas, mas também do seu nível de adoção e aceitação pela 
comunidade em geral. Com isto, o VAMDC está concentrado em aumentar o 
impacto do serviço de citação por meio da conscientização da comunidade e 
fornecendo apoio educativo das novas ferramentas. 

An open, universal 
literatura-data 
cross-linking service 
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Porém, algumas dessas evoluções 
podem não ser sistematicamente 
relatadas através de novas 
publicações. Como exemplo, 
supondo que um cientista extrai 
dados do VAMDC para utilizar em 
futuras investigações e publicar 
num artigo, como é que o 
investigador pode citar esses dados? 
Com a evolução das bases de dados, 
é necessário ter em conta que as 
citações devem referir dados bem 
definidos no espaço e no tempo. As 
citações devem conter indicadores 
para os autores que originalmente 
produziram esses dados. E, para 
garantir a reprodutibilidade do 
processo científico descrito no 
artigo, os dados devem ser citados. 

 
ÚLTIMOS CASOS DE ADOÇÃO (Publicados em 2020) 

 
Organização Recomendação 

adotada 

Desafios  Impacto da adoção Valor adicionado 

NSD 
(Norwegian 
Centre for 
Research 
Data) 

Common Standard 
for Machine-
actionable Data 
Management Plans 

O principal desafio do NSD era criar 
uma ferramenta DMP onde os 
utilizadores conseguissem compilar 
e recolher informações sobre dados 
de um projeto, e também servir 
como uma plataforma na qual os 
investigadores pudessem encontrar 
informações úteis sobre diretrizes e 
serviços relevantes, tanto a nível 
nacional como institucional. O NSD 
inicialmente começou a construir a 

O DMP do NSD irá orientar os 
investigadores ao longo do ciclo de 
investigação e irá fornecer uma visão 
geral dos serviços para fornecer acesso 
aos dados e partilhar os dados (durante 
e no final do projeto). O serviço DMP irá 
apoiar investigadores e instituições nos 
seus esforços para partilhar dados e 
torná-los acessíveis, de acordo com os 
princípios e recomendações, e 

Com o conhecimento do trabalho 
desenvolvido pelo grupo de trabalho 
desta recomendação, o NSD concluiu 
que o plano de gestão de dados 
acionável por máquina (em combinação 
com o processo de caso de uso da BPMN 
e os modelos de DMP) como plataforma 
para o desenvolvimento do seu DMP, 
foi instrutivo e proveitoso. O NSD 
afirma que, uma das lições aprendidas, 
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ferramenta DMP com base nos 
modelos do Horizonte 2020 da 
União Europeia e nos requisitos 
propostos pela Science Europe. 
Contudo, esses modelos foram 
projetados como modelos prescritos 
ou questionários, sendo que, o NSD 
precisava de algo mais dinâmico e 
inteligente para servir os seus 
utilizadores.  
O NSD tinha como ambição 
fornecer orientação personalizada, 
específica para cada utilizador, e 
torná-la acionável, como também 
pretendiam relacionar-se com 
outros serviços nacionais e 
internacionais, permitindo a troca 
de informações do conteúdo nos 
DMP registados. 

diretrizes da FAIR do Ministério da 
Educação e agências de financiamento. 

foi o foco em partes específicas do perfil 
da aplicação e do processo BPMN. 

EODC (Earth 
Observation 
Data Centre) 

Scalable Dynamic-
data Citation 
Methodology 

Neste caso, o grande desafio que 
enfrentaram foi a complexidade da 
infraestrutura e dos padrões do 
EOCD usados para incorporar 
naturalmente a implementação da 
citação de dados no software 
existente. 

Quando começaram a pensar em implementar a recomendação nos processos 
internos do EODC, acharam que seria difícil alcançá-lo e mantê-lo. A 
implementação bem-sucedida das recomendações da RDA sobre citação de dados 
forneceu um plano estruturado para fazê-lo. As lições aprendidas, segundo o 
EODC, são que ao utilizar as recomendações da RDA, a implementação foi mais 
fácil e rápida do que a estimada no início. 
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Anexo 13. Guião da entrevista à Biblioteca da FEUP 

Unidade de Investigação: Biblioteca da FEUP 

Entrevistado(a) (opcional): Dr. Luís Miguel Costa 

Recomendação: 23 Things: Libraries for Research Data 

Data: 25/03/2020  

 

Contextualização: Esta entrevista tem como principal objetivo perceber as práticas de 

gestão de dados de investigação dos investigadores entrevistados, com o intuito de recomendar 

melhores práticas adotando as recomendações fornecidas pela RDA (Research Data Alliance). 

Os resultados serão para fins da minha dissertação de mestrado em Ciência da Informação, 

intitulada “Aplicação das recomendações da Research Data Alliance em grupos de 

investigação portugueses”.  

É de salientar que o conteúdo da entrevista será usado, somente, para fins académicos e/ou 

publicações resultantes do projeto de dissertação. 

Mais se acrescenta que, para efeitos de transcrição, seria crucial proceder à gravação áudio da 

entrevista, caso o permita. 

 

1. Que funções desempenha atualmente? 

2. Tem formação na área da Gestão de Dados? 

3. Participa de alguma forma no desenvolvimento da política de dados de 

investigação institucional? (ex.: Planos de recursos) 

4. Tem contacto direto com investigadores e/ou grupos de investigação? 

(promover uma infraestrutura interoperável para acesso, descoberta e 

partilha de dados) 

5. Costuma trabalhar, de forma colaborativa, com investigadores da área da 

Gestão de Dados? 

6. Recursos de aprendizagem: 

a. Acompanha a evolução dos recursos disponíveis de formação na área da Gestão 

de Dados? (ex.: MANTRA, LibGuide, Tesauro de e-Science, entre outros) 

b. Está familiarizado com as ferramentas que auxiliam a realização de um Plano 

de Gestão de Dados? (DMPTool, DMP Online) 

7. Dados de referência e disseminação: 
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a. Procura saber como é realizada a gestão de dados de forma a diagnosticar as 

necessidades dos investigadores e estudantes no domínio da Gestão de Dados? 

Por exemplo: 

i. Em que forma e formato estão os dados? 

ii. Existe algum metadados, externo aos dados, ou descrição que possa ser 

extraído dos dados? 

iii. Qual é a expectativa de vida útil do conjunto de dados? 

iv. Como é que os dados podem ser usados, reutilizados e redirecionados? 

v. O conjunto de dados apresenta informação sensível? (dados pessoais?) 

vi. Como é realizado o armazenamento dos dados?  

vii. Como é realizada o suporte à citação de dados? (perceber se usa 

identificadores persistentes para pesquisar os dados) 

8. Preservação Digital: 

a. Está familiarizado com o vocabulário e normas para arquivos digitais? (ex.: modelo 

de referência OAIS e certificações de repositórios digitais confiáveis como a ISO 

16363 e o Data Seal of Approval) 

b. Utiliza alguma ferramenta para auxiliar na preservação digital? (usar o regisTo 

COPTR) 
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Anexo 14. Guião da entrevista à Biblioteca do I3S 

Unidade de Investigação: I3S 

Entrevistado(a) (opcional): Dra. Anabela Costa 

Recomendação: 23 Things: Libraries for Research Data 

Data: 06/03/2020 

 

Contextualização: Esta entrevista tem como principal objetivo perceber as práticas de 

gestão de dados de investigação dos investigadores entrevistados, com o intuito de recomendar 

melhores práticas adotando as recomendações fornecidas pela RDA (Research Data Alliance). 

Os resultados serão para fins da minha dissertação de mestrado em Ciência da Informação, 

intitulada “Aplicação das recomendações da Research Data Alliance em grupos de 

investigação portugueses”.  

É de salientar que o conteúdo da entrevista será usado, somente, para fins académicos e/ou 

publicações resultantes do projeto de dissertação. 

Mais se acrescenta que, para efeitos de transcrição, seria crucial proceder à gravação áudio da 

entrevista, caso o permita. 

 

1. Que funções desempenha atualmente? 

2. Tem formação na área da Gestão de Dados? 

3. Participa de alguma forma no desenvolvimento da política de dados de 

investigação institucional? (ex.: Planos de recursos) 

4. Tem contacto direto com investigadores e/ou grupos de investigação?  

5. Costuma trabalhar, de forma colaborativa, com investigadores da área da 

Gestão de Dados? 

6. Recursos de aprendizagem: 

a. Acompanha a evolução dos recursos disponíveis de formação na área da Gestão 

de Dados? (ex.: MANTRA, LibGuide, Tesauro de e-Science, entre outros)  

b. Está familiarizado com as ferramentas que auxiliam a realização de um Plano 

de Gestão de Dados? (DMPTool, DMP Online) 

7. Dados de referência e disseminação:  

a. Procura saber como é realizada a gestão de dados de forma a diagnosticar as 

necessidades dos investigadores e estudantes no domínio da Gestão de Dados? 

Por exemplo: 

i. Em que forma e formato estão os dados? 
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ii. Existe algum metadados, externo aos dados, ou descrição que possa ser 

extraído dos dados? 

iii. Qual é a expectativa de vida útil do conjunto de dados? 

iv. Como é que os dados podem ser usados, reutilizados e redirecionados? 

v. O conjunto de dados apresenta informação sensível? (dados pessoais?) 

vi. Como é realizado o armazenamento dos dados?  

vii. Como é realizada o suporte à citação de dados? 

8. Preservação Digital: 

a. Está familiarizado com o vocabulário e normas para arquivos digitais? (ex.: 

modelo de referência OAIS e certificações de repositórios digitais confiáveis 

como a ISO 16363 e o Data Seal of Approval)  

b. Utiliza alguma ferramenta para auxiliar na preservação digital? (usar o regisTo 

COPTR) 

9. No seu ponto de vista, o que acha que poderia ser melhorado nas práticas 

de Gestão de Dados de Investigação na sua unidade de investigação? 
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Anexo 15. Guião da entrevista ao CIBIO-inBIO 

Unidade de Investigação: CIBIO-InBIO 

Entrevistado(a) (opcional): Dra. Ângela Lomba 

Recomendação: FAIRsharing: Standards, databases, repositories and policies; Workflows 

for Research Data Publishing; Metadata Standards Directory 

Data: 11/05/2020 

 

Contextualização: Esta entrevista tem como principal objetivo perceber as práticas de 

gestão de dados de investigação dos investigadores entrevistados, com o intuito de recomendar 

melhores práticas adotando as recomendações fornecidas pela RDA (Research Data Alliance). 

Os resultados serão para fins da minha dissertação de mestrado em Ciência da Informação, 

intitulada “Aplicação das recomendações da Research Data Alliance em grupos de 

investigação portugueses”.  

É de salientar que, o uso da entrevista será divulgado, somente, para fins académicos e/ou 

publicações resultantes do projeto de dissertação. 

Mais se acrescenta que, para efeitos de transcrição, seria crucial proceder à gravação áudio da 

entrevista, caso o permita. 

 

1. Qual o domínio de investigação no qual trabalha? 

2. Está envolvida em algum projeto de investigação? Qual? 

a. Em que fase está(ão) o(s) projeto(s)? 

3. Com que frequência trabalha com dados de investigação? 

4. Já teve contacto com serviços de gestão de dados de investigação? 

5. No que diz respeito a descrição dos dados: 

a. Está familiarizado com o conceito de metadados? O que entende por 

metadados? 

b. Por norma, os dados com o qual trabalha são acompanhados por metadados? 

c. Tem alguma ferramenta de suporte para as anotações dos dados? Qual? 

d. Tem dificuldades em encontrar um padrão de metadados apropriado ao 

conjunto de dados com o qual trabalha? 

e. Normalmente, que padrões de metadados mais utiliza? 

f. Que recursos utiliza para consultar padrões de metadados? Que dificuldades 

encontra nesses recursos? 

6. No que diz respeito ao depósito dos dados: 

a. Já depositou dados em repositórios? Se sim, quais? 
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b. O que teve em consideração para a escolha do repositório para o depósito dos 

dados? 

7. Adota algumas ações de preservação a longo prazo? Quais? 

a. Que normas e convenções internacionais utiliza? 

8. Quando publica dados de um projeto: 

a. Os dados são fornecidos nos formatos usados pela comunidade designada? 

Quais são os formatos? 

b. São tomadas medidas para levar em consideração a possível evolução dos 

formatos? 

c. Existem planos relacionados a possíveis futuras migrações? 

d. Utiliza algum fluxo de trabalho para a partilha dos dados? 

i. Se sim, quais os principais componentes do fluxo de trabalho? 

ii. Que vantagens retira na utilização de fluxos de trabalho para partilha de 

dados? 

9. Que estratégias adota para uma eficaz reutilização dos dados? 

a. As alterações nos dados e metadados são registadas? Como? A que nível de 

detalhe? 

b. Quando os dados são alterados, que estratégias de controlo de versões adota? 

c. Que estratégias adota para verificar se um objeto digital não foi alterado ou 

corrompido? 

10. Na sua perspetiva, acha útil a partilha de dados de investigação pelos 

membros de uma organização? Porquê? 

11. Já partilhou dados de um projeto? Qual foi o motivo da partilha de dados? 

12. No seu ponto de vista, quais os principais fatores para tornar a partilha de 

dados de investigação eficaz e eficiente? 

13. Utiliza ou já utilizou dados provenientes de outros projetos desenvolvidos 

por outras instituições? Que vantagens ou desvantagens retirou disso? 

14. No seu ponto de vista, quais são os principais benefícios e limitações da 

gestão de dados de investigação? 
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Anexo 16. Guião da entrevista ao INESC TEC 

Unidade de Investigação: INESC TEC 

Entrevistado(a) (opcional):  

Recomendação: FAIRsharing: standards, databases, repositories and policies; Persistent 

Identifier Type Registry; Machine Actionable Policy Templates. 

Data: 04/03/2020 

 

Contextualização: Esta entrevista tem como principal objetivo perceber as práticas de 

gestão de dados de investigação dos investigadores entrevistados, com o intuito de recomendar 

melhores práticas adotando as recomendações fornecidas pela RDA (Research Data Alliance). 

Os resultados serão para fins da minha dissertação de mestrado em Ciência da Informação, 

intitulada “Aplicação das recomendações da Research Data Alliance em grupos de 

investigação portugueses”.  

É de salientar que, o uso da entrevista será divulgado, somente, para fins académicos e/ou 

publicações resultantes do projeto de dissertação. 

Mais se acrescenta que, para efeitos de transcrição, seria crucial proceder à gravação áudio da 

entrevista, caso o permita. 

 

1. Qual o domínio de investigação no qual trabalha? 

2. Que projetos está, neste momento, envolvido(a)? 

3. Com que frequência trabalha com dados de investigação? 

4. Como procede à descrição dos dados? 

a. Por norma realiza anotações dos dados? Como? 

b. Tem alguma ferramenta de suporte para as anotações dos dados? Qual? 

c. Está familiarizado com o conceito de metadados? O que entende por 

metadados? 

d. Por norma, os dados com o qual trabalha são acompanhados por metadados? 

e. É possível realizar a extração dos metadados dos objetos digitais? Como? 

f. Utiliza algum tipo de identificador persistente? 

g. Em que circunstâncias são inseridos identificadores persistentes? (apenas nos 

dados, ou também nos metadados?) 

h. São geradas réplicas dos dados? 

i. São disponibilizadas versões dos dados? Que estratégias de controlo de versões 

adota? 

5. Que tipos de formato são mais utilizados?  
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a. São permitidos quaisquer tipos de formatos nas coleções? Caso não, como se 

procede à identificação de tipos de formatos não permitidos? 

b. Que procedimentos e critérios são efetuados para definir o tipo de formato? 

(ex.: criação de metadados para listar o tipo de formato do ficheiro e verificação 

dos registos de tipo de dados) 

c. São tomadas medidas para levar em consideração a possível evolução dos 

formatos? 

d. Existem planos relacionados a possíveis futuras migrações? 

6. Qual é o nível de acesso aos dados? 

a. Como realiza o controlo de acesso aos dados? (ex.: cada utilizador tem um único 

ID?) 

b. São selecionadas restrições de acesso aos dados? Que tipo de restrições? 

7. Como é que o repositório garante a autenticidade dos dados? 

a. Como é que o repositório comunica com os especialistas para obter orientação? 

b. Como é que o repositório comunica com a sua comunidade para obter feedback? 

c. O repositório possui uma estratégia para alterações de dados? Os produtores de 

dados estão a par dessa estratégia? 

d. O repositório mantém links para metadados e outros conjuntos de dados? Se 

sim, como? 

e. O repositório compara as propriedades essenciais de diferentes versões do 

mesmo ficheiro? 

f. O repositório verifica as identidades de quem deposita os dados? 

g. Qual é a abordagem do repositório se os metadados fornecidos forem 

insuficientes para a preservação a longo prazo? 

8. Como garante a integridade do objeto digital? 

a. As alterações efetuadas nos ficheiros são registadas? Como e a que nível de 

detalhe? 

b. Como realizam a verificação de integridade de um ficheiro? Com que 

regularidade? 

c. São realizados backups dos ficheiros em diferentes locais de armazenamento 

para garantir a capacidade de substituir um ficheiro corrompido? Que 

procedimentos são efetuados? 

9. Como é que o repositório garante confidencialidade e ética? 

a. São aplicados procedimentos específicos para gerir dados com risco de 

divulgação? 
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b. Os dados com risco de divulgação são armazenados adequadamente de forma a 

limitar o acesso? 

c. Os dados com risco de divulgação são distribuídos sob condições apropriadas? 

d. Existem procedimentos para rever o risco de divulgação nos dados e para 

executar as etapas necessárias para anonimizar ficheiros ou fornecer acesso de 

maneira segura? 

e. O repositório fornece orientação sobre o uso responsável de dados divulgadores 

ou potencialmente divulgadores? 
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Anexo 17. Guião da entrevista ao FAIR4HEALTH 

1. Qual o propósito do projeto FRAILSURVEY? 

a. Em que área se insere? 

2.  Em relação ao conjunto de dados, pode descrevê-lo? 

a. Qual o tipo de dados que está a ser recolhido? 

b. Quantidade e formato? 

c. Como ocorre o processo de recolha dos dados? 

d. No momento do processo de recolha dos dados, de que forma são eles 

organizados? (Por pastas? É dado algum nome aos ficheiros?) 

e. Existe alguma ação de tratamento de dados? (Por exemplo, eliminação de 

duplicados, eliminação de dados não significativos) 

3. Dentro do processo de armazenamento, como e onde são guardados os dados? 

4. Existe a partilha dos dados do projeto FRAILSURVEY a nível interno, ou seja, entre o 

grupo? Como ocorre essa partilha? 

a. Todos os membros do grupo têm acesso aos dados? 

5. No que toca à partilha dos dados com o exterior, existe o interesse do grupo em 

partilhar os dados num repositório? 

a. Quem poderia beneficiar com a partilha dos vossos dados? 

b. Existiriam restrições de acesso aos dados partilhados? 

c. Quando poderia ser feita essa partilha? Em que fase do projeto? 

d. Relativamente a essa partilha, e inserindo aqui os repositórios, seria mais do 

vosso interesse optar por repositórios genéricos (apenas existe o depósito e 

partilha dos dados) ou repositórios mais específicos e complexos (com revisão 

por pares, entre outros)? 

6. Os dados recolhidos são acompanhados de alguma informação ou descrição? 

a. Relativamente a ferramentas de descrição de dados, qual o seu nível de 

familiarização com alguns descritores ou modelos de descrição? (Exemplos de 

diretórios de ferramentas de descrição de dados). 

b. Que informação considera útil para contextualizar e interpretar os dados do 
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projeto FRAILSURVEY? 

c. Os dados são acompanhados de algum tipo de documentação? 

7. O grupo de investigação tem atualmente alguma orientação sobre a gestão de dados? 

8. Consegue identificar algum problema no workflow do projeto FRAILSURVEY ou 

noutros workflows de projetos em que participou? 

9. Que benefícios espera alcançar com a gestão dos dados de investigação? Ou de que 

forma acha vantajoso a implementação de planos de gestão de dados como forma de 

gerir os dados de investigação? 
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Anexo 18. Questionário- Biblioteca da FEUP 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO 

23 THINGS: LIBRARIES FOR RESEARCH DATA E FAIRsharing REGISTRY 

Após a leitura e análise das recomendações intitulada FAIRsharing: standards, databases, 

repositories and polices, e 23 Things: Libraries for Research Data, da Research Data 

Alliance, este questionário serve para avaliar a importância da adoção da recomendação para 

integrar o trabalho do bibliotecário nas questões da Gestão de Dados de Investigação. 

É de salientar, que toda a informação recolhida através deste questionário será divulgada, 

somente, para fins académicos e/ou publicações resultantes do projeto de dissertação. 

Secção 1 - FAIRsharing REGISTRY 

Após a análise e da sua interação com o catálogo do FAIRsharing, responda às seguintes questões sobre a 

recomendação 

Pergunta 1: Teve dificuldades de interpretação da recomendação FAIRsharing? 

 Questão aberta: 

Pergunta 2: Após a pesquisa efetuada no catálogo do FAIRsharing, identificou recursos 

úteis? 

Escolha múltipla (Opções): 

Sim Não 

 
Pergunta 3: Se sim, identifique os recursos que encontrou. 

 Questão aberta: 

Pergunta 4: Numa escala de 1 a 5, onde 1 é nenhum interesse a e 5 muito interesse, avalie o 

grau de interesse para os recursos disponibilizados na recomendação: 

Escala (Opções): 

Nenhum interesse 1 2 3 4 Muito interesse 5 

 

Pergunta 5: Numa escala de 1 a 5, onde 1 é muito fácil 5 muito difícil, avalie o grau de 

dificuldade de implementação dos recursos disponibilizados na recomendação: 



 

137 

Escala (Opções): 

Muito fácil 1 2 3 4 Muito difícil 5 

 

Secção 2 - 23 THINGS: LIBRARIES FOR RESEARCH DATA 

Após a análise da recomendação 23 Things, responda às seguintes questões sobre a 

recomendação. 

Pergunta 1: Os recursos disponibilizados na recomendação foram úteis para expandir o seu 

conhecimento nos serviços referentes à Gestão de Dados de Investigação?  

 Questão aberta: 

Pergunta 2: No seu ponto de vista, acha que estes recursos poderão auxiliar o trabalho do 

bibliotecário na resolução de problemas e em como providenciar novos serviços relacionados 

com a Gestão de Dados de Investigação? Porquê? 

 Questão aberta: 

Pergunta 3: Numa escala de 1 a 5, onde 1 é Discordo totalmente e 5 é concordo totalmente, 

avalie as seguintes afirmações sobre os recursos disponibilizados sobre metadados: 

Escala (opções): 
 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

2 

Nem 

concordo, 

nem 

discordo 3 

Concordo 

4 

Concordo 

totalmente 

5 

Esta recomendação foi 

útil para perceber o que 

são esquemas de 

metadados 

     

A recomendação 

motivou-me a consultar 

esquemas de metadados 

     

Seria útil o bibliotecário 

auxiliar na organização, 

classificação e descrição 
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dos dados científicos dos 

investigadores 

 

Secção 3 - 23 THINGS: LIBRARIES FOR RESEARCH DATA (Avaliação) 

Pergunta 1: Numa escala de 1 a 5, onde 1 é nenhum interesse a e 5 muito interesse, avalie o 

grau de interesse para cada uma das 23 recomendações: 

Escala (opções): 
 

Pouco 

interesse 1 

2 3 4 Muita 

interesse 5 

1. Recomendações da 

LIBER 

     

2. Tesauro de e-

Science 

     

3. Ciclos de vida dos 

dados (Modelo DCC) 

     

4. Cursos MANTRA 

para formação 

     

5. Bibliografia 

atualizada sobre 

Curadoria Digital 

     

6. Guias criados por 

Bibliotecários para os 

utilizadores aprenderem 

mais sobre gestão de 

dados 

     

7. Encetar uma 

conversa com 

investigadores 

conduzindo entrevistas 

sobre dados e a sua 

gestão 
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8. Conhecer melhor 

as necessidades dos 

investigadores lendo ou 

criando o seu Perfil de 

Curadoria de Dados 

     

9. Desenvolvimento 

de materiais para apoiar 

outros Bibliotecários 

     

10. Fórum DataQ 
     

11. Familiarização 

com os requisitos dos 

financiadores através de 

ferramentas como a 

DMPTool 

     

12. Integrar a gestão 

de dados nos programas 

de capacitação de 

Literacia da Informação 

     

13. Recorrer ao 

diretório de Metadata 

Standards para 

identificar esquemas de 

metadados 

     

14. Incentivar os 

investigadores na citação 

de dados 

     

15. Apoiar a seleção 

de licenças para 

publicação de dados dos 

investigadores (usar o 

guia do DCC) 
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16. Auxiliar os 

investigadores na 

identificação de dados 

sensíveis e confidenciais 

(DATA-PROTECTION 

do JISC) 

     

17. Compreender 

vocabulários e normas 

para arquivos digitais 

para auxiliar na 

preservação digital 

     

18. Localizar 

ferramentas disponíveis 

para ajudar na 

preservação digital 

usando o registo COPTR 

     

19. Localizar um 

repositório apropriado 

no diretório de 

repositórios de dados 

re3data.org 

     

20. Auxiliar os 

investigadores a publicar 

e partilhar dados usando 

repositórios livres online 

     

21. Participar em 

comunidades para 

desenvolver boas 

práticas de gestão de 

dados 
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22. Participar em 

conferências sobre 

dados de investigação 

     

23. Fazer parte da 

Research Data Alliance 

juntando-se ao Grupo de 

Interesse em Bibliotecas 

para Dados de 

Investigação, e 

acompanhar os 

trabalhos desenvolvidos 

sobre gestão de dados 

     

 

Pergunta 2: Numa escala de 1 a 5, onde 1 é muito fácil 5 muito difícil, avalie o grau de 

dificuldade de implementação para cada uma das 23 recomendações  

Escala (opções): 
 

Muito fácil 1 2 3 4 Muito difícil 

5 

1. Recomendações da 

LIBER 

     

2. Tesauro de e-

Science 

     

3. Ciclos de vida dos 

dados (Modelo DCC) 

     

4. Cursos MANTRA 

para formação 

     

5. Bibliografia 

atualizada sobre 

Curadoria Digital 

     

6. Guias criados por 

Bibliotecários para os 

utilizadores aprenderem 
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mais sobre Gestão de 

Dados 

7. Encetar uma 

conversa com 

investigadores 

conduzindo entrevistas 

sobre dados e a sua 

gestão 

     

8. Conhecer melhor 

as necessidades dos 

investigadores lendo ou 

criando o seu Perfil de 

Curadoria de Dados 

     

9. Desenvolvimento 

de materiais para apoiar 

outros Bibliotecários 

     

10. Fórum DataQ 
     

11. Familiarização 

com os requisitos dos 

financiadores através de 

ferramentas como a 

DMPTool 

     

12. Integrar a Gestão 

de Dados nos programas 

de capacitação de 

Literacia da Informação 

     

13. Recorrer ao 

diretório de Metadata 

Standards para 

identificar esquemas de 

metadados 
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14. Incentivar os 

investigadores na citação 

de dados 

     

15. Apoiar a seleção 

de licenças para 

publicação de dados dos 

investigadores (usar o 

guia do DCC) 

     

16. Auxiliar os 

investigadores na 

identificação de dados 

sensíveis e confidenciais 

(DATA-PROTECTION 

do JISC) 

     

17. Compreender 

vocabulários e normas 

para arquivos digitais 

para auxiliar na 

preservação digital 

     

18. Localizar 

ferramentas disponíveis 

para ajudar na 

preservação digital 

usando o registo COPTR 

     

19. Localizar um 

repositório apropriado 

no diretório de 

repositórios de dados 

re3data.org 

     

20. Auxiliar os 

investigadores a publicar 
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e partilhar dados usando 

repositórios livres online 

21. Participar em 

comunidades para 

desenvolver boas 

práticas de gestão de 

dados 

     

22. Participar em 

conferências sobre 

dados de investigação 

     

23. Fazer parte da 

Research Data Alliance 

juntando-se ao Grupo de 

Interesse em Bibliotecas 

para Dados de 

Investigação, e 

acompanhar os 

trabalhos desenvolvidos 

sobre gestão de dados 

     

 

Secção 4 – PERGUNTAS GERAIS 

Pergunta 1: Considera que as recomendações apresentadas foram úteis e contribuíram para 

aumentar a sua perceção e conhecimento sobre algumas das questões da Gestão de Dados de 

Investigação? Porquê? 

 Questão aberta: 

Pergunta 2: De forma geral, as recomendações apresentadas foram de fácil compreensão? 

Escolha múltipla (Opções): 

Sim Não 

 

Pergunta 3: Numa escala de 1 a 5, onde 1 é nada importante e 5 é muito importante, como 

classifica a importância de iniciativas sobre Gestão de Dados de Investigação junto dos 

profissionais de bibliotecas? 
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Escala (Opções): 

Nada importante 1 2 3 4 Muito importante 5 

 

Pergunta 4: Numa escala de 1 a 5, onde 1 é nada importante e 5 é muito importante, considera 

que seria importante existir mais iniciativas deste género junto dos profissionais de 

bibliotecas? 

Escala (Opções): 

Nada importante 1 2 3 4 Muito importante 5 

 

Pergunta 5: Considera que a leitura e análise autónoma das recomendações é suficiente para 

a interpretação das mesmas? Ou por outro lado considera que este tipo de documentos seriam 

mais proveitosos se fosse explicado presencialmente? 

Questão aberta: 

Pergunta 6: Numa escala de 1 a 10, onde 1 é nenhum conhecimento e 10 muito conhecimento, 

avalie o seu nível de familiarização com a Gestão de Dados de Investigação antes e depois da 

leitura e análise das recomendações. 

ANTES: 

Escala (Opções): 

Nenhum conhecimento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muito conhecimento 10 

 

DEPOIS: 

Escala (Opções): 

Nenhum conhecimento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muito conhecimento 10 

 

Pergunta 7: No seu ponto de vista, que outras iniciativas deveriam existir para integrar a 

Gestão de Dados de Investigação no trabalho prático dos profissionais das bibliotecas? 

Questão aberta: 
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Anexo 19. Questionário- Biblioteca do I3S 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO 

23 THINGS: LIBRARIES FOR RESEARCH DATA 

Após a leitura e análise da recomendação intitulada 23 Things: Libraries for Research Data, 

da Research Data Alliance, este questionário serve para avaliar a importância da adoção da 

recomendação para integrar o trabalho do bibliotecário nas questões da Gestão de Dados de 

Investigação. 

É de salientar, que toda a informação recolhida através deste questionário será divulgada, 

somente, para fins académicos e/ou publicações resultantes do projeto de dissertação. 

Secção 1 - Recursos 

Pergunta 1: Os recursos disponibilizados na recomendação foram úteis para expandir o seu 

conhecimento nos serviços referentes à Gestão de Dados de Investigação?  

 Questão aberta: 

Pergunta 2: No seu ponto de vista, acha que estes recursos poderão auxiliar o trabalho do 

bibliotecário na resolução de problemas e em como providenciar novos serviços relacionados 

com a Gestão de Dados de Investigação? Porquê? 

 Questão aberta: 

Pergunta 3: Numa escala de 1 a 5, onde 1 é Discordo totalmente e 5 é concordo totalmente, 

avalie as seguintes afirmações sobre os recursos disponibilizados sobre metadados: 

Escala (opções): 
 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

2 

Nem 

concordo, 

nem 

discordo 3 

Concordo 

4 

Concordo 

totalmente 

5 

Esta recomendação foi 

útil para perceber o que 

são esquemas de 

metadados 

     

A recomendação 

motivou-me a consultar 

esquemas de metadados 
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Seria útil o bibliotecário 

auxiliar na organização, 

classificação e descrição 

dos dados científicos dos 

investigadores 

     

 

Secção 2 - 23 THINGS: LIBRARIES FOR RESEARCH DATA (Avaliação) 

Pergunta 1: Numa escala de 1 a 5, onde 1 é nenhum interesse a e 5 muito interesse, avalie o 

grau de interesse para cada uma das 23 recomendações: 

Escala (opções): 
 

Pouco 

interesse 1 

2 3 4 Muita 

interesse 5 

2. Recomendações da 

LIBER 

     

3. Tesauro de e-

Science 

     

4. Ciclos de vida dos 

dados (Modelo DCC) 

     

5. Cursos MANTRA 

para formação 

     

6. Bibliografia 

atualizada sobre 

Curadoria Digital 

     

7. Guias criados por 

Bibliotecários para os 

utilizadores aprenderem 

mais sobre gestão de 

dados 

     

8. Encetar uma 

conversa com 

investigadores 
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conduzindo entrevistas 

sobre dados e a sua 

gestão 

9. Conhecer melhor 

as necessidades dos 

investigadores lendo ou 

criando o seu Perfil de 

Curadoria de Dados 

     

10. Desenvolvimento 

de materiais para apoiar 

outros Bibliotecários 

     

11. Fórum DataQ 
     

12. Familiarização 

com os requisitos dos 

financiadores através de 

ferramentas como a 

DMPTool 

     

13. Integrar a gestão 

de dados nos programas 

de capacitação de 

Literacia da Informação 

     

14. Recorrer ao 

diretório de Metadata 

Standards para 

identificar esquemas de 

metadados 

     

15. Incentivar os 

investigadores na citação 

de dados 

     

16. Apoiar a seleção 

de licenças para 

publicação de dados dos 
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investigadores (usar o 

guia do DCC) 

17. Auxiliar os 

investigadores na 

identificação de dados 

sensíveis e confidenciais 

(DATA-PROTECTION 

do JISC) 

     

18. Compreender 

vocabulários e normas 

para arquivos digitais 

para auxiliar na 

preservação digital 

     

19. Localizar 

ferramentas disponíveis 

para ajudar na 

preservação digital 

usando o registo COPTR 

     

20. Localizar um 

repositório apropriado 

no diretório de 

repositórios de dados 

re3data.org 

     

21. Auxiliar os 

investigadores a publicar 

e partilhar dados usando 

repositórios livres online 

     

22. Participar em 

comunidades para 

desenvolver boas 

práticas de gestão de 

dados 

     



 

150 

23. Participar em 

conferências sobre 

dados de investigação 

     

24. Fazer parte da 

Research Data Alliance 

juntando-se ao Grupo de 

Interesse em Bibliotecas 

para Dados de 

Investigação, e 

acompanhar os 

trabalhos desenvolvidos 

sobre gestão de dados 

     

 

Pergunta 2: Numa escala de 1 a 5, onde 1 é muito fácil 5 muito difícil, avalie o grau de 

dificuldade de implementação para cada uma das 23 recomendações  

Escala (opções): 
 

Muito fácil 1 2 3 4 Muito difícil 

5 

2. Recomendações da 

LIBER 

     

3. Tesauro de e-

Science 

     

4. Ciclos de vida dos 

dados (Modelo DCC) 

     

5. Cursos MANTRA 

para formação 

     

6. Bibliografia 

atualizada sobre 

Curadoria Digital 

     

7. Guias criados por 

Bibliotecários para os 

utilizadores aprenderem 
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mais sobre Gestão de 

Dados 

8. Encetar uma 

conversa com 

investigadores 

conduzindo entrevistas 

sobre dados e a sua 

gestão 

     

9. Conhecer melhor 

as necessidades dos 

investigadores lendo ou 

criando o seu Perfil de 

Curadoria de Dados 

     

10. Desenvolvimento 

de materiais para apoiar 

outros Bibliotecários 

     

11. Fórum DataQ 
     

12. Familiarização 

com os requisitos dos 

financiadores através de 

ferramentas como a 

DMPTool 

     

13. Integrar a Gestão 

de Dados nos programas 

de capacitação de 

Literacia da Informação 

     

14. Recorrer ao 

diretório de Metadata 

Standards para 

identificar esquemas de 

metadados 
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15. Incentivar os 

investigadores na citação 

de dados 

     

16. Apoiar a seleção 

de licenças para 

publicação de dados dos 

investigadores (usar o 

guia do DCC) 

     

17. Auxiliar os 

investigadores na 

identificação de dados 

sensíveis e confidenciais 

(DATA-PROTECTION 

do JISC) 

     

18. Compreender 

vocabulários e normas 

para arquivos digitais 

para auxiliar na 

preservação digital 

     

19. Localizar 

ferramentas disponíveis 

para ajudar na 

preservação digital 

usando o registo COPTR 

     

20. Localizar um 

repositório apropriado 

no diretório de 

repositórios de dados 

re3data.org 

     

21. Auxiliar os 

investigadores a publicar 
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e partilhar dados usando 

repositórios livres online 

22. Participar em 

comunidades para 

desenvolver boas 

práticas de gestão de 

dados 

     

23. Participar em 

conferências sobre 

dados de investigação 

     

24. Fazer parte da 

Research Data Alliance 

juntando-se ao Grupo de 

Interesse em Bibliotecas 

para Dados de 

Investigação, e 

acompanhar os 

trabalhos desenvolvidos 

sobre gestão de dados 

     

 

Secção 3 – PERGUNTAS GERAIS 

Pergunta 1: Considera que as recomendações apresentadas foram úteis e contribuíram para 

aumentar a sua perceção e conhecimento sobre algumas das questões da Gestão de Dados de 

Investigação? Porquê? 

 Questão aberta: 

Pergunta 2: De forma geral, as recomendações apresentadas foram de fácil compreensão? 

Escolha múltipla (Opções): 

Sim Não 

 

Pergunta 3: Numa escala de 1 a 5, onde 1 é nada importante e 5 é muito importante, como 

classifica a importância de iniciativas sobre Gestão de Dados de Investigação junto dos 

profissionais de bibliotecas? 
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Escala (Opções): 

Nada importante 1 2 3 4 Muito importante 5 

 

Pergunta 4: Numa escala de 1 a 5, onde 1 é nada importante e 5 é muito importante, considera 

que seria importante existir mais iniciativas deste género junto dos profissionais de 

bibliotecas? 

Escala (Opções): 

Nada importante 1 2 3 4 Muito importante 5 

 

Pergunta 5: Considera que a leitura e análise autónoma das recomendações é suficiente para 

a interpretação das mesmas? Ou por outro lado considera que este tipo de documentos seriam 

mais proveitosos se fosse explicado presencialmente? 

Questão aberta: 

Pergunta 6: Numa escala de 1 a 10, onde 1 é nenhum conhecimento e 10 muito conhecimento, 

avalie o seu nível de familiarização com a Gestão de Dados de Investigação antes e depois da 

leitura e análise das recomendações. 

ANTES: 

Escala (Opções): 

Nenhum conhecimento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muito conhecimento 10 

 

DEPOIS: 

Escala (Opções): 

Nenhum conhecimento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muito conhecimento 10 

 

Pergunta 7: No seu ponto de vista, que outras iniciativas deveriam existir para integrar a 

Gestão de Dados de Investigação no trabalho prático dos profissionais das bibliotecas? 

Questão aberta:  
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Anexo 20. Questionário- CIBIO-inBIO 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DAS RECOMENDAÇÕES 

Após a leitura e análise das recomendações intitulada FAIRsharing: standards, databases, 

repositories and polices, e Workflows for Research Data Publishing, da Research Data 

Alliance, este questionário serve para avaliar o grau de interesse e o esforço da adoção das 

recomendações. 

É de salientar, que toda a informação recolhida através deste questionário será divulgada, 

somente, para fins académicos e/ou publicações resultantes do projeto de dissertação. 

Secção 1 - FAIRsharing REGISTRY 

Após a leitura, análise e pesquisa no catálogo da recomendação do FAIRsharing, responda às 

seguintes questões. 

Pergunta 1: Teve dificuldades de interpretação da recomendação FAIRsharing? 

Escolha múltipla (Opções): 

Sim Não 

 

Pergunta 2: Se sim, explique os motivos pela dificuldade de interpretação. 

Questão aberta: 

Pergunta 3: Após a pesquisa efetuada no catálogo do FAIRsharing, identificou recursos 

úteis? 

Escolha múltipla (Opções): 

Sim Não 

 

Pergunta 4: Se respondeu sim à questão anterior, identifique os recursos que encontrou. 

Questão aberta: 

Pergunta 5: Numa escala de 1 a 5, onde 1 é Nenhum interesse a e 5 Muita interesse, avalie o 

grau de interesse para os recursos disponibilizados na recomendação: 

Escala (Opções): 

Nenhum interesse 1 2 3 4 Muito Interesse 5 
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Pergunta 6: Numa escala de 1 a 5, onde 1 é Muito fácil 5 Muito difícil, avalie o grau de 

dificuldade de implementação dos recursos disponibilizados na recomendação: 

Escala (Opções): 

Muito fácil 1 2 3 4 Muito difícil 5 

 

Pergunta 7: Numa escala de 1 a 5, onde 1 é Muito fácil e 5 Muito difícil, como classifica o grau 

de dificuldade de pesquisa no catálogo? 

Escala (Opções): 

Muito fácil 1 2 3 4 Muito difícil 5 

 

Pergunta 8: No seu ponto de vista, que fatores poderiam facilitar a pesquisa no catálogo? 

Questão aberta: 

 

Secção 2 - Workflows for Research Data Publishing  

Após a leitura e análise da recomendação Workflows for research data pubishing, responda 

às seguintes questões. 

Pergunta 1: Tendo em conta as necessidades dos investigadores da sua organização, como 

avalia a importância dos seguintes aspetos de um fluxo de trabalho? 

1. Muito importante: é essencial para o CIBIO; 2. Importante: É importante para o CIBIO, mas 

não é indispensável; 3. Pouco importante: Tem pouca importância para o CIBIO; 4. Nada 

importante: É irrelevante para o CIBIO. 

 
Muito 

importante 

Importante Pouco 

importante 

Nada 

importante 

Componentes adaptáveis 

para outros workflows 

    

Facilidade de interpretação 
    



 

157 

Auxílio na publicação de 

dados de investigação 

    

Facilidade de adoção 
    

Modelo de referência com 

práticas comuns para a 

gestão de dados 

    

Descrição pormenorizada 

de cada função do 

workflow 

    

 

Pergunta 2: Numa escala de 1 a 5, onde 1 é Nenhum interesse a e 5 Muito interesse, avalie o 

grau de interesse para os recursos disponibilizados na recomendação: 

Escala (Opções): 

Nenhum interesse 1 2 3 4 Muito interesse 5 

 

Pergunta 3: Numa escala de 1 a 5, onde 1 é Muito fácil 5 Muito difícil, avalie o grau de 

dificuldade de implementação dos recursos disponibilizados na recomendação: 

Escala (Opções): 

Muito fácil 1 2 3 4 Muito difícil 5 

 

Secção 3 – PERGUNTAS GERAIS 

Pergunta 1: Considera que as recomendações apresentadas foram úteis e contribuíram para 

aumentar a sua perceção e conhecimento sobre algumas das questões da Gestão de Dados de 

Investigação? Porquê? 

Questão aberta: 

Pergunta 2: De forma geral, as recomendações apresentadas foram de fácil compreensão? 

Escolha múltipla (Opções): 

Sim Não 
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Pergunta 3: No seu ponto de vista e tendo em conta a sua organização, que recursos seriam 

necessários para a adoção dessas recomendações? 

o Recursos humanos 

o Recursos financeiros 

o Recursos tecnológicos 

o Atualizações nos fluxos de trabalho 

o Atualizações nas políticas da organização 

o Atualizações nas práticas da organização 

Pergunta 4: Numa escala de 1 a 5, onde 1 é Nada Importante e 5 é Muito importante, como 

classifica a importância de iniciativas sobre Gestão de Dados de Investigação junto dos 

investigadores? 

Escala (Opções): 

Nada importante 1 2 3 4 Muito importante 5 

 

Pergunta 5: Acha que este tipo de documentos (aprendizagem das recomendações) seria 

mais proveitoso se consultados com o apoio de alguém com conhecimentos em gestão de 

dados? 

Questão aberta: 

Pergunta 6: Numa escala de 1 a 10, onde 1 é Nenhum conhecimento e 10 Muito 

conhecimento, avalie o seu nível de familiarização com a Gestão de Dados de Investigação 

antes e depois da leitura e análise das recomendações. 

ANTES: 

Escala (Opções): 

Nenhum conhecimento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muito conhecimento 10 

 

DEPOIS: 

Escala (Opções): 

Nenhum conhecimento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muito conhecimento 10 
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Anexo 21. Questionário- INESC TEC (Yulia Karimova) 

Questionário de avaliação das recomendações para o desenvolvimento de um 

DMP 

Após a leitura e análise das recomendações propostas da Research Data Alliance, este 

questionário serve para avaliar o grau de interesse e o esforço da adoção das recomendações. 

É de salientar, que toda a informação recolhida através deste questionário será divulgada, 

somente, para fins académicos e/ou publicações resultantes do projeto de dissertação. 

 

secção 1: FAIRsharing: standards, databases, repositories and policies 

Após a leitura, análise e pesquisa no catálogo da recomendação do FAIRsharing, responda às 

seguintes questões. 

 

Pergunta 1: Teve dificuldades de interpretação da recomendação do FAIRsharing? 

Escolha múltipla (Opções): 

Sim Não 

 

Pergunta 2: Se sim, qual o motivo pela dificuldade de interpretação? 

Questão aberta: 

 

Pergunta 3: Numa escala de 1 a 5, como classifica o grau de dificuldade de pesquisa no 

catálogo? 

Escala (Opções): 

Muito fácil 1 2 3 4 Muito difícil 5 

 

Pergunta 4: No seu ponto de vista, que fatores poderiam contribuir para facilitar a pesquisa 

no catálogo? 

Questão aberta: 

 

Pergunta 5: Após a pesquisa efetuada no catálogo do FAIRsharing, identificou recursos 

úteis? 

Escolha múltipla (Opções): 

Sim Não 
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Pergunta 6: Se sim, identifique os recursos que achou relevante e o motivo. 

Questão aberta: 

 

Pergunta 7: Numa escala de 1 a 5, avalie o grau de interesse para os recursos que achou úteis 

no catálogo da recomendação. 

Escala (Opções): 

Nenhum interesse 1 2 3 4 Muito interesse 5 

 

Pergunta 8: Numa escala de 1 a 5, avalie o grau de dificuldade de implementação para os 

recursos que achou úteis no catálogo da recomendação. 

Escala (Opções): 

Muito fácil 1 2 3 4 Muito difícil 5 

 

Pergunta 9: Caso tenha qualificado com um valor alto na questão anterior, identifique as 

razões pela dificuldade de implementação. 

Questão aberta: 

 

Pergunta 10. Na sua perspetiva de curador, de 1 a 5, como classifica a utilidade do catálogo 

do FAIRsharing como serviço? 

Escala (Opções): 

Nada útil 1 2 3 4 Muito útil 5 

 

Secção 2. Utilidade no desenvolvimento de um DMP 

Após o contacto com as recomendações, responda às seguintes questões tendo em conta a 

utilidade das recomendações propostas para o desenvolvimento de um Plano de Gestão de 

Dados (Data Management Plan - DMP). 

 

Pergunta 1: As recomendações foram úteis para o desenvolvimento do DMP? 

Escolha múltipla (Opções): 

Sim Não 

 

Pergunta 2: No desenvolvimento de futuros DMPs, terá em conta as recomendações 

propostas? 
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Escolha múltipla (Opções): 

Sim Não 

 

Pergunta 3: Na sua perspetiva, de que forma é que as recomendações propostas poderão 

auxiliar no desenvolvimento de um DMP? 

 Questão aberta: 

 

Secção 3. Perguntas gerais 

Pergunta 1: De forma geral, as recomendações apresentadas foram de fácil compreensão? 

Escolha múltipla (Opções): 

Sim Não 

 

Pergunta 2: No seu ponto de vista, e tendo em conta a sua organização, que recursos ou 

esforços seriam necessários para a adoção das recomendações propostas? 

o Recursos humanos 

o Recursos financeiros 

o Recursos tecnológicos 

o Atualizações nas práticas da organização 

o Atualizações nas políticas da organização 

o Outra 

 

Pergunta 3: No seu ponto de vista, quais das recomendações propostas poderão ser adotadas 

com menor esforço? 

Nota: Ordene desde o recurso com menor esforço até ao recurso com maior esforço de 

implementação 

o Metadata Standards Directory 

o FAIRsharing: standards, databases, repositories and policies 

o Workflows for Research Data Publishing: Models and Key components 

o Machine Actionable Policy templates 

 

Pergunta 4: Numa escala de 1 a 5, como classifica a importância de iniciativas sobre RDM 

junto dos investigadores? 

Escala (Opções): 
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Nada importante 1 2 3 4 Muito importante 5 

 

Pergunta 5: Acha que este tipo de documentos seria mais proveitoso se consultados com o 

apoio de alguém com conhecimentos sobre as recomendações? 

Questão aberta: 

Pergunta 6: Numa escala de 0 a 10, como avalia o seu nível de familiarização com a RDM 

antes e depois da leitura e análise das recomendações? 

ANTES: 

Escala (Opções): 

Nenhum conhecimento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muito conhecimento 10 

 

DEPOIS: 

Escala (Opções): 

Nenhum conhecimento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Muito conhecimento 10 
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Anexo 22. Questionário- INESC TEC (Yulia Karimova e Soraia 

Ramos) 

Questionário sobre a certificação de repositórios 

Após a leitura e análise da recomendação Repository Audit and Certification Catalogues da 

Research Data Alliance, onde consiste os requisitos para obter o CoreTrustSeal, este 

questionário serve para avaliar o grau de esforço de implementação de cada um dos requisitos 

demonstrados na recomendação. 

É de salientar, que toda a informação recolhida através deste questionário será divulgada, 

somente, para fins académicos e/ou publicações resultantes do projeto de dissertação. 

 

Pergunta 1: Os requisitos apresentados para a certificação de repositórios são de fácil 

compreensão? 

Escolha múltipla (Opções): 

Sim Não 

 

Pergunta 2: No seu ponto de vista, os requisitos são acompanhados com informação 

suficiente? 

Escolha múltipla (Opções): 

Sim Não 

 

Pergunta 3: Numa escala de 1 a 5, avalie o grau de dificuldade de implementação para cada 

requisito no repositório do INESC TEC. 

 

 
1 Muito fácil 2 Fácil 3 Nem fácil, 

nem difícil 

4 Difícil 5 Muito 

difícil 

Requisito 1 (Missão e 

objetivos) 

     

Requisito 2 (Licenças) 
     

Requisito 3 (Acesso 

contínuo) 
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Requisito 4 

(Confidencialidade e 

ética) 

     

Requisito 5 

(Infraestrutura 

Organizacional) 

     

Requisito 6 

(Orientação 

especializada) 

     

Requisito 7 

(Integridade e 

autenticidade dos 

dados) 

     

Requisito 8 

(Avaliação) 

     

Requisito 9 

(Procedimentos de 

armazenamento 

documentados) 

     

Requisito 10 (Plano de 

preservação) 

     

Requisito 11 

(Qualidade dos dados) 

     

Requisito 12 

(Workflows) 

     

Requisito 13 

(Descoberta e 

identificação de 

dados) 
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Requisito 14 

(Reutilização de 

dados) 

     

Requisito 15 

(Infraestruturas 

técnicas) 

     

Requisito 16 

(Segurança) 

     

Requisito 17 

(Informação 

adicional) 

     

Requisito 18 

(Feedback) 

     

 

. 

Pergunta 4: Já está familiarizado com algum dos requisitos apresentados? 

Escolha múltipla (Opções): 

Sim Não 

 

Pergunta 5: Se sim, quais? 

Questão aberta: 

 

Pergunta 6: Algum dos requisitos apresentados já foi implementado? 

Escolha múltipla (Opções): 

Sim Não 

 

Pergunta 7: Se sim, quais? 

Questão aberta: 

 

Secção 2. Requisitos prioritários 
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Para responder à seguinte secção, pode ser necessário consultar o documento dos requisitos 

para ter acesso à informação detalhada. 

 

Pergunta 1: Selecione a ordem de prioridade, no seu ponto de vista, para os requisitos listados 

abaixo, sendo que 1 representa a maior prioridade e os outros 17 a menor prioridade. 

 

R1. Missão e objetivos 

R2. Licenças 

R3. Garantir acesso contínuo  

R4. Confidencialidade e ética 

R5. Infraestrutura organizacional 

R6. Orientação especializada 

R7. Integridade e autenticidade dos dados 

R8. Avaliação 

R9. Procedimentos de armazenamento documentados 

R10. Plano de preservação 

R11. Qualidade dos dados 

R12. Workflows 

R13. Descoberta e identificação de dados 

R14. Reutilização de dados 

R15. Infraestruturas técnicas 

R16. Segurança 

R17. Informação adicional 

R18. Obter feedback 

 

Secção 3. Perguntas gerais 

Pergunta 1: No seu ponto de vista, qual o tempo estimado para o repositório cumprir todos 

os requisitos demonstrados na recomendação? 

o 1 a 3 meses 

o 3 a 6 meses 

o 6 a 9 meses 

o 9 a 12 meses 

o 12 a 24 meses 

o Mais de 24 meses 
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Pergunta 2: Na sua perspetiva, quais os recursos necessários para o cumprimento dos 

requisitos por parte do repositório do INESC TEC? 

o Recursos humanos 

o Recursos financeiros 

o Recursos tecnológicos 

o Atualização nas políticas do repositório 

o Atualizações nas licenças do repositório 

o Outra opção 

 

Pergunta 3. No seu ponto de vista, que vantagens trará o certificado para o repositório do 

INESC TEC? 

Questão aberta: 
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Anexo 23. Questionário- FAIR4HEALTH 

Questionário para avaliação da importância das recomendações propostas aos 

investigadores 

Secção 1: Ferramentas de descrição de dados 

Pergunta 1: As ferramentas de descrição de dados propostas nas recomendações foram úteis 

para ajudar a interpretar o que são metadados? 

Escolha múltipla (Opções): 

Pouco útil Útil Muito útil 

 

Pergunta 2: Relativamente aos descritores em si, foi percetível qual a sua função 

relativamente aos conjuntos de dados? 

Escala (Opções): 

Nada percetível 

1 

2 3 4 Muito 

percetível 5 

 

Pergunta 2.1: Se não, quais os descritores que não foram bem interpretados? 

 Questão aberta: 

Pergunta 3: Os diretórios de modelos de descrição de dados foram úteis para obter mais 

conhecimento de outros modelos que não os apresentados nas recomendações? 

Escolha múltipla (Opções): 

Pouco útil Útil Muito útil 

 

Pergunta 4: De modo geral, considera que esta recomendação contribui para o aumento do 

conhecimento e familiarização com modelos de descrição de dados? 

Escala (Opções): 
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Discordo 

totalment

e 1 

Discordo 

2 

Não concordo, 

nem discordo 

3 

Concordo 

4 

Concordo 

Totalmente 

5 

 

Pergunta 5: Acharia necessário ter mais contacto e conhecimento com este tipo de 

ferramentas? 

Escala (Opções): 

Nada 

necessário 

1 

2 3 4 Muito 

necessário 

5 

 

Pergunta 6: Com base na análise dos diretórios de modelos de descrição, consegue enunciar 

outros modelos de descrição de dados, além dos que foram propostos na recomendação 1? 

Questão aberta: 

 

Pergunta 7: Até ao momento do estudo e análise das recomendações tinha conhecimento de 

algum modelo de descrição? 

Escolha múltipla (Opções): 

Sim Não 

 

Pergunta 7.1: Se sim, qual? 

Questão aberta: 

 

Secção 2 - Repositórios de dados científicos 
 
Pergunta 1: Os repositórios de dados apresentados foram úteis para perceber o tipo de 

repositórios que existem à disposição? 

Escolha múltipla (Opções): 

Pouco útil Útil Muito útil 
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Pergunta 2: O diretório de repositórios proposto nas recomendações foi útil para ajudar a 

obter conhecimento de outros repositórios de outras áreas? 

Escolha múltipla (Opções): 

Pouco útil Útil Muito útil 

 

Pergunta 3: Considera que um maior contacto e interação com esse diretório ajudaria em 

futuros projetos? 

Escala (Opções): 

Discordo 

totalment

e 1 

Discordo 

2 

Não concordo, 

nem discordo 

3 

Concordo 

4 

Concordo 

Totalmente 

5 

 

Secção 3 - Documento complementar ao conjunto de dados 

Pergunta 1: O exemplo apresentado foi útil e percetível para interpretar o que se pretende 

com um documento que irá acompanhar os dados no momento da partilha? 

Escolha múltipla (Opções): 

Pouco útil Útil Muito útil 

 

Pergunta 2: Depois de analisar a recomendação ficou esclarecido quanto ao objetivo da 

elaboração deste tipo de documentação? 

Escala (Opções): 

Nada 

esclarecido 

1 

2 3 4 Muito 

esclarecido 

5 

 

Pergunta 3: Tinha conhecimento da importância deste tipo de documento para a reutilização 

dos dados? 

Escolha múltipla (Opções): 
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Sim Não 

 

Pergunta 4: Sente-se neste momento capaz de desenvolver o documento que acompanha os 

dados do projeto FRAILSURVEY? 

Escala (Opções): 

Nada capaz 

1 

2 3 4 Totalmente 

capaz 

5 

 

Secção 4 - Definição de plano de backups 

Pergunta 1: A partir da recomendação apresentada conseguiu interpretar como implementar 

e definir um plano de backups? 

Escolha múltipla (Opções): 

Sim Não 

 

Pergunta 2: Conseguiria neste momento, e após a leitura da recomendação, idealizar a 

definição de um plano de backups para o projeto FRAILSURVEY? 

Escala (Opções): 

Sem 

capacidade 

1 

2 3 4 Totalment

e capaz 

5 

 

Pergunta 3: As diretrizes apresentadas foram úteis para ajudar na compreensão de como 

definir o plano de backups? 

Escala (Opções): 

Discordo 

totalment

e 1 

Discordo 

2 

Não concordo, 

nem discordo 

3 

Concordo 

4 

Concordo 

Totalmente 

5 
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Secção 5 - Perguntas gerais 

Pergunta 1: Considera que as recomendações apresentadas foram úteis e contribuíram para 

aumentar a sua perceção e conhecimento sobre algumas das etapas da gestão de dados de 

investigação? 

Escala (Opções): 

Discordo 

totalment

e 1 

Discordo 

2 

Não concordo, 

nem discordo 

3 

Concordo 

4 

Concordo 

Totalmente 

5 

 

Pergunta 2: De modo geral, as recomendações apresentadas foram de fácil compreensão? 

Escala (Opções): 

Nada 

compreen

síveis1 

2 3 4 Totalmente 

conpreensí

veis 5 

 

Pergunta 3: Como classifica a importância de iniciativas deste género junto dos 

investigadores? 

Escala (Opções): 

Sem 

importânci

a 1 

Pouco 

important

e 2 

Não sei 

3 

Important

e 4 

Muito 

important

e 5 

 

Pergunta 4: Considera que seria necessário existir mais iniciativas deste género junto dos 

investigadores? 

Escala (Opções): 

Nada 

necessário 

1 

2 3 4 Muito 

necessário 
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Pergunta 5: Considera que a leitura e análise autónoma das recomendações é suficiente 

para a interpretação das mesmas? Ou por outro lado considera que este tipo de documentos 

seria mais proveitoso se fosse explicado presencialmente, por exemplo por um curador de 

dados? 

Questão aberta: 

Pergunta 6: Qual o seu nível de familiarização com a gestão de dados de investigação antes e 

depois da leitura e análise das recomendações? 

ANTES: 

Escala (Opções): 

Nenhum 

conheciment

o 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 Muito 

conheciment

o 10 

 

DEPOIS: 

Escala (Opções): 

Nenhum 

conheciment

o 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 Muito 

conhecimento 

10 
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Anexo 24. Questões colocadas ao André Maciel 

1) De forma sucinta, explique o motivo pelo qual recorreu às recomendações da RDA? 

2) Na lista das recomendações da RDA, encontrou alguma que respondesse às suas 

necessidades? Qual(ais)? 

3) As recomendações analisadas foram de fácil compreensão? 

4) As recomendações foram úteis para a elaboração do Plano de Gestão de Dados? Porquê? 

5) As recomendações contribuíram para a sua sensibilização quanto aos aspetos da Gestão de 

Dados de Investigação? Em que sentido? 

6) Na sua perspetiva, as recomendações da RDA podem servir como um output para 

sensibilizar outros stakeholders da Gestão de Dados de Investigação? 

7) Em trabalhos futuros, utilizaria as recomendações da RDA como referência? 

8) No seu ponto de vista, acha importante existir uma divulgação maior dos trabalhos 

desenvolvidos pela RDA? Porquê? 

 


