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Resumo
O Kit de Dados de Investigação pretende informar e apoiar, em primeiro lugar, os
gestores de repositórios que constituem a comunidade RCAAP e que desenvolvem
ações de disseminação e formação nas instituições de investigação e, por
consequência, apoiar igualmente investigadores, gestores de ciência e outros parceiros
envolvidos em atividades de suporte à gestão de dados de investigação.
O principal objetivo é contribuir para colmatar a lacuna que persiste a nível nacional no
que respeita informação e materiais disponíveis na área de gestão de dados de
investigação. Desta forma, o Kit de Dados pretende dar um contributo significativo
para os gestores de repositórios contribuírem para dinamizar uma “cultura de gestão
de dados”, tanto a nível da comunidade científica como dos profissionais que exerçam
a sua atividade no suporte aos investigadores, enquanto gestores de dados ou
gestores de ciência. Esta é uma crescente preocupação no âmbito da comunidade
RCAAP, não só mediante a existência da política de dados abertos por parte da FCT ,
mas também devido à obrigatoriedade de cumprimento de semelhantes políticas a
nível de outros financiadores, nomeadamente no quadro do programa Horizonte 2020
e dos requisitos a Comissão Europeia para os dados abertos de investigação.
Este recurso em língua portuguesa servirá de referência para as futuras iniciativas de
gestão de dados. Os conteúdos desenvolvidos serão disponibilizados num ficheiro
independente para e implementados enquanto curso online, na plataforma de
e-learning do RCAAP.
Os seguintes temas são abordados no Kit de Dados: ciclos de dados, plano de gestão
de dados, direitos de autor e licenciamento de dados, diretrizes e políticas de gestão
de dados de investigação. São também indicados recursos complementares, bem
como as respetivas referências para a elaboração do Kit.
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Designação do projeto/iniciativa
Kit de Dados de Investigação (RCAAP)

Público-alvo
Gestores de repositórios (primário), investigadores, gestores de ciência e outros
parceiros envolvidos em atividades de suporte à gestão de dados de investigação
(secundário).

Ligações web úteis
Conteúdos do Kit: https://elearning.rcaap.pt/
Site do RCAAP: https://www.rcaap.pt

