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Resumo
O objetivo da comunicação é dar conta da abordagem realizada pelo Workpackage
Survey on Data Archiving Services, Data Perimeter & Research Needs no sentido de
compreender algumas das mudanças que atravessam o campo europeu dos dados de
investigação. O projeto assentou a sua estratégia numa análise de campos específicos,
e dois deles, o académico e o histórico, servem como referência para a apresentação
dos resultados do projeto.
Do ponto de vista da orientação teórica, a abordagem centrou-se em duas tarefas
essenciais: (1) por um lado, examina o nível de cobertura que os arquivos de dados em
ciências sociais proporcionam, identificando alguns dos principais desafios que
enfrentam nos dois domínios referidos; (2) por outro, explora o perímetro de dados e
as necessidades dos pesquisadores.
No campo dos dados académicos, apresentam-se os delimitadores deste campo, os
entendimentos sobre a sua natureza e os desafios que enfrenta. Igualmente são
referidos o estado atual de preservação dos dados resultantes da investigação
realizada no setor acadêmico para delinear as possibilidades de preservar, armazenar e
partilhar novos tipos de dados. Questões de cobertura, necessidades dos
investigadores ou cultura de partilha são também consideradas.
Os dados históricos constituem uma das possíveis fontes de ampliação do perímetro
atual dos arquivos de dados. Os resultados apresentados dão conta do estado da arte
em relação à diversidade e à quantidade de dados históricos e identificam os
obstáculos que dificultam a sua integração na ação dos arquivos. Deste modo, o
projeto procurou rastrear as fronteiras e as interseções entre as ciências sociais e os
dados históricos.
Na parte final da comunicação são sumariadas algumas das orientações que os
arquivos de ciências devem seguir de modo a alargar o raio de ação face ao crescente
volume, fontes e pontos de acesso de dados.
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