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Introdução | BioData.pt
● Infraestrutura distribuída portuguesa para dados biológicos e o nó 

português do ELIXIR - Infraestrutura Europeia de Dados Biológicos 

● Associação privada sem fins lucrativos de 13 organizações de I&I.

biodata.pt/about

https://biodata.pt/about


Comunidades e Plataformas ELIXIR

Now building up



Apoio à comunidade científica nacional 

- Promoção da ciência aberta e dos princípios FAIR 
(Findable, Accessible, Interoperable and Reusable)

- Provisão de treino em gestão e análise de dados de 
investigação

- Disponibilização de recursos e serviços para esse efeito
- Interacção com a indústria para facilitar a transformação 

de conhecimento em inovação



“Ready for BioData Management?”

- Programa de treino em gestão de dados
- +300 cientistas nacionais e estrangeiros  entre os seus 

alumni

- Cursos em Planos de 
Gestão de Dados

- Curso de Comissários 
de dados



“Ready for BioData Management?”



RDMkit (https://rdmkit.elixir-europe.org/)

- Portal que reúne as melhores 
práticas  de gestão de dados 
de investigação e orientações 
para apoiar cientistas e 
comissários de dados na 
produção de dados FAIR 
desde a sua concepção

ELIXIR-CONVERGE 
(Daniel Faria, Ana Melo, Jorge Oliveira)



RDMkit (https://rdmkit.elixir-europe.org/)

ELIXIR-CONVERGE 
(Daniel Faria, Ana Melo)



European Genome-Phenome Archive (EGA)

- Federação de nós do 
EGA

- Permite partilha de dados 
genómicos e fenoclínicos 
humanos (dados 
sensíveis) respeitando o 
GDPR  



Decision of Sequence Genome
Data Usage Consent 

Sequencing ● QC, Assembly
● Variant Calling

● Local EGA - Genomic Data
● Central EGA - Metadata
● Beacon - Genomic Variants

Encrypted 
(Crypt4GH)

Backup 
Storage 

Help desk

Healthy Citizen Patient 

or

Bioinformatics Analysis

Scientist visits 
databases (EGA or 
Beacon)

Finds interesting 
study or data and asks 
for access

Data Access 
Committee Evaluates 
Request

Data Distribution System
● Download, or Closed 

Analysis Environment 10
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