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Objetivos do Estudo

• Analisar os diferentes quadros de competências existentes, no domínio da GDI e 

dados FAIR

• Apresentar uma proposta sobre as principais competências que devem integrar 

os planos de formação de GDI e Dados FAIR a nível nacional.

2022

Proposta de 

Competências

2021

Análise dos modelos de 

competências 

propostos

2021

Levantamento de estudos e 

iniciativas de desenvolvimento de 

quadros conceptuais de 

competências GDI & Dados FAIR

Etapas



FAIR4S competences and capabilities

FAIR4S competences and capabilities:  
https://doi.org/10.5281/zenodo.5095052

● Estrutura de competências desenvolvida no projeto piloto European
Open Science Cloud (EOSC). 

● Visa ajudar as comunidades e instituições de investigação a 
implementar a GDI e a gestão FAIR no contexto da Ciência Aberta.

https://eosc-fair4s.github.io/framework

https://doi.org/10.5281/zenodo.5095052
https://eosc-fair4s.github.io/framework


Círculo de 

competências

EOSC



Níveis das competências

Dimensões das 
competências:

• Organização

• Responsabilidade



Análise dos principais 
estudos / iniciativas 



FAIRsFAIR

● Quadro de competências dos 

dados FAIR para o Ensino 

Superior (Competence Framework 

for Higher Education (Data 

Stewardship Professional 

Competence Framework)) 

● Manual de Adoção de 

Competências FAIR para 

Instituições de Ensino Superior

(How to be FAIR with your data: a 

teaching and training handbook for 

higher education institutions),

FAIR Data Science 

and 

Professionalisation

https://zenodo.org/record/5361917
https://zenodo.org/record/6674301


Quadro de competências dos dados 
FAIR para o Ensino Superior

Objetivo: suportar o 

desenvolvimento de 

modelos de currícula e 

cursos universitários para 

a formação na área dos 

dados FAIR

Informação prática para as IES 

desenvolverem novas 

atividades de ensino e 

formação que possam apoiar a 

adoção de competências de 

gestão de dados de 

investigação e de dados FAIR



Países Baixos - Profissionalizar a 
administração de dados

Towards FAIR Data Steward as 

profession for the Lifesciences. 2019

https://zenodo.org/record/3471708

Administrador de dados no 

domínio das ciências da vida

Funções de um administrador de dados:

● política

● investigação

● infraestrutura

https://zenodo.org/record/3471708




Dinamarca - o Administrador de Dados

National Coordination of Data Steward

Education in Denmark: final report to the

National Forum for Research Data Management

(DM Forum): results and recommendation

Analisar a formação do  

Administrador de Dados

Avaliar necessidades e 

expectativas nos setores público e 

privado, visando subsidiar futuras 

formações

Competências técnicas (hard skills) e pessoais (soft skills), estas últimas

relacionadas com a comunicação, formação, trabalho em equipa…

https://zenodo.org/record/3609516#.Y4AB_XbP3IU


Modelo Proposto



Baseado no FAIR4S

● Abordagem ao longo do ciclo de vida dos dados

● As competências são agrupadas de modo a refletir as fases do 
planeamento, da produção e da disseminação dos dados de 
investigação

● Estruturado em 9 grupos de competências com 59 
competências havendo uma que é fundamental por grupo

https://ualg365-my.sharepoint.com/personal/epacheco_ualg_pt/Documents/Ci%C3%AAncia%20aberta/Grupo%20de%20trabalho%20-%20Compet%C3%AAncias%20GDI/FAIRS4S-Analise%20do%20documento%20Competencias%20e%20capacidades.xlsx
https://ualg365-my.sharepoint.com/personal/epacheco_ualg_pt/Documents/Ci%C3%AAncia%20aberta/Grupo%20de%20trabalho%20-%20Compet%C3%AAncias%20GDI/FAIRS4S-Analise%20do%20documento%20Competencias%20e%20capacidades.xlsx


Níveis Grupo Competência chave

Internas ao 

Projeto

Planear e conceber Planear a gestão/administração e a partilha dos resultados FAIR

Recolher e processar Reutilizar dados de fontes existentes

Integrar e analisar
Utilizar ou desenvolver ferramentas/serviços de investigação

abertos

Avaliar e preservar Preparar e documentar os dados para torná-los FAIR

Publicar e divulgar Publicar os resultados FAIR em repositórios confiáveis

Pesquisar e demonstrar Identificar, citar e reconhecer as contribuições

Extra 

projeto

Gerir e avaliar
Desenvolver uma estratégia e visão de investigação aberta

Aplicar políticas para cumprir os princípios legais, éticos e FAIR

Âmbito e recursos Garantir financiamento e apoios para a ciência aberta

Aconselhar e capacitar Implementar boas práticas através do exemplo



Modelo 
proposto

Competências 
associadas ao 
ciclo de vida 
dos dados

(internas ao Projeto)



Modelo 
proposto

Competências 
transversais

(extra projeto) PRÓXIMO PASSO: 

Desenvolver o modelo recebendo os 

contributos da comunidade com 

vista ao seu aprofundamento e 

ajustamento às necessidades da 

realidade portuguesa



Versão rascunho do Estudo

Versão 1.0 rascunho: 
https://doi.org/10.5281/zenodo.7335281

Disponível para consulta e revisão em:
https://bit.ly/EstudoCompetenciasGDI

https://doi.org/10.5281/zenodo.7335281
https://bit.ly/EstudoCompetenciasGDI
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