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Resumo
A gestão de dados de investigação (GDI) e os dados FAIR têm vindo a assumir uma importância
crescente no domínio da ciência, inovação e dos dados do setor público, representando desafios
pela complexidade dos processos associados e denotando a necessidade do desenvolvimento
de competências específicas para os profissionais que asseguram a curadoria de dados e a
preparação de dados que sejam localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis.
Pretendemos com esta proposta apresentar o estudo prospetivo “Competências para a Gestão
de Dados de Investigação e Dados FAIR” em elaboração pelo Grupo de trabalho do Fórum GDI
“Formação e competências para Gestão e Dados FAIR”.
Numa primeira fase do estudo, procedemos à identificação das competências fundamentais,
através de duas abordagens complementares, 1) o ciclo de vida dos dados e 2) as
responsabilidades e funções na gestão de dados.
Em seguida, procedemos à análise dos principais e mais recentes estudos e iniciativas, desde
projetos transversais, a relevantes iniciativas nacionais como a profissionalização da
administração de dados nos Países Baixos ou a Coordenação Nacional de Educação de Data
Stewards na Dinamarca.
Com este estudo prospetivo pretendemos fornecer uma visão geral dos diferentes quadros de
aptidões e competências existentes, no domínio da gestão de dados de investigação e dados
FAIR e apresentar uma proposta sobre as principais competências que devem integrar os planos
de formação de Gestão de Dados de Investigação e Dados FAIR a nível nacional.

Com base na revisão da literatura e tendo por referência o quadro de competências e
capacidades FAIR4S, o grupo de trabalho apresenta a proposta de uma estrutura de
competências para a GDI e dados FAIR com base nas seguintes 9 áreas para definição de
competências:
1. Planear e Conceber
2. Recolher e processar
3. Integrar e analisar
4. Avaliar e Preservar
5. Publicar e Divulgar
6. Mostrar e Encontrar
7. Gerir e Avaliar
8. Objetivo e recursos
9. Aconselhar e capacitar
Nestas áreas foram identificadas mais de cinquenta competências, tendo sido definido para
cada uma delas qual o nível de competência (básica, intermédia, avançada) que cada um dos
três grupos de intervenientes (investigadores, curadores de dados e pessoal de interface de
ciência) deverá possuir. Do conjunto das competências identificadas foram definidas as
competências consideradas “chave” em cada uma das áreas:
1. Planear a gestão/administração e partilha dos resultados FAIR
2. Reutilizar dados de fontes existentes
3. Utilizar ou desenvolver ferramentas/serviços de investigação abertos. Preparar e
documentar os resultados FAIR
4. Publicar os resultados FAIR em repositórios recomendados
5. Reconhecer, citar e reconhecer as contribuições
6. Desenvolver uma estratégia e visão de investigação aberta
7. Adotar políticas para cumprir os requisitos legais, deontológicos e os princípios FAIR
8. Garantir financiamento e apoios para a ciência aberta
9. Implementar boas práticas dando o exemplo
Palavras-chave: curadoria de dados; repositórios de dados; guia de apoio

Designação do projeto/infraestrutura/iniciativa
Grupo de trabalho Fórum GDI – Formação e competências para Gestão e Dados FAIR

Público-alvo
Gestores de repositórios, bibliotecários de IES, curadores de dados de investigação, gestores
de ciência

Ligações web úteis
Danish e-Infrastructure Cooperation (DeiC) – www.deic.dk/en
EOSC Skills and Training Working Group - Developing the next generation of FAIR and open
science professionals https://www.eoscsecretariat.eu/news-opinion/digital-skills-fair-openscience-report-eosc-skills-training-working-group.
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