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Resumo
A recente definição de políticas que enquadram princípios de ciência aberta por parte das
agências de financiamento, às quais se juntam instituições de ensino e investigação, promove a
definição de novos perfis de recursos humanos que operacionalizam os processos de
implementação das políticas de gestão de dados de investigação (GDI). Em particular, a curadoria
de dados é chave no funcionamento e promoção das instituições de ensino e investigação e a
definição e responsabilização dos diferentes intervenientes é fundamental na implementação das
políticas.
A Universidade de Coimbra (UC) tem mais de 25 mil alunos, 3500 dos quais estudantes de
doutoramento, 2000 investigadores/as e 38 unidades de Investigação e Desenvolvimento.
A gestão de dados numa instituição com a estrutura da UC envolve diferentes desafios, que
decorrem da sua heterogeneidade intrínseca (nomeadamente das diferentes áreas do saber e
das suas especificidades).
As respostas a estes desafios são apenas alcançáveis através de estruturas multidisciplinares que
articulem de forma adequada as suas funcionalidades.
Este trabalho visa discutir diferentes aspectos da política de gestão de dados de investigação da
Universidade de Coimbra - definição de responsabilidades dos diferentes atores envolvidos no
ciclo de vida dos dados de investigação, definição de estruturas de apoio à gestão de dados (p.e.
perfis dos recursos humanos, gabinetes de apoio, recursos técnicos disponíveis à comunidade),
definição dos requisitos de formação para a comunidade académica e de investigação no âmbito

de boas práticas/ciência aberta, o papel/responsabilidade do investigador na implementação da
política institucional, o acompanhamento da implementação da política, e periodicidade da
revisão da política.
A definição da política de gestão de dados de investigação e discussão dos aspectos da sua
operacionalização assenta na Investigação e Inovação Responsável, um princípio chave da UC.
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