
ZENODO
Repositório de Dados Abertos do OpenAIRE & CERN

Ricardo Saraiva & Pedro Principe
Universidade do Minho (OpenAIRE)





PARTILHA & VISIBILIDADE 

CITAR 

REUTILIZAR 

PRESERVAR

REPOSITÓRIOS DE DADOS ABERTOS



GESTÃO DE DADOS

ADEQUADA E RESPONSÁVEL

CITAR 

REUTILIZAR 

PRESERVAR

REPOSITÓRIOS DE DADOS ABERTOS





Requisitos que visam melhorar e 
maximizar o acesso e a reutilização 
dos dados de investigação gerados 
por projetos financiados pela CE.

Dados abertos de Investigação no H2020





DADOS para validar os resultados 
apresentados em publicações 

científicas.

Outros dados, conforme 
especificado no plano de gestão 
de dados.

Requisitos do Open Research Data no H2020
QUE DADOS?



Criar e manter atualizado um 
plano de gestão dos dados

Assegurar o depósito dos dados 
num repositório

Requisitos do Open Research Data no H2020
COMO?



Requisitos na prática (simplificados)

Criar um plano de gestão dos dados

Assegurar o depósito num repositório

Associar licenças CC

Providenciar informação sobre ferramentas

O foco deve ser o planeamento >> para a disponibilização dos dados, 

facilitando o depósito e a licença para permitir a reutilização. 



Requisitos do Open Research Data no H2020
DIRETRIZES FINANCIADORES DA CIÊNCIA



zenodo.org



Software



Zenodo (OpenAIRE/CERN repository)
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www.zenodo.org

H2020: Option to gather, preserve and 

share project’s scientific output

H2020: Option to gather, preserve and 

share project’s scientific output

http://www.zenodo.org/


• Repositório catch-all para investigação financiada pela CE.

• Aberto a todo o tipo de resultados de investigação e de                                                 
todas as disciplinas.

• 50 GB por upload.

• Dados armazenados no data center do CERN.

• Atribuição de identificadores persistentes (DOIs) .

• Serviço livre e gratuito para a “long tail of Science”.

• Possui integração com GitHub, possibilitando a citação de código aí armazenado.

• Fácil identificar financiamento do espaço europeu de investigação (H2020, WT, 
FCT…) OpenAIRE.

Algumas caraterísticas do Zenodo:
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. DEPOSITAR .. DESCREVER … PUBLICAR



DEPOSITAR
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DESCREVER

18



DESCREVER
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PUBLICAR
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http://www.datacite.org

www.openaire.eu

http://www.altmetric.com/
http://www.openaire.eu/


PUBLICAR
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PUBLICAR
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COMUNIDADES 
no Zenodo
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Projetos/Financiamentos FCT disponíveis no ZENODO

FACILITAR O PROCESSO DE DEPÓSITO



Findable

Accessible

Interoperable

Re-usable
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www.openaire.eu

www.zenodo.org

@openaire_eu

facebook.com/groups/openaire 

pedroprincipe@sdum.uminho.pt

rsaraiva@sdum.uminho.pt


