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O que é um plano de gestão de dados?
É um documento vivo que define:

Como os dados serão criados

Como serão documentados

Quem poderá aceder aos dados 

Onde e como serão guardados 

Quem fica responsável pelos backups 

Se e como os dados podem ser partilhados e preservados.

Informação de contexto = permite reutilização



Vantagens

◦ Permitem encontrar e compreender os dados quando precisar de usá-
los;

◦ Garantem continuidade após saída de elementos da equipa do 
projeto, ou na entrada de novos investigadores;

◦ Evitam duplicação de trabalho – ex: re-colectar ou trabalhar dados;
◦ Dados de apoio a publicações são mantidos, permitindo a validação

de resultados;
◦ Promovem a partilha de dados, o que leva a maior colaboração e 

avanços na investigação;
◦ A investigação torna-se mais visível e ganha maior impacto;
◦ Outros investigadores podem citar os seus dados.



Quando devem ser elaborados?

◦ Primeira versão nos primeiros 6 meses do projeto;
◦ Sempre que ocorram mudanças importantes ou novos datasets sejam 

incluídos;
◦ No mid-term;
◦ No final do projeto.

O DMP não é um documento fixo, evolui e ganha maior precisão e substância à 
medida que o projeto se desenvolve, uma vez que nem todos os dados ou usos

potenciais são claros desde o princípio



H2020 template
Descrição sumária dos dados;

FAIR data
◦ 2.1 Como os dados serão encontráveis, incluindo os metadados gerados;

◦ 2.2 Como fazer os dados ficar publicamente acessíveis;

◦ 2.3 Como os dados serão interoperáveis;

◦ 2.4 Como promover a reutilização (através da clarificação das licenças);

Alocação de recursos;

Segurança dos dados;

Aspetos éticos;

Outros aspetos.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf


Ferramentas

•DMP Tool https://dmptool.org/

•easyDMP
https://www.uninett.no/data-
planning-tool

•Open MP https://www.openmp.org/

DMP Online 
https://dmponline.dcc.ac.uk/

https://dmptool.org/
https://www.uninett.no/data-planning-tool
https://www.openmp.org/
https://dmponline.dcc.ac.uk/


Demonstração DMP Online


