
CAFÉ COM DADOS… 
O ESSENCIAL DA GESTÃO DE 
DADOS DE INVESTIGAÇÃO

demonstração de ferramentas para o ciclo de vida dos dados 

e discussão sobre Open Data e como tornar os dados FAIR



AGENDA
14h15-15h30

Demonstração de ferramentas para a gestão de dados
Três grupos: 2x20 min.

■ Planos de Gestão de Dados (DMPonline), Antónia Correia

■ Dendro, João Rocha da Silva

■ Repositórios de dados (Zenodo e Dataverse), Pedro Príncipe

15h30-15h50

Discussão sobre Open Data e como tornar os dados FAIR
■ Identificar o que é mais fácil e difícil de por prática nos príncipios FAIR data.

■ Notas finais às ideias discutidas nos grupos (focada na estratégia institucional

15h50-15h55

Encerramento



DEMONSTRAÇÃO DE 
FERRAMENTAS PARA O 

CICLO DE VIDA DOS DADOS
3 DEMOS (2 x 20 min.)



Um ciclo de gestão de dados de investigação procura integrar os conceitos 
e os momentos-chave no planeamento e implementação de ações 
relacionadas com a gestão de dados de investigação. 

A Universidade de Queensland apresenta uma 

visão generalista e global do processo de 

gestão de dados, com o ciclo de vida de 

dados de investigação focando-se nas fases 

de recolha, processamento, análise, 

preservação, descoberta e reutilização.

http://guides.library.uq.edu.au/research-data-
management

http://guides.library.uq.edu.au/research-data-management


Um ciclo de gestão de dados de investigação procura integrar os conceitos 
e os momentos-chave no planeamento e implementação de ações 
relacionadas com a gestão de dados de investigação. 

A Universidade da Califórnia apresenta um ciclo de Investigação Científica, onde é 
focado o planeamento, a implementação, disseminação, descoberta, preservação e, 
finalmente, a reutilização do output produzido. 
http://www.lib.uci.edu/dss

http://www.lib.uci.edu/dss


DEMOS – FERRAMENTAS PARA A GESTÃO DE 
DADOS NO CICLO DE VIDA DE INVESTIGAÇÃO

PLANOS DE GESTÃO 
DE DADOS

■ DMPonline

– Ferramenta online 
para facilitar a 
elaboração de planos 
de gestão de dados.

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

REPOSITÓRIOS DE 
DADOS 

■ Zenodo

– Repositório “cacth-all”

www.zenodo.org

DENDRO

■ Dendro

– Documentação

“The convergence between data 
management and description”

http://dendro.fe.up.pt

https://dmponline.dcc.ac.uk/
http://www.zenodo.org/
http://dendro.fe.up.pt/


DISCUSSÃO SOBRE 
OPEN DATA E COMO 

TORNAR OS DADOS FAIR
Discussão em plenário

Introdução de Pedro Fernandes, IGC


