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Enquadramento



Enquadramento  | DESIR

• Projeto financiado pelo Horizonte 2020.

• Visa reforçar a sustentabilidade do DARIAH e ajudar a afirmá-lo como um 

parceiro credível de longo prazo na comunidade. 

• Pretende promover um conjunto de medidas que conduzam à manutenção, 

alargamento e desenvolvimento do DARIAH.



Enquadramento | DARIAH

Rede europeia de pessoas, informação, conhecimento, conteúdos, métodos, 

ferramentas e tecnologias nos vários países membros.

Figura 1. Países membros do DARIAH e países 

parceiros



Enquadramento | DARIAH

• Promover e apoiar a componente digital na investigação e no ensino de artes e 

humanidades. 

• Desenvolver e operacionalizar uma infraestrutura de suporte a práticas de 

investigação baseadas nas TIC, apoiando investigadores na utilização, análise e 

interpretação de recursos digitais.

• Preservar e divulgar o acesso à investigação e incentivar e promover a partilha 

de boas práticas.



DESIR | WP6 TRUST

Objetivos:

• Benefícios e desvantagens do DARIAH: mais-valia e impacto nas atividades de 

investigação. 

• Igualdade de oportunidades no acesso e utilização. 

• Acesso aberto e a disponibilidade de ferramentas de apoio à investigação.

Resultados:

• Identificar as necessidades de ação e o desenvolvimento de mecanismos que 

permitam criar contextos de sustentabilidade para o DARIAH.

• Definir estratégias em diferentes níveis de decisão: nacional; institucional; 

individual.



Cronograma

2017 2018

Fontes

Kick-off event,
Berlin

D 6.1 D 6.2 D 6.3

Mid-term review, 
Brussels

Análise documental

Análise qualitativa

Inquérito

Entrevistas PT

Inputs dos parcerios

Plennary  meeting,
Hannover

Análise qualitativa



2019

Metodologia Fontes

D 6.3

DESIR Final 
Event,
Zagreb

Análise documental

Data visualization

Entrevistas 

PT
Entrevistas DE, HR

WS  inputs

DARIAH Annual Event 
NCC meeting,
Warsaw

DESIR Winter
School,
Lisbon

Análise qualitativa

NCC  inputs

Cronograma



Inquérito

Dirigido a diferentes países (506 respostas)

• Países membros do DARIAH e países candidatos.

• Utilizadores e potenciais utilizadores do DARIAH.

Objetivos

• Conhecer a utilização das Humanidades Digitais.

• Perceber se o DARIAH está a chegar à comunidade científica.

• Analisar se as comunidades identificam o DARIAH como uma infraestrutura 

credível, confiável e sustentável.



Inquérito | resultados

95% dos entrevistados utilizam algum tipo de ferramenta digital para disseminar o 

seu trabalho.

Figura 1. Ferramentas digitais utilizadas para disseminar trabalho de 

investigação.



Inquérito | resultados

As infraestruturas digitais são particularmente utilizadas na primeira fase da 

investigação.

Figura 2. Objetivo da utilização de infraestruturas de HD



Inquérito | resultados

O que distingue utilizadores de não utilizadores de Humanidades Digitais? 

UTILIZADORES NÃO UTILIZADORES

Idade

Grau académico

Atividade 
profissional

Interdisciplinaridade

Disponibilização de 
investigação em 

acesso aberto

Investigadores 
mais velhos

Investigadores 
mais  jovens

Doutorados são 
mais frequentes

Doutorados são 
menos frequentes

Maior % de 
professores

Maior % de 
estudantes

Mais frequente Menos frequente

Mais frequente Menos frequente



Inquérito | resultados

Associação entre perfis de utilizadores e outras variáveis

Grupos etários mais jovens

PERFIL 1
Utilizador de HD e 
relacionado com 
DARIAH

Bibliotecários, bibliotecários e outros, professor/investigador e outros

Mais anos na investigação académica

Interdisciplinaridade

Licenciados

Estudantes e estudantes que acumulam outras atividades com 
investigador e professor, assim como artistas e outros, investigadores
e professores

Menos anos na investigação académica

PERFIL 3
Não utilizador de 
HD



Inquérito | resultados

Conhecimento e utilização do DARIAH



Entrevistas | Perfis

Decisores nacionais

Decisores institucionais

Investigadores e docentes

Vinculados a entidades governamentais ou agências de 
financiamento de ciência.

Vinculados a Unidades de Investigação, bibliotecas, 
infraestruturas de investigação, entidades do setor cultural 
ou instituições de ensino superior.

Com experiência em humanidades digitais e infraestruturas 
de investigação.



As recomendações foram classificadas de acordo com as seguintes 
categorias:

➔ Objetivo

➔ Problema

➔ Fonte

➔ Nível de responsabilidade

➔ Entidade responsável

➔ Beneficiários

➔ Dimensões da Sustentabilidade

➔ Âmbito organizacional

➔ Plano estratégico do DARIAH

➔ Ciência Aberta

Recomendações | Estrutura dos conteúdos



Dimensões da 
sustentabilidade

Âmbito 
organizacional

Plano Estratégico 
do DARIAH

○ Accessibility

○ Credibility

○ Durability

○ Equal access

○ Interoperability

○ Usability

1. Creator|Marketplace

2. Transformative|Training and Education

3. Connector|Communities and Networks

4. Complementary|Policy and Foresight

+ Monitoring |Measuring our Success

○ Dissemination

○ Enlargement

○ Robustness

○ Training/Education

○ Objectives and Strategy

○ Organization

○ Services

Recomendações | eixos estratégicos



Recomendações | Devolução e envolvimento com a comunidade 

https://dariah.peopleware.pt/

https://dariah.peopleware.pt/


Portal



Data visualization

https://dariah.peopleware.pt/

https://dariah.peopleware.pt/


Lista de recomendações



Ficha de recomendações



Principais recomendações



Recomendações associadas à Ciência Aberta

12%

88%

Yes No



Recomendações sobre dados de investigação

Support the creation of normatives and best practices regarding the preservation, management 

and curation of digital infrastructures' data.

Support the establishment of a research data management competency center in DARIAH 

countries to assist policymaking, standards adoption, tool delivery, background information, 

awareness raising and community building.


