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O CURSO

FORMATO
6 Módulos com aprox. 30 horas de 
taxa de esforço

Conteúdos: Texto, vídeos, esquemas 
licenciados com CC-BY

Avaliação: Atividades e questionários

Acessibilidade e Usabilidade 
consideradas no desenvolvimento do 
curso. 

DESTINATÁRIOS
Dirige-se em 1º lugar aos investigadores e 
alunos de doutoramento - facultar os 
conhecimentos e competências básicas 
que permitam começar desde logo a gerir 
os dados que são produzidos no âmbito da 
sua investigação. 

Mas o curso será também útil a outros 
profissionais que exercem atividades de 
suporte à gestão de dados de investigação.



OBJETIVOS

 Compreender a diversidade dos dados de investigação e das respetivas necessidades de gestão

 Obter competências básicas para a elaboração de planos de gestão de dados;

 Conhecer as políticas e requisitos dos principais financiadores de ciência em Portugal

Familiarizar-se com as melhores práticas para trabalhar os dados, desde a organização e 

documentação dos dados, até ao seu armazenamento;

 Conhecer as ferramentas disponíveis para a partilha de dados, incluindo os processos de depósito 

em repositórios abertos e outros serviços de arquivo de dados;

 Identificar as questões legais associadas ao licenciamento, proteção e propriedade dos dados.



1 - Introdução à gestão de dados de investigação

2 - Planos de Gestão de Dados

3 - Documentar e organizar dados

4 - Licenciamento, proteção e propriedade dos dados

5 - Partilhar e depositar dados em repositórios

6 - Requisitos dos financiadores para a partilha de dados

MÓDULOS DO CURSO



.

Lição MOOC .. Essencial

1 min.

… Referência 
externa

+ recursos complementares…

Estrutura: conteúdos multimedia + textual



.
Lição MOOC .. Essencial 1 min. … Referência 

externa



Mód

.

Atividades Questionários

1 Pratique: explorar dados abertos em repositórios e arquivos de 

dados

(caixa de feedback)

Questionários: o que são dados e quais as etapas para a sua gestão? = 3 

questões

Questionário: Razões, funções e responsabilidades para a gestão de 

dados. = 3 questões

Questionário: Os dados abertos e os princípios FAIR. = 2 questões

2 PRATIQUE:

Crie um plano de dados com base no modelo dos projetos de 

investigação com financiamento do H2020.

(caixa de feedback)

Questionário: Para que servem os planos de gestão de dados? = 3 

questões

3 PRATIQUE:

Pesquisa e análise de esquemas e perfis de metadados.

(caixa de feedback)

Questionário: Cuidados básicos para dados bem organizados. 3 questões

Questionário: O que não pode faltar para ocorrer a citação de dados?. 1 

questão

4 PRATIQUE:

Exercício de escolha de licença adequada para o seu conjunto de 

dados a depositar no Zenodo.

Questionário: Licenças de uso para dados . 2 questões

Questionário: Proteção dos dados. 2 questões

5 PRATIQUE: Verificar atributos técnicos dos repositório no diretório 

RE3DATA (registo de DOI, licenças CC e 

Questionário: os repositórios de dados como ferramenta de abertura e 

preservação dos dados. 2 questões

6 PRATIQUE:

Analise Planos de Gestão de Dados de projetos H2020 no 

Zenodo.org

Questionário: Quais os requisitos na prática? 5 questões



O que não é!

 Não é um curso para necessidades especificas disciplinares

 Não é um curso destinado a investigadores séniores

 Não é um curso de nível aprofundado, mas detalha algumas áreas mais relelevantes.

 …

 Mas é um curso relevante para uma percepção das necessidades gerais no processo 

de planeamento.

 E com dicas muito práticas para planos de gestão de dados ou organização de dados!
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