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requisitos dos organismos financiadores da ciência 
sobre a disponibilização e preservação dos dados gerados no âmbito de projetos de 
investigação financiada

importante conceber estratégias institucionais
para a gestão dos dados de investigação

fonte: https://flic.kr/p/3dvydS 
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cabe às BES

facilitar a implementação de serviços de suporte à gestão e 

partilha de dados de investigação focados nas 
necessidades concretas da comunidade

cultura de proximidade e flexibilidade



“o domínio da gestão de dados de investigação é uma das áreas 
fundamentais de ação dos profissionais de informação”

“reafirma-se o papel relevante que as bibliotecas e arquivos de 
instituições de ciência e ensino superior devem desempenhar na 
definição de estratégias de ação e disponibilização de serviços, 
ficando patenteada a urgente necessidade de mais instrumentos para 
capacitação dos seus profissionais e a dinamização de comunidades de 
prática”

conclusões do
13.º Congresso Nacional BAD



ação das Bibliotecas da Universidade 

de Aveiro no apoio à comunidade na
gestão de dados de investigação 

primeiros passos
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a necessidade de adquirir conhecimento e de 
desenvolver competências nas dimensões de apoio às 
atividades de investigação, ligadas ao paradigma da Ciência 
Aberta



participação dos técnicos da equipa em ações, eventos  
e fóruns científicos e profissionais no 

domínio dos dados de investigação e 

aposta em formação



em fóruns e eventos e encontros 
informais sobre o tema

na criação de conteúdos do
MOOC Ciência Aberta da SECTES (no 
âmbito da definição da Política Nacional de 
Ciência Aberta)

na tradução de conteúdos do Manual 
de Formação em Ciência Aberta 
FOSTER



no Bootcamp luso-espanhol para 
formação de formadores em Ciência 
Aberta

frequência em webinars
OpenAire/FOSTER sobre o tema

recolha e estudo de documentos 
orientadores

outras iniciativas de formação e 
autoformação



ações iniciais



elaboração de conteúdos sobre 
Ciência Aberta e Gestão de 
Dados e sua disponibilização em 

plataformas de conteúdos das bibliotecas 
da UA, como o boletim

“A Biblioteca Informa”



promoção de ações de formação e workshops sobre Ciência 
Aberta e Gestão de Dados, em colaboração com o Gabinete de Investigação 
da Reitoria e as Unidades de Investigação, destinados aos 
investigadores e gestores de ciência da UA.



workshop 7-12-2017

“A Ciência Aberta: implicações e vantagens no processo de 
investigação” destinado a docentes e investigadores do CIDTFF



workshop 17-04-2018

“Acesso aberto, dados de investigação e requisitos: práticas 
e caminhos da Ciência Aberta (FCT e H2020)” integrado na 
Semana dos Investigadores das bibliotecas da UA

https://pt.slideshare.net/bibliotecasUA/acesso-aberto-dados-de-investigao-e-requisitos-prticas-e-caminhos-da-cincia-aberta-fct-e-h2020

https://pt.slideshare.net/bibliotecasUA/acesso-aberto-dados-de-investigao-e-requisitos-prticas-e-caminhos-da-cincia-aberta-fct-e-h2020


comunicação 4-07-2018

“Acesso aberto e dados abertos: requisitos e práticas para o 
compromisso com a Ciência Aberta” no Fórum CIDTFF Construindo 
um compromisso com a Ciência Aberta, no Departamento de 
Educação e Psicologia UA



sessão de Formação 11-07-2018

“Requisitos de Acesso Aberto e Dados Abertos” sessão 
em colaboração com o Gabinete de Apoio à Investigação



papel promotor e facilitador das 

bibliotecas da UA

ações em curso



apoiar os investigadores na gestão 
do ciclo de vida dos dados de 
investigação

fase do planeamento

fase de disseminação e impacto



1. conjunto de 
conteúdos 

formativos e de 
tutoriais

2. serviço de 
referência e apoio 

a pesquisas

3. aposta 
contínua em 
atividades de 
formação à 
comunidade



1. conjunto de conteúdos formativos 
e de tutoriais

criação de guia temático sobre Gestão de Dados de 

Investigação

tutoriais Plano de Gestão de Dados e de depósito 
em repositórios



2. serviço de referência e apoio a pesquisas 
reforço do apoio aos investigadores na gestão 
de dados

proximidade com investigadores e estruturas de 
apoio



3. aposta contínua em atividades de 

formação destinadas à comunidade de investigadores

colaboração com as Unidades de Investigação e o Gabinete de Apoio à 
Investigação da Reitoria



em perspetiva…

implementação de um Repositório Institucional de Dados
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