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Contexto

Desafio quando se trabalha com conjuntos de dados está na 

informação que estes contêm que é, muitas vezes:

- difícil interpretar

- difícil contextualizar

- difícil interpretar

- difícil utilizar

devido a alguma inconsistência na aplicação de metadados
relacionados, ou esquemas de metadados



 Diferença entre metadados e dados é a sua forma de uso

 Não existem só para os dados mas também para os seus
utilizadores, para software, como recurso computacional

 Não servem apenas para descrição e serem pesquisáveis, a 
eles estão associados o contexto, pela sua relevância, 
qualidade, restrições (direitos, custos), para conectar
investigadores, software, recursos computacionais aos dados

Metadados preconizam…



Metadados preconizam…

Metadados têm de ser legíveis não só por máquina 
mas também por humanos 

Metadados importantes para a gestão: 

 propósito da investigação, 

 financiamento, 

 informação do projeto,

 resultados do projeto, 

 impacto, …



Standard protocols

Standard file formats

Standard metadata

Uso de standards vem mitigar problemas associados à 
partilha dos dados

Permitem comunicação entre 
diferentes sistemas

Permitem processamento dos 
mesmos ficheiros por diferentes 
softwares

Permitem a combinação / uso de 
dados entre diferentes sistemas



Diferentes objetivos  exigem standards diferentes

 Descoberta / pesquisa 
 Preservação
 Criação de “pacotes” de informação, intercâmbio 
 Administração e gestão de direitos
 Reutilização de dados de investigação por terceiros, de 

outras áreas de conhecimento



 Requisitos dos Planos de Gestão de Dados
 Interoperabilidade
 Gestores/curadores de dados

Com implicações diretas



MAS
Para que funcione  TODOS teriam de usar as mesmas standards

POIS
não existem, standards suficientes potencia a criação de outras 
standards

ORIGINA
Demasiadas standards  armazenamento em “silos”



O desenvolvimento deste diretório… 

 Relevância para os dados de investigação
 Facilitar o uso, o contributo e atualização 

por terceiros
 De mais fácil entendimento e compreensão
 Desenvolvimento de um plano, a longo 

prazo, para crescimento e manutenção do 
diretório. 
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Como é que está 
organizado



Temos mais valias com criação deste DIRETÓRIO!

Nomeadamente:

• Apoiar a documentação mais orientada ao domínio científico;

• Conhecimento de metadados disciplinares para complementar 
informação de metadados genéricos em repositório.

• Potenciar o conhecimento e a disseminação a larga escala de boas 
práticas na GDI

Ver caso de uso RepositóriUM



Caso de uso

Repositórios de Dados 
institucionais



Dataverse UMinho



Dataverse UMinho



Dataverse UMinho



Dataverse UMinho



Dataverse UMinho
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es.pdf

Ball, A., Chen, S., Greenberg, J., Jeffery, K., Koskela, R., 
and Perze, J. (2014). Building a disciplinary metadata 
standards directory. IDCC-2014: https://rd-
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Obrigada!
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