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Resumo 

O projeto DESIR desenvolveu-se nos últimos 3 anos com o objetivo de reforçar a 
sustentabilidade da infraestrutura europeia de investigação DARIAH, afirmando o seu papel 
junto das comunidades académicas, em particular nos domínios das artes e humanidades. 
A NOVA FCSH representa Portugal neste projeto, liderando a work package responsável pelas 
dimensões da confiança e fiabilidade da infraestrutura, tendo como principal objetivo definir e 
apresentar recomendações para o seu desenvolvimento sustentável, incluindo as vertentes 
associadas aos dados de investigação. 
A presente proposta apresenta as principais recomendações ao nível das políticas, práticas, 
incentivos e infraestruturas de suporte à gestão e utilização de dados de investigação no 
contexto da infraestrutura europeia DARIAH, explorando o papel do acesso aberto e da ciência 
para a utilização dos serviços desta infraestrutura pelos investigadores. 
Os resultados apresentados, que integram o deliverable final da participação portuguesa no 
projeto DESIR, resultam de um processo de investigação multidisciplinar, que incluiu a aplicação 
de um inquérito à escala europeia com o objetivo de caracterizar o perfil dos utilizadores de 
humanidades digitais, a realização de entrevistas a agentes que ocupam lugares de tomada de 
decisão ou de influência técnico-científica, visando a identificação de estratégias e as medidas 
implementadas nestes domínios, bem como a análise bibliográfica e documental nestes 
domínios. 
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Público-alvo 

Investigadores, gestores de ciência, dirigentes de instituições de ensino superior, gestores de 
infraestruturas de investigação 

Ligações web úteis 

https://www.dariah.eu/tag/desir 
 


