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Resumo
O reforço da vocação das Bibliotecas de Ensino Superior (BES) como centros de recursos para a
aprendizagem e investigação é hoje uma realidade, sendo essencial facilitar, da forma possível e
de acordo com os recursos disponíveis, a implementação de sistemas e serviços de suporte à
gestão e partilha de dados de investigação. As Bibliotecas da Universidade de Aveiro (UA)
definiram uma abordagem no apoio à comunidade neste domínio, com um plano de ações
prioritárias, que se inicia em 2017.
Numa primeira etapa, que decorre entre 2017 e 2018, avança-se para: um reforço de participação
dos técnicos da equipa da Área de Recursos Eletrónicos e Apoio ao Utilizador em ações e eventos
científicos no domínio dos dados de investigação, bem como uma aposta em autoformação;
elaboração de conteúdos de apoio aos investigadores 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 políticas de acesso aberto, gestão de dados de investigação e ciência
aberta em colaboração com o Gabinete de Investigação da Reitoria e as Unidades de Investigação,
destinados aos investigadores e gestores de ciência da UA.
Numa segunda fase inicia-se um projeto para a elaboração de um guia temático sobre Gestão de
Dados de Investigação, que inclui um conjunto de conteúdos formativos e tutoriais. O processo
inerente à criação do guia temático implica um estudo aprofundado dos recursos disponíveis e
uma postura seletiva e crítica na conceção de conteúdos.
A terceira etapa, que decorre em 2019/2020, perspetiva o desenvolvimento de um serviço
consolidado nas Bibliotecas da UA que, para além das valências acima referidas, inclui a criação
de uma área específica de apoio na gestão de dados de investigação integrada no serviço de
referência e apoio a pesquisas que vise apoiar os investigadores na gestão do ciclo de vida dos
dados de investigação nomeadamente na fase do planeamento através da elaboração do Plano
de Gestão de Dados (PGD) e na fase de disseminação e impacto.
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