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Resumo 

Em junho de 2019 foi iniciado o projeto de implementação do Repositório de Dados de 
Investigação da Universidade de Aveiro (DUnAs), com base na plataforma open source 
Dataverse e tendo como objetivo o arquivo e acesso aos dados de investigação da instituição. 

Para a concretização do projeto foi criada uma equipa de trabalho formada por bibliotecários e 
informáticos, colaborando periodicamente com outros parceiros dentro da instituição. Numa 
fase inicial foram recolhidas boas práticas através do contacto direto junto de entidades com 
experiência na utilização da plataforma Dataverse e na gestão de dados de investigação. 

Como procedimento recorreu-se a sessões de trabalho conjunto e reuniões semanais. Foi criada 
uma mailing list para a comunicação entre os membros da equipa e um espaço colaborativo na 
plataforma Teams. O trabalho em equipa foi sendo desenvolvido e aprimorado gradualmente 
pelas contribuições e perspetivas individuais que foram sendo analisadas coletivamente. A 
multiplicidade de competências e de formação académica e profissional dos vários elementos 
suscitaram diferentes perspetivas e as sessões de trabalho em grupo propiciaram discussões 
ricas e importantes para o alinhamento de estratégias. Foram sendo atribuídas tarefas aos 
elementos da equipa em função das várias vertentes de trabalho identificadas, tais como: 
exploração da plataforma do ponto de vista funcional; seleção de fontes de informação de 
referência; estudos de implementação de identificadores, licenças, esquemas de metadados e 
outros. Os resultados destes trabalhos foram sendo partilhados em equipa, através de 
documentos síntese e reuniões de trabalho, e conduziram à elaboração de uma proposta de 
serviço para o repositório e helpdesk. 

Através do trabalho em equipa conseguimos remar juntos a bom porto, criando uma estrutura 
que será mais um apoio às atividades de investigação e um contributo para a gestão adequada 
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e responsável dos dados produzidos, assim como para a sedimentação de práticas de Ciência 
Aberta na comunidade. 
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Designação do projeto/iniciativa 

Projeto de implementação do Repositório de Dados de Investigação da Universidade de Aveiro 
(DUnAs). 

Público-alvo 

Gestores de repositórios e data centers, bibliotecários, especialistas de informática. 


