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Agenda - Café com dados...

1. Estabelecimento de estratégias e planos de intervenção para os serviços de GDI nas 
instituições (Eloy Rodrigues, Universidade do Minho e  Filipa Pereira, FCT|FCCN)

2. RDM readiness (projeto LEARN): Kit de ferramentas de melhores práticas para 
gestão de dados de investigação (Ignasi Labastida, UB)

3. Discussão em grupo (AOB)

4. Do I-PASS for FAIR: uma ferramenta de autoavaliação para medir a FAIR-ness de uma 
organização (Frans Huigen, DANS)

5. Discussão em grupo (AOB)

6. Principais conclusões e encerramento (AOB)



Estabelecimento de estratégias e planos de intervenção
para os serviços de GDI nas instituições



Uma adequada gestão de dados contribui para:

Aumentar o impacto
da investigação

Tornar os dados 
acessíveis

Validar os resultados
da investigação

Preservar os dados 
gerados

Assegurar a  
reutilização dos 

resultados



Práticas de gestão e partilha de dados

Evolução a nível global:
- Políticas de Ciência Aberta
- Práticas de gestão e partilha de

dados

Lei da Ciência

Contexto atual



A importância da adoção de princípios FAIR

F A I R

Dados Localizáveis Dados Acessíveis Dados Interoperáveis Dados Reutilizáveis



▪ Infraestruturas e serviços para a gestão de dados de investigação

▪ Ferramentas de apoio para a gestão de dados de investigação

Data store

• ARMAZENAMENTO
• Backups
• Active data

Open repository 

• PARTILHA
• Dados abertos
• Identificadores 

persistentes

Data vault

• PRESERVAÇÃO
• Integridade de 

dados a longo prazo

Catalogue/Register

• REGISTO/AGREGAÇÃO
• Identificação,
• Ligar 

publicações/dados

Planos de 
Gestão de 

Dados

Documentação 
e descrição

Colaboração e 
sincronização

Análise e 
visualização

Segurança e 
anonimização

Licenças e 
identificadores 

persistentes

CAPACITAÇÃO POLÍTICA

Definição de estratégias institucionais GDI
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/63930

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/63930


Portage Draft Institutional RDM Strategy Template
https://portagenetwork.ca/news/institutional-strategy-template/

https://www.ands.org.au/guides/creating-a-data-management-framework

Definição de estratégias institucionais GDI: 
Modelos e Ferramentas

https://portagenetwork.ca/news/institutional-strategy-template/
https://www.ands.org.au/guides/creating-a-data-management-framework


RDM Readiness (Projeto LEARN):
Kit de ferramentas de melhores práticas para GDI



Ignasi Labastida
(Director of the Office for the Dissemination of Knowledge,

Universidade de Barcelona)

Ignasi Labastida holds a PhD in Physics from the University of Barcelona. He 
works as Head of the Research Unit at the University of Barcelona's Learning 
and Research Resources Centre (CRAI) where he also leads the Office for the 
Dissemination of Knowledge. He is currently chairing the Board of SPARC 
Europe and he is a member of the Steering Committee of the Info and Open 
Access Policy Group at the LERU (League of European Research Universities). 
He is the co-author of the LERU Roadmap for Research Data and the LERU 
Roadmap on Open Science. He is a member of several Open Science working 
groups at CRUE, FECYT and at the Research Directorate of the Catalan 
Government. 

RDM Readiness - Projeto LEARN



Discussão em Grupo



Discussão em Grupo - RDM Readiness

1. Pense nos tópicos da apresentação do RDM Readiness, aplicados à sua 
Instituição;

2. Preencha o seguinte formulário online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdlmcOyqvwkvzOIBu7FC8fLKenqlE1
Zojuhu9XDo_nanY0sg/viewform?usp=sf_link

Nota: O formulário não requer identificação

1. Discuta com os colegas de sala as suas dúvidas;

2. Tente listar os 4 tópicos que são mais difíceis de avaliar.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdlmcOyqvwkvzOIBu7FC8fLKenqlE1Zojuhu9XDo_nanY0sg/viewform?usp=sf_link


Do I-PASS for FAIR: uma ferramenta de autoavaliação
para medir a FAIR-ness de uma organização



Do I-PASS for FAIR

Frans Huigen
(Police Officer, DANS)

Frans Huigen is a professional in the field of Information Management and
Information Science. He is ever eager to grow in the field of Data Management,
Research Data Management and Business Information Systems. Supporting
researchers and research professionals within the fields of Data principles
(FAIRness) and ethical conducts for scientific integrity. Currently, he works as a
policy officer for the European FAIRsFAIR project (under Horizon 2020 funding) at
Data Archiving and Networked Services (DANS) in The Hague, The Netherlands



Discussão em Grupo



Discussão em Grupo - Do I-PASS for FAIR

1. Pense nos tópicos da apresentação da ferramenta Do I-PASS for FAIR, aplicados à 
sua Instituição;

2. Avalie em termos gerais por tópico em que nível a sua Instituição se classifica:

https://www.lcrdm.nl/files/lcrdm/2020-10/Do-IPASS-for-FAIR.pdf

1. Discuta com os colegas de sala as suas dúvidas;

2. Tente listar os 4 tópicos que são mais difíceis de avaliar.

https://www.lcrdm.nl/files/lcrdm/2020-10/Do-IPASS-for-FAIR.pdf


Discussão Final 

1. RDM Readiness:

a. Principais dúvidas;
b. Tópicos mais difíceis de avaliar;
c. Percepção em termos de classificação - Cores.

1. Do I-PASS for FAIR:

a. Principais dúvidas;
b. Tópicos mais difíceis de avaliar;
c. Percepção em termos de classificação - Níveis.

1. Estratégias/Serviços nacionais

a. Quais os componentes mais relevantes/necessários para apoiar as instituições



Muito obrigado!

Ignasi Labastida, Frans Huigen, Eloy Rodrigues, Filipa Pereira


