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 Ferramentas de PGDs identificadas e analisadas 
■ DMPonline

https://dmponline.dcc.ac.uk/

■ ARGOS
https://argos.openaire.eu/

■ Data Stewardship Wizard
https://ds-wizard.org/

■ DMPTool
https://dmptool.org/

■ OpenDMP
https://gitlab.eudat.eu/dmp/OpenAIRE-EUDAT-DMP-servi

ce-pilot

■ ezDMP
https://ezdmp.org

■ RDMO - RDM Organiser
https://rdmorganiser.github.io/en/

■ easyDMP
https://easydmp.eudat.eu

■ DMP ARIADNEplus
https://vast-lab.org/dmp/ariadneplus/form/

https://dmponline.dcc.ac.uk/
https://ds-wizard.org/
https://dmptool.org/
https://gitlab.eudat.eu/dmp/OpenAIRE-EUDAT-DMP-service-pilot
https://gitlab.eudat.eu/dmp/OpenAIRE-EUDAT-DMP-service-pilot
https://ezdmp.org
https://rdmorganiser.github.io/en/
https://easydmp.eudat.eu
https://vast-lab.org/dmp/ariadneplus/form/


Avaliação das ferramentas 

➔ Breve descrição do serviço;

➔ Abertura do software, isto é, se é open source ou proprietário;

➔ Extensão da comunidade de utilizadores;

➔ Disponibilidade de modelos para financiadores;

➔ Casos de uso;

➔ Disponibilização de suporte e apoio técnico, bem como formação;

➔ Planos de custos.



Análise comparativa de funcionalidades, requisitos e custos 

Análise 
comparativa 

mais 
detalhada

➔ Robustez técnica apresentada

➔ Universo de utilizadores

➔ Sustentabilidade do sistema no quadro de serviços de âmbito nacional ou de 

infraestruturas europeias de investigação

➔ Potencial de adoção nos cenários de uso em Portugal

4 ferramentas



Análise comparativa - Cont.

Tabela comparativa

➔ Características e funcionalidades de cariz 
eminentemente técnico e administrativo - #14

⇒ Exs: Open source vs proprietário, casos de uso, 
cloud vs local, ferramenta actionable, autenticação, 
inserção de DOI, versionamento, exportação de 
planos, etc.

➔ Requisitos base no quadro de desenvolvimento de um 
Serviço Nacional de apoio à elaboração de PGDs - #9

⇒ Exs: Interoperabilidade de sistemas, integração e 
cumprimento normativo PTCRIS, etc.

➔ Informação sobre planos de custos



Estudos, iniciativas e projetos em  Portugal sobre PGDs

➔ Fórum de Gestão de Dados de Investigação:

➩ Workshop “Planos de Gestão de Dados: ferramentas e requisitos dos financiadores”

➔ Webinars, com periodicidade anual, promovidos no âmbito dos projetos

 FOSTER e OpenAIRE;

➔ Método desenvolvido pela BioData.pt no âmbito do programa de treino:

http://confdados.rcaap.pt/wp-content/uploads/2016/09/ForumGDI_workshop_PedroPrincipe.pdf


Estudos, iniciativas e projetos em  Portugal sobre PGDs

➔ Projeto TAIL:

➔ MOOC “O Essencial da Gestão de Dados de Investigação”:

https://www.inesctec.pt/pt/projetos/tail
https://lms.nau.edu.pt/courses/course-v1:SEC-GERAL.MEC+GDI101+2019_T1/about


 Serviços nacionais para PGDs 

Espanha Bélgica Alemanha

NoruegaFrança Dinamarca



Soluções propostas e ferramentas selecionadas



Decisão - Modelo e sistema

➔ Modelo: Serviço na cloud

⇒ Mais rápido

⇒ Maior agilidade

➔ Período experimental

➔ Sistema ARGOS: 

Colaboração com a 
Infraestrutura Europeia



Pontos chave:

➔ Integra os projetos da FCT por via do OpenAIRE;

➔ Apresenta uma significativa flexibilidade, permitindo a criação de um 

modelo de acordo com os requisitos e necessidades do financiador;

➔ Ferramenta dinâmica contribuindo para uma melhor interação com o 

utilizador;

➔ Permite a redação colaborativa;

➔ Acesso a uma área de administração de modelos e informação de suporte;

➔ Será assegurada em breve a tradução do sistema para Português.



https://argos.openaire.eu/splash/

https://argos.openaire.eu/splash/
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