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TEKST

Sobre a NWO – Dutch Research Council

NWO é a agência pública nacional de apoio à investigação em ciência, 
tecnologia e inovação, em todas as áreas do conhecimento.
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TEKST / ZONDER LOGO

NWO e Ciência Aberta
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https://www.youtube.com/watch?v=BIHuPGg0YT0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=BIHuPGg0YT0&feature=youtu.be


TEKST

Política de gestão de dados desde 2016
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TEKST

A política de gestão de dados da NWO na práctica
• Formulário de candidatura
• 4 questões sobre gestão de dados de investigação
• Não contam para a avaliação

• Após a bolsa ser atríbuida
• Elaboração do plano de gestão de dados, que tem de ser entregue no prazo de 4 

meses após atribuição da bolsa
• Projecto de investigação só pode ter início após o plano de gestão de dados ter

sido aprovado pela NWO
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TEKST / ZONDER LOGO

Objectivos

• Assegurar boas práticas de gestão de dados por 
forma a maximizar o acesso e a reutilização dos 
dados de investigação gerados por projetos 
financiados pela NWO.

• Research data resulting from NWO-funded 
projects should be made available for reuse
• “As open as possible, as closed as necessary” 

(Cf. H2020)
• FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, 

Reusable)
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TEKST / ZONDER LOGO

Desde Janeiro de 2020

• Novo modelo para elaboração do PGD (cf. Science 
Europe Practical Guide) 10.5281/zenodo.3569200

• PGD tem de ser elaborado em colaboração com um 
‘data steward’ da instituição responsável pelo
projecto.

• Rubrica de avaliação 10.5281/zenodo.3629157
• Plano para arquivo de software produzido durante o 

projecto (que seja necessário para a reutilização dos 
dados).
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https://doi.org/10.5281/zenodo.3569201
http://doi.org/10.5281/zenodo.3629157


TEKST / ZONDER LOGO

Core requirements for data management plans

1. Data description and collection or re-use of existing 
data

2. Documentation and metadata
3. Storage and backup during the research project
4. Legal and ethical requirements
5. Data sharing and long-term preservation
6. Data management resources (financial and time)

8



TEKST / ZONDER LOGO

DMPonline – contracto desde Setembro 2020
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https://www.dcc.ac.uk/blog/nwo-dutch-research-council-subscription-dmponline

https://www.dcc.ac.uk/blog/nwo-dutch-research-council-subscription-dmponline


TEKST / AFBEELDING (M)

Próximos passos
• Monitorização

• Existe correlação entre os PGDs e 
depósito de dados?
à Infelizmente, não sabemos.

• Análise de uma amostra de cerca de 100 
PGD

- Data steward

- Que normas são usadas para metadados

- Partilha de dados: quais, quando, onde?

- Software

- Custos
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Obrigada!
Maria Cruz | m.cruz@nwo.nl  | 
www.nwo.nl/en/open-science |

17/11/20 Invoegen > Koptekst en voettekst11


