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Disponibilização de uma infraestrutura de 
sistemas e serviços integrados a disponibilizar à 
comunidade da UMinho para a gestão de dados 
ao longo do ciclo de vida da investigação:



COMPONENTES DA ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DE DADOS DE INVESTIGAÇÃO NA UMINHO

Infraestrutura – sistemas e serviços
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PARTILHAR
Promover a abertura 

de dados e a prática da 
Ciência Aberta.

PUBLICAR
Disponibilizar e registar 

dados para reuso e 
gerar maior impacto.

GERIR
Assegurar boas 

práticas de 
documentação e 

gestão dos dados.

REPOSITÓRIOS DE DADOS INSTITUCIONAL PARA 



https://dataverse.harvard.edu/

software

https://dataverse.harvard.edu/


5 RAZÕES PARA ESCOLHER
5 valências do DataRepositóriUM

1. Versatilidade na organização de coleções (dataverses), necessária para 
abarcar a diversidade organizacional das Unidades Operacionais e de Investigação.

2. Flexibilidade na definição de papéis e responsabilidades nos workflows
de curadoria de dados e na administração das coleções (8 papéis). 

3. Polivalência na adaptação dos esquemas de metadados disciplinares 
específicos para cada dataverse, de uma lista de 6 esquemas já configurados.

4. Multiplicidade de opções na disponibilização e acesso aos dados, 
desde dados abertos, restritos com metadados públicos, guest book…

5. Agregação de dados de fontes externas, configurável por OAI-PMH e de 
forma ágil em ambiente de dashboard.  



DataRepositóriUM: na prática

DATAVERSE = coleção / repositório / comunidade

DATASET = registo de conjunto de dados com ficheiros 

FILE = ficheiros que constituem os conjuntos de dados

9 MESES EM 

PRODUÇÃO
Apresentado à comunidade 

no dia da Uminho, Fev. 2020



FERRAMENTA AO SERVIÇO DOS PROJETOS

https://datarepositorium.uminho.pt/dataverse/eduplaces

https://datarepositorium.uminho.pt/dataverse/eduplaces


FERRAMENTA AO SERVIÇO DAS UNIDADES

https://datarepositorium.uminho.pt/dataverse/uaum

https://datarepositorium.uminho.pt/dataverse/uaum
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