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Resumo
Gerir de forma sistemática grandes volumes de dados de investigação é um dos principais
desafios que afectam actualmente a comunidade científica. Os Planos de Gestão de Dados (PGD)
surgem como uma ferramenta que permite à comunidade atacar este desafio. Um PGD é um
documento que tem como objectivo documentar as técnicas, métodos e políticas de como os
dados são geridos durante o seu ciclo de vida. Em adição também descreve as associações entre
actividades de gestão de dados e as entidades ou pessoas responsáveis pela sua execução.
O conceito de PGD Accionável por Máquinas (PGDma) é uma evolução do conceito original de
PGD, que procura mitigar algumas das limitações dos PGD. O PGDma têm como principal
propósito a representação de um PGD de forma a que o consumo da informação não seja
exclusiva para humanos, mas que também seja uma possibilidade para sistemas automatizados.
Esta representação accionável por máquinas abre um gama de possibilidades de aplicação, tais
como: (1) A utilização dos PGDma como um meio de troca de informação entre sistemas; (2)
Uma maior integração dos PGD em fluxos de gestão de dados existentes; e (3) A automação de
actividades de gestão de dados.
Esta flash talk apresenta um trabalho desenvolvido no contexto do DMP Common Standards
(DCS) working group da Research Data Alliance (RDA), em que se procuraram definir um
standard para a definição de conceito de PGD e formatos de representação de PGDma. Em
particular foca-se na descrição da DMP Common Standard Ontology (DCSO) que permite a

representação de PGDma através do uso de tecnologia semântica.
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Público-alvo
O público-alvo desta iniciativa engloba todos os interessados (e.g. cientistas, investigadores,
gestores de projeto, etc.) no tópico dos PGD. Em particular acerca dos métodos de
representação de PGDma e no seu potencial uso futuro.
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