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Sample characteristics

• Data collected between late October 2020 – mid-January 2021
• 272 valid responses from 36 European countries

Number of respondents: 270/272

3

From principles to practices: Strategic importance of Open Science

Importance of Open Science in terms of the institution’s strategic
priority areas

Number of respondents: 272/272

From principles to practices: Importance and implementation

Level of importance and implementation of OS areas

Number of respondents: 265-270/272
Note: scores represent mean values. Higher values indicate a higher level of
importance or implementation

2020-2021 EUA Open Science Survey - Country report for Portugal

Institutional strategic orientation
Level of importance of Open Science in terms
of the institution’s strategic priority areas

Level of importance and implementation of
Open Science areas
OA to research
publications
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Number of respondents: 10/10

RDM

Open source
research
software/code
Number of respondents: 10/10
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Focus on research data

Infrastructure at institutional level: Research data

Number of respondents: 270/272

2020-2021 EUA Open Science Survey - Country report for Portugal
Infrastructure
Institution-level Open Access to research
publication infrastructure
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Number of respondents: 10/10

Number of respondents: 10/10
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2020-2021 EUA Open Science Survey - Country report for Portugal
Support services
Existence of specific research data support roles
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30%
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Yes, at library level

Number of respondents: 9/10

Yes, at
institutional/central
level
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faculty/department
level

No

Don't know
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2020-2021 EUA Open Science Survey - Country report for Portugal
Support services
Institutional support for Open Access provided to
researchers
0%

20%

40%

60%

Institutional website(s) on open access to research
publications

100%

90%

Funding for publishing in open access journals

60%

Establishment of specific services for researchers

60%

Training for researchers

50%

Developing open research strategy and vision

50%

Guidelines providing clarification of legal issues
related to linking, sharing and re-using Open…

40%

Facilitating administrative reporting of
publications in projects

30%

Linkages to career evaluation and promotion
within the institution

20%

Legal support

20%

Number of respondents: 10/10

80%

Institutional support for research data management,
FAIR data and data sharing provided to researchers
0%

20%

40%

Developing open research strategy and vision

40%

Training for researchers

40%

Publishing FAIR outputs on own or
recommended repositories
Institutional website(s) on research data
management
Using or developing FAIR research
tools/services
Complying with legal and ethical requirements,
FAIR principles
Recognising, citing and acknowledging
contributions

40%
30%
30%
20%
10%

Finding and reusing data from existing sources

10%

Finding (other) sources of training and advice
on FAIR data
Preparing and documenting data/code to make
outputs FAIR

10%
10%

Funding for implementing FAIR principles
Planning stewardship and sharing of FAIR
outputs
Number of respondents: 7/10

10%
0%
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A experiência da Universidade
do Minho

A Universidade do Minho tem em curso a
definição da estratégia institucional para a
gestão de dados de investigação que inclui:
• formulação de uma política institucional,
• planificação de infraestrutura e sistemas
para dados,
• produção de serviços e ferramentas de
apoio à gestão dos dados,
• desenvolvimento de programas de

capacitação

• reforço de serviços de apoio e consultoria em
questões legais e de proteção de dados.

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:

Estratégia Institucional – recomendações:
Definição de uma POLÍTICA INSTITUCIONAL da UMinho com as seguintes características:



Enquadra a sua existência na estratégia da UMinho para a investigação, nas tendências
internacionais de política científica, na experiência da UMinho no domínio do acesso aberto e
da ciência aberta;



Inclui uma definição do que se entende por dados de investigação que são abrangidos pela
política;



Alinha com o princípio geral do H2020 - tão aberto quanto possível, tão fechado quanto
necessário;



Identifica os principais serviços, ferramentas e infraestruturas de suporte à gestão dos dados
que a UMinho disponibiliza e os seus responsáveis;




Reconhece e acolhe o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia;
Enquadra e respeita o Código de Ética da Universidade do Minho.

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

Política para Gestão de Dados de Investigação na UMinho
Infraestrutura – sistemas e serviços
Data Box
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Open Data
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https://datarepositorium. uminho.pt

APOIO E FORMAÇÃO
• MOOC “O Essencial da Gestão de Dados de Investigação”: https://lms.nau.edu.pt/
• Guia sobre Gestão de Dados de Investigação: http://guias.sdum.uminho.pt/dados
• Utilização do DataRepositórium: https://guias.sdum.uminho.pt/datarepositorium
• Email: researchdata@usdb.uminho.pt | datarepositorium@usdb.uminho.pt

Guias
Guia sobre Gestão de Dados de Investigação

http://guias.sdum.uminho.pt/dados

Guia de utilização do DataRepositóriUM

https://guias.sdum.uminho.pt/datarepositorium

MOOC
“O Essencial da Gestão de Dados de Investigação”

www.nau.edu.pt/curso/o-essencial-da-gestao-de-dados-de-investigacao/

Regulamento da Carreira, Recrutamento, Contratação
e Avaliação do Desempenho do Pessoal Investigador
em Regime de Direito Privado da UMinho, onde define
as obrigações da atividade de investigação,
nomeadamente práticas de Ciência Aberta.

PRÓXIMOS PASSOS
•

Consolidar e ampliar os sistemas e serviços GDI já
disponibilizados

•

Expandir/diversificar a disponibilização das infraestruturas e
serviços identificados no estudo estratégico

•

Definir e implementar política institucional

