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Enquadramento



Objetivos

• Orientar as editoras de revistas científicas no desenvolvimento de uma 

política de dados.

• Apresentar 14 componentes chave de uma política de dados, e os seus 

diferentes níveis de implementação 

- Básica

- Intermédia

- Avançada



Por que motivo definir uma política de 
dados para a minha revista?

• As editoras, revistas científicas e académicas desempenham um papel 

fundamental na adoção das boas práticas defendidas pela Ciência Aberta

• Correlação observada entre a força da política de dados e a disponibilidade 

dos dados associados aos artigos publicados 

• Reforço mútuo das boas práticas conduzem a maior qualidade das 

publicações e contribuem para a credibilidade da revista



O que devo ter em conta ao implementar 
uma política de dados?

Níveis de implementação Tipologia das políticas

Básica
9 componentes

Componentes essenciais da disponibilização e partilha de dados e 
encorajamento de boas práticas de gestão de dados.

Intermédia
13 componentes

Componentes essenciais e facultativas de partilha e citação de dados, com 
requisitos de depósito de dados e boas práticas de gestão de dados.

Avançada
13 componentes

Todos os componentes de partilha, depósito, citação de dados, com requisitos 
de depósito de dados e boas práticas de gestão de dados. Para muitas das 
componentes a conformidade com a política é condição obrigatória para a 
publicação dos manuscritos.



Componentes



Quais as componentes?

Componente Breve descrição

1. Definição dos dados de 
investigação

Dados aos quais se aplica a política de dados.

7. Licença dos dados de 
investigação

Encorajado o uso de licenças abertas. Não impõe licenças quando dados 
publicados em repositório e não reivindica direitos de autor.

8. Suporte ao investigador Perguntas devem ser enviadas por email.

14. Plano de Gestão de Dados Os autores são encorajados a preparar e partilhar um DMP.

Outra Outra(s) componente(s) que as revistas considerem relevantes.



Quais as componentes?

Componente Básica Intermédia Avançada

2. Exceções na 
política

Dados não necessários não 
são abrangidos

Dados sensíveis partilhados de 
acordo com a revista

Editores e revisores podem aceder 
aos dados

3. Embargo Permitidos Depende de acordo Não permitidos

4. Materiais 
adicionais (como 
informação 
complementar)

Partilha desencorajada Dados (na lista) não devem ser 
partilhados

Partilha não permitida

5. Repositórios de 
dados

Partilha através de 
repositório

Depósito de alguns dados 
obrigatória, como condição de 
publicação

Todos os dados depositados em 
repositório aprovado, antes da 
revisão por pares

6. Citação de dados Encorajada, com DOI Citação verificada como condição de publicação



Quais as componentes?

Componente Básica Intermédia Avançada

9. Declaração de 
disponibilidade dos 
dados

Encoraja autores a incluir Requer inclusão, como condição de 
publicação

Declaração deve ser compatível 
com a política da revista

10. Formatos dos 
dados e standards

Encoraja partilha de acordo 
com normas da comunidade

Requer a partilha com formatos e normas da comunidade, como condição 
de publicação e compatível com a política da revista

11. Partilha 
obrigatória (dados 
específicos)

Requer submissão dos 
dados (listados) em 
repositório da comunidade

Submissão em repositório aprovados, dos dados listados, é condição de 
publicação

12. Partilha 
obrigatória (todos 
os dados)

Todos os dados que apoiam os resultados, exceto os definidos em [2. Exceções na política] têm de ser 
depositados em repositórios públicos.

13. Revisão por 
pares

Revisores encorajados a 
verificar Declaração [9]

Revisores devem verificar 
conformidade com [9]

Revisores são obrigados a verificar 
[9] e verificar dados



Exemplos



Componente 5. Repositórios de dados



Níveis de implementação



Conclusão

● Flexibilidade de combinação de componentes (desde que coerente)

● Um número cada vez maior de revistas a implementar políticas de dados, para 

fomentar partilha dos dados que suportam publicações, ou mesmo durante o 

processo de submissão

● Necessidade de envolvimento dos stakeholders da comunidade na elaboração e 

implementação da política de dados 



Draft do Toolkit disponível para 
comentários em:

https://www.pubin.pt/2021/11/draft-do-toolkit-de-politicas-de-dados-ja-

disponivel

https://www.pubin.pt/2021/11/draft-do-toolkit-de-politicas-de-dados-ja-disponivel


Obrigado!

info@pubin.pt


