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Plano de Gestão de Dados 
• Boas práticas de gestão de dados - conformidade com os

princípios FAIR:

• Findable/ Accessible: datasets são localizáveis e colocados em

acesso aberto sempre que possível na comunidade ON-MERRIT no 

Zenodo, com metadados detalhados e um DOI

• Interoperable: sempre que possível, usar software Open Source e 

formatos abertos

• Reusable: código partilhado no GitHub, utilização de licenças

abertas (CC-BY ou similares)

• armazenamento e planos de backup durante o projeto, retenção 

a longo prazo

• segurança de dados

https://zenodo.org/communities/on-merrit/
https://github.com/on-merrit/ON-MERRIT
https://zenodo.org/record/3733238#.YZ9tl9DP3IV


Diferentes graus de acesso

• Datasets for ON-MERRIT include 

primary data collected via surveys, 

interviews and workshops, as well as 

compiled, processed data generated 

from the knowledge graph Microsoft 

Academic Graph, the CORE 

aggregator, and Google Patents 

Public Data.

• proteção de dados pessoais: recolha 

e partilha interna de dados pessoais



Segurança dos dados

• Dados armazenados via Nextcloud e servidores institucionais internos; backups 

diários em dois ou três locais de armazenamento fisicamente separados e 

seguros no Know-Center e TU Graz; acesso apenas possível com credenciais e 

direitos de acesso válidos para a pasta em questão, na rede da instituição.

• Preservação a longo prazo (20+ anos) no Zenodo/ Dataverse

• Entrevistas e gravações de workshops destruídas após a publicação dos 

resultados; transcrições armazenadas durante  10 anos



Dados pessoais

• Recolha de dados pessoais a níveis mínimos – design dos surveys e guiões de entrevistas

• Dados contendo informação pessoal apenas partilhados após assegurar que os participantes 
individuais da investigação não possam ser identificados

• Anonimização (tornar os participantes não identificáveis): remoção de variáveis que identificam 
diretamente o indivíduo (nome, endereço electrónico), e variáveis que identificam indiretamente o 
indivíduo (combinações de país, nome da organização, sexo, antiguidade, etc.)

• Consentimento informado inclui

• tema e os objetivos da investigação

• métodos de recolha de dados

• natureza voluntária da participação

• confidencialidade

• possibilidade de se retirar do projeto a qualquer momento sem qualquer justificação

• informações de contacto do investigador responsável pelo estudo

• informação sobre a potencial reutilização de dados



Questionários – consent form

• Enviados através do Limesurvey

• Anonimização dos dados dos respondentes



Consent form - survey
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