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Elementos das Políticas de dados
• Conteúdo – conceito/definição de dados de investigação
• Mandato ou cumprimento voluntário
• Métodos de cumprimento – DMP, depósito em repositório específico, disponibilização
de dados gerida por instituição

• Prazos e periodicidade
• Certificação de qualidade – Normas e formatos de dados e metadados e avaliação
(revisão por pares): Normas disciplinares; Dados preparados para a utilização sem restrições de
ferramentas manuais e automáticas para a mineração de dados (libertadas na fonte num formato
reutilizável legível por máquina); Dados recolhidos e/ou processados em formatos proprietários são
também disponibilizados em formatos abertos

•
•
•
•
•

Direitos de Propriedade Intelectual / Licenciamento e reutilização
Relação com infraestruturas de dados
Curadoria de dados e Preservação a longo prazo
Financiamento e sustentabilidade
Isenções

Exemplos nacionais
• FWF (AT) – “Whenever legally and ethically possible, all research data and
similar materials which are collected and/or analysed using FWF funds have to be
made openly accessible. Data underlying the published research results should
either be openly accessible immediately or – if not used in publications – two
years after the project is finished. The following criteria are to be applied: An
appropriate repository has to be selected; Deposited datasets have to be citable;
Data should be deposited in a way that it can be re-used without restrictions”

• NSF (USA) – ”Proposals submitted or due on or after January 18, 2011, must
include a supplementary document of no more than two pages labeled “Data
Management Plan”. This supplementary document should describe how the
proposal will conform to NSF policy on the dissemination and sharing of research
results”; Requisitos diferenciados por Directorate, Office, Division, Program ou
outras unidades da NSF

Exemplos nacionais
• NWO (NL) – “All calls for proposals published from 1 October 2106 onwards will
include the data management protocol. The data management protocol consists of
two steps:
– A data management section in the research proposal in which the researcher
should answer a number of short questions;
– A data management plan that must be submitted after the proposal has been
awarded funding. The approval of this plan is a prerequisite for NWO
disbursing the grant.”

• BBSRC (UK) – Data Management Plans; Assessment of the Data Management
Plan; Areas for data sharing and types of data; Standards and Metadata; Methods
of Data Sharing; Timeframe for Data Sharing ; Secondary Use of Data; Proprietary
Data; Project Life Cycle; Funding for Sharing of Research Data; Monitoring of Data
Sharing via Reporting; Ethical Considerations; Funding Opportunities

Nível europeu
• Science Europe WG Research Data
– Terminologia; Aspetos legais; Trusted environments; Financiamento;
TDM

• Science Europe WG Research Data Management Protocols
– DMP’s como ferramenta principal para gestão e partilha de dados
– Promoção ao nível das diferentes comunidades científicas do
desenvolvimento de Data Management Protocols sustentados em
boas práticas disciplinares
– Lógica “Comply or explain”

Política da FCT
• A Política sobre a disponibilização de dados e outros resultados de
investigação científica financiada pela FCT encoraja os investigadores a
partilharem resultados primários e outros dados com a comunidade
científica, colocando-os em bases de dados de acesso aberto logo que
possível, segundo as melhores práticas da disciplina científica em que se
insere o projeto.
•

Sugere-se que os candidatos incluam um plano de gestão de dados e outros
resultados da investigação, contendo informação sobre o modo de disseminação e
partilha dos resultados de I&D, incluindo:

•

descrições de tipos de dados, amostras, coleções, software, modelos, materiais curriculares e
outros materiais previstos;
normas a serem usadas para formatos e conteúdo de dados e metadados;
políticas de acesso e partilha incluindo disposições de proteção apropriada de privacidade,
confidencialidade, segurança, propriedade intelectual e outros direitos ou requisitos;
políticas e disposições para reutilização, redistribuição e produção de subprodutos;
planos para arquivo de dados, amostras, software, modelos e outros materiais produzidos.

•
•
•
•
•
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