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Definição de Infraestruturas de Investigação
• Não são apenas edifícios ou equipamentos - são sistemas organizacionais
usados pelas comunidades científicas para desenvolver I&I de excelência nas
respetivas áreas científicas;
• Podem incluir equipamento científico de grande porte ou conjuntos de
instrumentos científicos, coleções e outros recursos baseados no
conhecimento, arquivos e dados científicos, sistemas computacionais e de
programação, redes de comunicação que promovam o acesso aberto digital;
• São geograficamente concentradas ou distribuídas como rede organizada de
recursos;
• Devem ter:
– gestão profissionalizada;
– prestação de serviços à comunidade científica, educacional, empresarial e industrial;
– condições de acesso definidas (investigadores externos, nacionais ou estrangeiros).

2

As infraestruturas de investigação são um dos
pilares do sistema de I&I nacional e europeu
• Oferecem:
– Equipamento state-of-the-art e recursos para a comunidade científica;
– Programas de formação avançada;
– Serviços especializados

• Providenciam à comunidade científica as ferramentas para potenciar uma
maior participação em projetos nacionais e europeus
• São instrumentos de estabilidade e sustentabilidade, reunindo os esforços dos
organismos de financiamento nacionais e regionais numa forma coordenada
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Porque precisamos de um Roteiro Nacional?
• Um roteiro de Infraestruturas de Investigação permite:
– Mapear as infraestruturas existentes;
– Conceber planos de ação para a sua implementação;
– Articular os contextos nacionais, regionais e internacionais;

• O Roteiro Nacional é um documento de referência à escala nacional,
contribuindo para orientar e priorizar investimentos nacionais e regionais e
permitindo, entre outros:
– Fornecer os recursos necessários, melhorar a qualidade da ciência, garantir a
competitividade;
– Fomentar a internacionalização, através da integração e alinhamento com as
infraestruturas de investigação europeias (ESFRI) e um aumento da participação
no H2020;
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Concurso para a criação de um Roteiro Nacional de
Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico
Objetivos:

Proposals submitted for evaluation
(Total = 121)
Biological and Medical
sciences
E-infrastructures

1. Avaliar as infraestruturas existentes e emergentes

24
20%

com necessidade de apoio para a sua
implementação;
2. Desenvolver um plano estratégico para o
investimento em infraestruturas até 2020,

29
24%

Energy
Environmental sciences

27
22%
17
14%

10
8%

8
7%
6
5%

Materials and Analytical
facilities
Physical sciences and
Engineering
Social sciences and
Humanities

promovendo sinergias e superando redundâncias
3. Priorizar o financiamento

40 Research Infrastructures
(incl. 55 proposals)
7
18%

Avaliação:
•

Científica (Painel internacional)

•

Estratégica (inc. regiões)

9
22%
4
10%

10
25%
1
5
3% 12%
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4
10%

O ecossistema das 40 infraestruturas
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Concurso financiamento
• Convite conjunto Portugal 2020 (PO Regionais + PO Temático + FCT)
• Aberto entre maio e julho de 2016
• 65 M€ (FEDER) + contrapartida nacional assegurada pela FCT
• Infraestruturas do Roteiro convidadas a apresentar candidatura para um
projeto de implementação e desenvolvimento - duração de 3 anos;
• Financiamento destinado a:
– Recursos Humanos
– Construção e adaptação de infraestruturas físicas
– Aquisição de instrumentos e equipamento científico e técnico

• Fase de análise das candidaturas – resultados finais previstos no final de
novembro
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Roteiro Nacional - Dados de investigação
• As infraestruturas de investigação (RI’s) produzem novos
dados através de experiências, medições e observações;
• Desempenham igualmente um papel fundamental na análise
e gestão de dados;
• A natureza distribuída das RI’s pelos mais variados domínios
científicos (ambiente, saúde, energia, ou estudos
sociais) aumenta ainda mais a necessidade de acesso efetivo
aos dados e a capacidade de análise e preservação a
longo prazo dos mesmos;
• O Roteiro Nacional integra 40 infraestruturas distribuídas,
concentradas ou virtuais, agregando mais de 80 instituições do
SNCT e pelas quais irão fluir e residir inúmeros dados das
mais variadas disciplinas científicas;
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Roteiro Nacional – research data infrastructures
• Um aspecto central do Roteiro passa pela sustentabilidade e o reforço das
capacidades das e-infraestruturas em Portugal, que têm assumido uma
relevância crescente no contexto das atividades de ciência, através de:
– desenvolvimento de investigação de qualidade no domínio das TIC ;
– incentivo à prestação de serviços das RIs noutros domínios;

• As TIC , por definição, são uma atividade de apoio, e todas as áreas do
conhecimento podem beneficiar de um conjunto de serviços TIC: as einfraestruturas são comuns a todas as outras áreas temáticas e devem apoiar
cada comunidade de utilizadores de acordo com suas necessidades.

9

Roteiro Nacional – research data infrastructures
•

INCD - Infraestrutura Nacional de Computação Distribuída (LIP):
– Disponibilização de serviços avançados de computação e dados à comunidade científica e académica
nacional, em todos os domínios científicos;
– Suporte comunidades de investigadores - utilização recursos internacionais (EGI, IBERGRID, WLCG/CERN; Géant)

•

UC-LCA – Laboratório de Computação Avançada (Univ. Coimbra)
– Prestação de serviços de HPC à comunidade científica e empresarial, acesso a tempo de CPU, instalação/
adaptação de programas científicos, ferramentas e bibliotecas de HPC, formação de utilizadores em HPC;
– Ligação ao PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe);

•

RCTS - Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade (FCT-FCCN)
– rede de alto desempenho para as instituições de ciência e ensino superior com maiores requisitos de
comunicações;
– prestação de serviços: conectividade, computação, colaboração, conhecimento e segurança;
– capacidade de acesso internacional disponibilizada através da GÉANT, que interliga e presta serviços digitais
avançados às redes europeias de ensino e investigação;
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Roteiro Nacional – thematic research data infrastructures
• BioData.pt – Infraestrutura Portuguesa de Dados Biológicos (IGC)
– fornecer aos investigadores, académicos e indústria o acesso à informação biológica nas ciências da vida;
– Composta por: plataforma científica, técnica e educacional; programa de indústria e empreendedorismo;
serviço de assistência distribuído em áreas especializadas de conhecimento e de aplicação;
– Curadoria, integração e disponibilidade de dados biológicos em vários domínios científicos;
– Suporte, consultadoria e formação – bioinformática.
– Nó Nacional do ELIXIR - distributed infrastructure for life-science information

• ROSSIO - Ciências Sociais, Artes e Humanidades (FCSH-UNL)
– plataforma de disseminação de conteúdos digitais, de acesso aberto, para as Ciências Sociais, Artes e
Humanidades
– Harmonização (agregar, organizar, interligar, contextualizar, enriquecer e difundir) de conteúdos digitais
provenientes das atividades de I&D, repositórios, arquivos, bibliotecas, coleções de arte, bancos de dados;
– disponibilizar e partilhar esses conteúdos com a comunidade científica e a sociedade em geral – promoção
do conhecimento, sua valorização como património e a sua (re)utilização;
– Articulação com parceiros nacionais e internacionais (RCAPP, Cendari, eHumanities, DARIAH - Digital
Research Infrastructure for the Arts and Humanities);
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Roteiro Nacional – thematic research data infrastructures
• CLARIN.PT - Infraestrutura Comum para os Recursos e Tecnologia da Linguagem (FC-UL)
– assegurar o acesso a coleções de dados, ferramentas e serviços específicos da língua portuguesa;
– disponibilizar recursos e tecnologia para investigação em todas as disciplinas e cujos tópicos envolvem a
linguagem humana (ciências humanas e sociais; ciências cognitivas e da computação);
– Nó nacional CLARIN - Common Language Resources and Technology Infrastructure

• PASSDA – Produção e Arquivo de Dados de Ciências Sociais (ICS-UL)
– produção, análise e arquivo de dados provenientes de estudos nacionais/intern. nas ciências sociais
– recolha de bases de dados, tratamento e disseminação - acesso aberto e amigo do utilizador
– Integra o European Social Survey (ESS) e o Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA);

• DataLab - Laboratório de Dados de Ciências Sociais (FE-UNL)
– Providencia o acesso a bases de dados bibliográficas e estatísticas para as áreas de Economia, Gestão e
Finanças, e contribui para programas de mestrados e doutoramentos nestas áreas;
– Acesso a dados de instituições como o FMI, OCDE, Eurostat, Comissão Europeia;
– Nó nacional do SHARE – recolha e tratamento de dados comparáveis sobre o envelhecimento na Europa
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O Roteiro Nacional numa Estratégia nacional para
os dados de investigação
• No Roteiro podemos encontrar:
– Produção e disponibilização de bases de dados nas mais variadas áreas;
– Disponibilização de múltiplos serviços (computação; armazenamento, etc.) ao SNCT;
– Acesso a inúmeros recursos disponibilizados por infraestruturas e redes europeias;

• Espera-se que o financiamento, previsto iniciar em 2017, seja um boost para a
efetiva implementação destas infraestruturas e sua disponibilização ao SNCT;
• As infraestruturas do Roteiro Nacional, que incluem uma rede alargada de
instituições e parceiros do SCTN, são uma das componentes essenciais para
responder aos desafios que surgem na preservação e gestão de dados e para a
elaboração de uma estratégia nacional para os dados de investigação.
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The Portuguese Roadmap for Research Infrastructures

www.fct.pt

Tiago Saborida
Tiago.saborida@fct.pt
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