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CIÊNCIA ABERTA

Para tornar a ciência mais
eficiente, transparente, confiável e reprodutivel. 



Image: https://www.flickr.com/photos/dmh650/4031607067/in/gallery-wlef70-72157633022909105/

Data management is a part of good 

research practice.

RCUK Policy and Code of Conduct on the 

Governance of Good Research Conduct

Responsible data management is 

part of good research. 

NWO – Introduction to the pilot Data Management

https://www.flickr.com/photos/dmh650/4031607067/in/gallery-wlef70-72157633022909105/


“80% of research is publicly funded”
Source: “Academic Publishing: Survey of funders supports the benign Open Access outcome priced into shares, HSBC Global Research,” February 11, 2013  



https://www.fct.pt/documentos/PoliticaAcessoAberto_Dados.pdf

https://www.fct.pt/documentos/PoliticaAcessoAberto_Dados.pdf


2.
Requisitos dos dados abertos no 

H2020



Requisitos que visam melhorar e 
maximizar o acesso e a reutilização 
dos dados de investigação gerados 
por projetos financiados pela CE.

DADOS ABERTOS NO H2020





Multi-beneficiary General Model 
Grant Agreement

29.2 Open access to scientific publications

29.3 Open access to research data
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants
_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf


29.3 Acesso aberto aos 
dados de investigação

Excerto do “Model 
Grant Agreement”

• http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf


EC Guidelines on Open 
Access and Research Data

in Horizon 2020

Documento com orientações 
para os benificiários dos 
projetos financiados que 
estão abrangidos pelos 

requisitos dos dados abertos 
(piloto de dados)

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf


https://www.openaire.eu/open-access-to-research-data-the-open-research-data-pilot-2

https://www.openaire.eu/open-access-to-research-data-the-open-research-data-pilot-2


Desde janeiro de 2017 é a prática padrão…

Projeto piloto

2014-2016 

Prática padrão

2017-2020
…



DADOS para validar os resultados 
apresentados em publicações 

científicas.

Outros dados, conforme 
especificado no plano de gestão 
de dados.

Requisitos do Open Research Data no H2020
QUE DADOS?



Criar e manter atualizado um 
plano de gestão dos dados

Assegurar o depósito dos dados 
num repositório

Requisitos do Open Research Data no H2020
COMO?







Dados abertos no H2020 - OPT OUT

• Em caso de conflito com as obrigações 

de confidencialidade.

• Em caso de conflito com as obrigações 

nacionais de segurança.

• Em caso de conflito com as regras em 

matéria de proteção de dados pessoais.

• Se o projeto não gerar/recolher dados.

• Em caso de conflito com a obrigação de 

proteção dos resultados (se é esperado 

que os resultados sejam comercial ou 

industrialmente explorados).

• Se a realização do objetivo principal do 

projeto (ação) ficar comprometido com a 

disponibilização aberta dos dados.

Os projetos podem optar por sair, na fase de proposta ou durante a execução 
(devidamente justificado no plano de projeto), com base em:

“opt out does not affect the evaluation…
Proposals will not be penalised for opting out”





Abordagem prática dos princípios FAIR
• Findable

Registar identificadores persistentes (PIDs), providenciar 

metadados, registar num recurso pesquisável, repositório...

• Accessible
Recuperável pelo PID usando o protocolo standard, metadados 

devem permanecer acessíveis mesmo que os dados não...

• Interoperable
Usar linguagens formais e amplamente aplicáveis, usar 

vocabulários padrão, referências qualificadas...

• Reusable
Metadados com qualidade, licença e proveniência claras, 

utilização de padrões da comunidade disciplinar...
www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples

http://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples


Requisitos na prática (simplificados)

Criar um plano de gestão dos dados

Assegurar o depósito num repositório

Associar licenças CC

Documentar e providenciar informação sobre ferramentas

O foco deve ser o planeamento >> para a disponibilização dos dados, 

facilitando o depósito e a licença para permitir a reutilização. 





3.
Elaboração de Plano de Gestão 

de Dados para projetos H2020



É  um documento que define:

Como os dados serão criados;
Como serão documentados;
Quem poderá aceder aos dados;
Onde e como serão guardados;
Quem fica responsável pelos backups;
Se e como os dados podem sre partilhados e preservados.

Informação de contexto = permite reutilização

O que é um DMP?



DMPs are part of good research

Permitem encontrar e compreender os dados quando precisar de usá-los;
Garantem continuidade após saída de elementos da equipa do projeto, ou
na entrada de novos investigadores;
Evitam duplicação de trabalho – ex: re-colectar ou trabalhar dados;
Dados de apoio a publicações são mantidos, permitindo a validação de 
resultados;
Promovem a partilha de dados, o que leva a maior colaboração e avanços
na investigação;
A investigação torna-se mais visível e ganha maior impacto;
Outros investigadores podem citar os seus dados.

Benefícios dos DMPs



• No âmbito de um projeto:

Primeira versão nos primeiros 6 meses do projeto;
Sempre que ocorram mudanças importantes ou novos datasets sejam 
incluídos;
No mid-term;
No final do projeto.

O DMP não é um document fixo, evolui e ganha maior precisão e 
substância à medida que o projeto se desenvolve, uma vez que nem todos

os dados ou usos potenciais são claros desde o princípio

Quando devem ser elaborados?



• Descrição sumária dos dados;

• FAIR data
2.1 Como os dados serão encontráveis, incluindo os metadados gerados;
2.2 Como fazer os dados ficar publicamente acessíveis;
2.3 Como os dados serão interoperáveis;
2.4 Como promover a reutilização (através da clarificação das licenças);

• Alocação de recursos;

• Segurança dos dados;

• Aspetos éticos;

• Outros aspetos.

H2020 template

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf


Ferramentas: DMP Online

https://dmponline.dcc.ac.uk

Ferramenta web para ajudar os investigadores a elaborar o seu plano de 

gestão de dados. 

• Disponibilizada de forma gratuita pelo DCC

• Inclui um template específico para o Horizonte 2020

https://dmponline.dcc.ac.uk/




H2020 disponíveis no Zenodo

• Helix Nebula –High Energy Physics example

https://zenodo.org/record/48171#.WATexnriF40

• Tweether – engineering (micro-electronics) example

https://zenodo.org/record/55791#.WATei3riF40

• AutoPost– ICT example

Https://zenodo.org/record/56107#.WATefXriF40

Outros disponíveis no DMP Online

Exemplos DMP
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https://zenodo.org/record/48171
https://zenodo.org/record/55791
https://zenodo.org/record/56107#.WATefXriF40


Guias

http://www.dcc.ac.uk/resources/data-
management-plans

http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans


OpenAIRE guidelines on writing DMPs

https://www.openaire.eu/opendatapilot-dmp

https://www.openaire.eu/opendatapilot-dmp


• DMPs são um deliverable, verificado em primeiro lugar pelos project officers e em alguns
casos pelos revisores externos;

• Estão a ser desenvolvidas diretrizes para os revisores , sobre o que deve ser verificado; 
estas diretrizessão baseadas no template DMP H2020;

• O revisor tem acesso a toda a documentação do projeto;

• O procedimento ainda está a ser desenvolvido, pelo que o feedback ainda pode ser
variável

• Data management plan: guidance for peer reviewers 

https://esrc.ukri.org/files/about-us/policies-and-standards/data-management-plan-
guidance-for-per-reviewers/

Revisão de DMPs no H2020

https://esrc.ukri.org/files/about-us/policies-and-standards/data-management-plan-guidance-for-per-reviewers/


4.
Outros requisitos na prática





Onde depositar e onde encontrar um repositório?

1. Num arquivo de dados ou repositório externo e de âmbito temático ou disciplinar

2. Num repositório de dados institucional, ou de unidade de investigação 

devidamente estabelecido e com facilidades de gestão de dados.

 Zenodo.org

 Pesquisar no diretório de repositórios: re3data.org

http://www.zenodo.org/
http://www.re3data.org/


www.re3data.org

http://www.re3data.org/


ZENODO
Repositório de Dados Abertos do OpenAIRE & CERN



• Repositório catch-all para investigação financiada pela CE.

• Aberto a todo o tipo de resultados de investigação e de                                                 
todas as disciplinas.

• 50 GB por upload.

• Dados armazenados no data center do CERN.

• Atribuição de identificadores persistentes (DOIs) .

• Serviço livre e gratuito para a “long tail of Science”.

• Possui integração com GitHub, possibilitando a citação de código aí armazenado.

• Fácil identificar financiamento do espaço europeu de investigação (H2020, WT, 
FCT…) OpenAIRE.

Algumas caraterísticas do Zenodo:
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. DEPOSITAR .. DESCREVER … PUBLICAR



DEPOSITAR
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DESCREVER

44



DESCREVER
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PUBLICAR
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http://www.datacite.org

www.openaire.eu

http://www.altmetric.com/
http://www.openaire.eu/


PUBLICAR
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COMUNIDADES 
no Zenodo





Projetos/Financiamentos H2020 disponíveis no ZENODO

mas tb os da FCT – FACILITAR O PROCESSO DE DEPÓSITO



www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/license-research-data

Licenças associadas a dados científicos: info de apoio

Limitações CREATIVE COMMONS

NCNon-Commercial
o que é considerado comercial?

SA Share Alike
Reduz potencial de interoperabilidade!

ND No Derivatives
Restringe severamente o uso!

Horizonte 2020 
recomendação de uso

ou 

http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/license-research-data


http://rd-alliance.github.io/metadata-directory

http://rd-alliance.github.io/metadata-directory


Questões?



www.openaire.eu

@openaire_eu

facebook.com/groups/openaire 

pedroprincipe@sdum.uminho.pt

antoniacorreia@sdum.uminho.pt


