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TÓPICOS

RELEVÂNCIA DA 
ABERTURA DE DADOS

ONDE PUBLICAR 
DADOS

DataRepositóriUM

DataRepositóriUM -
para Publicar datasets, 
descrever os dados e 

depositar ficheiros

DataRepositóriUM -
para Publicar de forma 

controlada com licenças 
e termos de uso

DataRepositóriUM -
para Gerir os dados ao 

longo do ciclo de vida da 
investigação



RELEVÂNCIA DA PUBLICAÇÃO, ABERTURA E GESTÃO DOS DADOS

Poder dos 
dados no 
mundo
digital

Importância 
de processos
de Ciência 

Aberta

Políticas dos 
financiadores

Requisitos de 
editores

Urgência dos 
Dados FAIR

Reforço do 
papel das 

instituições



PUBLICAR DADOS

GARANTIR QUE OS DADOS TÊM 
UM PAPEL + PROEMINENTE NOS 
RESULTADOS DE INVESTIGAÇÃO

Asseguro boas práticas de gestão 
de dados (armazenamento e 
documentação)

Deposito dados em repositórios 
confiáveis com identificadores 
persistentes.

Associo dados às publicações.

Publico os resultados dos meus 
projetos em coleções organizadas 
e para reuso.

Data take centre stage. Nat. Mater. 19, 1 (2020). 
https://doi.org/10.1038/s41563-019-0574-2





REQUISITOS DOS EDITORES PARA A 
DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS

Quais os 3 tipos de requisitos:

Enviar dataset para o editor.

Depositar dataset num 
repositório confiável.

Providenciar a informação de 
contacto.

ALERTA! providenciar serviços nas 
instituições ou comunidades: dados 
devem permanecer na administração 
dos investigadores e instituições.



DATOS BRUTOS

Diferentes níveis de processamento e publicação de dados

DADOS PROCESSADOS 
NÃO CONCLUSIVOS

DADOS PROCESSADOS 
NÃO CONCLUSIVOS

DADOS
PROCESSADOS

DADOS
PROCESSADOS

DADOS 
PARTILHADOS

DADOS 
PARTILHADOS DADOS 

PARTILHADOS

DADOS 
PARTILHADOS

DADOS 
PARTILHADOS

DADOS 
ABERTOS

DADOS 
ABERTOS

Assegurar os requisitos 
legais e éticos é essencial

DADOS: 

FECHADOS

RESTRITOS

PUBLICADOS

EMBARGADOS

ABERTOS



ONDE PUBLICAR DADOS?

Serviço de Revistas 
para material 
suplementar

Cumprir requisitos do 
editor

Dados disponíveis junto 
dos resultados 

publicados

Pode ser dispendioso e 
risco com direitos 

sobre os dados

Acesso fechado e 
improvável que faculte 

preservação

Repositório de 
dados institucional

Aceitar vários tipos de 
dados, garantir acesso 

a longo prazo

Podem confiar mais 
facilmente e não 

haverá custos

Pode não oferecer 
acesso sustentável a 

longo prazo

Pode não ter 
metadados

disciplinares

Repositório 
genérico

Alcance de um público 
mais vasto.

Aceita vários de tipos, 
adequado para dados 

interdisciplinares

Normalmente apenas 
metadados simples 
estão disponíveis

Sem controle editorial 
sobre a qualidade dos 
materiais depositados

Repositório 
disciplinar

Oferece especialização e 
experiência em gestão de 

dados

Provável que aceite 
conjuntos de dados 

completos

É provável que sejam 
selectivos no tipo de 
dados que aceitam

Requer planeamento e 
padrões elevados, 

pode implicar custos



https://datarepositorium. uminho.pt

Repositório de Dados da Universidade do Minho



PARTILHAR
Promover a abertura de 

dados e a prática da 
Ciência Aberta.

PUBLICAR
Disponibilizar e registar 

dados para reuso e 
gerar maior impacto.

GERIR
Assegurar boas práticas 

de documentação e 
gestão dos dados.



PLATAFORMA

https://dataverse.harvard.edu/

software

referência

https://dataverse.harvard.edu/


Data RepositóriUM: na prática

DATAVERSE = coleção / repositório / comunidade

DATASET = registo de conjunto de dados com ficheiros 

FILE = ficheiros que constituem os conjuntos de dados



DataRepositóriUM na prática

DOI: 10.34622/datarepositorium/QUV6OP 

REGISTO DOI

CITAÇÃO DADOS

ESTATÍSTICAS DE USO



DataRepositóriUM na prática

CONJUNTO DE FICHEIROS

TERMOS DE USO E ACESSO CONTROLADO

VERSÕES DO DADOS



DataRepositóriUM na prática

https://datarepositorium.uminho.pt/dataverse/eduplaces

DATAVERSE DO PROJETO

IDENTIFICAÇÃO DE FINANCIAMENTO



DataRepositóriUM

REGISTEM-SE

Aceder ao DataRepositóriUM e 
criar o registo.

https://datarepositorium. uminho.pt

QUESTÕES



APOIO E FORMAÇÃO

Consulte os nossos cursos e guias:
• MOOC “O Essencial da Gestão de Dados de Investigação”:  https://lms.nau.edu.pt/

• Guia sobre Gestão de Dados de Investigação: http://guias.sdum.uminho.pt/dados

• Utilização do DataRepositórium:  https://guias.sdum.uminho.pt/datarepositorium

• Contacte-nos: 

• Email: researchdata@usdb.uminho.pt | datarepositorium@usdb.uminho.pt
Tel: +351 255604983

https://lms.nau.edu.pt/
http://guias.sdum.uminho.pt/dados
https://guias.sdum.uminho.pt/datarepositorium
mailto:researchdata@usdb.uminho.pt
mailto:datarepositorium@sdum.uminho.pt


Perguntas?

Obrigado!
datarepositorium@usdb.uminho.pt

Pedro Príncipe, 
André Vieira, 
Paula Moura 


