DMPonline ajuda a elaborar planos de gestão de dados

Um crescente número de organismos de financiamento de ciência e instituições de
investigação têm vindo a adotar políticas relativas à gestão e partilha dos dados
produzidos no âmbito de projetos de investigação. A elaboração de um Plano de Gestão
de Dados (PGD) tem-se por isso tornado um requisito comum.

Os planos de gestão de dados de investigação especificam os diferentes aspetos da
criação dos dados, do armazenamento, das cópias de segurança, da documentação e
descrição, do arquivo e preservação e ainda da abertura e licenciamento de dados. O PGD é
um documento vivo que descreve como os dados produzidos e recolhidos são tratados durante
e após um projeto de investigação, identificando como é que serão criados e documentados,
quem poderá aceder aos mesmos, como reutilizá-los e onde serão armazenados e
preservados.

A Comissão Europeia (CE), no quadro das políticas de Ciência Aberta, definiu para o programa
Horizonte 2020 (H2020) uma política de dados abertos que visa melhorar e maximizar o
acesso e a reutilização dos dados de investigação gerados pelos projetos que financia. Os
requisitos da CE estabelecem que os investigadores devem realizar o depósito dos dados de
investigação, incluindo metadados associados, necessários para validar os resultados
apresentados em publicações científicas. Sublinham ainda a necessidade de definição de
planos para a gestão dos dados produzidos que devem ser apresentados nos primeiros seis
meses do projeto.

Como fazer um plano?

A ferramenta DMPonline disponibiliza um modelo parametrizado segundo os requisitos dos
Dados Abertos de Investigação do Programa H2020. Tem também grande utilidade para a
elaboração de planos de gestão de dados para outros financiadores ou no âmbito de projetos
de investigação.
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A DMPonline foi criada pelo Digital Curation Centre (DCC) do Reino Unido, e desenvolvida
em colaboração com o
Curation Center
da Universidade da Califórnia (UC3), seguindo a informação de apoio facultada pela aplicação
e tendo como referência os modelos de planos disponibilizados para diferentes financiadores
de ciência e inovação.

A informação disponibilizada na infraestrutura OpenAIRE para cumprimento dos requisitos dos
Dados Abertos de Investigação no H2020
está disponível, e é possível aceder aos vários recursos que o portal
FOSTER - Facilitate Open Science Training for European Research
faculta. Consulte os diferentes
exemplos de Planos de Gestão de Dados
disponibilizados no
site do DCC
.

Saiba mais:

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

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

http://mantra.edina.ac.uk/datamanagementplans

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h202
0-hi-oa-data-mgt_en.pdf
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