
Serviços de suporte & informação
Serviços de apoio e consultoria na gestão de dados 
cientí�cos.
Inclui planos de gestão de dados para projetos �nanciados e desenvolvimento de 
materiais informativos e guias formativos.
Serviços de curadoria para o ciclo de vida dos dados.
Apoiar os investigadores e grupos de investigação no ciclo de vida dos dados
cientí�cos (recolha, análise, armazenamento e publicação) providenciando
serviços de armazenamento, pesquisa e acesso.
Promoção da referenciação e citação dos dados cientí�cos.
Promover a correta citação dos dados, clari�cando regras a utilizar, melhorando a 
utilização dos identi�cadores persistentes.

Diagnóstico & política
Análise da realidade da gestão dos dados cientí�cos
produzidos na UMinho.
Inclui observação de práticas de produção, planeamento e armazenamento de 
dados cientí�cos e estudo dos contextos institucionais dentro da UMinho.
Desenvolvimento da política institucional para a gestão de 
dados cientí�cos.
Participação ativa na discussão, formulação e implementação da política, incluindo 
a disseminação de boas práticas e o incentivo à adoção de políticas de dados 
abertos no ciclo de vida dos dados de investigação. 

Competências & recursos humanos
Especi�cação de um serviço interno dedicado 
para dados cientí�cos e desenvolvimento de 
competências dos colaboradores SDUM.
Focado na formação interna da equipa dos SDUM tendo em vista a 
melhoria das competências e de�nição de serviços à comunidade.
Melhorar a prática da gestão dos dados 
cientí�cos e a disponibilização de dados abertos
Inclui o estabelecimento de metodologias internas para o 
planeamento da gestão de dados cientí�cos e para a 
disponibilização de dados em acesso aberto devidamente 
documentados. 

Os Serviços de Documentação da Universidade do Minho (SDUM) estabeleceram para os anos de 2014 e 2015 um plano de intervenção para os serviços de suporte à Gestão dos Dados 
Cientí�cos na UMinho. Esta nova área de intervenção inscrita nos objetivos estratégicos dos SDUM, visa contribuir para valorizar a investigação e o conhecimento produzidos na UM e 

demonstrar a importância do desenvolvimento de serviços que suportem a ação dos investigadores na gestão de dados cientí�cos.

EIXOS DE
INTERVENÇÃO

ÁREAS 
ESTRATÉGICAS

AÇÕES DE 
IMPLEMENTAÇÃO

Infraestrutura & normalização
Serviço de repositório de dados cientí�cos.
Diligenciar no sentido de criar um repositório de dados e/ou 
disponibilizar ou sugerir serviços de depósito de dados cientí�cos.
Promoção da interoperabilidade de 
infraestruturas de dados cientí�cos.
Estabelecimento de parcerias com investigadores, grupos de 
investigação, repositórios, arquivos e bases de dados para promover o 
acesso, utilização e partilha dos dados.
Serviços de metadados para dados de 
investigação.
Inclui o reconhecimento e identi�cação de normas e esquemas de 
metadados e eventual envolvimento no desenvolvimento de serviços 
de metadados para dados cientí�cos.
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