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Manifestação de interesse: Serviço de 

Repositório de Dados de Investigação - Fase 

Piloto 

 

Informa-se a comunidade científica e de ensino superior que, de 12 de dezembro de 2022 a 

20 de janeiro de 2023, se encontra aberto o período de manifestação de interesse e 

candidatura à utilização do Serviço de Repositório de Dados de Investigação Polen, da 

Unidade FCCN. 

Com o objetivo de promover a prática e os princípios de Ciência Aberta, e dar resposta às 

necessidades da comunidade na gestão de dados de investigação, a Unidade FCCN lançou o 

Projeto Polen. De acordo com o seu plano de atividades, será disponibilizado um Serviço de 

Repositório de Dados de Investigação, direcionado a beneficiários de instrumentos de 

financiamento da FCT, implementado com base no software Dataverse. 

A presente candidatura tem como objetivo a seleção de instituições de ensino superior e/ou 

unidades de I&D que manifestem interesse em participar na fase de piloto da implementação 

deste serviço.  

Às instituições selecionadas será dada a oportunidade de: 

● Utilizar e desempenhar um papel ativo na testagem do repositório de dados de 

investigação; 

● Emitir recomendações e/ou sugestões de melhoria do serviço; 

● Assegurar, até um volume pré-determinado, o depósito dos dados de investigação 

do seu projeto; 

● Transmitir as preocupações da comunidade científica nacional, no que respeita ao 

depósito e salvaguarda dos seus dados de investigação. 

 

Financiamento 

No âmbito desta candidatura está prevista uma dotação de 30.000€, sendo que o limite 

mínimo de financiamento por candidatura selecionada é de 5.000€, até um máximo de 6 

candidaturas.  

O financiamento é atribuído por fundos resultantes de um projeto SAMA denominado 

“Transformação Digital na Investigação: Gestão de Ciência e Ciência Aberta”, com a 

identificação POCI-05-5762-FSE-000438. 

 

https://dataverse.org/
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Destinatários  

Podem candidatar-se instituições beneficiárias de instrumentos de financiamento da FCT.  
 

Como concorrer 

As instituições interessadas em utilizar e testar o Serviço de Repositório de Dados de 

Investigação Polen, na sua fase piloto, deverão apresentar a sua candidatura enviando uma 

mensagem de correio eletrónico para o endereço polen@fccn.pt, com os seguintes 

elementos: 

1. Nome da instituição candidata;  

2. Identificação e contacto do responsável pela candidatura; 

3. Breve caracterização da instituição candidata (1 página);  

4. Principal área científica dos dados de investigação que serão depositados no 

repositório; 

5. Breve descrição da estratégia de Ciência Aberta da instituição candidata (até 2 

páginas);  

6. Aceitação e assinatura da declaração de compromisso, conforme o Anexo I;    

7. Plano de gestão de dados de investigação de acordo com o modelo da FCT incluído 

no Anexo II.  

 

Elegibilidade  

A candidatura será considerada elegível se cumprir todos os critérios de elegibilidade que se 

seguem:  

● Apresentação de um Plano de Gestão de Dados (PGD) no âmbito do projeto de 

I&D, de acordo com o modelo da FCT (ver por favor Anexo II). A submissão deste 

PGD deverá ser efetuada através da ferramenta de elaboração de PGDs Argos;  

● 30% ou 2 elementos da equipa do projeto de I&D candidato deverão concluir com 

sucesso a 3ª edição do Massive On-line Course (MOOC): “O Essencial da Gestão 

de Dados de Investigação”. Esta edição será disponibilizada em breve, sendo que 

o cumprimento deste requisito poderá ocorrer até 3 meses após a aprovação da 

candidatura;  

● A instituição proponente deverá poder emitir uma fatura correspondente ao valor 

financiado. No caso de a instituição não reunir condições para emitir a fatura, 

poderá esta ser emitida pela instituição em que a instituição proponente se 

integre.  

  

Seleção  

O processo de seleção terá em conta os seguintes pontos:  

● Mérito da estratégia de Ciência Aberta da instituição candidata;  

● Mérito da candidatura apresentada;  

● Completude e qualidade do PGD apresentado;  

● Volume de dados de investigação apresentado.  

O processo de seleção terá ainda em conta a preocupação de promover a diversidade de 

tipologia de instituições, áreas científicas e áreas geográficas.   

mailto:polen@fccn.pt
https://www.fccn.pt/documento/polen-declaracao-de-compromisso/
https://www.fccn.pt/documento/polen-modelo-pgd/
https://argos.openaire.eu/splash/
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Os resultados serão comunicados a todos os candidatos que apresentem manifestações de 

interesse.   


