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Resumo 

A necessidade de se gerir os dados científicos tem sido cada vez mais evidente, na medida em 

que cada vez mais se deseja que os dados sejam preservados, de forma a que possam ser 

reutilizados a longo prazo. A gestão de dados científicos deve estar presente em todo o ciclo de 

vida dos dados científicos que engloba a fase de criação, processamento, análise, preservação 

e reutilização de dados, bem como a permissão para o acesso aos mesmos.  

 Do processo de gestão de dados científicos deve resultar um documento dinâmico 

denominado de Plano de Gestão de Dados. Neste documento, devem ser apresentadas as 

respostas a algumas questões relativas à identificação da natureza dos produtos de pesquisa,  

ao modo como os dados e produtos de pesquisa vão ser partilhados, ao modo como se vai dar 

acesso aos dados e ao modo como os mesmos vão ser arquivados. Todas estas atividades têm 

incertezas associadas pelo que é necessário recorrer à gestão do risco.  

 O trabalho desenvolvido passou pela análise e estudo da literatura e algumas normas 

internacionais existentes, tendo em vista o desenvolvimento de uma lista de fatores de risco 

transversal a todos os casos concretos do domínio da gestão de dados científicos.  

Palavras-chave: Gestão do Risco, Fatores de Risco, Gestão de Dados científicos, Planos de 

Gestão de Dados, Método Delphi, Q-sort, Matrizes de risco 
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Abstract 

The need to manage scientific data has become increasingly evident as data are increasingly  

being sought to be reused in the long term. Scientific Data Management must be present  

throughout the scientific data lifecycle, including the creation, processing, analysis, preservat ion 

and re-use of data, as well as the access to data. 

The data management process should result in a dynamic document called the Data Management 

Plan. This document should countain the answers to some questions regarding with the 

identification of the nature of scientific data, how scientific data should be shared, how data will 

be accessed and how they will be archived. All these activities have uncertainties associated, so 

it is necessary to apply a risk management. 

The work carried out comprised the analysis and study of the literature and some existing 

international standards, with a view to developing a list of risk factors across all the specific cases 

in the field of scientific data management. 

Key words: Risk Management, Risk Factors, Scientific Data Management, Data Management 

Plans, Delphi Method, Q-sort, Risk Matrices 
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1. Introdução  

Este capítulo encontra-se subdividido em cinco secções onde se apresenta a motivação para o 

tema desenvolvido nesta investigação, a descrição do problema identificado, os objetivos a 

alcançar com o desenvolvimento do tema, o método utilizado para a abordagem do problema e 

a estrutura deste presente documento. 

1.1. Motivação  

É cada vez mais notória a preocupação que se sente relativamente à gestão de dados ao longo 

de todo o ciclo de vida dos mesmos – curadoria de dados. O principal resultado que se espera 

obter com a curadoria de dados é a garantia da sua utilização e acesso futuros, sendo que para 

isso deve ser garantida uma boa preservação e correta arquivação dos dados . Os dados podem 

ser utilizados em negócios ou como apoio ao processo de tomada de decisão. Possuindo um 

elevado histórico de dados torna-se possível observar algumas tendências e tomar decisões 

tendo como base estas verificações (por exemplo, observando as tendências e variações nos 

dados relativos aos preços dos bilhetes de avião torna-se mais fácil decidir a melhor altura para 

os adquirir). Assim, é necessário garantir uma boa preservação dos dados para que estes 

estejam disponíveis a longo prazo para consulta futura. 

 Por outro lado, os dados podem também ser utilizados em investigações científicas ou 

projetos de engenharia, sendo que neste domínio adquirem o nome de dados científicos , que 

correspondem a um caso particular de dados que hoje em dia têm um interesse especial. 

Atualmente, os investigadores já começam a ter consciência do valor e importância dos dados 

criados ou adquiridos em contextos investigacionais. Outro aspeto que tem sido verificado e que 

faz com que os investigadores apostem cada vez mais na utilização de dados científicos nos 

seus projetos é o facto de ser notório que os artigos que possuem dados  científicos associados 

têm mais citações, o que aumenta a reputação dos investigadores e por outro lado capta a 

atenção de possíveis investidores nos projetos.  

 No entanto, apesar do valor evidente que os dados científicos trazem a um projeto, torna-se 

importante preservar o seu valor não apenas numa base diária, surgindo assim algumas 

questões, tais como, os direitos e limitações da reutilização de dados científicos e a sua 

preservação a longo prazo. Por forma a responder a estas questões surge o conceito de Plano 

de Gestão de Dados (PGD). Um plano de gestão de dados científicos é um documento onde 

deve estar registado o modo como os dados científicos são criados, adquiridos, armazenados,  

geridos e disseminados no decorrer do projeto de investigação (Fernandes et al ., 2012).  

 Vivendo nós num mundo cada vez mais orientado a projetos de investigação, onde são 

procuradas respostas e métodos para resolução de problemas, e a projetos de concepção, onde 

cada vez mais se tenta acompanhar a evolução da tecnologia e se faz uso da mesma para 

satisfazer as necessidades da humanidade, e sendo estes projetos orientados a dados 

científicos, surge uma das grandes motivações para o desenvolvimento desta investigação:  
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investigar os desafios da gestão de dados científicos, num mundo orientado a dados científicos,  

especialmente no contexto da criação de PGD.  

 Embora já existam algumas orientações para o desenvolvimento de PGD, este é um tema 

que ainda se encontra em desenvolvimento e que envolve alguma incerteza na medida em que 

existem alguns riscos que podem afetar as atividades dos PGD. Surge assim, o termo “Risco” 

que está presente sempre que existem incertezas associadas. De forma a conseguir-se lidar 

melhor com situações de risco, é frequente a aplicação de um processo de gestão de risco. 

 Assim, a maior motivação para esta investigação foi o estudo da forma como as atividades 

do processo de gestão de dados podem ser complementadas com uma gestão do risco. Foram 

analisadas as diversas normas existentes relativas ao processo de gestão do risco e identificou-

se, com a ajuda de algumas técnicas existentes, aquilo que possa ser aplicado a todo o domínio 

da gestão de dados científicos na sua vertente de gestão do risco. 

1.2. Definição do problema 

Os objetivos dos projetos de investigação, no contexto da gestão de dados científicos, podem 

nem sempre ser os mesmos. Assim, é possível definir dois “espaços” do problema: o primeiro 

“espaço” corresponde aos projetos dedicados à produção e utilização de dados científicos e o 

segundo “espaço” refere-se aos projetos dedicados à gestão de dados científicos.  No primeiro 

“espaço” do problema relativo à produção e utilização de dados científicos podem ser 

identificados três cenários distintos relativos aos objetivos dos projetos:  

 Projeto dedicado à criação de dados científicos, sendo este o principal resultado 

esperado do projeto, obtido em contexto de projetos de investigação delimitados no 

tempo. O resultado deste tipo de projetos de investigação pode então ser utilizado por 

outros projetos (por exemplo: observações na área da astronomia, geologia, medicina,  

etc); 

 Projeto que reutiliza dados produzidos já existentes, cujo resultado esperado é a 

obtenção de resultados investigacionais tendo como base os dados científicos criados 

por terceiros. Este resultado é obtido em contexto de projetos de investigação,  

delimitados no tempo, em que a disponibilidade dos dados científicos é um pressuposto 

da hipótese de investigação.  

 Por último, projetos que produzem e utilizam os seus próprios dados. 

 A partir da análise do primeiro cenário, torna-se evidente a necessidade que existe em 

recorrer-se ao tema da gestão de dados científicos, uma vez que é necessário garantir que os 

dados que vão ser utilizados por terceiros não sofrem quaisquer alterações ou perdas. Por outro 

lado, em qualquer um dos outros cenários é esperada a obtenção de dados científicos que 

podem assumir potencial para serem reutilizados, sendo que também é necessário recorrer à 

gestão de dados científicos. 
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 Qualquer que seja o objetivo do projeto deve ser sempre realizada uma gestão de dados 

científicos, devendo resultar um PGD. Este deve ser um documento dinâmico que deve,  

frequentemente, ser revisto e atualizado. Num PGD devem estar as respostas a algumas 

questões, tais como, a identificação da natureza dos produtos de pesquisa, o modo como os 

dados e produtos de pesquisa vão ser partilhados, o modo como se vai fornecer acesso aos 

dados e o modo como os dados vão ser arquivados. Todas estas atividades têm incertezas 

associadas sendo para isso necessário recorrer a uma gestão do risco.  Na Figura 1, encontra-

se representado de forma esquemática todo o processo referido. 

 Um dos principais objetivos da gestão de dados científicos é a proteção dos mesmos. Por 

outro lado, a gestão do risco é aplicada quando se pretende também proteger certos ativos de 

determinados riscos. Assim, considerando os dados científicos como ativos de um projeto, pode 

concluir-se que, deste ponto de vista, a gestão de dados e a gestão do risco partilham o mesmo 

objetivo de proteção de dados. Desta forma, torna-se evidente que a gestão de dados deve 

sempre ser acompanhada por uma gestão do risco. Estando definido o contexto, a identificação 

dos riscos (segunda atividade do processo de gestão do risco, de acordo com a norma ISO 

31000:2009, estudada com maior detalhe no capítulo seguinte) é relevante para o sucesso das 

seguintes atividades da gestão do risco. Assim, os projetos de investigação precisam de 

orientações sobre o modo como devem analisar, identificar, avaliar e controlar os riscos 

(Crowston et al., 2011). Tendo isto em mente, esta investigação pretende providenciar algumas 

orientações sobre o modo como a gestão de dados científicos pode ser complementada com o 

processo de gestão do risco. 

 

Figura 1: Representação esquemática do problema em estudo 
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1.3. Objetivos 

Considerando o problema anteriormente definido, os principais objetivos que se pretendem 

alcançar são: 

 Compreensão dos conceitos relacionados à gestão de dados científicos e à gestão 

do risco: o cumprimento deste objetivo permite que se adquiram os conhecimentos 

suficientes para entender o contexto em que se insere o problema identificado; 

 Estudo das várias entidades e atividades do processo de gestão de dados 

científicos: Como referido anteriormente, os projetos podem ter vários objetivos 

relativamente aos dados, sendo que, as entidades responsáveis pela concretização 

desses objetivos são diferentes e desempenham funções diferentes;  

 Estudo das várias atividades do processo de gestão do risco: Sendo uma das 

motivações desta investigação estudar a forma como se pode conciliar as atividades da 

gestão do risco com o processo de gestão de dados científicos, torna-se relavante o 

estudo das atividades englobadas no processo de gestão do risco. Este estudo será 

efetuado tendo como base algumas normas relativas à gestão do risco.  

 Estudo geral de algumas técnicas utilizadas nas diversas atividades do processo 

de gestão do risco: O estudo de algumas técnicas mais utilizadas nas diversas 

atividades do processo de gestão do risco será útil para a identificação de quais as 

ferramentas que poderão ser utilizadas no método a desenvolver.  

 Definição de um método que possa ser utilizado para aplicação da gestão do risco 

no contexto da gestão de dados científicos: Este é um dos principais objetivos desta 

investigação: o desenvolvimento de um método que seja fácil de implementar e através 

do qual seja possível gerir o risco no contexto da gestão de dados científicos;  

 Teste de uma ferramenta online: Esta investigação tem também como objetivo o teste 

de uma ferramenta online (Decspace) desenvolvida por um aluno do Instituto Superior 

Técnico para a sua dissertação de mestrado. O principal objetivo será testar a ferramenta 

e ir sugerindo alterações para que esta possa ser utilizada na aplicação do método 

desenvolvido.  

 

1.4. Método 

Neste projeto seguiu-se o método structured-case (Carrol et al., 2000), combinado com o método 

Delphi e com as técnicas Q-sort (numa vertente prática) e matrizes de risco (numa vertente 

teórica). O método structured-case favorece a construção de teoria a partir de trabalhos de 

investigação práticos previamente realizados. Assim, a presente investigação foi estruturada 

seguindo as seguintes atividades, que se enquadram nos ciclos de investigação da metodologia 

structured-case: 
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 Revisão da literatura : Esta foi a primeira atividade que foi realizada, tendo consistido 

numa investigação profunda ao estado da arte relacionado com o tema em estudo.  

Foram analisados vários artigos e trabalhos investigacionais, com o objetivo de se 

adquirirem as bases para se desenvolver o primeiro resultado desta investigação, ou 

seja, uma lista inicial com fatores de risco identificados a partir da literatura analisada.  

 Aplicação do método Delphi, utilizando a metodologia Q-sort: Tendo como base as 

ideias para a lista de fatores de risco geradas a partir da revisão da literatura, iniciou-se 

o estudo Delphi. Para este estudo Delphi, recorreu-se à metodologia Q-sort. A plataforma 

que foi utilizada como suporte foi a plataforma Decspace, tendo sido através da mesma 

que foi feito o estudo Delphi. Inicialmente, pensou-se em enviar o questionário Delphi 

apenas a uma comunidade portuguesa de investigadores, professores e responsáveis  

pelos sistemas de documentação de universidades, no entanto, dada a baixa 

recetividade (e tendo em consideração, que o tempo disponível para a obtenção de 

resultados não era elevado), abrangeu-se também o estudo à comunidade estrangeira.  

O resultado desta atividade foi o desenvolvimento de uma lista de fatores de risco, já 

ordenados de acordo com a sua importância, tendo em consideração a opinião dos 

participantes. 

 Envio de feedback aos participantes e realização de segunda ronda do Delphi: 

Após a realização da primeira ronda do Delphi, foi efetuada uma segunda ronda para 

obtenção de novos resultados. Nesta segunda ronda o principal objetivo era, tendo como 

base os resultados da ronda anterior, obter uma lista ordenada dos fatores de risco, de 

acordo com a opinião dos participantes. 

 Estando finalizadas todas as etapas anteriormente referidas, foram apresentados os 

principais resultados e conclusões obtidas, bem como os principais pontos de melhoria que foram 

identificados ao longo da aplicação do método. 

1.5. Estrutura do documento 

Este documento encontra-se dividido em cinco capítulos, estando incluindo nesta contagem o 

presente capítulo (Introdução). Neste primeiro capítulo são apresentadas as motivações, a 

descrição do problema, os objetivos e o método desta investigação. Seguidamente encontra-se 

o contexto de cada um dos outros capítulos: 

 Capítulo 2: Revisão da literatura – Este segundo capítulo consiste numa definição dos 

termos que são importantes para uma melhor compreensão do problema e para o 

desenvolvimento da investigação. Este capítulo encontra-se dividido em três partes,  

sendo que numa primeira parte são apresentados conteúdos referentes ao tema da 

gestão de dados científicos, provenientes da revisão da literatura existente, e numa 

segunda parte são apresentados conteúdos relativos à gestão do risco. Numa terceira 



12 
 

parte deste capítulo é apresentada a forma como estes dois  processos referidos 

anteriormente podem ser conciliados, de acordo com a literatura existente. 

 Capítulo 3: Hipóteses de solução e método proposto – Tendo em mente as diversas 

técnicas utilizadas no processo de gestão do risco (identificadas no segundo capítulo),  

neste capítulo são apresentadas as técnicas que se consideraram como hipótese de 

solução para o problema em estudo, tendo em conta os seus pontos fortes e fracos, e é 

também apresentado o método proposto para resolução do mesmo. 

 Capítulo 4: Aplicação do método e discussão de resultados – Este capítulo constitui 

a base desta investigação sendo que é descrita a forma como o método desenvolvi do 

foi aplicado e são analisados e discutidos os resultados obtidos com este método.  

 Capítulo 5: Conclusões e trabalho futuro – Tendo como base a discussão de 

resultados anteriormente feita e todo o trabalho desenvolvido, neste capítulo são 

apresentadas as principais conclusões relativas ao desenvolvimento e implementação 

deste método, quais os principais ensinamentos retirados desta investigação e são 

dadas algumas sugestões para trabalho futuro.  
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2. Revisão da Literatura 

Neste capítulo é realizada primeiramente uma análise ao conceito de gestão de dados  científicos,  

sendo também estudado o que é um plano de gestão de dados científicos e o que são os 

metadados de um conjunto de dados científicos. Como referido anteriormente, as atividades que 

devem estar documentadas num plano de gestão de dados estão sujeitas a incertezas, surgindo 

assim o conceito de risco que é estudado neste capítulo. Tendo em mente este conceito são 

analisadas as diversas normas relativas à gestão do risco, sendo maioritariamente analisadas 

as atividades do processo de gestão do risco. Por fim, é analisado o modo como a gestão do 

risco pode ser aplicada no contexto da gestão de dados científicos. Neste capítulo é também 

analisada a ISO 27005:2011, que foi a norma base utilizada para a identificação dos principais  

fatores de risco a que as atividades do processo de gestão de dados estão sujeitas. 

2.1. A gestão de dados científicos digitais 

Antes do evoluir da tecnologia, os resultados de pesquisas científicas (gerados a partir de dados 

científicos) eram registados em suporte físico, sendo divulgados em livros, revistas ou artigos.  

Era através deste meio que o conhecimento era passado de geração em geração. Com os 

avanços tecnológicos, o  suporte mais utilizado passou a ser o suporte digital, fazendo com que 

tanto os resultados das investigações científicas como os dados  científicos utilizados nas 

mesmas fossem armazenados em computadores e divulgados de forma digital. Os dados 

científicos digitais são objetos, no formato digital, utilizados como ferramenta de trabalho para 

alguns investigadores, sendo aceites pela comunidade científica como uma ferramenta 

necessária para a validação de pesquisas científicas. Sem dúvida que de forma digital, a 

disseminação de dados científicos torna-se bastante mais rápida.  

 Segundo Scott et al., (2016) existem cinco fatores que se deve ter em consideração 

relativamente aos dados científicos, sendo eles: a origem dos dados científicos, o tipo de dados 

científicos, o formato de armazenamento digital, o tamanho e a complexidade dos conjuntos de 

dados científicos e o ciclo de vida dos dados científicos. O primeiro fator a ter em consideração 

quando se pensa em dados científicos é a sua origem, existindo: 

 Dados de referência (conjunto de dados que pode ser utilizado para validação,  

comparação ou pode apenas ser informativo); 

 Dados resultantes de experiências científicas; 

 Dados de simulação, gerados num computador a partir de algoritmos, modelos 

matemáticos ou simulações de experiências; 

 Dados derivados (criados através de manipulação de dados já existentes);  

 Dados gerados a partir da observação de eventos. 
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 Os dados científicos podem ser apresentados de diversas formas, tais como, documentos de 

texto eletrónicos, relatórios laboratoriais, questionários, imagens, audio ou video digitais, 

amostras, modelos matemáticos, algoritmos, gráficos, fluxos, metodologias, metadados, emails  

arquivados, entre outros (Scott et al., 2016). O modo de armazenamento dos dados num 

dispositivo eletrónico depende da forma como estes são apresentados (ficheiros word, pdf, excel, 

jpeg, MySQL, Java, etc). 

 Tendo o conceito de dados científicos em mente e sabendo agora de onde estes podem 

resultar e de que tipo podem ser, a questão que se coloca é: como se pode garantir que estes 

dados científicos estejam disponíveis para utilização de gerações futuras sem que sofram 

modificações ou perdas?  

 Os dados científicos necessitam de ser criados, armazenados, arquivados, preservados e 

devem estar sempre disponíveis para que possam ser utilizados no futuro (Fernandes  et al., 

2012) . Estes requisitos fazem com que seja necessário recorrer à problemática da gestão de 

dados. 

 A gestão de dados científicos é requerida quando se pretende apoiar a produção de dados  

científicos de alta qualidade, aumentar a exposição da pesquisa ou projeto e proteger os dados 

de forma a evitar que sejam perdidos ou mal utilizados (Fernandes et al., 2012). Este é um 

processo que envolve determinadas atividades, tais como: organização dos dados em 

repositórios próprios ou ficheiros, garantir que os dados estão acessíveis a outros interessados,  

prevenir perdas ou alterações de dados, garantir a segurança de dados confidenciais, manter a 

bibliografia e cópias eletrónicas da literatura relevante e colaborar com comunidades de 

investigação na criação e utilização de dados. 

 A capacidade de tornar os dados científicos disponíveis para posteriores utilizações 

proporciona benefícios quer a nível individual quer institucional. O aumento do número de 

citações (por utilização de dados), a facilidade na pesquisa e a já validação dos dados que 

poderão ser utilizados noutros projetos, são alguns exemplos de benefícios provenientes da 

gestão de dados científicos. 

  Torna-se importante realizar uma gestão de dados no decorrer de todo o “ciclo de vida” dos 

dados científicos. Quando a gestão de dados científicos é aplicada a todo o cic lo de vida dos 

dados utiliza-se o termo curadoria de dados, que envolve a manutenção, preservação e a adição 

de valor aos dados científicos ao longo do seu tempo de vida. 

 De acordo com a Figura 2, a gestão de dados científicos deve estar presente em todo o ciclo 

de vida dos dados, tendo em consideração o ciclo de vida do projeto de investigação (Abbott,  

2008). Uma boa gestão de dados científicos promove uma maior disponibilidade dos dados e um 

acesso mais fácil aos dados existentes.  
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FIGURA 2: CICLO DE VIDA DOS DADOS CIENTÍFICOS1 

 Segundo o DCC (Digital Curation Center), uma das atividades da curadoria é a adição de 

valor aos dados científicos em todas as fases do seu ciclo de vida. Uma forma de adicionar valor 

aos dados é adicionando informações sobre os mesmos, nomeadamente identificando o 

contexto em que foram criados, o motivo da sua criação, a forma como foram preparados, qual 

o seu significado e quais as alterações que estes sofreram ao longo do seu ciclo de vida (Abbott,  

2008). Uma boa documentação de informações extra sobre os dados é relevante para o 

entendimento dos dados a curto, médio e longo prazo, sendo de extrema relevância para garantir 

o sucesso da preservação dos dados a longo prazo (Corti et al., 2014). Havendo um melhor 

entendimento dos dados é possível garantir melhores práticas no que diz respeito à partilha e 

reutilização dos mesmos. A esta documentação dá-se o nome de metadados que será estudada 

com maior detalhe na secção seguinte. Outro documento que também acrescenta valor aos 

dados científicos e que também será analisado na secção seguinte é o plano de gestão de dados.  

2.2. Planos de Gestão de Dados e Metadados 

Como estudado na secção anterior, quanto mais informação suplementar existir sobre os dados 

científicos maior o seu valor e mais facilitado se torna o processo de gestão dos mesmos. A 

documentação de dados auxilia a procura dos próprios dados e reutilização dos dados 

produzidos por terceiros e torna mais fácil a citação dos mesmos.  

2.2.1. Planos de Gestão de Dados 

Atualmente é exigido às comunidades científicas, pelas organizações financiadoras, que em 

cada projeto seja definido e aplicado um plano de gestão de dados (PGD), sendo que esta etapa 

deve estar incluída na apresentação de uma proposta de projeto ou pesquisa.  Todos os projetos  

                                                                 
1 Adaptada de: http://www.data-archive.ac.uk/ 
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criados a partir do ano de 2017 devem submeter os seus planos de gestão de dados, segundo o 

novo projeto da União Europeia, o open data pilot (European Commission, 20172).  

  Um PGD tem como principal objetivo a proteção de objetos digitais contra as potenciais  

ameaças que podem afetar os projetos, sendo por este motivo uma parte integral de diversos 

projetos. Com a execução deste documento é garantida a gestão, o armazenamento e a 

preservação dos dados da forma mais adequada, garantindo que os mesmos estão disponíveis  

para utilização futura (Fernandes et al., 2012). 

 Neste documento devem constar quais os principais objetivos relativamente à utilização dos 

dados durante e depois da investigação ou projeto estarem concluídos. Um PGD descreve os 

dados que vão ser produzidos, as normas utilizadas para os descrever (metadados), as 

entidades responsáveis pelos dados, as políticas de partilha e acesso aos dados, o tempo 

durante o qual os dados devem ser preservados e quais os meios/ equipamentos que são 

necessários para garantir a partilha, armazenamento e preservação dos dados.  É bastante 

frequente pensar-se nestes aspetos, no entanto, são raras as vezes em que são formalizados 

numa forma escrita o que facilita a identificação de riscos associados ao processo de gestão de 

dados científicos, a identificação das ações que têm de ser realizadas e as entidades 

responsáveis pelas mesmas, além de auxiliar na planificação de recursos e compet ências  

necessárias para a gestão3.  

 A nível europeu, existem três grandes centros cujo core business é a curadoria de dados  

digitais: Digital Curation Center (Reino Unido), Research Data Alliance (Europa) e Data Archiving 

and Networked Services (DANS). Segundo o Digital Curation Center, que é um centro 

internacionalmente reconhecido no tema da curadoria digital cujo foco é a construção de 

capacidades e técnicas para a gestão de dados científicos  (DCC, 2013), os elementos que 

devem constar num PGD são (em anexo A-1, encontra-se disponibilizado o template para um 

PGD segundo o DCC): 

 Dados administrativos: ID, financiador, nome do projeto, descrição do projeto, nome, 

ID e contacto do investigador, datas da primeira e última versão e informação das 

políticas relacionadas. 

 Dados criados: tipos de dados que vão ser criados ou recolhidos e como se vai proceder 

à sua criação ou recolha. 

 Documentação e Metadados: qual a documentação e metadados que irão acompanhar 

os dados. 

 Conformidade ética e legal: informação de como vão ser geridos assuntos éticos e 

assuntos relacionados com a cópia de dados  

                                                                 
2  http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf 
3 http://publicient.hypotheses.org/1660 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
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 Armazenamento e cópias de segurança: informação sobre o modo de como os dados 

vão ser armazenados e mantidos em segurança durante a pesquisa e de como vai ser 

realizada a gestão do acesso aos dados e da segurança dos mesmos. 

 Seleção e Preservação: quais os dados que devem ser geridos e preservados;  

definição do plano de preservação de dados de longo prazo. 

 Partilha dos dados: definir o modo de como vai ser realizada a partilha dos dados e 

quais as restrições existentes subjacentes a esta partilha.  

 Responsabilidades e recursos: definir quem vai ser responsável pela gestão dos 

dados e quais os recursos que vão ser necessários para cumprir o plano.  

 A partilha de dados promove a transparência e a reutilização de dados. Assim, em 2013 foi 

fundada a Research Data Alliance (RDA), em parceria com a Comissão Europeira (CE), com as 

organizações dos Estados Unidos National Science Foundation (NSF) e National Institute of 

Standards and Technology (NIST) e com o Australian Department of Innovation (ADI). 

 O principal objetivo desta organização é criar as infraestruturas sociais e técnicas que 

permitam a partilha aberta de dados. Esta partilha de dados deve ser realizada entre grupos de 

trabalho formados por especialistas de todo o mundo e de diversas áreas tais como, engenharia,  

biologia, física, entre outros. Através da partilha dos dados, deverá ser assegurada a aceleração 

do crescimento de uma comunidade coesa focada na gestão de dados. Em Dezembro de 2016,  

esta organização contava com a participação de 4670 membros em nome individual,  

representando 115 países.  

 Em 2008, foi fundada a Data Archiving and Networked Services (DANS) cujo foco é tornar os 

dados científicos de projetos australianos mais valiosos para investigadores, instituições e para 

a nação4 . Segundo a DANS, os elementos que devem constar num plano de gestão de dados 

são (template disponibilizado no anexo A-2): 

 Informação administrativa: Titulo do projeto, equipa de investigação, data de todas as 

versões do PGD; 

 Descrição de dados: Trata-se de um projeto de reutilização de dados ou de criação de 

dados? Qual o tipo de dados em utilização? 

 Normas e metadados: toda a informação necessária para procurar e utilizar os dados 

 Aspetos éticos e legais 

 Armazenamento e arquivo de dados 

 O grande objetivo da DANS é encorajar os investigadores a tornar os seus dados científicos 

digitais Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable (localizáveis, acessíveis, interoperáveis e 

reutilizáveis), seguindo assim os princípios FAIR. Os princípios FAIR foram desenvolvidos no 

final do ano de 2016, pelo grupo FORCE 11, sendo que correspondem a um conjunto mínimo de 

                                                                 
4 https://dans.knaw.nl/en 
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princípios orientadores e práticas que devem ser seguidos por quem trabalha com dados 

científicos, com o objetivo de facilitar a utilização dos dados e permitir uma correta citação dos 

mesmos (Martone, 2017). 

 É importante salientar que estes princípios se aplicam não só aos dados, mas também a 

algoritmos e ferramentas que envolvam dados. Seguidamente (Figura 3), apresentam-se 

algumas sugestões que devem ser seguidas de forma a que os dados estejam de acordo com 

os princípios FAIR. Estas sugestões foram redigidas segundo a última edição dos princípios  

FAIR, realizada por Mark Wilkinson (Jan 25, 2016)5. 

 

 

FIGURA 3: PRINCÍPIOS FAIR 

 Os princípios FAIR podem e devem ser aplicados na execução de um PGD. Como é possível 

verificar, não existe um template definido para a execução de um PGD, sendo que nem todos os 

PGDs são desenvolvidos de igual forma ou apresentam o mesmo conteúdo. No entanto,  

geralmente, num PGD devem estar contidos os seguintes conteúdos: descrição do projeto,  

autores, exigências das agências/ instituições de financiamento, tipo de dados produzidos,  

normas de metadados, políticas de partilha e reutilização e planos de preservação e 

armazenamento. 

 Um PGD deve ser construído de forma a que seja dinâmico, ou seja, o plano deve estar em 

constante atualização e deve ser possível introduzir mudanças quando assim for necessário  

(Fernandes et al., 2012).  

                                                                 
5 http://datafairport.org/fair-principles-living-document-menu 

 

Findable 
F1: (meta)dados são atribuídos a um 

identificador único 
F2: dados são descritos com um metadado 
F3: o metadado inclui clara e explicitamente 

o identificador do dado que descreve 
F4: (meta)dado está registado num recurso 

Interoperable 
I1: (meta)dados usam uma linguagem 
formal, acessível e partilhada para a 

representação do conhecimento 
I2: (meta)dados usam vocabulário que 
segue os princípios FAIR 
I3: (meta)dados incluem referências a 
outros (meta)dados 

Accessible 
A1: (meta)dados são recuperáveis pelo 
identificador utilizando um protocolo de 

comunicações padrozinado. 
A2: metadados são acessíveis, mesmo 
quando a disponibilidade dos dados termina 

Re-usable 
R1: (meta)dados estão descritos com 
atributos relevantes e precisos 
R1.1: (meta)dados devem estar sob uma 
licença de dados clara e acessível 
R1.2: (meta)dados estão associados com 

procedência detalhada 
R1.3: (meta)dados atendem a normas 

Princípios FAIR 

http://datafairport.org/fair-principles-living-document-menu
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2.2.2. Metadados 

Como tem vindo a ser referido ao longo deste capítulo, num plano de gestão de dados deve estar 

contida informação relativa às normas utilizadas para descrever os dados, ou seja, os 

metadados. Uma boa definição dos metadados que descreva da melhor forma os dados e que 

vá de encontro às necessidades da gestão de dados é das atividades mais importantes de um 

plano de gestão de dados.6  

 Os metadados de um conjunto de dados científicos são informações que descrevem alguns 

dos recursos dos dados, tais como, as datas de criação, o título, os produtores dos mesmos, 

entre outros 5. Segundo o DCMI (Dublin Core Metadata Initiative) os metadados correspondem 

a “dados sobre dados” sendo informação utilizada para descrever dados físicos ou digitais. Os 

metadados podem ser agrupados consoante a sua tipologia: descritivos, estruturais ou 

administrativos (Gatteli, 2015). 

 Metadados descritivos são aqueles que descrevem um determinado conjunto de dados com 

o objetivo de facilitar a sua identificação e procura (podendo incluir os seguintes elementos: título, 

resumo, autor e palavras-chave). Os metadados estruturais têm como principal objetivo fornecer 

informação sobre o modo como os dados que dependem uns dos outros devem ser agrupados,  

armazenados ou como se relacionam entre si (Gatteli, 2015). Por último, os metadados 

administrativos fornecem informações que permitam a gestão de um dado conjunto de dados,  

devendo ser fornecida informação mais técnica, informação sobre o modo como foi criado,  

quando foi criado e quais as restrições relativamente ao acesso aos mesmos (Gatteli, 2015).  

 Tal como nos PGD, não existe um template pré-definido com os elementos que devem 

constar nos metadados de um conjunto de dados. De acordo com as diversas áreas de 

investigação onde os dados são utilizados, a informação suplementar requerida pode variar, no 

entanto, as políticas de utilização e acesso aos dados, as características dos mesmos e os 

termos de arquivação são informações que devem sempre constar nos metadados.  

 Um dos exemplos mais conhecidos e utilizados relativamente à estrutura e conteúdo ideais  

dos metadados é o de Dublin Core. De acordo com este exemplo, os elementos que devem estar 

presentes na descrição do conjunto de dados são: título, criador do conjunto de dados, assunto, 

descrição, editor, contribuinte, data, tipo, formato, identificador, fonte, língua, relação e direitos  

legais7. 

 

 

                                                                 
6 https://www.lib.ncsu.edu/data-management/metadata 
7 http://dublincore.org/metadata-basics/ 

http://dublincore.org/metadata-basics/
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2.3. Modelo OAIS 

De modo a auxiliar o processo de gestão de dados científicos, foi desenvolvido o modelo de 

referência Open Archival Information System (OAIS) que, em 2003, se tornou numa norma 

internacional ISO 14721:2003. O termo “aberto” (open) refere-se ao facto de este modelo ter sido 

desenvolvido em fóruns públicos, onde qualquer pessoa poderia participar. Um “Sistema de 

Arquivo de Informação” (Archival Information System) é uma organização de pessoas e sistemas 

com a responsabilidade de preservar a informação e mantê-la disponível para uma determinada 

comunidade (Lavoie, 2014). O principal objetivo deste modelo é, tendo como base um esquema 

organizacional, estabelecer um sistema em que cada entidade da organização saiba a sua 

responsabilidade no que diz respeito à criação, partilha e utilização de dados (Lavoie, 2014). Na 

Figura 4, é possível observar a representação esquemática do modelo OAIS. De acordo com 

este modelo, as entidades que devem estar presentes no processo de gestão de dados 

científicos são: o produtor de dados (Data producer), o consumidor de dados (Data consumer),  

o gestor de repositório (Repository Manager) e o repositório em si. Quanto às atividades 

existentes, são elas: a injeção de dados no repositório,  o armazenamento dos dados, a gestão 

dos dados, a administração de todo o sistema, o planeamento da preservação e o acesso aos 

dados (Arellano, 2008). 

 

FIGURA 4:REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA INFORMAL DO MODELO OAIS 

 Analisando o fluxo representado na Figura 4, é de notar que cada entidade está responsável 

por uma determinada atividade. O produtor de dados é a entidade responsável pela criação de 

novos dados, tendo a função de os depositar num repositório para uma preservação a longo 

prazo. Nesta parte do sistema, o gestor do repositório é responsável por garantir o 

armazenamento correto dos dados, a preservação dos dados armazenados, a gestão dos dados 

e a administração do repositório. O consumidor de dados é a entidade que terá acesso aos dados 

científicos e que os utilizará nas suas investigações ou pesquisas. Existe um conjunto de regras 

que devem ser cumpridas num modelo OAIS, tais como (Lavoie, 2014): 

 Deve existir uma análise prévia aos dados que vão ser depositados no repositório; 
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 Deve haver controlo suficiente sobre os dados de forma a alcançar objetivos de 

preservação a longo prazo; 

 Determinar o âmbito da comunidade que irá utilizar os dados; 

 Garantir que os dados são compreendidos por todos os consumidores sem que seja 

necessário o apoio dos produtores de dados; 

 Devem ser seguidas as políticas e procedimentos documentados;  

 Devem ser disponibilizados os dados armazenados à comunidade utilizadora e permitir 

a disseminação de cópias autenticadas sem que haja alterações nas mesmas.  

Todas as atividades que o modelo OAIS refere, estão sujeitas a riscos dada a incerteza a que 

estão sujeitas, havendo por este motivo necessidade de se explorar o conceito de risco e de 

gestão do risco. 

2.4. Evolução do conceito de risco 

Como referido anteriormente, as atividades presentes no processo de gestão de dados cientícos 

e referidas no modelo OAIS, tais como, a criação, processamento, análise, partilha,  

armazenamento e preservação dos dados, são atividades que, tais como a generalidade das 

atividades de um determinado processo, apresentam incertezas nos seus resultados, estando 

sujeitas a riscos.  

 As unidades de investigação estão cada vez mais vigilantes aos riscos que existem e aos 

efeitos que estes podem provocar uma vez que a necessidade de se ter controlo sobre tudo 

aumentou e essa sensação de controlo faz diminuir a sensação de insegurança. No entanto,  

antes de iniciar essa vigilância ao risco é necessário saber exactamente o que é o risco e o que 

este envolve. 

 A noção de risco começou a adquirir significado a partir do século XV sendo utilizada pelos  

exploradores que partiam nas suas viagens em descoberta de novas terras. Nesse tempo, o risco 

era definido como um perigo que poderia ocorrer a qualquer momento sendo um acto de Deus 

(Mendes, 2002). A noção de perigo estava essencialmente associada à ideia de ocorrência de 

tempestades, acidentes marítimos, acontecimentos que em nada dependiam da acção humana.  

Não havendo forma de eliminar estes riscos que eram vistos como eventos da natureza, a única 

forma de reduzir o seu impacto era fazer uma estimativa de quando esses acontecimentos iriam 

surgir e tentar de alguma forma evitá-los. A sociedade desta época vivia tendo como base os 

ideais do passado (Mendes, 2002). Assim, consideravam que qualquer acontecimento incerto 

que surgisse nas suas vidas, possíveis situações de risco, aconteciam porque estava escrito e 

era a vontade dos deuses. Nestas culturas não existia a necessidade de se abordar o conceito 

de risco pois tudo o que acontecia tinha uma “razão superior”.  

 O risco sempre foi parte da existência humana, no entanto, a pesquisa sobre o risco iniciou-

se quando os seres humanos começaram a refletir sobre a possibilidade das suas próprias  

mortes e que acções poderiam ser tomadas de forma a evitar situações de perigo. A partir do 

momento em que a sociedade começou a desligar-se do passado e a pensar mais no futuro 
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passou a haver necessidade de justificar estes acontecimentos incertos que aconteciam sem 

aviso prévio, tendo-se desenvolvido o conceito de risco (Mendes, 2002).  

 O conceito de risco é cada vez mais utilizado e aplicado nas mais variadas situações. 

Atualmente, de acordo com o dicionário de língua oficial portuguesa, o risco define-se como a 

“possibilidade de um acontecimento futuro e incerto”. Tendo como base esta definição do risco, 

é possível afirmar que apenas quando o resultado da ação não é garantido é que estamos na 

presença de um risco. De acordo com a norma ISO 31000:2009 - Risk Management (principles  

and guidelines) – o risco é definido como o “efeito da incerteza nos objetivos”. Segundo Rowe 

(1988), o risco é visto como sendo um fator “potencial para a realização de consequências 

negativas e indesejáveis num determinado evento” (Pickering et al., 2010) . O risco pode também 

ser definido como a probabilidade de um particular evento adverso acontecer durante um 

determinado período de tempo (The Royal Society, 1992). Outra definição usualmente dada a 

este conceito é a sua definição matemática. O risco de um acontecimento pode ser calculado 

tendo como base a probabilidade desse acontecimento e o seu impacto. No caso das matrizes 

de risco (ferramenta utilizada para visualização e avaliação dos riscos), se no eixo x estiver 

representada a probabilidade e no eixo y estiver representado o impacto (ou vice-versa), então 

é aceite que o risco é igual à multiplicação destas duas variáveis, probabilidade e impacto 

(Donoghue 2001; Standards Australia 2004; Cox 2009). Viner (1996) apresenta a mesma ideia,  

considerando que o risco pode ser visto como função da frequência e da consequência (resultado 

adverso ou indesejado de um evento).  

 Apesar do conceito de risco ter vindo a ser muito discutido ao longo dos anos e apesar das 

inúmeras definições existentes, ainda não existe uma definição comum e universal que seja 

aceite para descrever o que é o risco. No entanto, com as definições de risco acima 

apresentadas, pode-se concluir que o conceito de risco tem sempre associado a si três ideias: 

probabilidade (ou verosimilhança, uma vez que pode ser expressa por palavras ou números),  

incerteza e impacto (Pickering et al., 2010). A probabilidade pode ser definida como a 

possibilidade de determinado evento acontecer. Quando não é possível prever exatamente o 

resultado de um determinado evento, estamos perante uma situação de incerteza. O impacto 

está relacionado com os efeitos positivos ou negativos que advém de um determinado evento.  

2.5. A gestão do risco 

A gestão do risco é um processo contínuo, composto por um conjunto de princípios e apoiado 

numa estrutura apropriada à unidade de investigação e ao seu ambiente externo. Este processo 

consiste na avaliação de riscos, na decisão de quais os passos a tomar para eliminar ou reduzir 

os riscos e na implementação de medidas de controlo. A gestão do risco pode ser vista como um 

conjunto de “atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que respeita ao 

risco” (ISO 31000:2009). Não existe um processo universal que possa ser utilizado na gestão do 

risco. Cada organização deve desenvolver o seu plano de acordo com os diversos riscos que 

pode enfrentar. 
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 A gestão do risco deve ser parte central da estratégia de gestão de uma organização, sendo 

o seu principal foco a avaliação de riscos considerados significantes e a implementação de 

possíveis respostas a estes riscos identificados. Este processo deve ser visto como uma 

prioridade para a organização uma vez que, uma boa gestão do risco aumenta a probabilidade 

da organização ter sucesso e diminui a probabilidade de falha e do nível de incerteza associado 

à realização de objetivos. 

2.5.1. Etapas do processo de gestão do risco 

Como referido anteriormente, a gestão do risco é um processo que deve ser realizado por cada 

organização tendo em consideração a sua atividade e o ambiente externo que a envolve. Assim, 

este processo caracteriza-se como sendo não generalizado, ou seja, o mesmo processo não 

pode ser aplicado em qualquer organização sem que antes sejam feitas as alterações 

necessárias para que seja bem sucedido. 

 Existem algumas normas que foram desenvolvidas, tais como, a Norma ISO 31000:2009 – 

Risk Management (principles and guidelines), e a ISO 31010:2009 – Risk Management (risk  

assessment techniques), que auxiliam no processo da gestão do risco. Estas normas são normas 

internacionais pelo que se encontram redigidas em inglês. No entanto, em Portugal existe a 

Comissão Técnica 180 (CT 180) que foi criada pelo Instituto Português da Qualidade (IPQ) e 

coordenada pela Associação Portuguesa da Qualidade (APQ) e que tem como principal objetivo 

a tradução destas normas internacionais, preparando assim as versões portuguesas deste 

conjunto de normas sobre a gestão do risco.  

 A norma com maior relevância para as organizações é a norma ISO 31000:2009,  

desenvolvida no ano 2009, que pode ser aplicada na gestão de qualquer tipo de risco. O principal 

objetivo desta norma é fornecer um conjunto de princípios e linhas de orientação que podem ser 

utilizadas pelas organizações de forma a tornar o processo da gestão do risco mais eficiente e 

eficaz. As linhas de orientação gerais fornecidas por esta norma não promovem a uniformização 

do processo da gestão do risco nas organizações. Cada organização, deve ajustar o s eu 

processo de gestão do risco ao contexto em que está inserida. A implementação dos princípios  

desta norma nas organizações irá promover a melhoria do processo de gestão do risco. 

Utilizando esta norma como base, é assegurado à organização que os regulamentos legais que 

têm que ser cumpridos, irão estar de acordo com as normas internacionais.  

 Segundo a Norma ISO 31000:2009 o processo de gestão do risco pode ser realizado tendo 

como base a framework  representada na Figura 5. O processo sugerido por esta norma sugere 

a execução de cinco atividades: estabelecimento do contexto, apreciação do risco, tratamento 

do risco, monitorização e revisão e comunicação e consulta.  

 A primeira atividade é o estabelecimento do contexto (interno e externo) devendo obter-se 

informação sobre a natureza e complexidade dos riscos. Esta atividade consiste na identificação 
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dos principais objetivos da organização, do ambiente em que se encontra inserida e da 

diversidade dos critérios de risco. É de extrema importância que os critérios que vão ser utilizados 

para a avaliação do risco sejam bem definidos nesta fase inicial sendo que terão que ser sujeitos 

a uma contínua revisão. 

 

FIGURA 5:FRAMEWORK DO PROCESSO DE GESTÃO DO RISCO (ISO 31000:2009) 

 A apreciação do risco engloba três grandes atividades, tais como, a identificação do risco, a 

análise do risco e a avaliação do risco. A identificação do risco consiste na identificação das 

principais fontes do risco, das áreas onde os riscos terão algum impacto, das suas causas e das 

potenciais consequências. Esta identificação deve ser abrangente uma vez que os riscos, 

consequências e causas identificados nesta atividade serão utilizados como objeto de estudo 

para as seguintes, não sendo possível incluir riscos não identificados nesta atividade numa 

posterior. Os principais requisitos para a identificação do risco são o envolvimento de pessoas 

com o conhecimento adequado e a utilização de informações atualizadas e fidedignas.  

Seguidamente, deve ser realizada uma análise dos riscos identificados anteriormente de forma 

a que sejam compreendidos. Nesta atividade deve ser realizada uma análise de toda a 

informação originada anteriormente, bem como dos fatores que podem influenciar o que foi 

previamente identificado. O grau de detalhe da análise é variável dependendo dos tipos de risco, 

da finalidade da análise, da informação existente e dos recursos disponíveis. Existem três tipos 

de análises do risco: análise qualitativa, análise semi-quantitativa e análise quantitativa. O 

resultado da análise dos riscos vai servir como base para a avaliação do risco (atividade 

seguinte) e para a tomada de decisões. A última atividade da apreciação do risco é a avaliação 

do mesmo. Tendo como principal objetivo o apoio na tomada de decisões, é importante definir 
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quais os riscos que necessitam de tratamento e quais os que têm maior prioridade no tratamento.  

Consoante os resultados desta análise, os decisores podem, sendo influenciados pela atitude da 

organização face ao risco e pelos critérios de risco estabelecidos, definir quais os riscos que não 

devem ser sujeitos a tratamento, mantendo-se apenas o controlo dos mesmos, e quais os que 

devem ser alvo de análises adicionais. 

 A atividade seguinte consiste no tratamento do risco. Nesta atividade, são selecionadas e 

implementadas uma ou mais opções que podem ser utilizadas para a modificação do risco. Na 

escolha destas opções deve ser realizada uma análise do balanço existente entre os custos e 

esforços da implementação destas opções e os benefícios que podem resultar desta 

implementação. O plano de tratamento deve conter uma lista com a informação sobre quais os 

riscos que têm maior e menor prioridade na implementação de tratamentos. Qualquer decisão 

tomada que tenha impacto no risco de outras áreas da organização ou nos stakeholders deve 

ter o envolvimento dos mesmos.  

 Seguidamente, é necessário realizar uma monitorização e revisão dos riscos. Deve ser 

realizado um plano de monitorização e revisão ao longo de todo o processo de gestão do risco, 

e este plano deve ser verificado e vigiado regularmente. Os principais objetivos do plano de 

monitorização e revisão são garantir que as todas as atividades do processo estão controladas 

de forma eficiente e eficaz, fornecer informação adicional útil para o melhoramento da apreciação 

do risco e detetar possíveis alterações no contexto em que os riscos são identificados. Os 

resultados obtidos devem ser reportados e usados para uma revisão do processo de gestão do 

risco, de forma a que seja possível modificá-lo e melhorá-lo. 

 Tanto a atividade anteriormente referida como a atividade da comunicação e consulta devem 

ser realizadas ao longo de todo o processo de gestão do risco. A comunicação é de extrema 

importância em todo o processo, motivo pelo qual os resultados de todas as atividades do 

processo devem ser claros e explícitos de forma a assegurar que todos os stakeholders e 

responsáveis pela implementação dos resultados obtidos neste processo compreendem quais  

as decisões que foram tomadas e como devem agir. Cada stakeholder pode fazer interpretações 

diferentes acerca de determinado risco tendo como base a percepção de cada um ao risco. As 

percepções do risco variam devido a diferenças na interpretação de valores, nas necessidades,  

pressupostos e conceitos. Uma vez que os stakeholders influenciam muito a tomada de decisões 

a comunicação e consulta dos riscos deve ser objetiva, de forma a evitar esta variedade de 

interpretações.  

 No documento que apresenta as diretrizes desta norma são ainda definidos alguns conceitos 

que são essenciais para a compreensão da gestão do risco, tais como, os conceitos de risco, 

gestão do risco, processo da gestão do risco, entre outros termos que são úteis para a 

implementação dos princípios da norma.   
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 Este processo de gestão do risco não necessita de ser totalmente seguido pelas  

organizações, tratando-se apenas de uma sugestão. Existem outras sugestões de como 

estruturar o processo da gestão do risco, tais como, a apresentada pelo International Risk 

Governance Council (IRGC). O IRGC é uma fundação sem fins lucrativos cujo principal objetivo 

é ajudar a melhorar a gestão do risco, fornecendo uma visão sobre os riscos sistemáticos que 

têm impacto na saúde humana, segurança, ambiente, economia e na sociedade em geral. A 

framework  desenvolvida por esta fundação para o processo de gestão do risco, compreende 

cinco atividades: pré-avaliação do risco, avaliação do risco, caracterização e avaliação do risco, 

gestão do risco e comunicação do risco 8. Numa pré-avaliação do risco deve ser feita a definição 

do problema, identificando quais os requisitos das partes interessadas e identificando a melhor 

forma de abordar o problema. A avaliação do risco corresponde à atividade com o mesmo nome 

da framework  representada anteriormente, sendo que devem ser utilizadas algumas técnicas de 

forma a avaliar o risco. Na caracterização e avaliação do risco, deve-se classificar os vários riscos 

previamente avaliados, identificando quais os que são aceitáveis e não aceitáveis. Na atividade 

seguinte, ou seja, na gestão do risco, devem ser estabelecidas quais as acções que devem ser 

tomadas tendo em conta a classificação dos riscos. A comunicação do risco deve estar presente 

em todas as atividades do processo de gestão do risco. É importante comunicar às partes  

interessadas não só os resultados obtidos ao longo do processo, bem como as acções que irão 

ser tomadas para mitigar ou eliminar os riscos. 

2.5.2. Métodos utilizados na apreciação do risco 

Outra norma também muito utilizada na área da gestão do risco é a norma ISO 31010:2009 – 

Risk Management: Risk  assessment techniques  – que é utilizada como apoio à norma 

anteriormente referida. Como referido anteriormente, uma boa apreciação do risco fornece 

informação útil na tomada de decisões e ajuda a perceber os riscos existentes e qual o seu 

impacto nos objetivos da organização. As ferramentas utilizadas na apreciação dos riscos são 

utilizadas também para a fase da comunicação do risco. Assim, devem originar resultados 

explícitos e de fácil interpretação que contribuam para uma comunicação clara, evitando 

diferenças na interpretação por parte dos stakeholders. 

 Esta norma providencia algumas práticas que devem ser utilizadas pelas organizações para 

que estas sejam capazes de selecionar e aplicar as diferentes técnicas existentes para a 

apreciação do risco. Não existe uma técnica específica para cada organização, podendo até ser 

utilizada mais do que uma. As técnicas de apreciação do risco que as organizações utilizam 

devem depender do processo de gestão do risco de cada uma e os resultados obtidos devem 

ser consistentes com os critérios de risco definidos e desenvolvidos. Em anexo (anexo A-3) é 

possível identificar alguns dos métodos apresentados na norma ISO 31000:2009, e que podem 

                                                                 
8 https://www.irgc.org/risk-governance/irgc-risk-governance-framework/ 
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ser utilizados pelas organizações de forma a melhorar e/ou facilitar o seu processo de gestão do 

risco. 

2.6. A gestão do risco na gestão de dados científicos 

Como referido nos capítulos anteriores, o conceito de gestão de dados  científicos tem vindo a 

ser cada vez mais utilizado, sendo cada vez mais frequente a utilização de planos de gestão de 

dados. Uma vez que existe alguma incerteza associada às atividades da gestão de dados 

científicos, é possível afirmar que, apesar de este não ser um problema de gestão do risco, 

apresenta uma vertente que pode ser complementada como tal. Assim, -se importante considerar 

os princípios referidos nas normas internacionais ISO 31000:2009 e ISO 31010:2009, referidas 

anteriormente, de modo a compreender o modo de como abordar a vertente de gestão do risco 

do domínio em estudo. Surge então o conceito de fatores de risco (variáveis que possam 

contribuir direta ou indiretamente para a apreciação do risco) que correspondem a qualquer 

conceito ou atributo o domínio da gestão de dados científicos e que podem ser utilizados na 

gestão do risco quando aplicada em casos concretos deste domínio.  

Um dos principais objetivos desta revisão da literatura, que corresponde à primeira etapa do 

método utilizado, foi a identificação de possíveis fatores de risco que possam afetar as atividades 

do processo de gestão de dados científicos. 

Como tem vindo a ser referido ao longo deste capítulo, as principais atividades do processo de 

gestão de dados científicos (cuja informação relativa às mesmas, deve estar incluída quer nos 

planos de gestão de dados, quer nos metadados) são: a organização dos dados em reposit órios,  

garantir que os dados estão acessíveis a outros interessados, a prevenção de perdas ou 

alterações nos dados, garantir de que os dados confidenciais estão seguros e colaborar com 

comunidades de investigação na criação e utilização de dados.  

 No decorrer desta investigação, foi estudada uma terceira norma ISO 27005:2011, com o 

objetivo de se estudarem possíveis fatores de risco. A norma ISO 27005:2011 – Gestão de risco 

na segurança da informação – foi desenvolvida com o intuito de auxiliar todo o tipo de 

organizações que pretendam gerir os riscos que podem comprometer a segurança da informação 

da organização (ISO 27005:2011). É apresentada nesta norma uma ilustração do processo de 

gestão do risco na segurança da informação, adaptado da norma ISO 31000:2009 (Figura 6). 
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FIGURA 6: A GESTÃO DO RISCO NA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 Pela análise da Figura 6, é possível observar que a informação resultante das atividades do 

processo de gestão do risco está, ela própria, sujeita a riscos.  

 Nos anexos desta norma, são apresentadas algumas tabelas com exemplos de possíveis  

ameaças à informação (Anexos A-4 e A-5). Considerou-se que esta norma era de extrema 

importância e que deveria ser utilizada como base para a identificação dos fatores de risco por 

apresentar um ativo semelhante ao que está a ser estudado. A partir da análise destas tabelas,  

é possível identificar que existem bastantes ameaças à informação das organizações que 

correspondem também a ameaças a dados científicos de investigações.  Foram então 

identificados alguns fatores de risco que afetam a informação das organizações e que podem 

também ser fatores de risco no contexto da gestão de dados.  A lista final dos fatores de risco 

identificados, é apresentada no quarto capítulo do presente documento “Aplicação do método e 

avaliação dos resultados”. No entanto, alguns aspetos que foram retirados da literatura e tidos 

em consideração para a identificação dos fatores de risco, são apresentados na Figura 7. 
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2.7. Conclusões do capítulo  

O processo da gestão do risco tem requerido, cada vez mais, a atenção por parte de projetos de 

investigação, uma vez que uma boa gestão do risco é um fator de sucesso para o projeto. Assim, 

foram desenvolvidas algumas normas, tais como, a norma ISO 31000:2009 e ISO 31010:2009 

que fornecem algumas medidas que podem ser implementadas de forma a melhorar e tornar 

mais eficaz e eficiente o processo de gestão do risco. Nestas normas é sugerida uma framework  

definindo as atividades que devem ser tomadas para uma boa gestão do risco. Tal como referido,  

esta framework  é apenas uma sugestão, podendo ser alterada de acordo com as preferências  

da organização. A norma 31010:2009 foca a sua atenção nas técnicas que podem ser utilizadas 

na atividade da apreciação do risco. No capítulo seguinte, abordam-se algumas das técnicas que 

são, frequentemente, utilizadas na atividade da apreciação do risco.  
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 Neste capítulo foi também exposta a necessidade que os dados científicos têm de ser criados, 

armazenados, arquivados, preservados e estar sempre disponíveis de forma a que seja possível 

a sua reutilização futura. Assim, torna-se necessário desenvolver planos de gestão de dados e 

descrever os metadados. Estes planos têm vindo cada vez mais a ser realizados pelas  

comunidades científicas estando incluídos no processo de proposta de projetos. A problemática 

identificada neste capítulo consiste no potencial em se complementar um PDG com um processo 

de gestão do risco. A análise em detalhe dessa hipótese e a prova de relevância e exequibilidade 

da mesma é o problema que se pretende resolver em concreto, sendo apresentadas as 

propostas de solução e o método definido no capítulo seguinte.  

 O principal output desta revisão bibliográfica, que constitui a primeira atividade do método de 

investigação, foi a identificação de alguns fatores que devem ser tidos em conta para a criação 

de uma lista inicial com alguns fatores de risco que podem afetar as atividades do processo de 

gestão de dados científicos e que influenciam a execução do plano de gestão de dados. 
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3. Hipóteses de solução e método proposto 

Como estudado no capítulo anterior, o processo da apreciação do risco deve, segundo a norma 

ISO 31000:2009 - Risk Management (principles and guidelines) – compreender, de entre outras,  

as seguintes atividades: identificação, análise e avaliação de riscos. Estas atividades podem ser 

suportadas por várias técnicas (anexo A-3), tal como indicado na norma ISO 31010:2009,  

também anteriormente referida. No entanto, seria exaustivo apresentar uma descrição de todas 

as técnicas que podem ser utilizadas e que seriam hipóteses de solução  para o problema. Desta 

forma, considerou-se que a melhor abordagem seria analisar aquelas que são mais fácil e 

comummente utilizadas. 

 Assim, para a atividade da identificação do risco, selecionaram-se duas hipóteses de solução 

que deveriam ser abordadas, sendo elas os métodos de Brainstorming e o método Delphi.  

Relativamente à análise e avaliação do risco considerou-se relevante estudar uma das técnicas 

mais utilizadas no domínio da gestão do risco que é a técnica das matrizes de risco. 

 Desta forma, tendo uma clara visão de algumas técnicas existentes, apresenta-se, numa 

segunda parte deste capítulo, o método proposto, ou seja, o conjunto de técnicas que se 

consideraram mais práticas para solucionar o problema em estudo, tendo em conta as suas 

vantagens e desvantagens e também as condições existentes para a realização da investigação.  

3.1. Métodos de identificação de riscos 

A identificação do risco consiste na identificação das principais fontes do risco, das áreas onde 

os riscos têm algum impacto, das suas causas e das potenciais consequências. Os principais  

requisitos para a identificação do risco são o envolvimento de pessoas com o conhecimento 

adequado e a utilização de informações atualizadas e fidedignas. É importante que a 

identificação de riscos seja bem executada, na medida em que os resultados desta atividade 

serão utilizados nas atividades seguintes do processo de gestão do risco. Seguidamente,  

apresentam-se, de forma mais pormenorizada, alguns métodos sugeridos na norma ISO 

31010:2009 – Risk Management: Risk  assessment techniques  -  que se considerou serem 

importantes alvos de estudo pelo facto de poderem ser utilizados para uma eficaz identificação 

de riscos. 

3.1.1. Brainstorming 

Das técnicas existentes de discussão em grupo, o brainstorming (em português: “tempestade 

cerebral”) é uma das mais utilizadas. Esta é uma técnica cujo principal requisito  é a estimulação 

da criatividade dos participantes. A técnica brainstorming é utilizada quando se pretende chegar 

a uma conclusão para um problema específico, no menor espaço de tempo possível, sendo para 

isso gerada uma lista espontânea de ideias dadas pelo grupo de participantes (Diehl et al., 1991).  
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 O brainstorming foi desenvolvido por Faickney Osborn, nos anos 30, que afirmava que esta 

técnica era bastante eficiente na medida em que utilizando esta técnica o grupo de participantes 

(atuando como um todo) tomava decisões coletivas e não individuais.  Utilizando esta técnica 

pretende-se que os participantes sejam encorajados, em pares ou grupos, a fazer bastantes 

sugestões dando largas à sua imaginação e criatividade. Estas sugestões deverão depois ser 

combinadas, expandidas, melhoradas e ordenadas consoante a sua importância (Mullen et al ., 

1991). Esta técnica pode ser utilizada não só como um método de estudo e aprendizagem mas 

também como um método de pesquisa científica, sendo que os assuntos mais complexos 

poderão ser investigados complementando a técnica brainstorming com outras técnicas de 

pesquisa, tais como, revisão bibliográfica, modelação, casos de estudo, simulações, entre outras  

(Cerghit, 1980). 

 No que respeita à utilização desta técnica devem ser seguidas as seguintes etapas:  

 Declaração e explicação do assunto em estudo, bem como da sua importância e 

objetivos; 

 Recolha de ideias dos participantes, sem qualquer restrição e com a ajuda de um 

facilitador, que não deve fazer qualquer julgamento (Macdonald, 2005);  

 Finalização da sessão de brainstorming, assim que o investigador considere que já existe 

número suficiente de ideias geradas para discutir o problema em estudo; 

 Discussão e avaliação das ideias geradas e realização das conclusões finais sobre o 

assunto em estudo. 

 Sendo esta técnica aplicada num grupo de discussão, é possível que alguns participantes,  

devido à sua personalidade, não se sintam tão à vontade para partilharem as suas ideias. Assim, 

foram estipuladas algumas regras para reduzir as possíveis inibições que podem ocorrer num 

grupo e, desta forma, promover a geração de ideias. De acordo com estas regras, o principal 

foco deve ser a quantidade de ideias geradas e não a qualidade, as ideias nunca devem ser 

criticadas, mesmo as ideias mais excêntricas são bem-vindas e o encorajamento para a 

combinação e melhoria de ideias deve ser estimulado (Dumitru et al., 2005).  

3.1.1.1. Pontos Fortes e Fracos do Brainstorming 

Segundo Osborn (1963) a técnica Brainstorming, é bastante utilizada na resolução de problemas 

e em situações de tomada de decisões por ser um método rápido de implementar e por ser 

relativamente fácil obter novas ideias e soluções. Por outro lado, os custos envolvidos na 

utilização deste método são relativamente baixos pois não é necessária a utilização de 

equipamentos auxiliares, sendo apenas necessária a existência de uma sala apropriada para a 

reunião de grupo. Outro ponto forte apontado por Osborn (1963), baseia-se no facto desta técnica 

poder ser utilizada para estudar assuntos de diversas áreas. A técnica Brainstorming estimula a 

participação ativa de todos os membros do grupo de participantes e desenvolve a criatividade e  
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espontaneidade dos mesmos. Utilizando esta técnica, é possível desenvolver a capacidade de 

trabalhar em equipa. 

 Um dos pontos fracos desta técnica é o facto de exigir reuniões presenciais. Caso o grupo de 

participantes que se pretende juntar seja de localizações diferentes, ou até mesmo de países 

diferentes, torna-se muito difícil utilizar esta técnica. Nesta situação, caso se utilizasse esta 

técnica, os custos relacionados com o transporte dos participantes seriam extremamente 

elevados. Como referido anteriormente, outro ponto fraco do Brainstorming é que os 

participantes com uma personalidade mais reservada ou tímida podem ter alguma di ficuldade 

em participar por dominância de personalidade de outros participantes ou por vergonha de 

contribuirem com ideias menos interessantes e serem julgados. Na Figura 8, apresenta-se um 

quadro-resumo dos principais pontes fortes e fracos da técnica Brainstorming. 

 

3.1.1.2. Brainwriting: uma versão vantajosa do Brainstorming 

A técnica Brainwriting foi desenvolvida por um professor alemão Bernd Rohrbach e é bastante 

semelhante ao Brainstorming, sendo a sua versão silenciosa (Reis, 2008) Nesta versão, é 

eliminada a partilha de ideias em voz alta, sendo dada a possibilidade dos participantes 

exprimirem as suas ideias em formato escrito. Desta forma, ao ser reduzido o ruído é possível 

haver uma maior concentração dos participantes, proporcionando um melhor fluxo de ideias  

(Reis, 2008). 

 Uma vantagem desta técnica é que preserva o anonimato dos participantes, uma vez que 

estes não assinam o seu nome no papel que entregam ao facilitador onde estão as suas ideias. 

Desta forma, é possível mitigar um dos pontos fracos do Brainstorming que consistia na inibição 

de alguns participantes mais tímidos. Esta técnica continua a ser bastante fácil de implementar,  

não exigindo muita preparação e é uma boa técnica para se utilizar quando existem conflitos  

entre o grupo de participantes ou na presença de participantes com personalidades opostas. Tal 

Técnica Brainstorming 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Rápida implementação; 

 Fácil obtenção de novas ideias e soluções; 

 Custos baixos ou nulos com equipamentos; 

 Utilização em várias áreas; 

 Desenvolvimento da criatividade; 

 Desenvolvimento da capacidade de trabalhar 

em equipa. 

 Requer reuniões presenciais; 

 Requer espaço apropriado para 

implementação da técnica; 

 Custos elevados com transporte de 

participantes; 

 Dominância de personalidades; 

 

FIGURA 8: PONTOS FORTES E FRACOS DO BRAINSTORMING 
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como no Brainstorming, a qualidade das ideias geradas depende do quão bem o assunto em 

estudo está explicado e os objetivos bem definidos. 

 Segundo Ionescu (1995) as principais vantagens desta versão silenciosa do Brainstorming 

são: 

 A capacidade de gerar o dobro das ideias, num mesmo espaço de tempo;  

 Participantes preferem expôr as suas ideias desta forma; 

 Para algumas pessoas torna-se mais fácil explicar as ideias de forma escrita do que 

verbalmente; 

 Utilizando esta técnica, todos os participantes têm o mesmo tempo para pensar e 

participar na geração de ideias; 

 Utilização vantajosa em situações onde o grupo de participantes socialize muito entre si 

sobre assuntos externos ao assunto em estudo; 

 Obriga os participantes a um maior foco e atenção. 

 Apesar da utilização do Brainwriting proporcionar mais algumas vantagens e eliminar algumas 

desvantagens da utilização da técnica Brainstorming, existe uma exigência que continua a ser 

imposta a cada uma destas técnicas que consiste no facto de ser exigido a presença física do 

grupo de participantes. 

3.1.2. Método Delphi  

No âmbito de um movimento pós-guerra, na década de 60, Dalkey e Helmer (investigadores na 

Rand Corporation) iniciaram um estudo cujo objetivo era desenvolver uma técnica para prever o 

efeito do desenvolvimento da tecnologia em projetos militares, recorrendo à opinião de diversos 

especialistas (Dalkey, 1963). Com base nesta investigação foi desenvolvido um conjunto de 

artigos sobre a base teórica e metodológica utilizada. De acordo com estes artigos, quando não 

existia uma base de evidência estabelecida sobre determinado assunto, uma forma de a alcançar 

era através da recolha e sintetização de opiniões de especialistas (Dalkey, 1963). Surge assim 

o conhecido método Delphi que estabelece três condições básicas: o anonimato dos 

participantes no estudo, a representação estatística dos resultados e a constante revelação do 

feedback do painel de especialistas, de ronda para ronda (Rozados, 2004). Esta técnica baseia-

se na pressuposição de que o uso da experiência e do conhecimento de um painel de 

especialistas, como julgamento coletivo, é melhor do que a opinião de apenas um indivíduo.  

(Rozados, 2004). 

 O principal objetivo do método é atingir a convergência de opiniões em problemas reais, entre 

especialistas de variadas áreas com um determinado grau de experiência ou especialização no 

domínio em estudo. Deste modo, pode ser caracterizado como um método que visa estruturar o 

processo de comunicação num grupo, cujo objetivo é, a partir das respostas individuais de cada 

especialista, chegar a uma opinião consensual de grupo (Helmer, 1977; Linstone et al., 2002). 
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 De uma forma geral, este método aplica-se em circunstâncias em que se pretende avaliar um 

determinado assunto sendo que é aconcelhado que existam conhecimentos  significativos sobre 

o assunto em estudo (Aircraft, 1996). O método Delphi tem vindo a ser cada vez mais utilizado 

em diversos trabalhos de investigação e projetos científicos cujo principal objetivo seja identificar 

e ordenar, em função de um dado critério, um vasto conjunto de itens ou fatores relacionados 

com um tópico específico (Santos, 2004). O consenso entre os especialistas é construído com o 

auxílio de uma série de questionários, realizados em várias rondas, que permitem a recolha de 

dados sobre um determinado domínio (Dalkey et al., 1963). Os questionários devem ser 

preparados com um certo rigor de forma a evitar ambiguidades.  

3.1.2.1. Pontos fortes e fracos do método Delphi  

Como qualquer outra técnica, o método Delphi apresenta pontos fracos e fortes. Um ponto fraco 

bastante referido na literatura é o facto dos resultados deste método serem tão válidos quanto 

as opiniões do grupo de especialistas envolvido no estudo (Aircraft, 1996), pelo que a escolha 

dos especialistas que irão responder aos questionários é a atividade mais importante do 

processo uma vez que está diretamente relacionada com a qualidade dos dados que se irão 

obter. Baseando-se este método em respostas dadas a questionários, é de extrema importância 

que a construção do questionário não promova interpretações erradas do conteúdo do mesmo.  

 Outros pontos fracos do método Delphi são a dependência da resposta de terceiros, sendo 

que por vezes a taxa de resposta pode ser muito reduzida e o elevado consumo de tempo por 

parte dos especialistas (na resposta aos inquéritos) e por parte do grupo de investigação (na 

análise dos dados e obtenção de resultados). Por outro lado, a tendência para encontrar um 

consenso entre os especialistas pode fazer com que posições extremas sejam eliminadas. Outra 

desvantagem, ou exigência deste método, é a elevada capacidade de comunicação escrita que 

o investigador deve ter, uma vez que toda a mensagem irá ser passada na forma escrita, pelo 

que deve ser clara e facilmente perceptível pelos participantes.  

 Apesar dos pontos fracos referidos anteriormente, existem vários estudos que apoiam e 

aconselham a utilização deste método (Wissema, 1982). Segundo estes estudos, o método 

Delphi tem como principal objetivo superar os problemas das técnicas mais convencionais de 

dinâmicas de grupo, como por exemplo, o enviesamento de respostas devido à dominância de 

personalidades (Wissema, 1982). O facto deste método preservar o anonimato dos participantes 

faz com que um especialista não seja influenciado pela opinião de outro especialista dada a sua 

reputação, permite que um especialista mude de ideias sem que isto suponha uma perda de 

imagem e por outro lado, o especialista pode defender os seus argumentos sem que, caso 

estejam errados, seja reconhecido pelos outros especialistas. 

  Por outro lado, é relevante salientar como um ponto forte deste método o facto de que, por 

norma, o número de fatores considerado por um grupo de especialistas é maior do que o 

considerado por apenas um especialista (Rozados, 2015). Aplicando este método, é possível 
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estabelecer uma ligação mais intensa e interativa com o grupo de especial istas. Uma vez que é 

dada aos especialistas não só a oportunidade de verificarem os resultados obtidos numa ronda 

anterior, como também a possibilidade de, conhecendo os pontos de vista dos outros  

especialistas, reverem e modificarem as suas ideias e posições caso os argumentos 

apresentados lhes pareçam mais apropriados que os seus, pode-se afirmar que este método 

enriquece o conhecimento de ambas as partes, do investigador e do grupo de especialistas 

envolvido. Na Figura 9, apresenta-se um quadro-resumo dos principais pontes fortes e fracos do 

método Delphi. 

 

 

3.1.2.2. Tipos de abordagem do método Delphi 

Existem duas formas de aplicar este método: na sua forma “clássica” ou em versões 

“modificadas” (Okoli et al., 2004). Qualquer que seja a abordagem utilizada, o estudo Delphi 

termina quando é alcançado o consenso entre os participantes ou quando os objetivos 

estabelecidos previamente para o método Delphi são atingidos. Na versão Delphi “clássica”, o 

processo é iniciado com uma primeira ronda em que é construído um questionário sem uma 

estrutura definida e de resposta aberta, onde todos os participantes são convidados a expressar 

de forma livre a sua opinião e sugestões iniciais sobre o tema a ser estudado (Rowe et al., 1999;  

Skulmoski et al., 2007). Desta primeira ronda resulta uma lista inicial formada por itens sugeridos 

pelos participantes que tem de ser validada para que depois seja utilizada numa segunda ronda 

do processo. Uma das desvantagens desta abordagem é que a lista resultante da primeira 

iteração pode ser demasiado longa, tornando extensos os questionários das rondas seguintes,  

podendo levar à perda de motivação dos participantes (Sá-Soares, 2010).  

 Relativamente às versões “modificadas” do método Delphi, estas surgiram dada a 

necessidade de simplificar o processo e encontrar um balanço entre alguns factores, tais como, 

Método Delphi 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Evitar enviesamento de respostas por 

dominância de personalidades; 

 Garantia do anonimato dos participantes; 

 Número de fatores considerados por um 

grupo é maior 

 Ligação intensa e interativa com os 

especialistas; 

 Enriquecimento do conhecimento de ambas 

as partes 

 Resultados tão válidos quanto as respostas 

dos especialistas; 

 Possibilidade de uma errada interpretação do 

questionário; 

 Dependência da resposta de terceiros; 

 Elevado consumo de tempo; 

 Requer elevada capacidade de comunicação 

escrita do investigador 

FIGURA 9: PONTOS FORTES E FRACOS DO MÉTODO DELPHI 
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o tempo, os custos e a fadiga dos participantes (Rowe et al., 1999). A modificação mais 

comummente realizada é a eliminação da primeira ronda da abordagem “clássica”, ou seja, a 

ronda do questionário de resposta aberta. Desta forma, deixando de existir esta ronda, o 

processo inicia-se com um questionário realizado tendo como base itens selecionados pelo 

investigador. Esta abordagem, obriga os investigadores a um trabalho suplementar, uma vez que 

é necessário fazer uma lista com os possíveis itens que resultariam do questionário aberto.  

Contudo, neste tipo de abordagem é dada aos participantes a possibilidade de sugerirem outros  

itens que não façam parte da lista apresentada. Estes novos itens poderão ser validados pelo 

investigador que os integrará nos questionários das rondas seguintes.  

 Esta flexibilidade na aplicação do método faz com que surjam algumas críticas sobre a falta 

de rigor metodológico do método (Hasson et al., 2000). Assim, existem algumas atividades que 

devem ser consideradas para assegurar a validade e confiança deste método (Fink et al ., 1991;  

Schmidt, 1997), tais como: 

 Justificação de porquê se utilizar o método Delphi como abordagem do problema;  

 Definição da estrutura do questionário; 

 Definição do processo de identificação e seleção de participantes;  

 Definição do procedimento de recolha de dados e feedback; 

 Definição dos objetivos para que seja determinado o nível de paragem do estudo;  

 Definição das técnicas que irão ser utilizadas para suportar as conclusões do estudo.  

 Segundo Linstone et al. (1975), a utilização deste método para abordar um problema pode 

ser justificada quando não existe uma forma de comunicação adequada com os participantes,  

quando os participantes têm experiências e/ ou conhecimentos diversos ou quando se pretende 

obter feedback  de mais indivíduos do que aqueles que se conseguiria consultar pessoal ou 

presencialmente. Outras restrições que podem levar à utilização deste método são o tempo e os 

custos que reuniões frequentes requerem.  

 As características fundamentais deste método são a manutenção do anonimato dos 

participantes, o controlo sobre o processo de feedback e a capacidade de se utilizar uma 

variedade de técnicas na interpretação dos dados (Dalkey et al., 1972; Ludlow, 1975; Douglas,  

1983). O facto destes questionários serem feitos de forma anónima e de não ser necessário que 

o grupo de especialistas se reúna para que se chegue a um consenso faz com que sejam 

reduzidos os efeitos de dominância de personalidades (Dalkey et al., 1972). Assim, em situações 

onde se verique um elevado desentendimento entre os participantes e que seja necessário 

garantir o anonimato dos mesmos, pode-se utilizar este método.  

 Relativamente à estrutura do questionário, como referido anteriormente, pode ser utilizada 

uma versão “clássica” ou “modificada” do método Delphi. A escolha entre estas duas versões é 

influenciada pela disponibilidade da informação, pelas características e disponibilidade dos 

participantes e pelo tempo e recursos disponíveis. 
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 Existem alguns fatores que devem ser tidos em consideração na utilização do método Delphi,  

tais como, o número de domínios a estudar (bem como o número de especialistas que devem 

participar em cada domínio), os requisitos em termos temporais e a posterior análise dos dados 

obtidos. De acordo com Ludwig (1994), o número de especialistas que devem intervir num estudo 

Delphi deve ser determinado pelo número necessário para constituir um conjunto de julgamentos 

válidos e pela capacidade de processamento da informação obtida, por parte da equipa de 

investigadores. Segundo outros autores, um número entre dez e quinze domínios será suficiente 

para a aplicação do método Delphi (Delbecq et al., 1975).  

 Relativamente aos requisitos temporais, estes variam de acordo com o tempo que a equipa 

de investigadores dispende com a análise dos resultados e a aplicação do método e de acordo 

com o tempo que os especialistas demoram a responder aos questionários. Segundo Ulschak 

(1983) e Ludwig (1994) a equipa de investigação deve assegurar um mínimo de 45 dias para que 

se possam obter resultados da aplicação deste método. De forma a que seja obtido um consenso 

é necessário que pelo menos 70% dos votos dos especialistas recaiam sobre as mesmas 

alternativas no decorrer das várias rondas de inquéritos (Miller, 2006). A análise dos dados pode 

envolver tanto dados qualitativos como dados quantitativos.  

3.1.2.3. Passos da implementação do método Delphi  

Segundo Adler et al. (1996), antes da implementação do método Delphi deve-se responder a 

algumas perguntas-chave no que respeita ao tipo de processo de comunicação em grupo que 

se deseja aplicar, ao grupo de especialistas que se pretende abordar e à melhor forma de o fazer.  

Deve-se também ter em consideração as técnicas alternativas que existem e quais os resultados 

que se esperam obter. 

 Estando estas questões respondidas, a implementação do método pode ser feita como 

seguidamente descrito (segundo Fowles, 1978). Para começar é necessário determinar e 

formular as perguntas. A formulação das perguntas exige bastante cuidado, uma vez que os 

resultados do método dependem do entendimento que o grupo de especialistas tiver das 

perguntas colocadas. Estando formuladas as perguntas, a segunda etapa consiste na seleção 

dos especialistas. Como referido anteriormente, não existe um número predefinido de 

especialistas que devem participar num estudo Delphi (segundo Fowles, 1978, um painel 

composto por cinquenta especialistas é o ideal), o importante é que o número de participantes 

seja suficiente para os resultados serem considerados válidos. Seguidamente, deve-se formular 

um primeiro questionário e enviar aos especialistas. A estrutura deste primeiro questionário é 

determinada pelo investigador de acordo com o seu entedimento. Tendo terminado o tempo 

disponível para responder a este primeiro questionário, a próxima etapa consiste na análise dos 

resultados obtidos. Nesta análise é importante determinar qual a tendência geral e quais as 

respostas mais dísparas. Os resultados obtidos na primeira ronda são enviados aos especialistas 

ao mesmo tempo que é enviado um segundo questionário, pedindo-se uma nova resposta ao 

mesmo. Caso o investigador considere que as respostas obtidas já estão em concordância, não 
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é necessário realizar mais rondas de questionários e deve então desenvolver -se o relatório final 

com os resultados obtidos durante o estudo Delphi. 

3.2. Método de análise e avaliação de riscos: matrizes de risco 

Os riscos não apresentam todos o mesmo impacto e verosimilhança, sendo importante definir 

quais os riscos que requerem maior nível de atenção e quais as decisões que se devem tomar 

relativamente a cada risco. Assim,  uma das ferramentas mais utilizada para proceder à análise 

e avaliação do risco é a matriz de risco.  

 Uma matriz de risco pode ser definida como um “mecanismo para caracterizar e classificar 

os riscos que são facilmente identificados” (Markowski et al., 2008). Segundo Cox (2008), uma 

matriz de risco consiste numa “tabela com diversas categorias de ‘probabilidade’ para as suas 

linhas (ou colunas) e diversas categorias de ‘impacto’ ou ‘consequências’ para as suas colunas 

(ou linhas, respetivamente)”. Não existe uma formulação universal para as matrizes de risco pelo 

que se as probabilidades forem representadas em linha, as consequências devem estar em 

coluna, ou também se poderá construir a matriz de forma contrária. Antes de se construir uma 

matriz de risco, todos os riscos já devem ter sido identificados, utilizando, por exemplo, os 

métodos referidos anteriormente. Utilizando esta técnica é impossível identificar riscos, apenas 

é possível obter informações sobre os riscos já identificados. Cada célula da matriz indica quais  

os riscos que merecem uma análise mais aprofundada, quais os que devem ser primeiramente 

tratados e quais os que apresentam um nível aceitável ou não, pelo que os riscos não aceitáveis  

devem ser mitigados. 

 Como referido anteriormente, uma matriz é caracterizada por um conjunto de casas (em forma 

de quadrados ou retângulos) representadas em linhas e colunas, sendo que cada casa tem 

associado um determinado nível de risco. As matrizes de risco podem ser utilizadas em qualquer 

tipo de análise de risco, seja ela qualitativa, quantitativa ou semi-quantitativa. 

 Existem algumas técnicas visuais que podem ser utilizadas para facilitar a comunicação do 

risco a partir das matrizes de risco. A visualização do risco consiste no esforço sistemático de 

utilizar imagens com o objetivo de aumentar a qualidade da comunicação do risco ao longo de 

todo o processo da gestão do risco (Eppler et al.,2008). Tendo uma melhor visualização do risco, 

é possivel que a comunicação entre os especialistas e os stakeholders seja facilitada, bem como 

a comunicação geral do risco. 

 Como tem vindo a ser referido, a melhor forma de visualizar o risco é a partir das matrizes de 

risco, onde podem ser comparados diversos eventos em termos do risco. Contudo, uma 

desvantagem deste tipo de diagrama é que apenas podem ser representadas duas dimensões 

de informação, uma em cada eixo. No entanto, podem ser introduzidos alguns elementos nas 

matrizes de risco de forma a adicionar mais dimensões à sua representação visual. Um dos 

elementos que pode ser utilizado, e que geralmente se encontra nas matrizes de risco, é a 

utilização de cores. Geralmente, as matrizes de risco apresentam cores para distinguir os 

diferentes níveis de risco. As células a verde, amarelo e vermelho indicam baixo, médio e alto 
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nível de risco tendo como base os níveis de probabilidade e impacto a que correspondem, como 

se pode observar na Figura 10.  
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FIGURA 10: MATRIZ DE RISCO 

 Para os riscos de maior impacto e probabilidade deve ser criado um plano de respostas, para 

saber como se deve agir caso estes riscos venham a acontecer. Os riscos de menor 

probabilidade e impacto devem ser registados numa lista de riscos observados para que possam 

ser alvo de monitorização futura. 

3.3. Método proposto 

Tendo sido identificada a vertente de gestão do risco no problema em estudo do domínio da 

gestão de dados científicos tornou-se necessário definir um método que pudesse então conjugar 

esta vertente com o problema em si. Assim, existiam dois caminhos possíveis para o qual o 

método seria diferente. Através do primeiro caminho poderiam ser estudados casos concretos 

do problema de gestão de dados científicos e aplicar o processo de gestão do risco, tal como 

sugerido na norma ISO 31000, nestes casos. Para isso, era necessário estar disponível pelo 

menos um projeto ou caso com abrangência suficiente para o problema, o que infelizmente não 

foi possível conseguir durante o tempo desta investigação. O segundo caminho seria, a partir 

das técnicas de gestão do risco estudadas, analisar uma forma de identificar e desenvolver algo 

que fosse transversalmente utilizado na gestão de dados científicos e que pudesse ser aplicado 

em todos os casos concretos do problema, com os ajustes necessários. Este foi o caminho 

seguido e a definição do problema para a realização desta investigação, Assim, considerou-se 

que o resultado deste método seria a identificação de uma lista com fatores de risco que 

afetassem as atividades da gestão de dados científicos. Para esta identificação, inicialmente 

considerou-se que a técnica Brainstorming seria a mais apropriada, uma vez que é uma técnica 

bastante simples de ser implementada, que consistia apenas na partilha de ideias sobre o tema 

em estudo e de onde poderia ser originada uma lista com diversos fatores de risco identificados .  

Durante o estudo sobre a técnica Brainstorming, analisou-se também a sua versão “silenciosa”,  

a técnica Brainwriting. Apesar da utilização desta técnica proporcionar mais algumas vantagens,  

comparativamente ao Brainstorming, havia um ponto fraco que continuava presente em qualquer 

uma destas duas versões. Este ponto fraco corresponde ao facto de ser exigida a realização de 
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reuniões frequentes. Qualquer uma destas técnicas exige algum conhecimento prévio dos 

participantes sobre o tema. Sendo este um tema ainda pouco falado na literatura e o facto de o 

tempo para a realização desta investigação ser limitado para a realização de reuniões 

presenciais, considerou-se que se deveria optar por outra técnica. Assim, estudou-se a 

possibilidade de se utilizar o método Delphi. 

 Como referido anteriormente, este método corresponde a um processo de comunicação (em 

grupo) que visa alcançar um conjunto de opiniões convergentes sobre uma questão do mundo 

real (Hsu et al., 2007) tendo a vantagem de não necessitar de reuniões pessoais para que sejam 

obtidos resultados. Por outro lado, o método Delphi é o método ideal que extrai e maximiza os 

benefícios dos métodos baseados em grupos de especialistas e ao mesmo tempo elimina ou 

minimiza os seus inconvenientes. Em algumas técnicas de discussão que recorrem a opiniões 

de grupos de especialistas, frequentemente a opinião de um especialista é influenciada pela 

opinião de outros, pela melhor forma como estes comunicam ou pelo cargo que desempenham 

(Linstone et al., 2002). Recorrendo ao Delphi, é aproveitada a sinergia do debate em grupo e 

eliminadas as interações sociais indesejadas, de forma a obter um nível de consenso estável e 

confiável. Analisando todas as vantagens e desvantagens do método, considerou-se ser um bom 

ponto de partida para a identificação de riscos. 

 Como já referido, existem duas formas de aplicar o método Delphi, na forma “clássica” ou 

“modificada”. A mesma razão que levou a que a técnica de Brainstorming fosse rejeitada, fez  

com que a forma “clássica” do Delphi também o fosse. Tratando-se de um tema pouco falado na 

literatura e dada a limitação temporal existente, considerou-se a utilização da forma “modificada” 

do método. Da utilização deste método, a questão que se pretendia responder era, dada uma 

lista inicial de fatores de risco, já previamente definida tendo como base os resultados da revisão 

bibliográfica, a identificação de outros possíveis fatores de risco que podem ocorrer no domínio 

da gestão de dados científicos e que não tinham sido previamente identificados e qual a 

importância relativa de cada fator, de acordo com a opinião dos participantes no questionário.  

 A utilização desta forma “modificada” do Delphi gerou a necessidade de se desenvolver uma 

lista inicial que foi apresentada aos participantes e especialistas. Segundo Sá-Soares (2010) esta 

lista inicial pode ser criada a partir de uma revisão da literatura, a partir de um grupo de discussão 

ou através da combinação das duas hipóteses anteriores. Concluiu-se que a melhor hipótese 

seria gerar esta lista a partir de uma revisão da literatura, uma vez que a opção de um grupo de 

discussão poderia causar eventual desgaste por parte dos participantes e exigiria reuniões 

presenciais frequentes.  

 Assim, considerou-se que o método Delphi em conjunto com a metodologia Q-sort (que será 

explicada no capítulo seguinte) seria um método útil não só para a identificação de outros fatores 

de risco que não estavam contidos na lista inicial como para uma análise sintática dos fatores de 

risco. Este método foi testado numa vertente prática, sendo que a aplicação do método e os 

resultados obtidos são apresentados no capítulo seguinte.  Através deste método, seria possível 
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não só identificar novos fatores de risco, como adquirir algumas noções da importância relativa 

de cada fator de risco segundo os especialistas inquiridos. Desta forma, pode-se afirmar que a 

utilização deste método permite a identificação e análise dos principais fatores de risco para o 

domínio da gestão de dados científicos.  

 Como complemento, utilizou-se ainda a técnica das matrizes de risco para uma apresentação 

dos resultados obtidos, que permite uma visualização mais fácil dos mesmos, sendo mais 

evidente aqueles fatores de risco que devem ser alvo de maior atenção pelo facto de terem 

probabilidades de ocorrência maiores e impactos mais negativos. Esta parte do método foi 

apenas executada numa vertente mais teórica e subjetiva. 

 Na Figura 11, encontra-se representado esquematicamente o processo de gestão do risco 

sugerido pela norma ISO 31000:2009, bem como as técnicas utilizadas para a identificação e 

avaliação dos fatores de risco que podem ser aplicados na gestão do risco de casos concretos 

do domínio da gestão de dados científicos. 

 

 

FIGURA 11: REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO MÉTODO DESENVOLVIDO 

3.4. Conclusões do capítulo 

Numa primeira parte deste capítulo foram abordadas algumas técnicas que podem ser utilizadas 

para a identificação dos fatores de risco. Tendo em conta os pontos fortes e fracos das técnicas 

analisadas, e considerando os objetivos que se pretendem alcançar, foi definido o método que 

se vai utilizar para abordar o problema em questão. O método definido consiste na realização de 

uma análise da literatura para a identificação dos fatores de risco. Desta análise da literatura 

deve resultar uma lista inicial com alguns fatores de risco identificados que depois serão 

apresentados a especialistas, tendo como base o método Delphi complementado com a 

metodologia Q-sort, com o objetivo de obter uma lista ordenada dos fatores de risco, consoante 
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a sua importância. No final deste capítulo, é ainda analisada a técnica das matrizes de risco que 

é sugerida como complemento ao método Delphi para a atividade da avaliação dos fatores de 

risco. Nesta investigação, apenas se aplicou numa vertente prática o método Delphi, sendo que 

as matrizes de risco foram analisadas de forma sintática e teórica.  
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4. Aplicação do método e avaliação dos 

resultados  

Estando estabelecido, de forma generalizada, o método que se irá aplicar como solução do 

problema em estudo, numa primeira parte deste capítulo apresenta-se a aplicação prática do 

mesmo. Seguidamente, são apresentados e discutidos os resultados obtidos com a 

implementação deste método. 

4.1. Aplicação do método Delphi ao problema  

Como referido anteriormente, considerou-se que o método mais adequado para a identificação 

dos fatores de risco seria o método Delphi. Assim, e como estudado na secção anterior, a 

primeira etapa que deve ser seguida de forma a assegurar a validade de um estudo Delphi é a 

justificação do porquê de se utilizar este método como abordagem ao problema. Resolveu-se 

utilizar este método por se irem contactar especialistas de diversas áreas com experiências  

diferentes, por se desejar obter contributos de um grande número de participantes de diversas 

partes do país (o que iria fazer com que o tempo e os custos necessários para reuniões pessoais 

fosse maior que o desejado) e, por outro lado, considerou-se importante garantir o anonimato 

entre os participantes, de forma a evitar dominância por forças de personalidade. Considerou-se 

que este método traria valor na identificação de novos aspetos não encontrados na literatura e 

na condução dos participantes a alcançarem um consenso sobre o domínio em estudo.  

4.1.1. Construção do questionário Delphi 

Estando justificada a aplicação deste método, a próxima etapa consistiu na definição da estrutura 

do questionário. Segundo Konow et al. (1990), as principais recomendações para a construção 

dos questionários são a clareza dos conceitos, a extensão e apresentação dos mesmos. É de 

notar que o conhecimento e as ideias de quem formula as questões estão sujeitos a diferentes 

interpretações por parte dos participantes no questionário Assim, tornou-se importante refletir no 

modo como as questões são apresentadas de forma a que fossem evitadas interpretações 

diferentes para a mesma questão, sendo importante encontrar o balanço entre afirmações (ou 

questões) demasiado concisas, que podem conduzir a várias interpretações, e afirmações 

demasiado amplas que requerem a compreensão de muitos elementos. Outro motivo que foi tido 

em consideração foi a extensão dos questionários. Deve-se evitar apresentar um questionário 

demasiado extenso, uma vez que pode conduzir e motivar o desinteresse dos participantes. Por 

outro lado, um questionário excessivamente curto pode não ser suficiente para atingir os 

objetivos pretendidos. 

 Algumas recomendações sobre a forma como devem ser construídas as afirmações a colocar 

no questionário são dadas por Wright (Wright et al., 2000). De acordo com estes autores, devem 

ser evitadas o tipo de questões em que os participantes concordam com uma parte e discordam 
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de outra, dificultando o processo de resposta dos mesmos e deve-se evitar a utilização de termos 

mais técnicos que possam levantar dúvidas, 

 Relativamente ao número indicado de questões por questionário, não existe um número exato 

que deva ser respeitado. Deve sim, existir um limite prático que depende do tipo de questões e 

do perfil dos participantes que, segundo Wright (2000) deve-se situar em torno das 25 questões.  

Segundo este autor, um questionário com um número elevado de questões provavelm ente 

compreenderá questões não muito relevantes. Um fator importante, que foi considerado, foi  

proporcionar aos participantes a oportunidade de acrescentar, essencialmente na ronda inicial, 

algum comentário que considerassem relevante para a pesquisa. 

 Relativamente à construção das afirmações para o questionário, tendo-se optado por uma 

abordagem modificada, foi necessário gerar uma lista inicial de itens com diversos fatores de 

risco, recorrendo-se para o efeito a uma análise da literatura.  

 O modo como a revisão da literatura foi feita baseou-se na estratégia proposta por  Tranfield 

(Tranfield et al., 2003). De acordo com esta estratégia, inicialmente definiu-se alguns termos ou 

“palavras-chave” que foram utilizadas como critérios na pesquisa bibliográfica. Assim, os termos 

utilizados foram: Risk Management, Risk Factors, Data Management, Data Governance, Risk 

Management Plans, Data Management Plans. Estes foram também alguns dos termos utilizados 

para realizar a revisão bibliográfica apresentada no segundo capítulo do presente documento.  

Considerou-se relevante definir estes termos em inglês, uma vez que a maior parte da literatura 

sobre o tema em estudo se encontra redigido nesta língua. Utilizando estes termos, procedeu -

se a uma pesquisa on-line, recorrendo-se às seguintes plataformas: Science Direct, Research 

Gate, B-ON, Google Scholar, Google e IEEE Computer Society Digital Library.  Seguidamente, 

realizou-se uma primeira análise aos trabalhos e artigos encontrados e às referências dos 

mesmos de forma a encontrar mais fontes interessantes. Tendo um certo número de trabalhos,  

artigos e também alguns websites identificados e selecionados procedeu-se à sua leitura e 

extração de informação relevante para a criação da lista inicial com os fatores de risco.   

 Para a identificação dos fatores de risco, considerou-se importante esclarecer que, tendo 

como base o modelo OAIS, podem ser definidos três tipos de entidades – produtor de dados  

(DP), gestor de repositório de dados (RM) e consumidor de dados (DC) – e que consoante as 

entidades e o tipo de dados associados (dados originais, dados arquivados ou dados acedidos) 

existem diferentes fatores de risco associados.  

 Assim, aquando da identificação dos fatores de risco no contexto da gestão de dados 

científicos, considerou-se importante distinguir os fatores de risco consoante a entidade com que 

estão relacionados. Na Figura 12, é apresentado um esquema onde estão representadas as 

entidades e os tipos de dados acima mencionados.  
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FIGURA 12: ESQUEMA INFORMAL DO SISTEMA EM ANÁLISE 

 Pela análise da figura 12, observa-se que os dados originais correspondem a conjuntos de 

dados novos, criados por um produtor de dados. Os dados arquivados correspondem a dados 

originais que são depositados em repositórios de dados com o intuito de se proceder à sua 

preservação e partilha. Estes dados arquivados são geridos pelo gestor do repositório de dados.  

Por último, os dados acedidos correspondem aos dados que são retirados de um repositório de 

dados após o acesso aos mesmos. Relativamente às atividades de cada entidade são elas a 

criação dos dados, a arquivação dos dados, a gestão do repositório, a preservação dos dados,  

a partilha de dados, o acesso aos dados e a reutilização dos dados. A arquivação dos dados é o 

processo de depositar os dados originais num repositório. A partilha de dados corresponde ao 

processo de tornar os dados arquivados disponíveis para o acesso aos mesmos. A preservação 

de dados é o processo de definir e aplicar um conjunto de atividades necessárias para garantir 

um acesso contínuo aos dados durante o tempo que for necessário. O acesso aos  dados é o 

processo de utilizar os dados de um repositório.  

 Como identificado no segundo capítulo do presente documento “Revisão Bibliográfica”,  

existem alguns aspetos (Figura 7) que devem ser tidos em consideração na identificação de 

fatores de risco. Um deles, é o facto de que os dados não possuem todos as mesmas condições 

de produção, partilha ou arquivação. Existem alguns dados que, por exemplo se tratarem de 

dados pessoais, não podem ser partilhados de forma livre (devendo esta informação estar 

definida quer nos metadados quer no PGD). Nesta situação, a partilha indevida destes dados 

representa um fator de risco. Contudo, a maioria dos dados científicos pode ser partilhado se a 

partilha for feita de forma apropriada, garantindo que assuntos éticos e outras preocupações são 

respeitados. Assim, é importante garantir que todas estas restrições na partilha dos dados e 

acesso aos mesmos, encontram-se bem definidas quer no plano de gestão de dados, quer nos 

metadados.  Outro aspeto identificado está relacionado com a possível invasão indevida dos 

dados provocada por ataques cibernéticos. Este é um aspeto bastante importante, na medida 
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em que, como referido anteriormente, existem dados que dado o seu carácter privado não podem 

ser acedidos por qualquer entidade, pelo que o acesso aos mesmos e possível partilha dos 

mesmos, pode trazer diversos problemas. Um exemplo desta situação, é o caso que aconteceu 

nos ataques terroristas de Manchester, em que a polícia britânica teve de interromper a partilha 

de informação com os Estados Unidos, depois de os dados terem sido alvo de ataque e terem 

sido divulgados na comunicação social (http://www.bbc.com/news/uk-politics-40040210).  

 A partir da análise da ISO 27005:2011, referida no segundo capítulo do presente documento,  

concluiu-se que existiam ameaças à segurança da informação que poderiam ser consideradas 

como fatores de risco na gestão de dados científicos, tais como, perdas de dados por destruição 

física dos equipamentos, por eventos de caráter natural (desastres naturais, inundações,  

incêncios, entre outros), por faltas de cópias de segurança, por falhas técnicas, por motivos 

relacionados com a tecnologia ou por ações inautorizadas.  

 Outro aspeto a ter em consideração está relacionado com as características dos dados. É 

necessário garantir a qualidade, veracidade, confiabilidade e a integridade dos dados (Barateiro 

et al., 2010) sendo que a falta de algumas destas características representa um fator de risco 

para quem vai utilizar ou arquivar os respetivos dados. É necessário garantir também que não 

existe plágio nem manipulação dos dados. Por vezes, num projeto de investigação, por forma a 

obter-se os resultados pretendidos, existe uma tendência de se modificarem os dados. Estes 

dados, que não estão totalmente corretos, ao serem partilhados e acedidos por terceiros  

representam um risco para quem os utiliza.  

 Relativamente aos Planos de Gestão de Dados e aos Metadados, é de extrema importância 

que estes se encontrem definidos na perfeição e é necessário garantir que não sofrem 

modificações ou perdas indesejadas. Estes são documentos auxiliadores ao processo de gestão 

de dados científicos, estando neles contida toda a informação relevante para o sucesso desta 

gestão. A perda ou alteração indesejada destes documentos pode representar sérios riscos.  

 Tendo estes aspetos em mente, deu-se início à criação da lista de fatores de risco que 

corresponde ao primeiro input necessário para a aplicação do método Delphi. Como referido 

anteriormente, foram identificados os fatores de risco relativos a cada entidade do processo de 

gestão do risco (DP, RM e DC). Relativamente aos produtores de dados (DP)  foram identificados 

os seguintes fatores de risco: 

 Perda de dados originais devido a falhas de componentes: Uma falha no sistema 

que está a ser utilizado num projeto de investigação para a produção de dados originais  

pode levar à perda dos mesmos. 

 Perda de dados originais devido a erros humanos: por vezes, os produtores de dados 

apagam acidentalmente alguns dados que ainda precisam, ou simplesmente apagam 

dados que acham que já não vão precisar mas que mais tarde percebem que precisam 

deles, sendo os erros humanos uma causa crescente de falhas de sistema.  

http://www.bbc.com/news/uk-politics-40040210
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 Destruição de dados originais devido a um ataque: os ataques cibernéticos podem 

acontecer com o objetivo de explorar as vulnerabilidades do ambiente investigacional ou 

podem ter o objetivo de destruir ou modificar os dados originais.  

 Requisitos de confidencialidade dos dados originais não foram identificados:  se 

os dados originais têm requisitos de confidencialidade, o produtor de dados tem de 

especificar estes requisitos nos metadados do conjunto de dados, e também no Plano 

de Gestão de Dados, sob pena dos mesmos serem partilhados sem qualquer cuidado 

por se desconhecer os seus requisitos de confidencialidade.  

 Destruição de dados originais provocada por um desastre natural: um desastre 

natural é um acontecimento inesperado e que pode provocar a destruição do local físico 

ou dos equipamentos onde os dados originais estão a ser criados pelos produtores de 

dados. 

 Plano de Gestão de Dados insuficiente : a não especificação, no plano de gestão de 

dados, de todos os detalhes sobre o modo como os dados originais devem ser 

partilhados e preservados pode levar a uma partilha e preservação dos dados incorretas.  

 Finda a criação dos dados originais, torna-se necessário arquivá-los num repositório, onde 

serão preservados e partilhados. Assim, relativamente aos gestores de repositórios (RM) foram 

identificados os seguintes fatores de risco: 

 Perda de dados arquivados por obsolescência tecnológica: com o passar do tempo, 

os dispositivos de armazenamento e os componentes de hardware podem tornar-se 

obsoletos. Este é um problema que se torna mais evidente em dispositivos de 

armazenamento externo que apesar de poderem continuar a ser lidos, não existem 

dispositivos que o façam (como é o caso das disquetes).  

 Perda de dados arquivados devido a falhas de componentes: Num repositório de 

dados, tal como em qualquer sistema, qualquer componente pode falhar e, quando esta 

situação ocorre, podem ocorrer perdas de dados. 

 Perda de dados arquivados devido a falhas tecnológicas: A infraestrutura de um 

repositório é um componente vital. Uma avaria no disco, por exemplo, pode provocar 

perda irreversível de dados arquivados, se não for prevenida. 

 Perda de metadados relativos aos dados arquivados: a preservação dos metadados 

é tão importante como a preservação dos dados arquivados, uma vez que a perda dos 

metadados pode implicar a falta de capacidade de se preservar e partilhar os dados 

arquivados de forma correta. 

 Desatualização dos metadados relativos aos dados arquivados: assim como ao 

longo de um certo período de tempo, as palavras-chave e passwords podem ser perdidas 

ou ficarem desatualizadas, também o mesmo pode acontecer com os metadados pelo 

que deve ser prevenida esta situação. 
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 Acesso aos dados não autorizado: os repositórios estão sujeitos a ataques 

cibernéticos e a outras ameaças que podem provocar um acesso não autorizado aos 

dados arquivados. 

 Perda de dados arquivados devido a falhas organizacionais: uma visão a longo 

prazo do sistema de um repositório deve incluir não só a tecnologia mas também a 

organização responsável por esta ação, que pode interromper a sua atividade resultando 

na perda de dados arquivados. Interferências sociais e políticas estão também incluídas 

neste fator de risco. 

 Destruição de dados arquivados provocada por ataques: os ataques informáticos 

(incluindo virus) podem ter o objetivo de explorar as vulnerabilidades do repositório ou 

destruir ou modificar os dados arquivados. 

 Destruição de dados arquivados provocada por desastres naturais: os desastres  

naturais são inesperados e podem provocar a destruição de toda a infraestrutura de um 

repositório. 

 Perda de dados arquivados provocada pela falta de competências dos 

responsáveis pelo repositório de dados: quando a equipa do repositório não tem 

qualificações suficientes, a arquivação, preservação e partilha de dados pode ser 

negativamente afetada. 

 Uso inapropriado dos dados arquivados: A desonestidade de algum elemento da 

equipa do repositório pode provocar o uso inapropriado de alguns dados arquivados,  

contrariando desta forma as espetativas do produtor de dados. 

 Errada interpretação do Plano de Gestão de Dados ou dos metadados: falha do 

gestor do repositório de dados, ou da equipa do mesmo, na interpretação correta dos 

termos do PGD e/ ou metadados. 

 Embargo dos dados é violado: é bastante comum que os produtores de dados 

especifiquem, no PGD e metadados, um período de embargo para a partilha de dados,  

dada a intenção de explorá-los antes de se tornarem públicos. 

 Por útlimo, os fatores de risco identificados para os consumidores de dados (DC) foram:  

 Plano de Gestão de Dados ou metadados insuficientes ou incompletos: metadados 

ou PGD que são acedidos provam não ser suficientes ou estarem incompletos para que 

seja totalmente compreendido o acesso aos dados. Um exemplo deste caso é quando 

algumas referências a outras fontes úteis para os consumidores de dados não se 

encontram disponíveis nestes documentos. 

 Dados acedidos não são confiáveis: Por vezes, os produtores de dados manipulam 

os dados originais de forma a obter os resultados que pretendem, correspondendo esta 

situação a uma fraude que se propaga ao longo de todo o ciclo de vida dos dados.  

 Imprecisão dos metadados sobre os dados acedidos: os metadados que são 

acedidos não se mantêm precisos à medida que são utilizados outros formatos,  

hardwares ou softwares. 
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 Metadados sobre os dados acedidos não são facilmente compreendidos: Por  

exemplo quando os metadados são escritos numa linguagem não universal, torna-se 

difícil que sejam entendidos e lidos por qualquer pessoa. 

 Plágio na reutilização de dados acedidos: o plágio de dados pode ser definido como 

a utilização de dados de outras fontes sem que a mesma seja referida ou identificada,  

sendo que a pessoa responsável pelo plágio deve ser punida. 

 Desatualização dos dados acedidos: quando não existe informação sobre a data de 

criação dos dados originais ou sobre a sua versão, podem estar a ser utilizados dados 

que já se encontrem desatualizados. 

 Dados acedidos inutilizáveis: se os dados acedidos não tiverem metadados 

suficientes ou qualidade adequada (por exemplo: imagens ou gráficos com má qualidade 

de visualização), este fator pode ser um desafio para os consumidores de dados.  

 Violação dos termos de reutilização de dados: num PGD deve estar especificado 

quais as condições de partilha dos dados. No entanto, situações em que os termos 

relativos à sua reutilização são violados, contra as espetativas dos produtores de dados 

e fora do controlo do gestor de repositório, representam situações de risco para o 

consumidor de dados que viola estas condições. 

Em anexo (Anexo A-6), encontra-se disponível uma tabela (redigida em inglês, por ter sido a 

lingua utilizada no estudo Delphi) com os fatores de risco anteriormente referidos, bem como a 

descrição dos mesmos. Como é possível observar, foram identificados cerca de 27 fatores de 

risco através da análise da literatura.   

4.1.2. Plataformas de apoio à aplicação do método Delphi 

Existem algumas ferramentas de suporte à aplicação do método Delphi, sendo que a ferramenta 

a utilizar depende da forma como o estudo vai ser feito. Antigamente, o método Delphi era 

aplicado através dos correios tradicionais, ou seja, os inquéritos eram enviados e recebidos por 

esta via, o que fazia com que este método fosse bastante lento. Outra forma mais tradicional de 

aplicar o método era de forma presencial, a versão em papel e lápis. Neste tipo de abordagem, 

os participantes deparam-se com um conjunto de cartões que contém afirmações sobre 

determinado assunto (Santos, 2004) sendo-lhes pedido que ordenem os cartões segundo a sua 

opinião numa escala definida. Geralmente a escala utilizada é a escala Likert, utilizada para 

medir a opinião ou atitude dos participantes (Santos, 2004).  Esta é uma escala de resposta 

psicométrica bastante utilizada em questionários, com o objetivo de conhecer o grau de 

concordância ou discordância dos participantes com o conteúdo apresentado. Um exemplo de 

respostas utilizadas neste tipo de escalas são: Nada Importante, Pouco Importante, Neutro,  

Importante, Muito Importante ou Concordo Completamente, Concordo, Neutro, Discordo,  

Discordo Completamente. 
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 Com o desenvolvimento da tecnologia, surgiram várias plataformas que auxiliam na aplicação 

do método, sendo a comunicação entre o investigador e o painel de especialistas feita em tempo 

real, tornando este processo bastante mais ágil. Segundo Giovinazzo e Fischmann (2001), a 

aplicação do método Delphi de forma online tem algumas vantagens relativamente às outras  

formas mais “físicas” de aplicar o método. Desta forma, os quesitonários  e material informat ivo 

passam a ser enviados via Internet, sendo substituida a utilização dos correios ou de outros  

serviços de entrega, promovendo a redução do tempo e custos associados à preparação dos 

materiais para envio. Por outro lado, a análise dos dados torna-se mais facilitada e utilizando a 

internet, torna-se mais rápido e fácil dar feedback aos participantes sobre os resultados obtidos,  

diminuindo desta forma a perda de interesse por parte dos mesmos.  Outra vantagem é a 

possibilidade de tomar vantagem de recursos visuais, sonoros ou ferramentas que tornem a 

visualização e preenchimento do questionário mais atrativos e eficientes para os partic ipantes. 

 Atualmente, estão disponíveis algumas ferramentas online de suporte à aplicação do método 

Delphi. Algumas das ferramentas mais conhecidas e util izadas são a ferramenta online Delphi 

Decision Aid e a ferramenta online e-Delphi.  

 A ferramenta gratuita Delphi Decision Aid, foi desenvolvida no ano de 2003 por J.Scott 

Armstrong. Com esta ferramenta é facilitado o processo de escolha de participantes,  

desenvolvimento de questões e escalas, obtenção de respostas dos participantes e de realização 

de um report no final de cada ronda, sendo asseguradas todas as características do delphi, tais 

como, a garantia do anonimato dos participantes. Nesta ferramenta é possível construir 

questionários com três tipos de questões: perguntas de resposta aberta, escalas de avaliação e 

questões do tipo ranking. Algumas desvantagens desta ferramenta são que a introdução de uma 

grande quantidade de perguntas é um processo demorado e um pouco entediante para quem 

está a fazer a pesquisa e, por outro lado, o aspeto gráfico da plataforma também não é muito 

apelativo para o participante na pesquisa. 

 Outra ferramenta também bastante utilizada é a e-Delphi, desenvolvida pelo professor Leonel 

Santos da Universidade do Minho. Esta ferramenta online permite uma recolha de dados tendo 

como base o método Delphi e a metodologia Q. A metodologia Q foi desenvolvida no ano de 

1953, por William Stephenson. Esta metodologia é utilizada no estudo de aspetos qualitativos,  

sendo que a característica distintiva da Q-sort é pedir ao painel de participantes que ordenem os 

fatores apresentados, de acordo com a distribuição fornecida (Santos, 2004). Geralmente 

quando se utiliza a Q-sort, as listas para ordenação têm cerca de 20 a 50 elementos (Santos, 

2004). Segundo Thomas e Watson (2002), os benefícios da metodologia Q para os 

investigadores são a possibilidade de ajudar em pesquisas exploratórias, a captura da 

subjetividade com pouca interferência do investigador, a existência de guias bem desenvolvidos 

de suporte à utilização e o facto das técnicas de análise ajudarem a proteger os participantes de 

possíveis influências do investigador. Por outro lado, utilizando esta metodologia, não existe a 

necessidade dos participantes serem selecionados de forma aleatória (Santos, 2004). Tendo em 
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comparação outros métodos tradicionais de atribuição de valores a questões, as vantagens da 

Q-sort são a rapidez com que é possível responder às perguntas, a facilidade na alteração de 

posição entre as questões, a indução dos participantes a olharem para o problema como um 

todo e a possibilidade de se atribuir a mesma classificação a diferentes questões (Santos, 2004).  

Na Figura 13, apresenta-se um exemplo de uma matriz Q-sort para 31 questões. De acordo com 

esta matriz, o participante deve classificar nas posições “-4” e “+4” as questões que tem menos 

e mais certeza ou concordância, respetivamente.  

 

FIGURA 13: EXEMPLO DE MATRIZ Q-SORT COM 31 QUESTÕES 

 

4.1.3. Plataforma Decspace – Recolha de dados e feedback dos 

participantes 

Estando analisadas estas duas plataformas, verificou-se que tanto uma como outra poderiam ser 

utilizadas para a aplicação do método Delphi. No entanto, para o problema identificado 

considerou-se que seria uma mais valia a utilização da metodologia Q-sort, por “obrigar” os 

participantes a terem uma visão geral do problema antes de darem a sua opinião. Assim, excluíu-

se logo à partida a plataforma Delphi Decision Aid. Tendo-se tomado a decisão de utilizar a 

metodologia Q-sort, ponderou-se a utilização da plataforma e-Delphi. No entanto,  

simultaneamente à realização desta investigação, estava a ser desenvolvida por um aluno do 

Instituto Superior Técnico (André Barbosa), uma plataforma denominada Decspace.  

 O principal objetivo desta plataforma é ser ela própria uma solução para o problema existente 

relativo à falta de frameworks fáceis e rápidas de se utilizar. (Costa et al., 2017). Desta forma, foi 

desenvolvida com o intuito de disponibilizar aos utilizadores varios métodos multicritério (MCDA) 

e dar a possibilidade de se acrescentarem novos métodos sem que sejam necessários  

conhecimentos profundos de programação (Costa et al., 2017). Sendo uma plataforma bastante 

intuitiva e “user friendly”, facilita aos utilizadores, que não têm muita prática neste tipo de 

plataformas, a utilização da mesma. Através desta plataforma é possível aos utilizadores,  

explorarem, compreenderem e trabalharem com uma grande variedade de métodos multicritério 

para tomadas de decisão.   
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 Estando criado o projeto é dada a possibilidade ao utilizador de abrir e editar o projeto,  

duplicar o projeto ou apagar o mesmo. Cada projeto é configurado por um denominado workflow 

(“fluxo de trabalho”) onde são definidos os módulos (ficheiros de input e output e métodos MCDA) 

a utilizar e as conexões entre os mesmos (Costa et al., 2017). A definição do workflow é feita no 

workspace (“espaço de trabalho”). Para a aplicação do método Delphi, utilizou-se o método 

Inquiry disponível no Decspace. Na Figura 14, é possível observar o aspeto geral da plataforma 

Decspace, tendo já sido selecionado o método Inquiry.  

 

FIGURA 14: LAYOUT DA PLATAFORMA DECSPACE 

 A utilização do Inquiry e desta plataforma serviu acima de tudo como teste, assim sendo 

quaisquer alterações que se consideraram relevantes para a melhoria do método foram 

sugeridas. De seguida, apresentam-se um conjunto de alterações que foram sugeridas para 

melhorar o método Inquiry. A necessidade destas alterações apenas foi notada aquando da 

realização da primeira ronda, pelo que foram efetuadas ao mesmo tempo que a ronda estava a 

decorrer.  

 A primeira necessidade que se sentiu, foi a de adicionar uma página onde estivessem 

disponíveis algumas questões de caracterização dos participantes. As questões que se 

consideraram relevantes foram: o nome do participante (embora este dado seja apenas 

informativo e nunca foi apresentado nos resultados, sendo preservado desta forma, o anonimato 

dos participantes), a nomeação da unidade de investigação (faculdade, laboratório, entre outros),  

a identificação do domínio científico dos estudos do participante (engenharia, gestão, bioquímica,  

entre outros) e, por último, foi questionado aos participantes a classificação do seu papel em 

projetos de investigação, podendo classificar-se em produtores de dados científicos (DP),  

gestores de repositórios de dados científicos (RM) ou consumidores de dados  científicos (DC),  

tendo como referência o modelo OAIS, estudado anteriormente.  

 Sentiu-se também a necessidade de se acrescentar, no início, uma breve descrição sobre o 

estudo: “The advantages of using scientific data in research or design projects are increasingly 

well known. It's a fact that the scientific articles with data associated have a large number of 

citations, which increases the reputation of researchers and on the other hand attract the attention 
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of potencial investors in the projects. It is important to preserve the scientific data not only in a 

daily basis but for a possible future utilization. But how to create, preserve, share and archive the 

scientific data? Because these activities have some uncertainties, a risk  management process 

should be apply. In this way, the goal of this survey is to identify the main risk  factors that affect 

these activities. 

 Estando desenvolvidas as questões de caracterização dos participantes, o próximo passo 

consistiu na introdução dos fatores de risco apresentados no anexo A-7, e respetivas descrições, 

na plataforma. 

 Inicialmente, a matriz Q-sort desenvolvida apresentava as cores vermelho, amarelo e verde 

para os aspetos que o participante considerasse pouco importantes, neutros e muito importantes,  

respetivamente. No entanto, estando a lidar com fatores de risco, é inevitável uma associação 

às cores das matrizes de risco, em que a cor vermelha indica os riscos mais graves, de maior 

impacto e probabilidade, sendo por este motivo considerados também os mais importantes ou 

relevantes, o que contrariava a ideia apresentada na matriz Q-sort. Assim, houve a necessidade 

de se alterar este aspeto, sendo possível na nova versão escolher as cores que se pretende para 

a matriz. Desta forma, escolheu-se a cor vermelha para as questões mais relevantes, a cor 

cinzenta para questões neutras e a cor laranja para questões não tão importantes, segundo a 

opinião do participante.  

 Outro aspeto que foi alterado foi o tipo de escala utilizada na matriz Q-sort, existindo dois 

tipos de escala: a escala predefinida (default) e a escala de 3-valores (3-values). A escala 3-

values é utilizada essencialmente quando se pretende apenas que o respondente defina quais  

as questões que são relevantes (1), neutras (0) e pouco importantes (-1) segundo a sua opinião.  

Por outro lado, a escala default é utilizada quando se pretende classificar numericamente as 

questões, de forma a distinguir dentro de cada grupo (importantes, neutras e não importantes) a 

real ordem de importância segundo a opinião do participante. Numa ronda inicial, optou-se por 

se utilizar a escala 3-values pelo facto deste questionário ser destinado a especialistas de 

diversos domínios de investigação. Sendo para muitos deles a primeira vez que se deparam com 

este tema, considerou-se que numa primeira ronda apenas se deveriam introduzir os conceitos-

chave e pedir-se a ordenação dos itens da lista de questões apresentada. 

 Outra característica do método Delphi que se considerou de extrema importância incluir neste 

método, foi dar a possibilidade ao participante de sugerir possíveis fatores de risco que não foram 

identificados ou melhorias que possam ser aplicadas. Por último é dada a possibilidade ao 

utilizador da plataforma de personalizar o email que quer que seja enviado para os respondentes 

do questionário. Por defeito, o link para o estudo Delphi era colocado no final do email 

personalizado. No entanto, considerou-se importante alterar este facto e, assim, é possível 

colocar o link na posição que o utilizador desejar, bastando para isso inserir o código <LINK>. 
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 Existem duas formas de enviar os convites para o estudo aos participantes. A primeira é 

inserindo o email do especialista de forma manual na plataforma (sendo que o email é enviado 

a partir do Decspace), e a segunda forma (utilizada para listas de emails) é enviando o link geral 

do inquérito a partir de uma conta de email pessoal. Um dos problemas que foi identificado foi 

que, estando iniciada a ronda no Decspace, a possibilidade de se introduzirem mais emails para 

que o convite fosse enviado a partir da plataforma implicaria que fosse realizada uma nova ronda.  

Após a identificação deste ponto fraco da plataforma, rapidamente foi realizada uma melhoria,  

sendo numa nova versão dada a possibilidade de, no decorrer da ronda, se ir acrescentando 

emails para que o inquérito fosse enviado a partir da plataforma. 

 Quando o convite para o estudo Delphi era enviado para listas de emails, considerou-se que 

deveria de haver um método que evitasse que qualquer pessoa (principalmente entidades fora 

do domínio da investigação) pudesse responder. Assim, foi realizada uma alteração no Decspace 

de forma a que quando fossem convidados especialistas para participar no estudo sem ser 

através da plataforma Decspace (ou seja, através de um email pessoal, enviando o link do 

estudo), respondessem a um conjunto de três questões (nome, email e afiliação) de forma a que 

fosse possível aceitar ou rejeitar o pedido de participação no estudo.  Antes de se iniciar a 

segunda ronda, foi também acrescentada a possibilidade de, ao introduzir-se um email para 

enviar o convite de participação no estudo Delphi, ser possível definir se deverão ser ou não 

realizadas as perguntas de caracterização. Esta alteração foi desenvolvida pois não faria sentido 

que os participantes da primeira ronda tivessem de responder outra vez às mesmas questões de 

caracterização. 

4.1.4. Identificação e seleção dos participantes 

Estando justificado o porquê da utilização do método Delphi, estando definida a estrutura do 

questionário e definida a plataforma que irá ser utilizada, torna-se necessário definir o processo 

de identificação e seleção de participantes.  

 Este terceiro passo é considerado dos mais importantes num estudo Delphi, uma vez que as 

características dos participantes influenciam significativamente a qualidade e confiança nos 

resultados obtidos (Powell, 2003). Segundo Remøy (2007), a dimensão e as características dos 

participantes são dois aspetos que devem ser tidos em conta na definição do painel de 

participantes. Como visto anteriormente, não existe um número recomendado de participantes,  

variando este número com o âmbito do problema em investigação, do tempo ou dinheiro 

disponíveis e da quantidade de resultados necessários (Fink et al., 1991). No entanto, de acordo 

com Powell (2003), quanto maior for o número de participantes num estudo Delphi, maior será o 

número de opiniões e, consequentemente, maior será a confiança na opinião global do painel de 

participantes. Tendo isto em consideração, optou-se por não estabelecer um número máximo ou 

mínimo de participantes, pelo que se decidiu que o número de participantes no estudo a realizar 

dependeria dos contactos que se estabelecesse e da recetividade dos mesmos. Torna-se 

importante salientar que apesar de um número elevado de participantes permitir uma maior 
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confiança nos resultados, a complexidade do estudo também aumenta bem como o grau de 

dificuldade na obtenção de um consenso (Skulmoski et al., 2007).  

 Relativamente às características dos participantes, segundo Skulmoski (2007), estes devem 

possuir quatro atributos essenciais que são: o conhecimento ou experiência com as questões 

em investigação, a capacidade e motivação para participar, a disponibilidade temporal para 

participar e capacidade comunicativa. Uma das características deste estudo Delphi, é que se 

pretendeu que fosse aplicado a pessoas que não fossem especialistas no assunto, mas que de 

alguma forma tivessem ligação ao assunto em estudo. Assim, incidiu-se o envio do questionário 

a professores e investigadores universitários.  

 Como já referido, os questionários foram efetuados a partir da plataforma Decspace. Esta 

plataforma, permite o envio dos questionários de duas formas. A primeira forma é inserindo 

manualmente a lista de e-mails para o qual se deseja enviar, no campo “Specialists’ Emails”. A 

outra forma de enviar o questionário é a partir de um link geral que é criado quando se executa 

o método. Esta segunda forma, torna-se mais eficiente na medida em que possibilita o envio do 

questionário para listas de emails já existentes, de forma mais rápida. Aquando do envio do link 

para o questionário, é também enviado um email que pode ser personalizado na plataforma. 

Para este estudo, foi personalizado o seguinte email (Figura 15): 

 

 

“By this mean you are invited, as a scholar, in taking part in a Delphi study to assess "Risk Factors in 

Scientific Data Management" (link below) 

After your identification (important for our control, but your answers will be processed anonymously, not 

correlated with your identity) , we’ll ask you to start the study, for what is important to take these concepts 

in consideration: 

Data Producer (DP) - A person that creates data to accomplish a determined goal in a research project, 

and is willing to share that data. 

Repository Manager (RM) – a responsible for a service of data storage, preservation and sharing, which 

takes data from Data Producers and makes it available to Data Consumers. 

Data Consumer (DC) - A person that uses in a research project data previously created in other project. 

In this study we will ask you to order risk factors according to its importance in your opinion. You should 

drag each risk factor from the area at the top and drop it in the area below, in a cell according to your 

judgement: those that get “1” mean “Important”, “0” mean "Neutral" and “-1” means "Non Important". At 

the same time you can add new risk factors that you consider relevant but are missing in the present 

option set. 

In case of any doubt, you can always click "?"  in the right superior corner of your screen (the "i" bottom 

shows the descriptions of the risk factors, and also a glossary) 

This is a research action in the scope of the MSc is Management and Industrial Engineering at the IST, 

Lisbon 

Thanks for your attention, 

Beatriz Cunha” 
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FIGURA 15:EMAIL PERSONALIZADO 

 4.1.5. Critérios de avaliação do nível de consenso e de paragem 

Num estudo Delphi, é importante definir quais os objetivos para que seja determinado o nível de 

paragem do estudo. Idealmente, um estudo Delphi deve ser dado como concluído quando um 

nível de consenso é alcançado entre os participantes (Schmidt, 1997 mendeley). Contudo, esta 

situação nem sempre ocorre pelo que torna-se importante que o investigador, estabeleça as 

condições que podem fazer com que o estudo seja concluído, em situações em que o consenso 

não seja atingido. O momento de paragem de um estudo Delphi é crucial para o sucesso do 

mesmo, na medida em que um estudo demasiado curto pode fazer com que os resultados não 

sejam significativos e, por outro lado, um estudo demasiado longo pode levar à desmotivação 

dos participantes e a uma redução do número de respostas. Tendo estas considerações em 

mente, inicialmente estabeleceu-se que os critérios de paragem se baseariam no nível de 

consenso dos participantes e no número máximo de rondas. O conceito de consenso num painel 

de especialistas implica uma consistência de opinião entre os membros do painel. O consenso é 

um elemento-chave em estudos Delphi (Helmer,1967) apesar da sua definição ser quase sempre 

feita de forma arbitrária (Williams et al.,1994). Fatores como o curto espaço de tempo para 

executar o estudo e obter respostas ou a baixa recetividade dos especialistas ao estudo, tornam -

se muitas vezes motivo de paragem de um estudo Delphi. Assim, torna-se necessário definir, à 

priori, quais as medidas estatísticas que vão ser utilizadas como medidas de avaliação do 

consenso entre participantes. Desta forma, é possível identificar com rigor quando é que o estudo 

Delphi deve ser terminado. Da análise de alguns estudos Delphi, concluiu-se que algumas das 

medidas estatísticas que deveriam ser analisadas eram a média, o desvio padrão e o coeficiente 

de concordância Kendall’s W.  

 A média é das medidas mais utilizadas para avaliar o consenso entre rondas (Doke et al., 

1995). Utilizando esta medida estatística, o consenso é visualizado pelo aumento da média entre 

as diversas rondas para os fatores mais importantes e pela diminuição do valor da mesma para 

os fatores menos importantes.  
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 O desvio padrão é uma medida estatística que mede a dispersão de opinião dos membros do 

painel. O consenso numa questão é considerado perfeito quando o valor do desvio padrão é 

igual a zero (Watson, 1989). Esta medida é bastante utilizada em estudos Delphi em que seja 

pedida a ordenação de fatores (Doke et al., 1995). 

 Outra medida estatística bastante utilizada na avaliação do nível de consenso é o Coeficiente 

de concordância Kendall’s, que determina o grau de concordância dos membros do painel.  

Quanto maior o nível de concordância, maior o valor deste coeficiente, sendo que o mesmo varia 

entre 0 (não consenso) e 1 (consenso total) (Schmidt, 1997). De acordo com Schmidt (1997), a 

partir de um valor de K igual a 0,7 já se pode considerar que existe uma forte concordância.  

4.2. Avaliação e Discussão dos resultados 

Nesta segunda parte deste quarto capítulo, são apresentados os principais resultados obtidos 

no decorrer do estudo Delphi. Numa primeira secção deste subcapítulo são apresentados os 

resultados da primeira ronda do estudo, sendo que numa segunda secção são apresentados os 

resultados da segunda ronda. Numa terceira e última secção, é feita uma avaliação e discussão 

dos resultados obtidos. 

4.2.1. Primeira ronda do Estudo Delphi com Q-sort 

A primeira ronda do estudo Delphi foi iniciada no dia 27 de Agosto de 2017, tendo sido estipulado 

que, no máximo, terminaria no dia 25 de Setembro de 2017, dia em que se iniciaria uma segunda 

ronda. Foi tomada a decisão de não se contactar previamente nenhum dos possíveis  

participantes no estudo sobre a sua disponibilidade para participar no estudo. Logo no primeiro 

convite enviado aos especialistas, explicava-se a sua inclusão no painel de participantes e 

explicava-se quais os principais objetivos do estudo (como mostrado anteriormente). Caso o 

especialista aceitasse participar no estudo, poderia logo a partir do link apresentado responder 

ao questionário. Existia a consciência de que este procedimento poderia levar à não participação 

de muitos dos especialistas contactados, no entanto, dado o curto espaço de tempo disponível 

para a recolha de dados, considerou-se que seria o método mais adequado. O resultado do 

inquérito feito na primeira ronda é apresentado na figura seguinte (Figura 16). 
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FIGURA 16: VISUALIZAÇÃO DO QUESTIONÁRIO RONDA 1 
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 Iniciou-se o estudo Delphi, enviando o questionário apenas para uma comunidade portuguesa 

de investigadores, professores e responsáveis pelos sistemas de documentação de 

universidades. Dado que foram enviados alguns convites para listas de emails, não é possível 

definir ao certo o valor exato de peritos que foram convidados. Estes convites foram enviados 

para professores das seguintes universidades: Instituto Superior Técnico, Universidade de 

Évora, Instituto Politécnico de Beja, Instituto Politécnico de Leiria, Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto, Universidade Autónoma, Universidade Lusófona, Universidade do Minho,  

entre outras. Foram também enviados convites para alguns repositórios de dados disponíveis  

para consulta no site dos Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP - 

https://www.rcaap.pt/directory.jsp). Aquando do decorrer da primeira ronda, dada a baixa 

recetividade, optou-se por estender o estudo Delphi a comunidades estrangeiras, tendo sido o 

inquérito enviado para especialistas pertencentes à DCC, DANS e RDA.  

 No final da primeira ronda, foi obtido um total de 11 respostas, um número consideravelmente 

baixo dadas as expetativas. Não havendo um número certo de convites enviados, é impossível 

definir a taxa de resposta, mas claramente ficou abaixo do esperado como resultado da 

investigação e abaixo do esperado num estudo Delphi. Alguns motivos possíveis para esta baixa 

recetividade serão explorados mais à frente, sendo sugeridos alguns pontos de melhoria.  

Relativamente a estes 11 especialistas, dadas as suas respostas ao formulário de caracterização 

apresentado inicialmente obteve-se as seguintes informações (Tabela1, Tabela 2 e Tabela3):  

Unidade de Investigação Número de peritos 

IST/INESC 4 

IPFN 1 

Universidade 2 

Data Institute 2 

Centro de Estudos de Doenças Crónicas (CEDOC) 1 

TABELA 1: UNIDADES DE INVESTIGAÇÃO DOS PERITOS DA RONDA 1 

 Como é possível analisar, houve um dos especialistas que não respondeu a qualquer uma 

das perguntas de caracterização, tendo apenas colocado o seu email, pelo qual é possível 

verificar que está associado à Universidade de Évora. 

Domínio Científico Número de peritos 

Engenharia 3 

Física 1 

Ciência da Informação 1 

Análise de Decisão 1 

Biologia 1 

Ciência computacional 1 

Ciência de Dados 1 

Biologia Celular e Molecular 1 

TABELA 2: DOMÍNIO CIENTÍFICO DOS PERITOS DA RONDA 1 

https://www.rcaap.pt/directory.jsp


62 
 

 Analisando os domínios científicos dos participantes, é de notar que apesar do baixo nível de 

respostas, a diversidade de domínios é bastante grande, sendo que a dominante é a engenharia.  

Papel no processo de gestão de dados Número de peritos 

Produtor de Dados 5 

Gestor de Repositório 4 

Consumidor de Dados 4 

TABELA 3: PAPEL NO PROCESSO DE GESTAO DE DADOS RONDA 1 

 Note-se que na questão sobre a forma como o especialista define o seu papel no processo 

de gestão de dados era dada a possibilidade de ser selecionada mais do que uma opç ão, daí a 

soma do número de peritos das três linhas ser superior ao número de peritos que respondeu. 

 Relativamente aos resultados desta ronda inicial, o principal objetivo era obter uma lista 

ordenada tendo em consideração a importância, segundo os participantes, dos fatores de risco 

apresentados. Assim, seguidamente apresentam-se os resultados obtidos (Tabela 4), lembrando 

que os fatores de risco considerados importantes eram classificados com 1 valor, os neutros  

tinham uma classificação de 0 valores e os pouco importantes tinham uma classificação de -1 

valor.  

PONTUAÇÃO MÉDIA DESVIO 
PADRÃO 

FATORES DE RISCO 

7 0,6363 0,6428 
(RM) Loss of Archived Data due to the lack of 
competencies of the repository staff 

4 0,3636 0,7714 (RM) Unauthorized Data Access  
3 0,2727 0,7497 (RM) Loss of Archived Data due to component faults  
3 0,2727 0,7497 (DP) Insufficient Data Management Plan 
3 0,2727 0,7497 (DC) Accessed Data is not trustworthy 
2 0,1818 0,8332 (DC) Inaccurate metadata about Accessed Data 

2 0,1818 0,8332 
(RM) Loss of Archived Data due to technological 
obsolescence 

1 0,0909 0,8999 (RM) Loss of Archived Data due to technological faults  
1 0,0909 0,8999 (DP) Loss of Original Data due to an human error 
1 0,0909 0,8999 (DC) Accessed Data unusable 
1 0,0909 0,8999 (RM) Loss of Archived Data due to an Organization failure 
0 0 0,9535 (DC) Plagiarism in the reuse of Accessed Data 
-1 -0,0909 0,8999 (RM) Loss of metadata about Archived Data 
-1 -0,0909 0,8999 (RM) Outdated metadata about Archived Data 

-1 -0,0909 0,8999 
(DC) Insufficient or incomplete metadata about Accessed 
Data 

-1 -0,0909 0,8999 
(DP) Original Data with confidentiality requirements not 
identified 

-1 -0,0909 0,8999 (RM) Improper use of Archived Data 
-1 -0,0909 0,8999 (DC) Non understandable metadata about Accessed Data 
-1 -0,0909 0,8999 (RM) Data embargo is violated 
-2 -0,1818 0,7158 (DP) Loss of Original Data due to component faults  
-2 -0,1818 0,7158 (RM) Destruction of Archived Data due to an attack 
-2 -0,1818 0,7158 (DP) Destruction of Original Data due to a natural disaster 
-2 -0,1818 0,7158 (RM) Destruction of Archived Data due to a natural disaster 
-2 -0,1818 0,7158 (DC) Outdated Accessed Data 

-3 -0,2727 0,8624 
(RM) Wrong interpretation of the Data Management Plan or 
Metadata 

-4 -0,3636 0,8814 (DP) Destruction of Original Data due to an attack 
-4 -0,3636 0,8814 (DC) Violation of terms for Data Reuse 

TABELA 4: RESULTADOS RONDA 1 
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 Como resultado desta ronda, os fatores foram ordenados por ordem decrescente de 

pontuação total. Pela análise da tabela anterior, nota-se que o fator de risco com maior pontuação 

total é o que diz respeito à perda de dados arquivados devido à pouca competência da equipa 

responsável pela gestão do repositório e os fatores de risco com menor pontuação total  foram 

os que dizem respeito à destruição de dados originais devido a ataques externos e à violação 

dos termos da reutilização dos dados. 

 Aos participantes no inquérito foi também pedido que sugerissem novos fatores de risco que 

considerassem relevantes e que não estivessem representados na lista que lhes tinha sido 

apresentada. Apenas foi obtida a seguinte sugestão: 

 

 

 

 Após uma análise cuidada desta sugestão, considerou-se que a ideia da mesma já se 

encontrava expressa num outro fator de risco: “Insufficient or Incomplete Metadata about 

Accessed Data”, sendo que não foi adicionada à lista original. Como referido anteriormente,  

inicialmente foi definido que um fator que determinaria o fim da primeira ronda seria o nível de 

consenso dos participantes, que poderia ser medido pela média e pelo desvio padrão. No 

entanto, dado o curto espaço de tempo disponível para finalizar a investigação e dada a baixa 

recetividade dos participantes, decidiu-se iniciar uma segunda ronda, apesar dos resultados 

pretendidos não terem sido atingidos. 

 4.2.2.  Segunda Ronda do Estudo Delphi com Q-sort 

Finda a primeira ronda, foi necessário preparar a segunda ronda do estudo Delphi. O principal 

objetivo da primeira ronda era ter uma ideia de quais os fatores de risco que eram considerados 

mais importantes, neutros e menos importantes para os participantes e obter algumas sugestões. 

 Nesta segunda ronda, o objetivo era ir um pouco mais a fundo da questão e obter a 

classificação dos fatores de risco através de diferentes pontuações, sendo desta forma possível 

identificar  a verdadeira ordem de classificação dos fatores de risco. Para esta ronda, foi utilizada 

a escala “default” do Decspace. Nesta segunda ronda, é possível observar a pontuação que cada 

fator de risco obteve na primeira ronda, pois é apresentada no início de cada fator de risco, por 

exemplo: (7) (RM) Loss of Archived Data due to the lack of competencies of the repository staff . 

 Dada a baixa taxa de respostas da primeira ronda, considerou-se relevante não só convidar 

para esta segunda ronda os especialistas que responderam à primeira ronda, mas  também 

enviar o estudo para outros especialistas. 

(DP) Non-standard or incomplete Metadata: Some 

metadata has to be added by the original author, e.g. 

subject matter, and if this is not done, or done in a non-

standard way, retrieval can be difficult 
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 Esta segunda ronda foi iniciada no dia 25 de Setembro de 2017 e terminou no dia 08 de 

Outubro de 2017. Nesta segunda ronda, apenas participaram 8 especialistas. Para esta segunda 

ronda, foram convidados todos os participantes da primeira, no entanto, apenas 7 dos 11 

especialistas responderam a esta segunda ronda. Relativamente a estes 8 especialistas, apenas 

1 deles contribuiu pela primeira vez para o estudo Delphi, pelo que foi o único a responder às 

perguntas iniciais de caracterização (uma vez que na plataforma foi adicionada a possibilidade 

de se distinguir quais os especialistas que deviam responder ou não a estas perguntas, sendo 

que os que já tinham respondido foram dispensados). Relativamente aos restantes, tendo como 

base os emails respetivos e os resultados da primeira ronda, é possível obter as informações de 

caracterização dos mesmos, tendo-se obtido as seguintes informações (Tabela 5, Tabela 6 e 

Tabela 7): 

Unidade de Investigação Número de peritos 

IST/ INESC 4 

IPFN 1 

Universidade 2 

Data Institute 2 

TABELA 5: UNIDADES DE INVESTIGAÇÃO DOS PERITOS RONDA 2 

Domínio Científico Número de peritos 

Engenharia 1 

Física 1 

Ciência da Informação 1 

Biologia 1 

Ciência computacional 1 

Ciência de Dados 1 

Saúde 1 

TABELA 6: DOMÍNIO CIENTÍFICO  DOS PERITOS RONDA 2 

Papel no processo de gestão de dados Número de peritos 

Produtor de Dados 4 

Gestor de Repositório 2 

Consumidor de Dados 2 

TABELA  7: PAPEL NO PROCESSO DE GESTÃO DE DADOS RONDA 2 

Relativamente aos resultados desta ronda, o principal objetivo era obter uma lista ordenada tendo 

em consideração a importância efetiva, segundo os participantes, dos fatores de risco 

apresentados. Assim, seguidamente apresentam-se os resultados obtidos (Tabela 8), lembrando 

que nesta ronda, os participantes podiam classificar os fatores de risco não apenas segundo a 

importância ou não dos mesmos, mas atribuindo-lhes pontuações que distinguiam a sua 

importância efetiva. 

PONTUAÇÃO 
TOTAL 

MÉDIA DESVIO 
PADRÃO 

FATORES DE RISCO 

14 1,75 2,165 (RM) Loss of Archived Data due to the lack of competencies of 
the repository staff 

13 1,625 1,798 (DC) Insufficient or incomplete metadata about Accessed Data 
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8 1 1,803 (RM) Unauthorized Data Access  
7 0,875 1,536 (DP) Insufficient Data Management Plan 
6 0,75 1,785 (RM) Loss of metadata about Archived Data 
6 0,75 1,714 (DC) Inaccurate metadata about Accessed Data 
5 0,625 1,728 (RM) Loss of Archived Data due to technological 

obsolescence 
5 0,625 1,218 (DP) Original Data with confidentiality requirements not 

identified 
3 0,375 1,495 (RM) Loss of Archived Data due to component faults  
3 0,375 1,867 (RM) Loss of Archived Data due to technological faults  
3 0,375 1,798 (DP) Loss of Original Data due to an human error 
3 0,375 0,992 (DC) Non understandable metadata about Accessed Data 
2 0,25 2,107 (DC) Accessed Data is not trustworthy 
2 0,25 0,661 (RM) Outdated metadata about Archived Data 
1 0,125 2,088 (RM) Data embargo is violated 
0 0 1,732 (DP) Loss of Original Data due to component faults  
-1 -0,125 2,027 (DC) Accessed Data unusable 
-1 -0,125 2,027 (RM) Loss of Archived Data due to an Organization failure 
-1 -0,125 1,166 (RM) Wrong interpretation of the Data Management Plan or 

Metadata 
-1 -0,125 2,147 (DC) Violation of terms for Data Reuse 
-5 -0,625 1,728 (RM) Improper use of Archived Data 
-8 -1 1.5 (DC) Plagiarism in the reuse of Accessed Data 
-9 -1,125 0,927 (DC) Outdated Accessed Data 
-12 -1,5 1,5 (RM) Destruction of Archived Data due to a natural disaster 
-12 -1,5 1,323 (RM) Destruction of Archived Data due to an attack 
-14 -1,75 1,785 (DP) Destruction of Original Data due to an attack 
-17 -2,125 1,166 (DP) Destruction of Original Data due to a natural disaster 

TABELA 8: RESULTADOS RONDA 2 

 Nesta segunda ronda, não foram feitas quaisquer sugestões de novos possíveis fatores de 

risco, mantendo-se a lista de fatores de risco como inicialmente foi apresentada. 

4.2.3. Discussão dos resultados 

Estando apresentados os dados relativos à primeira e segunda rondas do estudo Delphi, neste 

capítulo é apresentada a análise, discussão e enquadramento dos mesmos. As principais  

questões que se queriam ver resolvidas com este estudo Delphi era a identificação de potenciais  

fatores de risco que não tinham sido previamente identificados a partir da revisão bibliográfica e 

a determinação da importância de cada fator de risco, segundo a opinião de um painel de 

especialistas. Através do processo de investigação descrito anteriormente, foram identificados 

cerca de 27 fatores de risco, os quais foram sujeitos a um julgamento de opinião no que diz 

respeito à sua importância.  

 Da primeira ronda, foi sugerido um novo fator de risco, que após uma profunda análise se 

considerou que era bastante similar a um outro previamente apresentado, pelo que a lista não 

sofreu quaisquer alterações de uma ronda para a outra. Estando dado por terminado o estudo 

Delphi, na Tabela 9 é possível analisar, para cada fator de risco, a sua pontuação em cada ronda,  

bem como a média das duas rondas (sendo representado a partir de setas o decréscimo ou 

aumento da média) e desvio padrão da última ronda. 
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Ronda 
1 

Ronda 
2 

Fator de risco Média 
Ronda 1 

Média 
Ronda 2 

Desvio 
Padrão 
Ronda 2 

7 14 
(RM) Loss of Archived Data due to the lack 
of competencies of the repository staff 

0,6363 1,75 2,165 

4 8 (RM) Unauthorized Data Access  0,3636 1 1,803 

3 3 
(RM) Loss of Archived Data due to 
component faults  

0,2727 0,375 1,495 

3 7 (DP) Insufficient Data Management Plan 0,2727 0,875 1,536 
3 2 (DC) Accessed Data is not trustworthy 0,2727 0,25 2,107 

2 6 
(DC) Inaccurate metadata about Accessed 
Data 

0,1818 0,75 1,714 

2 5 
(RM) Loss of Archived Data due to 
technological obsolescence 

0,1818 0,625 1,728 

1 3 
(RM) Loss of Archived Data due to 
technological faults  

0,0909 0,375 1,867 

1 3 
(DP) Loss of Original Data due to an 
human error 

0,0909 0,375 1,798 

1 -1 (DC) Accessed Data unusable 0,0909 -0,125 2,027 

1 -1 
(RM) Loss of Archived Data due to an 
Organization failure 

0,0909 -0,125 2,027 

0 -8 
(DC) Plagiarism in the reuse of Accessed 
Data 

0 -1 1,5 

-1 6 
(RM) Loss of metadata about Archived 
Data 

-0,0909 0,75 1,785 

-1 2 
(RM) Outdated metadata about Archived 
Data 

-0,0909 0,25 0,661 

-1 13 
(DC) Insufficient or incomplete metadata 
about Accessed Data 

-0,0909 1,625 1,798 

-1 5 
(DP) Original Data with confidentiality 
requirements not identified 

-0,0909 0,625 1,218 

-1 -5 (RM) Improper use of Archived Data -0,0909 -0,625 1,728 

-1 3 
(DC) Non understandable metadata about 
Accessed Data 

-0,0909 0,375 0,992 

-1 1 (RM) Data embargo is violated -0,0909 0,125 2,088 

-2 0 
(DP) Loss of Original Data due to 
component faults 

-0,1818 0 1,732 

-2 -12 
(RM) Destruction of Archived Data due to 
an attack 

-0,1818 -1,5 1,323 

-2 -17 
(DP) Destruction of Original Data due to a 
natural disaster 

-0,1818 -2,125 1,166 

-2 -12 
(RM) Destruction of Archived Data due to a 
natural disaster 

-0,1818 -1,5 1,5 

-2 -9 (DC) Outdated Accessed Data -0,1818 -1,125 0,927 

-3 -1 
(RM) Wrong interpretation of the Data 
Management Plan or Metadata 

-0,2727 -0,125 1,166 

-4 -14 
(DP) Destruction of Original Data due to an 
attack 

-0,3636 -1,75 1,785 

-4 -1 (DC) Violation of terms for Data Reuse -0,3636 -0,125 2,147 

TABELA 9: TABELA DE RESULTADOS 

  

 A Tabela 9 encontra-se dividida em três cores, sendo que a cor vermelha corresponde aos 

fatores de risco que obtiveram classificação total positiva na primeira ronda, a cinzento encontra-

se o fator de risco que obteve classificação nula e a cor verde encontram-se os fatores de risco 

que obtiveram classificação total negativa na primeira ronda. Dado o baixo número de respostas, 

não é possível definir que os fatores de risco a cor vermelha são os mais importantes, o de cor 

cinzenta é neutro e os de cor verde são os menos importantes. Analisando os fatores de risco 

com pontuação total de -1 na primeira ronda, é possível analisar que apenas foram votados como 

fatores “pouco importantes” uma vez, sendo que no geral foram classificados como neutros  
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(pontuação=0). É possível afirmar que o único fator onde houve consenso por parte dos 

especialistas foi o que teve pontuação nula, tendo sido votado como fator neutro por todos os 

especialistas. Assim, apenas se pode afirmar que existiram dois fatores de risco “(DP) 

Destruction of Original Data due to an attack ” e “(DC) Violation of terms for Data Reuse” que 

foram classificados como “pouco importantes” por quatro especialistas. Por outro lado, de entre 

os 11 especialistas, 7 consideraram que o fator de risco “(RM) Loss of Archived Data due to the 

lack of competencies of the repository staff” era considerado importante. 

 Como anteriormente referido, duas das medidas que podem ser utilizadas para avaliar o nível 

de consenso são a média e o desvio padrão. A partir da média, o consenso é obtido quando,  

para os fatores mais importantes, o valor da média aumenta de ronda para ronda e diminui para 

os fatores menos importantes. Dado o baixo número de respostas foi dificil definir que o consenso 

entre os peritos havia sido estabelecido.  Relativamente ao desvio padrão, quanto mais perto o 

valor for de zero, mais perfeito é o consenso. Mais uma vez, analisando os valores, repara-se 

que nenhum deles é próximo de zero pelo que o consenso não foi encontrado.  

 A primeira ronda deste estudo Delphi foi útil, essencialmente, para ter uma noção de quais os 

itens que deveriam ser mantidos na lista de fatores de risco por efetivamente serem considerados 

importantes, e quais aqueles que poderiam ser eliminados. No entanto, dada a baixa taxa de 

resposta, não foi possível excluir efetivamente algum dos fatores de risco. Assim, a primeira 

ronda serviu essencialmente como uma primeira abordagem aos especialistas, levando-os a 

questionarem-se sobre a importância da identificação de riscos no domínio da gestão de dados 

científicos. Sendo este um tema ainda pouco abordado, com esta primeira ronda foi possível 

introduzir estes novos conceitos aos especialistas de forma a que pudessem aumentar o seu 

espetro de conhecimento relativamente a este problema. Desta forma, uma vez que os 

resultados da primeira ronda não foram suficientemente esclarecedores de forma a que se 

pudessem fazer alterações na lista de fatores de risco apresentada, os resultados que vão ser 

tidos em consideração são os resultados da segunda ronda (Tabela 10). 

Ronda 2 Fator de risco 
14 (RM) Loss of Archived Data due to the lack of competencies of the repository staff 
13 (DC) Insufficient or incomplete metadata about Accessed Data 
8 (RM) Unauthorized Data Access  
7 (DP) Insufficient Data Management Plan 
6 (DC) Inaccurate metadata about Accessed Data 
6 (RM) Loss of metadata about Archived Data 
5 (RM) Loss of Archived Data due to technological obsolescence 
5 (DP) Original Data with confidentiality requirements not identified 
3 (RM) Loss of Archived Data due to component faults  
3 (RM) Loss of Archived Data due to technological faults 
3 (DP) Loss of Original Data due to an human error 
3 (DC) Non understandable metadata about Accessed Data 
2 (DC) Accessed Data is not trustworthy 
2 (RM) Outdated metadata about Archived Data 
1 (RM) Data embargo is violated 
0 (DP) Loss of Original Data due to component faults  
-1 (DC) Accessed Data unusable 
-1 (RM) Loss of Archived Data due to an Organization failure 
-1 (RM) Wrong interpretation of the Data Management Plan or Metadata 
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-1 (DC) Violation of terms for Data Reuse 
-5 (RM) Improper use of Archived Data 
-8 (DC) Plagiarism in the reuse of Accessed Data 
-9 (DC) Outdated Accessed Data 
-12 (RM) Destruction of Archived Data due to an attack 
-12 (RM) Destruction of Archived Data due to a natural disaster 

-14 (DP) Destruction of Original Data due to an attack 

-17 (DP) Destruction of Original Data due to a natural disaster 
  

TABELA 10: ORDENAÇÃO DE RESULTADOS RONDA 2 

 Analisando os resultados da segunda ronda, emergem algumas situações que se considerou 

que deviam ser alvo de análise. A primeira situação de destaque é a importância atribuída pelo 

painel de especialistas ao fator de risco “(RM) Loss of Archived Data due to the lack of 

competencies of the repository staff”, sendo que este fator obteve a pontuação máxima nas duas 

rondas do estudo. Dada esta situação, pode-se concluir que, de acordo com a opinião dos 

especialistas, este fator de risco é o mais importante no domínio da gestão de dados científicos.  

De acordo com a ISO 27005:2011, uma das principais vulnerabilidades a que a segurança da 

informação está sujeita, está associada às pessoas envolvidas na organização. Aplicando a este 

domínio, compreende-se que a falta de competências das pessoas responsáveis pela gestão de 

dados arquivados em repositórios possa ser um dos principais fatores de risco, uma vez que, a 

falta de formações relativas à segurança e gestão de dados científicos, o uso incorreto de certos 

equipamentos ou até mesmo a falta de monitorização à equipa responsável pela gestão de dados 

arquivados, pode provocar perdas ou alterações indesejadas aos dados arquivados.  

 Outro fator que obteve uma elevada pontuação na segunda ronda foi o seguinte: “(DC) 

Insufficient or incomplete metadata about Accessed Data”. Os metadados correspondem a 

informações suplementares relativas aos dados científicos. Assim, é de extrema importância que 

os metadados estejam bem definidos e completos de forma a que haja uma mais fácil utilização 

e compreensão dos dados acedidos.  

 Uma curiosidade importante deste estudo foi que os fatores que obtiveram classificações mais 

baixas foram todos aqueles relacionados com a destruição de dados originais ou arquivados,  

devido a desastres naturais e/ ou ataques. Um fator que pode explicar a baixa pontuação destes 

fatores de risco é o facto de a probabilidade destes acontecimentos ocorrerem ser relativamente 

baixa, pelo que, provavelmente,  os especialistas consideram que estes acontecimentos não 

representam grande perigo para a segurança dos dados científicos. No entanto, perdas de dados 

originais ou arquivados por falhas tecnológicas ou problemas em alguns componentes já 

obtiveram pontuações mais elevadas. Este facto pode ser explicado pelo motivo mencionado 

anteriormente, da probabilidade efetiva de acontecer uma falha tecnológica ser maior que a 

probabilidade de acontecer um desastre natural. 

 Pelas perguntas de caracterização feitas aos especialistas, é possível analisar que a maioria 

caracterizam o seu papel no processo de gestão de dados como sendo produtores de dados.  

Assim, seria de esperar que existisse uma diferenciação na pontuação dos fatores de risco que 

tendem a afetar os produtores de dados comparativamente aos outros fatores de risco. No 
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entanto, tal facto não foi observado, sendo que é notável que os especialistas deram mais 

importância à análise geral dos fatores de risco e não à atribuição de maior pontuação aos fatores 

de risco que podem afetar o seu desempenho. 

 Outro fator que obteve uma pontuação consideravelmente elevada foi “(RM) Unauthorized 

Data Access". Seguidamente a este fator, encontram-se também positivamente classificados os 

seguintes fatores de risco: “(DP) Insufficient Data Management Plan”, “(DC) Inaccurate metadata 

about Accessed Data” e “(RM) Loss of metadata about Archived Data”. O primeiro fator de risco 

referido é sem dúvida um fator de risco bastante abordado na literatura e que levanta grandes 

preocupações no processo de gestão de dados científicos. Como tem vindo a ser referido, alguns 

dados apresentam um carácter confidencial, não podendo ser acedidos por qualquer pessoa, daí 

que o acesso não autorizado a esses dados represente um risco. Por outro lado, todos os outros  

fatores de risco que se seguem são como que medidas que devem ser tomadas para evitar o 

acesso não autorizado aos dados. Ou seja, a existência de um PGD que não está completo ou 

é insuficiente, o facto dos dados acedidos terem metadados pouco precisos e a possibilidade de 

haver perdas dos metadados dos dados arquivados são três fatores que podem levar ao acesso 

não autorizado dos dados, pois não existe documentação (ou está incompleta) sobre os dados.  

 Com o estudo Delphi, estas são as principais conclusões sobre os resultados que podem ser 

feitas e que já indicam a percepção de alguns especialistas sobre o assunto em estudo. Este 

estudo Delphi para além de ter como objetivo a identificação de mais fatores de risco (o que 

acabou por não ser bem sucedido), tinha também como objetivo fornecer algumas indicações 

relativamente à classificação dos fatores de risco. Esta parte relativa à classificação dos riscos 

pode já ser considerada como pertencendo à atividade de análise e avaliação dos riscos segundo 

a norma ISO 31000:2009. Um complemento a esta análise e avaliação dos riscos é a ferramenta 

matrizes de risco, estudada anteriormente. Para a utilização desta ferramenta, seria necessário 

conhecer a verosimilhança (ou probabilidade) e o impacto de cada fator de risco. Uma forma de 

se ter obtido estes resultados, seria através da realização de uma terceira ronda Delphi onde 

fossem introduzidos estes conceitos. No entanto, dado o limite temporal, optou-se por não 

realizar esta terceira ronda. Assim, é apresentada uma forma de como poderia ser efetuada a 

matriz de risco tendo como base os resultados do método Delphi.  Na Tabela 11, são 

apresentados os vários fatores de risco e os seus identificadores, que permitem uma mais fácil  

execução das matrizes de risco. Nesta tabela são também apresentados alguns impactos 

relativos aos vários fatores de risco. 

Ronda 

2 

Fator de risco Possíveis Impactos Identificador 

14 
(RM) Loss of  Archiv ed Data due to the lack of  
competencies of  the repository  staf f  

Alteração dos dados; Perda de 

dados arquiv ados; Impossibilidade 

dos dados serem utilizados no f uturo 

A 

13 
(DC) Insuf f icient or incomplete metadata about 

Accessed Data 

Dif icil compreensão dos dados; 

Partilha indev ida dos dados 

B 

8 (RM) Unauthorized Data Access 

Dados conf icenciais acedidos; 

Alteração de dados; Perda de 
dados; Plágio de dados 

C 

7 (DP) Insuf f icient Data Management Plan Má gestão dos dados D 

6 (DC) Inaccurate metadata about Accessed Data Dif icil compreensão dos dados E 

6 (RM) Loss of  metadata about Archiv ed Data 
Má arquiv ação dos dados; Partilha 

indev ida dos dados 
F 
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5 
(RM) Loss of  Archiv ed Data due to 

technological obsolescence 

Perda de dados arquiv ados; 

impossibilidade dos dados serem 

utilizados no f uturo 

G 

5 
(DP) Original Data with conf identiality  
requirements not identif ied 

Partilha indev ida dos dados H 

3 
(RM) Loss of  Archiv ed Data due to component 

f aults 

Perda de dados arquiv ados; 

impossibilidade dos dados serem 

utilizados no f uturo 

I 

3 
(RM) Loss of  Archiv ed Data due to 
technological f aults 

Perda de dados arquiv ados; 

impossibilidade dos dados serem 

utilizados no f uturo 

J 

3 
(DP) Loss of  Original Data due to an human 

error 

Perda de dados que estav am a ser 
criados; Impossibilidade de 

recuperação dos dados 

K 

3 
(DC) Non understandable metadata about 
Accessed Data 

Dif icil compreensão dos dados; 
Partilha indev ida dos dados 

L 

2 (DC) Accessed Data is not trustworthy  

Utilização de dados errados; 

Resultados do projeto de 

inv estigação inf luenciados 

M 

2 (RM) Outdated metadata about Archiv ed Data 
Inf ormação sobre os dados pode 

não estar correta 

N 

1 (RM) Data embargo is v iolated 
Dados tornados públicos antes de 

serem v alidados 

O 

0 
(DP) Loss of  Original Data due to component 

f aults 

Perda de dados que estão a ser 

criados e não estão ainda 

armazenados; impossibilidade dos 

dados serem utilizados no f uturo 

P 

-1 (DC) Accessed Data unusable Impossibilidade de utilizar os dados Q 

-1 
(RM) Loss of  Archiv ed Data due to an 

Organization f ailure 

Falta de f inanciamento lev a ao f im à 

ativ idade do repositório 

R 

-1 
(RM) Wrong interpretation of  the Data 

Management Plan or Metadata 

Uso indev ido dos dados S 

-1 (DC) Violation of  terms f or Data Reuse Dados indev idamente utilizados T 

-5 (RM) Improper use of  Archiv ed Data 
Má arquiv ação dos dados; Venda 

de dados a externos 
U 

-8 (DC) Plagiarism in the reuse of  Accessed Data Plágio=crime V 

-9 (DC) Outdated Accessed Data 
Resultados que dependem dos 

dados v ão estar desatualizados 

W 

-12 
(RM) Destruction of  Archiv ed Data due to an 

attack 

Perda de dados do repositorio X 

-12 
(RM) Destruction of  Archiv ed Data due to a 
natural disaster 

Perda de dados do repositorio Y 

-14 
(DP) Destruction of  Original Data due to an 

attack 

Perda irrecuperáv el de dados 

originais 

Z 

-17 
(DP) Destruction of  Original Data due to a 
natural disaster 

Perda irrecuperáv el de dados 
originais 

AA 

    

TABELA 11: IDENTIFICADORES DOS FATORES DE RISCO 

 Relativamente à verosimilhança (ou probabilidade), como referido anteriormente, considerou -

se que os fatores de risco de menor probabilidade são o AA, Z, Y e X. No entanto, estes são 

fatores de risco que caso ocorram provocam um grande impacto, uma vez que provocam a perda 

de dados. Assim, considerou-se que a perda de dados era dos impactos mais graves que poderia 

acontecer, distinguindo-se entre a perda de dados originais e a perda de dados arquivados. Esta 

distinção é provocada pelo facto de, por vezes, ser possível recuperar os dados arquivados,  

bastando para isso abordar os produtores dos respetivos dados. No entanto, a perda de dados 

originais que não estejam arquivados em nenhum lado, é uma perda irrecuperável. Assim, 

relativamente ao impacto todos os fatores de risco cujo impacto seja a perda de dados originais  

foram considerados como muito elevado e os fatores de risco cujo impacto seja a perda de dados 

arquivados foram considerados como elevado (Tabela 12). 

Impactos Análise Qualitativa Identif icador do Fator de Risco 

Perda de dados originais Muito Elevado Z; AA; K; P 

Perda de dados arquivados Elevado A; G; I; J; X; Y 

TABELA 12: ANÁLISE DE ALGUNS IMPACTOS 
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 Procedendo a uma análise de todos os fatores de risco e dos possíveis impactos dos mesmos 

nos dados científicos, foi obtida a seguinte matriz de risco (Figura 17): 

 

 

 

 

 

 

  

 Para a execução desta matriz de risco, não foi seguido qualquer método científico específico,  

sendo uma desvantagem desta ferramenta o facto de ser bastante subjetiva. Contudo, para a 

execução da matriz, foi tido em consideração os fatores já mencionados relativos à probabilidade 

e impacto de certos fatores de risco e foi também tido em consideração a classificação atribuída 

a cada fator de risco pelos especialistas. Analisando a matriz de risco, é possível observar que 

os fatores de risco que requerem mais atenção são os que se encontram na gama vermelha e 

amarela, no entanto os riscos representados na gama verde também devem ser monitorizados.  

 Tendo em consideração que o domínio científico da maior parte dos especialistas que 

participou neste estudo Delphi não está relacionado com o tema em estudo da gestão de dados 

cientificos, e que para muitos deles foi a primeira vez que ouviram falar do tema, pode-se afirmar 

que os resultados obtidos, apesar de não serem em grande número, são bastante coerentes e 

podem facilmente ser explicados, como tem vindo a ser mostrado ao longo deste capítulo.  

Contudo, existe a consciência de que houve falhas na implementação deste método e que houve 

pontos que podiam ser melhorados, sendo feita esta análise no capítulo seguinte.  

  

P
ro

b
a
b
ili

d
a
d
e
 

Muito 

Alta 
  A K 

Alta W V G U 

Média E B, D, S 
I, J, 
H 

P 

Baixa 
F, L, 
M 

C, N X, T Z 

Muito 
Baixa 

Q O, R Y AA 

  Baixo Médio Alto 
Muito 

Alto 
  Impacto 

FIGURA 17: MATRIZ DE RISCO RESULTANTE 
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5. Conclusões e Trabalho Futuro 

Finda a implementação do método e analisando os resultados obtidos, é possível identificar 

algumas falhas que ocorreram, pontos que poderiam ter sido melhorados e aspetos que podem 

ser feitos no futuro como complemento à investigação. O facto de este ser um tema relativamente 

recente, fez com que a identificação de possíveis fatores de risco tendo como base uma revisão 

da literatura existente, ocupasse uma grande parte do tempo disponível para a implementação 

do método Delphi. Assim, o desenvolvimento da lista de fatores de risco durou cerca de três 

meses, tempo este que poderia ter sido aproveitado na implementação do método. Como 

referido, o método Brainstorming foi logo à partida excluído por exigir reuniões presenciais e ser 

um método que exige bastante tempo. No entanto, um ponto de melhoria que foi identificado e, 

dado o tempo dispendido no desenvolvimento da lista de fatores de risco, foi a possibilidade de 

se ter utilizado este método como complemento à revisão bibliográfica. 

 Outra dificuldade que foi encontrada e, motivo pelo qual o tempo dispendido também foi 

elevado, foi o facto da linguagem a ser utilizada no estudo Delphi ter de ser clara e facilmente 

compreendida por qualquer pessoa. Esta é sem dúvida uma dificuldade detetada durante esta 

investigação, mas que é uma dificuldade bastante presente no nosso quotidiano. Quando se tem 

alguns conhecimentos sobre determinado assunto, nesta situação adquiridos com a leitura e 

análise do estado da arte, é bastante difícil expressar as nossas ideias de forma a que sejam 

compreendidas por quem não está inteirado no assunto. Este foi um aspeto que dificultou o 

desenvolvimento da lista de fatores de risco. 

 Como referido, para a implementação do método Delphi foi utilizada como apoio uma 

plataforma online desenvolvida por um aluno do IST, o Decspace. Aquando da fase de 

implementação do método, é que foram notadas algumas melhorias que poderiam ser feitas na 

plataforma, no que diz respeito ao método Inquiry (identificação do método Delphi na plataforma).  

Face a esta situação, conclui-se que uma forma de se ter evitado esta situação teria sido através 

da realização de um maior número de testes à plataforma antes de se proceder à implementação 

do método. No entanto, dada a limitação temporal não foi possível proceder desta forma. Assim, 

dada a limitação temporal existente, todas as alterações consideradas necessárias para melhoria 

da plataforma foram realizadas ao mesmo tempo que as rondas Delphi estavam em curso. Esta 

situação fez com que surgissem alguns erros inesperados enquando o método estava a decorrer,  

tais como, no final da primeira ronda identificou-se que estavam a ser enviados e-mails para os 

especialistas participarem, sem que o link para o inquérito estivesse contido no e-mail. Este facto 

foi causado porque inicialmente, por defeito, o link para o inquérito aparecia no final do email 

personalizado. Foi então sugerido que inserindo o código <LINK>, o link passasse a aparecer no 

sítio desejado. Uma vez que esta alteração foi feita quando a primeira ronda já estava em curso, 

a alteração não foi assumida e alguns emails foram enviados sem link, o que poderá ter 

provocado um decréscimo no número de respostas. 

 Outra alteração considerada necessária foi a introdução da poss ibilidade de aceitar ou rejeitar 

um determinado especialista a participar no inquérito. Esta funcionalidade foi adotada com o 
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intuito de evitar o “spam”, uma vez que o inquérito foi enviado para algumas listas de e-mails. 

Embora esta seja uma funcionalidade de extrema importância, pode ter provocado o 

desinteresse de alguns especialistas, pois ao acederem ao link para o inquérito eram 

confrontados com uma página inicial onde tinham de introduzir o email e a unidade de 

investigação. Inserida esta informação, era então enviado o pedido de aprovação ou rejeição 

deste especialista. Ora, por mais rápida que fosse a aceitação do mesmo, o facto do especialista 

não poder responder de imediato e ter de esperar, pode ter levado à desistência de alguns 

especialistas. Este facto foi efetivamente observado, pois houve bastantes especialistas que 

fizeram este pedido e que não chegaram a responder ao questionário mesmo depois de 

aprovada a sua participação. 

 Inicialmente, uma vez iniciada a ronda, não havia a possibilidade de se introduzirem novos e-

mails de especialistas a convidar. Havia sim a possibilidade de se enviar um link geral para o 

inquérito, no entanto este link teria de ser enviado por uma conta pessoal e não através da 

plataforma. Antes de ser introduzida uma melhoria, e de se criar a possibilidade de serem 

introduzidos e-mails aquando do decorrer de uma ronda, foram enviados vários e-mails a 

especialistas a partir de uma conta pessoal. Esta situação pode também ter levado à diminuição 

do número de respostas, uma vez que o especialista ao receber um email de uma conta que não 

conhecia não dava a mesma importância que daria a um e-mail enviado a partir de uma 

plataforma online. 

 Estas são algumas situações que se consideram relevantes e que podem ter influenciado a 

implementação do método. No entanto, estando a ser testada uma nova plataforma, é bastante 

frequente que aconteçam estas situações e um dos principais objetivos desta investigação era 

testar a plataforma de forma a que pudesse ser melhorada e utilizada futuramente noutras  

investigações. 

 É de notar que numa fase inicial do projeto, foi planeado utilizar-se o método Delphi para a 

identificação de riscos e para a análise dos riscos considerou-se a utilização do método 

multicritério ELECTRE TRI-nC. Este método permite a afetação de ações a categorias, através 

da comparação destas ações com ações de referência. Assim, seria possível definir os riscos 

identificados pelo método Delphi como possíveis ações e classificá-las em diversas categorias,  

tais como, baixo, médio ou elevado risco, através da comparação destas ações com outras de 

referência. No entanto, com o desenvolvimento do projeto e à medida que as noções sobre o 

tema em estudo foram aumentando, percebeu-se que este é um tema recente, não havendo 

ainda muita informação sobre o mesmo, pelo que aplicar o método Delphi para a obtenção de 

uma lista com fatores de risco nas atividades do processo de gestão de dados científicos não 

seria apropriado. Assim, decidiu-se utilizar o método Delphi, essencialmente para a ordenação 

dos fatores de risco identificados a partir da revisão bibliográfica, sendo dada a possibilidade aos 

participantes de acrescentarem fatores de risco que considerassem importantes. Desta forma, o 

método Delphi foi utilizado não tanto para a identificação de riscos mas mais para a análise e 

avaliação dos mesmos. Relativamente ao método ELECTRE TRI-nC, considerou-se que a sua 

aplicação não seria apropriada, tendo em conta o “rumo” que a investigação estava a tomar, uma 
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vez que o método Delphi e a técnica das matrizes de risco (sugerida como complemento ao 

método Delphi) já são ferramentas que promovem uma boa avaliação dos riscos  

 Como trabalho futuro complementar à investigação, sugeriu-se a possibilidade de se realizar 

uma terceira ronda Delphi, onde fossem introduzidos os conceitos de verosimilhança e impacto 

dos fatores de risco apresentados. Desta forma, numa última iteração do método Delphi deveriam 

ser introduzidos estes conceitos de forma a que fosse possível construir uma ou mais matrizes  

de risco com estas opiniões dadas pelos especialistas, evitando a sua construção de forma 

subjetiva, como foi realizada. Outra sugestão como trabalho futuro seria a preparação de planos 

de tratamento de riscos, de forma a que fossem estipuladas algumas medidas de controlo e 

prevenção dos riscos. Com estas medidas, apesar de não se conseguir diminuir a probabilidade 

de determinado risco acontecer, poderiam ser diminuidos os impactos provocados por esse 

mesmo risco. 

 Como referido anteriormente, o método multicritério ELECTRE TRI-nC não foi utilizado dada 

a evolução da investigação, no entanto, considera-se que, como trabalho futuro, poderia ser 

estudada a hipótese de se complementar o trabalho desenvolvido com este método.  

 Finda a investigação, é possível concluir que apesar do tema em estudo ainda não ser muito 

falado na literatura, os resultados obtidos, apesar da baixa taxa de resposta, foram úteis para 

perceber a percepção que os especialistas (que não eram peritos na área em estudo, mas cujas 

investigações e projetos dependem de dados científicos) têm sobre o problema da gestão do 

risco na gestão de dados científicos. Tendo em conta os resultados, é percetível a importância 

da execução de um plano de gestão de dados e metadados como complemento aos dados  

científicos, na medida em que, estando contidas nestes documentos todas as informações 

necessárias relativas ao processo de gestão de dados, o risco a que os dados estão sujeitos é 

reduzido. Por outro lado, foi também notória que, segundo os especialistas , fatores de risco com 

probabilidades de acontecimento relativamente baixas fazem com que os mesmos não tenham 

tanta importância. No entanto, devem ser tomadas medidas de controlo e prevenção na medida 

em que, apesar da baixa probabilidade de acontecimento, os impactos podem ser graves.  

 Por fim, torna-se importante salientar a importância que a vertente de gestão do risco tem no 

domínio da gestão de dados. Através desta investigação foi possível identificar fatores de risco 

que podem ser aplicados a todos os casos concretos do problema de gestão de dados científicos,  

sendo que com estes fatores de risco genéricos já identificados, torna-se mais fácil executar a 

gestão do risco. Por outro lado, é também evidente a importância de uma boa definição e 

compreensão do plano de gestão de dados, o que pode fazer com que alguns fatores de risco 

possam ser eliminados (e, eventualmente, outros ainda emergir). 
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Anexos 

ANEXO A-1: Template para um PGD segundo a DCC 
 

DCC Checklist DCC Guidance and questions to consider 
Administrative Data 

ID A pertinent ID as determined by the funder and/or institution. 
Funder State research funder if relevant 

Grant Reference Number Enter grant reference number if applicable [POST-AWARD DMPs ONLY] 
Project Name If applying for funding, state the name exactly as in the grant proposal. 

Project Description Questions to consider: 
- What is the nature of your research project?  
- What research questions are you addressing?  
- For what purpose are the data being collected or created?  
Guidance:  
Briefly summarise the type of study (or studies) to help others understand 
the purposes for which the data are being collected or created. 

PI / Researcher  Name of Principal Investigator(s) or main researcher(s) on the project. 
PI / Researcher ID E.g ORCID http://orcid.org/ 

Project Data Contact  Name (if different to above), telephone and email contact details  
Date of First Version  Date the first version of the DMP was completed 

Date of Last Update  Date the DMP was last changed 
Related Policies  Questions to consider:  

- Are there any existing procedures that you will base your approach on?  
- Does your department/group have data management guidelines?  
- Does your institution have a data protection or security policy that you will 
follow?  
- Does your institution have a Research Data Management (RDM) policy?  
- Does your funder have a Research Data Management policy?  
- Are there any formal standards that you will adopt?  
Guidance:  
List any other relevant funder, institutional, departmental  or group policies on 
data management, data sharing and data security. Some of the information 
you give in the remainder of the DMP will be determined by the content of 
other policies. If so, point/link to them here. 

Data Collection 

What data will you collect 
or create?  

Questions to consider:  
- What type, format and volume of data?  
- Do your chosen formats and software enable sharing and long-term access 
to the data?  
- Are there any existing data that you can reuse?  
Guidance:  
Give a brief description of the data, including any existing data or third-party 
sources that will be used, in each case noting its content, type and 
coverage. Outline and justify your choice of format and consider the 
implications of data format and data volumes in terms of storage, backup 
and access. 

How will the data be 
collected or created? 

Questions to Consider:  
- What standards or methodologies will you use? 
- How will you structure and name your folders and files? 
- How will you handle versioning?  
- What quality assurance processes will you adopt?  
Guidance:  
Outline how the data will be collected/created and which community data 
standards (if any) will be used. Consider how the data will be organised 
during the project, mentioning for example naming conventions, version 
control and folder structures. Explain how the consistency and quality of 
data collection will be controlled and documented. This may include 
processes such as calibration, repeat samples or measurements, 
standardised data capture or recording, data entry validation, peer review of 
data or representation with controlled vocabularies. 

Documentation and Metadata 
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What documentation and 
metadata will accompany 
the data? 

Questions to consider:  
- What information is needed for the data to be to be read and interpreted in 
the future?  
- How will you capture / create this documentation and metadata?  
- What metadata standards will you use and why?  
Guidance:  
Describe the types of documentation that will accompany the data to help 
secondary users to understand and reuse it. This should at least include 
basic details that will help people to find the data, including who created or 
contributed to the data, its title, date of creation and under what conditions it 
can be accessed. Documentation may also include details on the 
methodology used, analytical and procedural information, definitions of 
variables, vocabularies, units of measurement, any assumptions made, and 
the format and file type of the data. Consider how you will capture this 
information and where it will be recorded. Wherever possible you should 
identify and use existing community standards. 

Ethics and Legal Compliance 
How will you manage any 
ethical issues? 

Questions to consider:  
- Have you gained consent for data preservation and sharing?  
- How will you protect the identity of participants if required? e.g. via 
anonymisation  
- How will sensitive data be handled to ensure it is stored and transferred 
securely?  
Guidance: 
Ethical issues affect how you store data, who can see/use it and how long it 
is kept. Managing ethical concerns may include: anonymisation of data; 
referral to departmental or institutional ethics committees; and formal 
consent agreements. You should show that you are aware of any issues and 
have planned accordingly. If you are carrying out research involving human 
participants, you must also ensure that consent is requested to allow data to 
be shared and reused. 

How will you manage 
copyright and Intellectual 
Property Rights (IPR) 
issues? 

Questions to consider:  
- Who owns the data?  
- How will the data be licensed for reuse?  
- Are there any restrictions on the reuse of third-party data?  
- Will data sharing be postponed / restricted e.g. to publish or seek patents? 
Guidance:  
State who will own the copyright and IPR of any data that you will collect or 
create, along with the licence(s) for its use and reuse. For multi -partner 
projects, IPR ownership may be worth covering in a consortium agreement. 
Consider any relevant funder, institutional, departmental or group policies on 
copyright or IPR. Also consider permissions to reuse third-party data and 
any restrictions needed on data sharing. 

Storage and Backup 

How will the data be stored 
and backed up during the 
research? 

Questions to consider:  
- Do you have sufficient storage or will you need to include charges for 
additional services?  
- How will the data be backed up?  
- Who will be responsible for backup and recovery?  
- How will the data be recovered in the event of an incident?  
Guidance: 
State how often the data will be backed up and to which locations. How 
many copies are being made? Storing data on laptops, computer hard drives 
or external storage devices alone is very risky. The use of robust, managed 
storage provided by university IT teams is preferable. Similarly, it is normally 
better to use automatic backup services provided by IT Services than rely on 
manual processes. If you choose to use a third-party service, you should 
ensure that this does not conflict with any funder, institutional, departmenta l 
or group policies, for example in terms of the legal jurisdiction in which data 
are held or the protection of sensitive data. 

How will you manage 
access and security? 

Questions to consider:  
- What are the risks to data security and how will these be managed?  
- How will you control access to keep the data secure?  
- How will you ensure that collaborators can access your data securely?  
- If creating or collecting data in the field how will you ensure its safe transfer 
into your main secured systems?  
Guidance: 
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If your data is confidential (e.g. personal data not already in the public 
domain, confidential information or trade secrets), you should outline any 
appropriate security measures and note any formal standards that you will 
comply with e.g. ISO 27001. 

Selection and Preservation 
Which data should be 
retained, shared, and/or 
preserved? 

Questions to consider:  
- What data must be retained/destroyed for contractual, legal, or regulatory 
purposes?  
- How will you decide what other data to keep?  
- What are the foreseeable research uses for the data? 
- How long will the data be retained and preserved? 
Guidance:  
Consider how the data may be reused e.g. to validate your research 
findings, conduct new studies, or for teaching. Decide which data to keep 
and for how long. This could be based on any obligations to retain certain 
data, the potential reuse value, what is economically viable to keep, and any 
additional effort required to prepare the data for data sharing and 
preservation. Remember to consider any additional effort required to 
prepare the data for sharing and preservation, such as changing file formats. 

What is the long-term 
preservation plan for the 
dataset? 

Questions to consider:  
- Where e.g. in which repository or archive will the data be held?  
- What costs if any will your selected data repository or archive charge?  
- Have you costed in time and effort to prepare the data for sharing / 
preservation?  
Guidance:  
Consider how datasets that have long-term value will be preserved and 
curated beyond the lifetime of the grant. Also outline the plans for preparing 
and documenting data for sharing and archiving. If you do not propose to 
use an established repository, the data management plan should 
demonstrate that resources and systems will be in place to enable the data 
to be curated effectively beyond the lifetime of the grant. 

Data Sharing 
How will you share the 
data? 

Questions to consider:  
- How will potential users find out about your data?  
- With whom will you share the data, and under what conditions? 
- Will you share data via a repository, handle requests directly or use 
another mechanism? 
- When will you make the data available?  
- Will you pursue getting a persistent identifier for your data?  
Guidance:  
Consider where, how, and to whom data with acknowledged long-term value 
should be made available. The methods used to share data will be 
dependent on a number of factors such as the type, size, complexity and 
sensitivity of data. If possible, mention earlier examples to show a track 
record of effective data sharing. Consider how people might acknowledge 
the reuse of your data. 

Are any restrictions on 
data sharing required? 

Questions to consider: 
- What action will you take to overcome or minimise restrictions?  
- For how long do you need exclusive use of the data and why?  
- Will a data sharing agreement (or equivalent) be required?  
Guidance:  
Outline any expected difficulties in sharing data with acknowledged long-
term value, along with causes and possible measures to overcome these. 
Restrictions may be due to confidentiality, lack of consent agreements or 
IPR, for example. Consider whether a nondisclosure agreement would give 
sufficient protection for confidential data. 

Responsibilities and Resources 
Who will be responsible for 
data management? 

Questions to consider:  
- Who is responsible for implementing the DMP, and ensuring it is reviewed 
and revised?  
- Who will be responsible for each data management activity?  
- How will responsibilities be split across partner sites in collaborative 
research projects?  
- Will data ownership and responsibilities for RDM be part of any consortium 
agreement or contract agreed between partners?  
Guidance:  
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Outline the roles and responsibilities for all activities e.g. data capture, 
metadata production, data quality, storage and backup, data archiving & 
data sharing. Consider who will be responsible for ensuring relevant policies 
will be respected. Individuals should be named where possible. 

What resources will you 
require to deliver your 
plan? 

Questions to consider:  
- Is additional specialist expertise (or training for existing staff) required?  
- Do you require hardware or software which is additional or exceptional to 
existing institutional provision?  
- Will charges be applied by data repositories?  
Guidance:  
Carefully consider any resources needed to deliver the plan, e.g. software, 
hardware, technical expertise, etc. Where dedicated resources are needed, 
these should be outlined and justified. 
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ANEXO A-2: Template para um PGD segundo a DANS 
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ANEXO A-3: Técnicas para as atividades do processo de gestão do risco 
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ANEXO A-4: Exemplos de possíveis ameaças à informação – ISO 

27005:2011 
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ANEXO A-5: Vulnerabilidades e métodos de avaliação de vulnerabilidades 

– ISO 27005:2011 
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ANEXO A-6: Tabela com fatores de risco e respetivas descrições 
 

Risk Factors Description 

(RM) Loss of Archived Data 

due to technological 
obsolescence 

Over time, media storage and hardware components can become 

obsolete. This problem is particularly acute for removable media, 
which though readable may have outlived any suitable reader device. 
In this way, it becomes impossible to read some data archived on 
removable media 

(RM) Loss of Archived Data 

due to component faults 

In a Repository, as in any system, any component may fail and when it 

happens, there can be data losses 

(DP) Loss of Original Data 
due to component faults 

A fail in the system being used in the research project that is being 
produced Original Data can originate the losses in that data 

(RM) Loss of Archived Data 
due to technological faults 

The infrastructure of the Repository, as the storage medium, is a vital 
component. A disk crash, for example, might cause sudden 
irrecoverable loss of archived data if not prevented 

(DP) Loss of Original Data 

due to an human error 

Data Producers often accidentally delete content they still need, or 

purposefully delete data for which they later discover a need. Human 
error is increasingly a cause of system failures  

(RM) Loss of Metadata about 
Archived Data 

Preserving Metadata is as important as preserving the Archived Data, 
as losing it may imply the inability to properly preserve and share the 
Archived Data 

(RM) Outdated Metadata 

about Archived Data 

Over long periods, passwords or keys can get lost or outdated; 

meaning the Repository also must put effort in keeping Metadata 
updated 

(DC) Insufficient or 
Incomplete Metadata about 
Accessed Data 

Metadata that is accessed proves to be insufficient or incomplete to 
understand the accessed data. For example, some references to other 
sources required by data consumers are not included 

(RM) Unauthorized Data 

Access 

Repositories are subject to cyber-attacks and other threats that may 

provide unauthorized Data Access 
(RM) Loss of Archived Data 

due to Organizational failure 

A long-term system view of a Repository must include not only the 

technology but also the organization in charge of it, which can die out 
(due to, for example, lack of funding or change missions) resulting in 
loss of Archived Data. This also can include political or social 

interferences 

(DP) Destruction of Original 
Data due to an attack 

Attacks can explore vulnerabilities of the research environment and 
the destruction or modification of Original Data 

(RM) Destruction of Archival 
Data due to an attack 

Attacks (including virus) can explore vulnerabilities of the Repository 
and the destruction or modification of Archival Data 

(DP) Original Data with 
confidentiality requirements 

not identified. 

If the original data has requirements for confidentiality, the Data 
Producer has to specify those requirements in the companion 

Metadata, and ideally also in the Data Management Plan 
(DP) Destruction of Original 

Data due to a natural disaster 

A natural disaster is unexpected and it can destroy the physical place 

and equipment where the Original Data has been created by the Data 
Producers 

(RM) Destruction of Archived 
Data due to a natural disaster 

A natural disaster is unexpected and it can destroy the infrastructure 
of the Repository 

(DC) Accessed Data is not 
trustworthy 

Sometimes Data Producers manipulate the Original Data in order to 
support their claims, a fraud that can propagate in the value chain 

(DC) Inaccurate Metadata 

about Accessed Data 

Metadata that is accessed doesn’t remain accurate as it moves 

through formats, hardware, or software. Metadata is biased 

(DC) Non understandable 
Metadata about Accessed 
Data 

Metadata isn’t clear in meaning and it isn’t easy to read, because, for 
example, it is written in a non-universal language 
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(RM) Loss of Data Archiving 
due to the lack of 

competencies of the 
Repository staff 

When the Repository staff doesn't have enough qualifications, the 
Data Archiving, Data Preservation and Data Sharing can be affected in 

a negative way 

(DC) Plagiarism in the reuse 
of Accessed Data 

The plagiarism can be defined as the use of data without identify its 
source and the person responsible for that can be legal punished. It 
can occur intentionally, due to the misconduct of the Data Consumer, 

but it also can occur unintentionally due to the lack of care 

(DC) Outdated Accessed Data  If the Original Data creation date or versions are not specified, the 
data can be outdated  

(DC) Accessed Data unusable If the data do not have enough Metadata or quality (like low quality 
images or graphics) it can be challenging to the Data Consumer 

(RM) Improper use of 
Archived Data 

Dishonesty of the Repository staff can lead to an improper use of 
Archived Data, against the expectations of the Data Producer 

(RM) Wrong interpretation of 

the Data Management Plan 
or Metadata 

The Repository Manager or the related staff fails in correctly 

interpreting the terms of the Data Management Plan or of the 
Metadata 

(DP) Insufficient Data 
Management Plan 

Data Producer doesn’t specify in the Data Management Plan all the 
details of the terms on how Original Data should be shared and 
preserved 

(DC) Violation of terms for 

Data Reuse  
 

In the DMP is specified that the data can be shared with a determined 

Data Consumer, but the terms of its reuse are violated, against the 
expectations of the Data Producer and out of control of the Repository 
Manager 

(RM) Data embargo is 
violated 

It is common Data Producers to request, in the metadata or the Data 
Management Plan, a period of embargo for Data Sharing, usually due 

to the intention to explore it before making it public  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


