
Universidades
vão ajudar
a tratar dados
sobre Lisboa

Colaboração permitirá
"programar e desenhar
novas políticas públicas"
acordo A Câmara Municipal de
Lisboa (CML) assinou esta sema-
na um protocolo com várias uni-
versidades para a criação de um la-
boratório digital de dados urbanos
relativos à capital, que, segundo o
presidente da Autarquia, permiti-
rá "programar e desenhar novas
políticas públicas". Entre as insti-
tuições abrangidas pelo acordo -
que inclui ainda o Laboratório Na-
cional de Engenharia Civil - estão
o Instituto Superior Técnico, a

ISCTE - Instituto Universitário de
Lisboa e a Universidade Católica.

Em comunicado, a Autarquia ex-
plica que, através do Laboratório
de Dados Urbanos de Lisboa, o

município vai disponibilizar da-
dos que possui a estas entidades.
Estas acederão, por sua vez, "a fer-
ramentas de analítica avançada na
Plataforma de Gestão Inteligente
de Lisboa, com vista a estudar for-
mas de criação de processos e algo-
ritmos que permitem prevere res-

ponder a todo o tipo de situações,
com base nos dados disponíveis",

Para Fernando Medina, presi-
dente da CML, este trabalho irá

permitir "conhecer melhor a rea-
lidade e [...] desenhar melhores
políticas públicas". Na cerimónia
de celebração do protocolo, o au-
tarca desafiou ainda as institui-
ções colaboradoras a proporem ao

município formas de trabalhar.

ABEKTA A OUTRAS INSTITUIÇÕES
Já a presidente do conselho direti-
vo da Fundação para a Ciência e a

Tecnologia, Helena Pereira, sa-
lientou, na ocasião, que a "Câma-
ra tem um enorme manancial de
dados que recolhe na sua ativida-
de", sendo "esta informação im-
portantíssima para a comunidade
académica e científica para desen-
volver estudos" em áreas como
transportes ou qualidade de vida.

A iniciativa é aberta a qualquer
universidade do país que queira
participar. "Esta colaboração entre
o município e a academia será útil
e terá reflexos práticos na vida das

pessoas e da cidade, pois, com base
em informação e dados tratados, a
tomada de decisão e a gestão de re-
cursos em áreas como a da higie-
ne urbana, do planeamento e ges-
tão urbanística ou da segurança
ganharão sustentabilidade acres-
cida", conclui, na nota, a CML.»


