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“Os cidadãos querem ser informados”: estudo de caso sobre o 
papel do Design no acesso e uso de Dados Abertos do Governo 
Juliana Morais – Universidade do Minho, Portugal. pg37972@alunos.uminho.pt 

Alison Burrows – Universidade do Minho, Portugal. alison.burrows@arquitetura.uminho.pt 

Paula Trigueiros – Universidade do Minho, Portugal. paula.trigueiros@arquitetura.uminho.pt 

Resumo alargado 

Introdução 

Os órgãos públicos estão entre os maiores criadores e coletores de dados em muitos domínios diferentes 
(K. Janssen, 2011). Na última década, de acordo com o relatório do Open Data Barometer (World Wide 
Web Foundation, 2018), governos em todo o mundo estão, aos poucos, disponibilizando seus dados não 
pessoais e não confidenciais em plataformas online para facilitar o acesso público a essas informações. 
Eles são motivados principalmente por valores como maior transparência do governo, inovação, 
colaboração e participação dos cidadãos (Gascó-Hernández et al., 2018). Esse fenómeno é possível 
devido aos Dados Abertos do Governo (DAG), que segundo Jurisch et al. (2015) são os dados publicados, 
produzidos ou comissionados por um governo, disponibilizados gratuitamente para uso, reutilização e 
redistribuição por qualquer pessoa. Podemos citar como exemplo desta abertura o portal do European 
Data Portal e o Portal de Dados Abertos da Administração Pública Portuguesa. 

Um dos objetivos centrais dos dados abertos é permitir que os cidadãos participem no processo de 
governança (Alatta, 2019), possibilitando gerar modelos de interação governo-cidadão, vistos como tendo 
vantagens sobre o papel tradicional de o governo fornecer serviços (Yildiz, 2007). Os DAG podem ajudar 
os cidadãos a monitorizar os gastos públicos, fiscalizar as ações dos órgãos institucionais, verificar 
informações fornecidas pelos media, mapear problemas e possíveis negócios, além de facilitar o 
esclarecimento de questões sociais complexas. É o caso da iniciativa promovida recentemente pela Casa 
do Brasil de Lisboa. Esta ONG lançou o projeto Migra Myths, que faz uso dos dados do governo português 
para desmitificar preconceitos sobre a imigração no território lusitano. O material analisado expôs que os 
imigrantes representam apenas 5% da população atual do país, segundo dados fornecidos pelo Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras (SEFSTAT – Portal de Estatística, 2019), contrariando a impressão popular de 
que Portugal estar a ser “invadido” por estrangeiros (Henriques, 2020). Ou seja, os dados, quando 
fornecidos de forma acessível, podem ajudar a esclarecer factos e a construir novas perceções baseadas 
na realidade e não em hipóteses ou em “fake news”, tornando-se uma fonte de conhecimento importante 
para uma sociedade mais esclarecida e consciente de seus direitos e deveres.  

Entretanto, algumas pesquisas (Dawes et al., 2016; Safarov et al., 2017; Susha et al., 2015) mostram que 
o desenvolvimento de plataformas e repositórios para aceder a esse conjunto de informações não são tão 
inclusivos quanto se propõem. Apesar da ênfase política no envolvimento dito “do cidadão”, os verdadeiros 
usuários de DAG geralmente não são "cidadãos" no sentido comum desse termo; são analistas de dados 
tecnologicamente qualificados, ou desenvolvedores de aplicativos que podem usar dados nos formatos 
técnicos em que se apresentam (Dawes et al., 2016). Para Susha et al. (2015), o uso de dados abertos 
exige conhecimentos estatísticos avançados e competências técnicas avançadas, limitando o seu uso a 
determinados grupos, gerando uma tensão entre o fornecimento de conjuntos de dados abrangentes e a 



satisfação das necessidades dos usuários com níveis variados de conhecimento e competências técnicas. 
Além de exigir que os cidadãos possuam competências específicas, muitas vezes os dados ofertados não 
são aqueles que parecem relevantes ou importantes para a maioria das pessoas - um fenómeno que Snow 
(2019) denomina “barreira de relevância”. Várias barreiras já foram identificadas na literatura (Cranefield et 
al., 2014; Gascó-Hernández et al., 2018; M. Janssen et al., 2012; Martin, 2014; Safarov et al., 2017; Snow, 
2019) a fim de compreender melhor os motivos que dificultam tanto o fornecimento, quanto o acesso e a 
utilização dessas informações pelo público em geral.  

A colaboração entre a sociedade civil e o governo é crucial para fazer com que os dados abertos 
funcionem para as pessoas (World Wide Web Foundation, 2018). Mas, de acordo com Janssen, 
Charalabidis, e Zuiderwijk (2012) - ainda nos primórdios das pesquisas com DAG, sobre a importância de 
estudar o usuário como elemento fundamental para o sucesso dos dados abertos - a visão do usuário é 
largamente negligenciada pela literatura. Safarov et al. (2017) dizem que se sabe muito pouco sobre quais 
os cidadãos que usam DAG, mas o mais importante é que não se sabe o tipo de utilização em que 
estariam interessados. Isto é confirmado mais recentemente por Purwanto et al. (2020) que dizem quase 
não haver investigação sobre o envolvimento do cidadão com o DAG. Com isso podemos perceber que 
este campo ainda está pouco explorado.  Nessa questão, abordagens inclusivas e participativas do Design 
podem acrescentar perspetivas relevantes sobre a temática, trazendo o usuário para o centro do processo 
de análise e de criação, de forma que a sua contribuição no processo seja, de facto, construtiva para a 
promoção e uso dos dados abertos. 

Cada decisão de Design tem o potencial de incluir ou excluir pessoas. O Design Participativo é uma força 
de mudança na criação e gerenciamento de ambientes para as pessoas (Sanoff 2011). Simonsen e 
Robertson (2013) dizem que o Design Participativo dá prioridade à ação humana e aos direitos das 
pessoas de participarem na formação dos mundos em que atuam, ou seja, é importante que a atuação do 
cidadão seja de facto participativa e não apenas passiva no processo de construção (Arnstein, 1969). Um 
dos valores que orientaram estrategicamente o Projeto Participativo é a importância de fazer com que o 
conhecimento tácito dos participantes entre em jogo no processo de criação do Design (Bjögvinsson, Ehn, 
e Hillgren 2012). Este conceito baseia-se no facto de que os membros da comunidade são especialistas 
nas suas situações particulares e podem ajudar a encontrar possíveis soluções. Ehn (Ehn, 2008) 
recomenda que o processo de co-criação deve soar familiar ao participante, transcendendo os limites da 
formalização, para que suas competências sejam aproveitadas da melhor forma possível. Num sentido 
geral, o objetivo da participação do cidadão é envolvê-lo na solução de problemas, o que acrescenta 
legitimidade a uma decisão e a perceção de que ela foi justa, aberta e democrática (Sanoff 2011). Nesse 
sentido os métodos de Design Participativo serão adequados para dar voz e incluir grupos distintos de 
usuários, que não estão a ser ouvidos pelos órgãos governamentais. 

O pensamento estratégico, não apenas administrativo, mas sustentável em termos de “crescimento 
inteligente”, defendido pela agenda económica e social da União Europeia (2011/833/UE, 2011) reforça 
a preocupação da divulgação de dados e informações governamentais pelos signatários, de uma forma 
ampla e preocupada com o desenvolvimento social, suportado por estatísticas e diversas questões sobre o 
desenvolvimento básico relativo à saúde, ambiente, criminalidade, dados económicos, entre outros. No 
entanto, tornar dados acessíveis não pode ser apenas entendido pela pura divulgação de informações em 
rede pública, não levando em consideração a sua formatação digital ou relevância para sociedade. É 
fundamental estudar de que forma se pode quebrar com as práticas correntes de “empilhamento de 
dados”, mas antes torná-los mais compreensíveis e intuitivos, ao alcance da diversidade de grupos de 
usuários que uma plataforma de dados poderá ter; pois usuários diferentes pertencem a comunidades 
diferentes, usam tecnologias diferentes e têm objetivos diferentes quando se trata de usar dados (Susha et 
al., 2015). A inclusão está, pois no centro dos temas que queremos abordar e é também a principal 
motivação do projeto de investigação que apresentaremos nesta conferência, contando contribuir e 
beneficiar da sua discussão. 

Contexto da pesquisa 

A pesquisa está a ser realizada com duas instituições públicas do município de Guimarães, no norte de 
Portugal: a Divisão de Sistemas Inteligentes e de Informação (DSII) da Câmara e o Laboratório da 
Paisagem. A DSII faz parte do Departamento de Administração Geral da Câmara e tem a função de 
dinamizar a adoção de tecnologias e processos inovadores no âmbito da gestão inteligente do território e 
da relação com os cidadãos. Já o Laboratório é uma associação privada sem fins lucrativos, resultante da 
parceria entre a Câmara de Guimarães e duas Universidades nortenhas, que se dedica ao 
desenvolvimento de projetos no âmbito da sustentabilidade ambiental. Devido à sua origem com fortes 
referências acadêmicas, a instituição funciona como um instrumento de suporte científico para ações que 
devem ser tomadas nas decisões políticas do concelho. Esse posicionamento técnico da entidade confere 
aos dados coletados por eles um caráter diferenciado em relação a outros órgãos governamentais, pois os 
dados colhidos já seguem um padrão para a coleta, armazenamento e gestão, amenizando algumas das 



barreiras, recorrentes em instituições públicas para o fornecimento dos dados abertos do governo ao 
público (Conradie & Choenni, 2014; Cranefield et al., 2014; Martin, 2014; Ruijer & Huff, 2016). Esse facto 
facilita o foco e direcionamento da pesquisa para entender quem são os potenciais usuários e que tipo de 
dados estarão interessados em utilizar. Para além da vocação científica, eles também possuem um lado 
social e de interação com a sociedade civil, o que lhes confere um caráter de laboratório vivo que tem 
como missão promover o conhecimento e a inovação, a investigação e a divulgação científica, contribuindo 
para uma ação integrada e participada das políticas ambientais (Laboratório da Paisagem, 2014). 

Este estudo focará apenas num dos projetos em que ambas as instituições intervêm, mais precisamente 
numa plataforma de dados abertos contendo alguns indicadores ambientais de Guimarães. Os dados que 
serão ofertados na plataforma serão coletados em tempo real por sensores instalados em pontos 
estratégicos do município, sendo assim possível mensurar alguns parâmetros em tempo real e saber como 
está a qualidade ambiental da região. 

Método 

O objetivo geral da pesquisa é estudar o papel do Design na promoção do acesso aos dados abertos do 
governo para criação de significados úteis para a sociedade. Este trabalho visa estudar, através de 
abordagens de Design Participativo e em parceria com o poder público, modos de envolver o cidadão na 
co-criação de valor e significado para os DAG, levando em conta seus interesses, capacidades, a fim de 
criar uma base de referência para promoção e uso desse material. O estudo foca num conjunto específico 
de dados, uma vez que os dados públicos têm uma grande variedade de características que podem 
resultar em diferentes benefícios e barreiras (Janssen, Charalabidis, e Zuiderwijk, 2012). Essa abordagem 
contextual e direcional do estudo é reiterada pelo relatório do Open Data Chater (T. Davies, 2018) que 
recomenda fornecer pequenos conjuntos de dados, ao invés de liberá-los em grande quantidade, 
objetivando gerar benefícios tangíveis para os cidadãos.  

Além de identificar a necessidade de investigar a visão do cidadão em relação aos DAG, com a revisão de 
literatura também foi possível perceber que muitas vezes as instituições públicas não estão aptas para 
fornecer o material de forma estruturada, devido a questões organizacionais internas. Logo, percebemos a 
importância de compreender em primeiro lugar, em que condições se encontram a instituição que irá 
fornecer os dados para posteriormente investigar a relevância que determinado conjunto de dados poderá 
ter para os cidadãos. Com base nessa premissa, a investigação será composta por três fases (Figura 1). 

Figura 1 - Diagrama das fases da pesquisa 

 

Na primeira etapa, em curso e descrita neste artigo, visando entender contexto e os objetivos das 
entidades fornecedoras dos dados, foram realizadas pesquisas em documentos oficiais para ajudar a 
estruturar as entrevistas com representantes do projeto. Os entrevistados foram divididos em dois grupos: 
o primeiro é composto por membros do corpo diretivo e o segundo é formado pelos técnicos responsáveis 
pelo projeto. Em seguida, com a informação recolhida, pretendemos fazer um mapeamento do 
Ecossistema, que é uma ferramenta que auxilia a capturar todas as funções-chave que influenciam o 
usuário, a organização e o ambiente de serviço, com base na troca de valor que gerarão entre si (Giordano 
et al., 2018). Esse mapeamento ajudará a perceber as nuances dos serviços e entender os objetivos 
pretendidos pela instituição. Isto é muito importante para alinhar as expectativas, tanto do poder público 
quanto dos cidadãos, sobre o projeto, na etapa da realização da dinâmica participativa com a comunidade. 
A terceira fase da pesquisa irá ser guiada pelos princípios de Design inclusivo, procurando assim uma 
representação de perspetivas equitativas para contribuir para soluções apropriadas e desejáveis para um 
leque variado de pessoas. 

 



Resultados esperados 

A pesquisa está no final da fase 1. As entrevistas estão sendo realizadas com amostragem em “bola de 
neve” e até ao momento da submissão do resumo, foram realizadas cinco das seis entrevistas previstas 
(ver Tabela 1).   Os participantes incluem membros das duas instituições e integrantes do corpo técnico e 
diretivo. O material coletado está a ser analisado no sentido de ajudar-nos a perceber as ações que a 
instituições já realizam, além de oportunidades de intervenção de design para o aprimoramento dos 
serviços que serão prestados. Este processo corresponde à fase 2 do projeto. 

Um ponto importante, resultante das entrevistas todos os entrevistados de ambas instituições, nos 
informaram que não foram feitas pesquisas sobre/com os usuários, mas reconhecem que seria relevante. 
Além disso, os dados que serão fornecidos foram todos definidos internamente, pelo grupo técnico que 
compõem o projeto, sem levar em conta outros pontos de vista.  

Esse facto é interessante, pois assim como na literatura os utilizadores ainda são pouco investigados, e 
com isso podemos perceber oportunidades de intervenção direcionada a essa questão.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Nomenclatura dos participantes, função, instituição a que pertence e situação para a pesquisa. 

 

Segundo D1, os cidadãos querem ser informados - mas de nada adianta se a informação fornecida não é 
compreendida; então, é importante encontrar a melhor forma de traduzir esse material para que seja 
relevante para comunidade. É evidente que para uma instituição o que importa é a conformidade e 
adequação dos valores numéricos aos padrões de qualidade; já para a população é importante que esses 
valores numéricos sejam apropriados e compreensíveis. Tal como nos disse D1: 

“No caso do projeto da qualidade da água, efetivamente nós temos uma ideia daquilo que nós 
achamos que pode ser importante para as pessoas terem acesso em termo de informação, mas 
nós não fizemos nenhuma análise do ponto de vista das pessoas no sentido de perceber se elas a 
querem ter e que tipo de informação que elas querem ter.” D1, 2020.  

Quanto à promoção da participação, D2 falou sobre a realização de oficinas participativas que foram 
realizadas com os cidadãos para mapear as situações de vulnerabilidades em relação ao meio ambiente e 
possíveis soluções para os problemas relatados.  

Para D2, a participação com os cidadãos acontece de forma inclusiva, pois o Laboratório da Paisagem 
disponibiliza vários canais de comunicação e atuação para os diversos grupos que compõem a sociedade 
local, como estudantes, comerciantes, empresários, cientistas e outros. Esse contacto que a instituição 
possui com o público poderá facilitar o recrutamento de integrantes para a etapa posterior de Design 
Participativo desta investigação. 

D3 comentou que já é possível ver a importância de usar os dados na tomada de decisão do Município, 
entretanto percebe o alto custo desse investimento para a Câmara e que ainda não tem previsão para o 
ROI (Retorno sobre o Investimento). Ele comenta o exemplo da Av. Dom João IV, na qual foi instalado um 
sensor, e através dele foi possível descobrir qual era o sentido da via em que passavam mais carros, 
curiosamente, os dados levantados eram diferentes da perceção que os técnicos tinham o que deixa 
evidente a importância de se basear em dados reais e não em hipóteses.  

Mesmo tratando-se de instituições ativas e conscientes do seu papel e da importância do envolvimento e 
participação dos cidadãos, observamos a falta dessa mesma participação, de facto, na conceção de 
plataformas, mesmo quando se destinam expressamente àquele mesmo objetivo. 

A grande abertura e disponibilidade dos técnicos e decisores, demonstradas no modo como colaboraram 
com esta fase do trabalho e o interesse genuíno que todos os participantes atribuíram à promoção de 
medidas que promovam o envolvimento dos cidadãos a quem respeitam os dados e informação, permite-
nos antever uma grande oportunidade para a este trabalho de investigação em Design.  

Paticipantes Função Instituição Situação 

D1 Corpo diretivo Laboratório da Paisagem  Entrevistado  
D2 Corpo diretivo Laboratório da Paisagem  Entrevistado  
D3 Corpo diretivo DSII  Entrevistado  
T1 Técnico Laboratório da Paisagem  Entrevistado  
T2 Técnico DSII  Entrevistado  
T3 Técnico DSII  Entrevista agendada 



Estamos cientes das limitações deste estudo e da atividade que se propõe na última fase deste trabalho – 
mas acreditamos no efeito propagador que pode ter quanto ao papel do Design no acesso e uso de Dados 
Abertos do Governo. 

Palavras-chave: Dados Abertos do Governo (DAG); Design Participativo; Inclusão.  
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PONTOS DE CONTATO

Bidirecional - incio pela entidade (com feedback)

Bidirecional - inicio pelo cidadão (com feedback)

PARTICIPAÇÃOPOTENCIAIS UTILIZADORES

Grupos 

Indivíduos

D1                  
Associação 

Vimaranense para 
ecologia

D1                   
Toda as Escolas 
Secundárias do 

Conselho 

PARCERIAS

Parcerias Governamentais

Parcerias pretendidas

Parcerias Académicas

Parcerias com a sociedade Civil

Parcerias com Empresas Privadas

D1                       
assessoramento 

técnico a SDII em 
relação aos sensores

T2                      
Vitrus              

empresa de gestão 
municipal,  parceria  
para receber dados 
do estacionamentos           

D1                  
Universidade do 

Minho

D1                  
Universidade de 

Tras dos Montes  e 
Alto do Douro 

D2                        
Universidade das 
Nações Unidas + 

Estrutura de Missão - 
pesquisa sobre a 

percep]ao ambiental 
do cidadao 

vimaranense 

D4                     
Parceria com a    
U. Minho para 

desenvolvimento 
de Soluções para 
apresentar esses 

dados

T2                       
Universidade do 

Minho

D3                        
"A tese do Pedro nos 

ajudou a perceber 
questões que sem ela 

não teríamos percebido, 
com focar não apenas 
em uma área macro, 
mas também fazer o 

zoom."

D1                  
Associação 

Vimaranense para 
ecologia

D1                 
Juntas de 
Freguesia

D1                  
Empresas privadas 
(Arriva e E.Leclerc)

D1               
Empresas do 

Ramo Turístico

P.03                     
Get Green

T2                      
Ubiwhere   

empresa que 
desenvolveu a 

plataforma.              

T2                      
Nearmaps          

base de mapas onde 
apresentamos os casos, não 

se trata de uma parceria, 
pois eles disponibilizam 

gratuitamente e nós usamos. 
A informação de transito é 

recolhida deles           

T2                      
Não temos, mas 

estamos em contato 
com a Wimágua, que 

também possui 
bastantes dados que 
poderão ser úteis na 

plataforma.            

T2                      
Comunicative 
Way que é das 

passarelas 
inteligentes  (será 

adicionado)        

D3                    

Teleférico da 
Penha

D3                      
complexo multiuso, 

qual a lotação, a 
quantidade de 

pessoas, até mesmo 
para planos de 

emergência

D3                      
Ave Norte, número 
de pessoas ciclovia 
e muralha ? dados 

turísticos

D3                      
Compania 

Telefônicas - para 
saber os dados de 

roaming

D3                      
Empresas de 

energia para saber 
os dados dos 

edifícios públicos

Experiência dos técnicos com os Dados Abertos do 
Governo

Potencial dos dados Característica dos dados

Percepção sobre a relação dos cidadãos com os DAG

DADOS

D2                        
existem vários níveis 
de informação que se 
podem produzir com 

os resultados de cada 
projeto.

D2                       
"estamos a falar de 

outros tipos de dados e 
que estão integrados e 

analisados para 
produzirem uma 

informação pública a 
dois níveis: tomada de 
decisão e informação."

D3                        
As cidades para 
começarem a 

implementar projetos 
relacionados com dados 

abertos, também tem 
que demonstrar ao 
executivo para que 
servem os dados.

D3                     

criar aquilo que 
são os modelos 

preditivos, 
analíticos

D1                     
Acredita que a 
divulgação dos 

dados aumenta a 
conscientização 

dos cidadãos

D1                         
A pessoas podem 

criar novos 
conjuntos de 

dados, a partir de 
dados fornecidos 

D1                     
Acredita que os 

dados  divulgados 
podem servir de 
base para outros 

projetos

D3                     
Neste momento 

estamos a ser um 
agregador de dados, 
e começamos a partir 

daí fazer esses 
modelos preditivos 
para o município.

D3                     

dados podem ser 
usados utilizados 

para aumentar 
efetivamente a 

participação cívica

T2                      
Tem que haver um 

sistema automático, 
via algoritimo, via 

computador que faça 
o alimentar desses 

dados para onde nós 
quisermos.              

T1                        
se eu tiver acesso ao 

histórico eu não 
preciso dos dados em 

bruto para nada,                   
dados em bruto 
são o histórico.

D2                        
Temos que relacionar as 
coisas todas dentro de 

um contexto, e não 
podemos analisar 

indicadores e nem dados 
se não forem 
devidamente 

contextualizados.

T2                      
adaptação dos 

formatos e criação 
de serviços 

específicos para a 
leitura desses 

arquivos de dados 
brutos.            

T1                        
sei que tem haver 

com os dados que eu 
faculto, o material 
que eu acedo, as 

permissões que eu 
dou quando entro em 

alguma plataforma

T1                        
eu não tenho 
problema em 
fornecer meus 
dados, até o 

momento em que 
eu seja prejudicado

OBJETOS DE DESIGN PARA PROMOVER DADOS ABERTOS DO GOVERNO

T2                      
para mim os dados 
não deveriam ter 
donos, mas isso é 
uma visão utópica        

T2                      
praticamente não 
existem dados em 

tempo real  
disponíveis nos 
repositório de 

dados      

Plataformas

D1                      
Juntas de 

freguesia, com elas 
conseguimos 

coordenar 
respostasa dar aos 

cidadão.

D1                  
Plataformas de 

pedido ao próprio 
município de 
Guimarães

D1                      
e-mail do 

Laboratório da 
Paisagem

T2                       
Ferramenta My 

Home City, 
presente no App 

Cityfy

D4                     
Plataforma do 

Orçamento 
Participativo

D1                         
A sede do 

Laboratório da 
Paisagem

D1                  
Redes Sociais do 

Laboratório da 
Paisagem 

(Facebook e 
Instagram)

D1                     
Site do Laboratório 

da Paisagem

Unidirecional (sem looping de feedback direto)

P.02                       
Ecorevista

P.01                  
Ecorevistas 
trimestral 

(impressas e 
disponíveis no site 

para download)

P.01                  
Publicações 
científicas

P.01                  
Livros 

P.01                  
News letter do 
Laboratório da 

Paisagem

Formatação da Informação para o cidadão

D1                        
"o modo como a 

informação chega e é 
percepcionada pelos 

cidadãos, ou seja, nós 
também precisamos ter 
noção do impacto que 
tem para o cidadão."

D1                      
cabe a nós, 

encontrarmos a 
melhor forma de 
traduzir esses 

dados e de 
disponibilizar.

D1                         
A informação deve 

ser de fácil 
percepção, que não 
seja alarmista, seja 

uma informação que 
os responsabilize e 
não que os alarde.                   

D1                         
A maneira como os 

dados são 
disponibilizados 

também é importante                    

T1                        
definir métricas 
para facilitar a 

compreensão da 
informação

D2                        
os dados tem que cair 

nas mão certas de 
quem tem o 

conhecimento para 
poder os tratar e 

fornece de uma maneira 
isenta e transparente.

Grupos 

D4                      
Contributos por via 

digital no site da 
Câmara

D1                      
telefone do 

Laboratório da 
Paisagem

D1                         
A Câmara Municipal 

pode direcionar questão 
do cidadãos que eles 
acham que o Lab. da 

Paisagem seja os mais 
indicados para resolver

D1                      
App My City

Plataformas de uso interno Plataformas para uso Externo (cidadãos)

Plataformas citadas nas entrevistas (Lab e SDII)

D1                     
Plataforma de 

monitorização da 
qualidade da água 
em tempo real, uso 

interno

D1                    
Plataforma interna 
para gestão dos 

dados coletados por 
eles

D1                     
Ave para todos 
Base de dados 

interna, composta 
pelos dados 

coletados pela ficha 
de campo (citizen 

science)

D4                     
Get Green

Conjuntos de Dados citados nas entrevistas

pertencentes ao Laboratório da Paisagem Pertencentes à SDII

D1                     
Dados da 

Biodiversidade 
Vimaranense 

coletados pelo 
Laboratório

D1                     
Dados do Rio Ave 

coletados pelos 
cidadãos (Citizen 

Science)

D1                     
Dados da 

Biodiversidade 
Vimaranense 

coletados pelos 
cidadãos (Citizen 

Science)

Pertencentes à outras entidades governamentais

T2                         
Fila de espera do 

Balcão de 
atendimento ao 

cidadão, proveniente 
da Waremase

T2                         
Número de vagas 

disponíveis em 
quatro parques 

públicos de 
Guimarães, 

proveniente da Vitrus

T2                         
Número de 
ocorrências, 

proveniente do App  
CityFY

Pertencentes à outras entidades privadas

Objetivo pretendidos com as plataformas

T2                      
Plataforma de 

Inteligência 
Urbana  que vai 
ser de apoio a 

decisão            

T2                      
Plataforma 

Operacionais 
internas para uso 

dos técnicos      
Até agora são 6           

D1                     
App ficha de campo 

para os cidadãos 
preenchrem 

informação sobre o 
rio

D1                     
Plataforma/ App da 

Biodiversidade 
(citizen science)

D1                     
Ave para todos 
Plataforma para 
expor os dados 

coletados pela ficha 
de campo (citizen 

science)

D1                 
Plataforma dos 

Indicadores 
ambientais de 

Guimarães

T2                      
Plataforma de 

Desenvolvimento 
Economico          

T2                      
Plataforma de 
Informação ao 

Público          

D1                     
Dados do Rio Ave 

coletados pelo 
Laboratório

D4                       
As 4 estações 
ambientais de 

Guimarães

T2                       
As 4 estações 
ambientais de 

Guimarães          

T2                      
Novos sensores 

para medir o fluxo 
e o sentido dos 
carros em 4 vias 
estratégicas da 

cidade.         

T2                      
Dados dos gastos 

de energia do 
município, 

proveniente da 
EDP.         

T2                      
Database de 

Mapas gratuitos, 
proveniente do 

Nearmap       

D1                    
Dados do Rio Selho 

coletados pelos 
sensores

D1                     
"colocar os cidadão 

com agentes 
fiscalizadores da 

análise da qualidade 
da água, da 

qualidade das 
margens"

D1                     
fornecer informação 
para que as pessoas 
se responsabilizem 
pela qualidade das 

nossas linhas 
d?águas e afins.

T1                       
fornecer informação 

em tempo real

T1                       
fornecer informação 
de forma acessível 
para as pessoas

T1                        
possibilitar que os 

cidadãos possam ver 
o estado das coisas 

em função dos 
diferentes projetos 

que estão a 
desenvolver

T1                        
uma plataforma 

eco-friendly muito 
prática, explica as 
pessoas o que são 

certos parâmetros em 
relação a qualidade do 
ar, ao ruído, etc, ect.

D2                        
plano de ação 2020/2021 a 

instituição deuma 
plataforma com a 

integração de vários dados 
de vários indicadores, 
portanto produção de 

informação para o público e 

para tomada de decisão.

D4                        
O objetivo é 

mesmo esse, já 
que existem os 

dados, tentamos 
disponibiliza-los a 

comunidade

D3                     

Informar o cidadão. 
Para o publico saber 
o que o que é o plano 

estratégico do 
município estar a ser 

cumprido

Forma de  interação dos cidadãos com as plataformas

T1                     
uma plataforma 

draft dos recursos 
hidricos que 

evoluiu para a 
plataforma dos 

sensores

Citizen Science Informativa

D1                     
Citizen Science.    

"dar às pessoas a 
possibilidade de que 

elas possam ser 
cientista quase que 

por um dia."

D1                        
"a população que 

integra esse projeto 
ao garantir o registro 
fotográfico, [...] que 
depois incrementa 

essa base de dados 
aberta"

T1                        
os dados serão 

fornecidos para o 
cidadão de forma 

indireta .

D1                      
Os cidadãos vão 
ajudar a construir 

uma base de 
dados para a 
bidiversidade.

D4                    
vamos representar 
graficamente esses 
dados, não vamos 

usar tabelas,

T2                       
não é uma plataforma 

iterativa, é uma 
plataforma informativa, 

ou seja, não há forma do 
utilizador ter qualquer 

feedback com a 

plataforma       

D4                       
Feedback sera 

feito pelos canais 
já fornecidos pelo 
município, e nao 

direto na 
plataforma

D3                      

Nos queremos que [a 
plataforma] não seja um 

serviço estático.

T2                       
simplificar a 

informação para 
agregar os 

infoexcluidos

Oportunidades de intervenção por design

Participação do cidadão na definição das Plataformas Feature Creep

D1                       
No caso da 

Biodiversidade, não foi 
feito pesquisa sobre qual 

informação o cidadão 
queria, mas como o app 

já existe já dá para 
avaliar esses pontos

D1                       
No caso da caso da 

água também não foram 
feitas consultas aos 

cidadãos.

D4                     
nao focar apenas 

nos dados 
ambientais para 

rentabilizar o 
investimento

D4                       
com a plataforma a intenção 

foi essa, aos poucos ir 
eliminando algumas que 

estão ali e não fazem sentido 
porque são pouco utilizadas 
e tentar, naquelas que são 
utilizadas, intensificar os 

pontos fortes

T2                       
Se inspiraram nos 
erros cometidos 

pelas outras 
plataformas para 

evita-los na 
costrução da P.I.P.          

T2                       
os dados foram 

definidos de 
acordo com os 

dados dos 
sensores que 

temos

D4                       
Dados definidos 

internamente, com 
base nos sensores 
que nós tínhamos

D4                      
referencias de 

outros municípios 
influenciaram a 

escolha do modelo 
da plataforma

T2                       
(Na P.I.P) a maior 
parte das coisas 
são ambientais, 
mas lá está não 

existe essa 
restrição.           

D2                        
cabe a nós produzir 

informação que possa 
ser percebida pela 

maior parte das 
pessoas

T1                        
os dados vão sofrer 
uma espécie de um 
arranjo para que as 

pessoas possam 
facilmente perceber 
aquilo que lá está.

D4                       
as pessoas  
percebem 

graficamente mais 
rápido os que 
esses dados 
querem dizer

D2                         
O número tem que 

ser traduzido em um 
resultado visual para 
um público em geral 

e tenha que ser 
percebido por ele

D1                     
valores numéricos sejam 

traduzidos num outro 
tipo de informação, que 

seja mais fácil de ser 
percepcionada, seja pelo 

ponto de vista da 
informação gráfica.

D1                        
os cidadãos querem 
ser informados - mas 
de nada adianta se a 
informação fornecida 
não é compreendida;             

Mecanismos de Consulta entre o cidadão e o governo 

Mecanismos de Conciliação entre o cidadão e o governo

Mecanismos de Parceiria entre o cidadão e o governo

Mecanismos de Participação

P.01                     
Orçamento 
Participativo

P.03                   
Orçamento 

Participativo das 
Escolas

P.01                      
App My City

D2                       
Conselho 

Consultivo da 
Estrutura de 

Missão

D1                    
App Biodiversty Go 
(Citizen Science)

VALOR DOS DAG

D2                       
As pessoas têm 

barreiras quando os 
dados são 

apresentados a elas 
de uma maneira que 

elas não a 
compreendem.

Formato como os dados são disponibilizados aos cidadãos

T1                        
se a informação não 
for acessível para as 
pessoas elas não irão 

usar a plataforma

D1                     
como a informação 

chega e é 
percepcionada 
pelos cidadãos

T2                      
vão ter negócios 
com os dados e 

isso mata um 
bocadinho a 

partida a politica de 
dados abertos         

P3                  
venda dos dados 
como modelo de 

negocios

BARREIRA AOS DADOS ABERTOS DO GOVERNO

Gestão da Informação

D4                           
Foi tudo crescendo e evoca 
problemas de gestão  e as 

pessoas com as informações 
dispersas fica mais difícil de 

conseguir perceber os 
serviços que existem, ou 

seja,o serviço existe, mas 
fica difícil encontra-lo

D1                      
um dos problemas 
muitas vezes da 

informação é ela está 
distribuídas por sítios 
a mais e não ser fácil 

a localização

T2                       
Há um grau de 

informação que pro 
cidadão é 

interessante e outro 
que acaba por se 

perder.          

D4                         
o exagero de 

plataformas que 
existem sem 

nenhuma conexao 
entre si

D4                      
Não ter informação é 

muito mal, mas também 
ter excesso de 

informação acaba por 
nos... O difícil é 

encontrar o ponto de 
equilíbrio, e esse é que é 

o segredo.

D4                      
Ter que instalar e 
desistalar app de 

acordo com a 
cidade que vai. ex. 
app de transporte 

publico

T2                      
(para o cidadão) 

Informação 
demasiada, é má 
informação,tem 

que ser mais 
objetiva.            

D1                      
Ele não compreendeu 
o sentido em que os 
Dados Abertos estão 

inseridos na 
pergunta, ficou muito 
amplo. (talvez tenha 

que reformular)

T1                        
Eu não sei o que é 
ao certo o que são 
os dados abertos, 

o que isso 
significa.

T2                      
Não soube como 
discorrer o tema 

inicialmente         

Tempo

T1                        
instalação dos 
equipamentos, 

demanda tempo 

Não percebem o termo (DAG)

Dados Disponíveis sob demanda

D1                     
objetivo, em alguns 

dos projeto, de 
disponibilizar mais 

dados (poucos 
dados 

disponibilizados)

D1                   
dados que nós 

podemos 
naturalmente ceder 

sempre que o âmbito 
é o desenvolvimento 

de projetos

D1                  
Conjunto de dados que 
estão disponíveis, mas 
não estão publicados, e 
se não estão publicados 
são sempre mais difíceis 

de partilhar

D4                  
muitas vezes há 

projetos, mas não 
há dados.

FinanceirasGestão da Comunicação

T1                        
Alto custo para 

comprar e instalar os 
sensores

Manuseio dos dados externos

T2                      
Disposição dos 

dados em formato 
bruto, sem um 

serviço de analise de 
dados intgrados que 
facilite o processo         

T2                      
já nem sequer nos 
contentamos com 
ficheiro excel, pois 

isso requer um 
trabalho manual de 

alguém.             

T.02                      
Arquivos em 
formatos não 
legiveis por 

máqinas, como 
pdf.        

Dados provenientes de empresas privadas

D3                    

Restrição de dados do 
governo, por parte das 
empresas privadas, que 

eles consideram 
importante que sejam 

abertos

T2                      
Dificuldade de ter 
acesso a dados 

institucionais que 
vem do privado         

Complexidade de Instalação do sistema

T1                        
instalação dos 

equipamentos é 
complexo

D3                     
inoperabilidade 

entre as 
plataformas e 

alguns conjuntos 
de dados

Não Percepção das Barreiras

D4                   
nesse momento 

não existe 
barreiras.

T2                      
"Para mim, não 

percebo barreiras 
por parte do 
governo."       

Negócios

Políticas

D3                      
uma vertente que é a 

competitividade entre as 
cidades. Penso que as 
cidades que queiram ou 

não disponibilizar os 
dados, possam ter um 

pensamento

Qualidade do Serviço

Sugestões de soluções para as barreiras

Valores pretendidos para os cidadãos 

D1                  
Conscientização 

ambiental do 
cidadão

D1                  
Informar as 

pessoas

Valores pretendidos para o governo

D3                     

dados são 
utilizados para 

atomada de 
decisão

D1                       
Eu diria que a 

participação pública é 
determinante na 

ciência, é 
determinante em 
qualquer projeto.

D1                       
ter uma participação 
pública e ativa, em 
todos estes projeto, 

para que a população 
ao mesmo tempo se 

responsabilize.

D1                     
capacidade da 
participação 
pública de 
Guimarães 

elogiada pela 
Comissão da EU

D2                       
há efetivamente 

um grupo de 
pessoas que é 
difícil atingir e 

ainda é preciso 
perceber o porque

D2                       
esforço por 

desenvolver várias 
formas de 

comunicação ex. 
ecorevista para os 

infoexcluidos

D2                        
Guimarães é um território 

muito disperso e muito difuso 
com um contexto social 

extraordinariamente diverso 
e por isso é complicado ter 

ainda a noção de que 
estamos ainda a alcançar 

toda a gente.

D2                       
Plena não e 
inclusiva sim

D2                       
Eu não tenho essa 

percção ainda. 
percepçao da participaçao 

em guimaraes

Percepção sobre a Participação

1.1.1.Utilização dos Dados para formação educacional

Utilização dos Dados para Informação ? sem feedback

Outros Objetos para promoção dos dados abertos

D1                     
Eco Revista - 

Revista Municipal 
Trimestral (Digital 

ou impressa)

D1                   
Publicações 
Científicas

D1                      
Livros

D1                      
projetos 

educacionais do 
Laboratório da 

Paisagem 

D2                        
Programa Pegadas e 

Ecoparlamento

D1                     
Programa Pegadas

T2                      
(A visualização dos 

dados) vai depender 
muito das 

necessidades que 

forem criadas.                

T2                                             
Os dados são os 
mesmos, diferem 

conforme aquilo que 
eu quero mostrar e a 
forma que eu quero 

mostrar.          

D3                       

nós queremos criar dois 
nichos de mercado. Um  
é o cidadão, e o outro é 
para o desenvolvimento 

econômico

T2                                             
É preciso separar os 
dados do que são as 

plataformas de 
visualizá-los           

T1                       
Informação mais 

interessante 
disponível na internet 

D1                  
Banco de 

Voluntários de 
Guimarães

D1                  
Brigada Verde 

Voluntários com foco 
em questões 

ambientais, grupo 
criado pelo 
laboratório

D1                  
Empresas Privadas 

(restauração, a 
hotelaria, ao 

turismo, a 
cultura) 

T2                         
E a informação que o 

cidadão procura, o 
cidadão não quer uma 
lista de coisas em que 

ele vai ver ponto a ponto 
e vai tirar uma relação 

dali.            

D4                       
As escolas

D1                   
Corpo de 

Voluntário de 
Guimarães

D1                   
Brigada Verde

D1                   
Toda as Escolas 
Secundárias do 

Conselho 

D4                       
Dados definidos 

internamente, sem 
consultar os 

cidadaos

D4                    
(Não consultamos os 

cidadãos), neste 
momento é mesmo 

aquilo que nós 
achamos, pode nem 
sempre ser o correto

T1                      
Então eu acho que faz 
todo sentido fazer um 
inquérito as pessoas 

para saber para onde vai 
tudo isto Se todo mundo 
diz que não serve para 

nada, se calhar 
pensávamos duas vezes

T1                      
Não consultamos o 

cidadão E isso não 
foi feito, mas ainda 
estamos em tempo 

de fazer, heim? 
Atenção!

T1                      
Não consultamos o 

cidadão, mas isso faz 
sentido. Fizemos isso 
em outros projetos, 
como os Ecopontos

D1                       
necessidade de saber 

que dados a população 
deseja ter, como esses 

dados interferem ou não 
nos interesses da 

população

T2                       
Se calhar temos 

que fazer isso que 
falaste e tentar 

expor a plataforma 
a opnião da 
comunidade. 

D3                     
Lisboa como grande 
disponibilizadora de 

dados, na plataforma 
oficial, a National 

Acess Point, foco na 
mobilidade.

D3                     

Concorda que existem 
poucos dados em tempo 
real e que a maior parte 

fornecida são dados 
estáticos

T2                         
o objetivo da 

plataforma de dados 
abertos do governo, 
não é comercializar 

dados, é 
disponibilizar.        

T2                      
Nasceu e será uma 

ferramenta para 
informação ao 

público.            

T2                        
tentar mostrar o 

que nós estávamos 
a fazer aqui no 

município com a 
criação desta 

divisão

T2                       
que seja uma 

informação de fácil 
visualização e com 

animação, uma coisa 
que não seja chata 

de consultar,

De gestão e legislação Económicas

D1                         
a grande 

Plataforma de 
dados abertos de 

Indicadores 
Ambientais de 

Guimarães

De Acesso

Percepção das barreiras dos cidadão

D1                     
Passar fiabilidade 

ao informar os 
dados aos 
cidadãos

D1                      
Os cidadãos não 

conseguirem 
perceber a 
informação 

passada

D2                         
A única barreira que 
existe é as pessoas 
terem a consciência 

que um número 
isolado não tem 

interpretação possível

D1                      
Os cidadão Não 

saber usar e 
manusear os 

dados

D2                       
Falta de formação 
para o cidadãos 

manusear os dados

D2                       
Literacia digital

T2                      
Literacia digital        

T1                        
as pessoas não 
querem fornecer 

dados ao governo, 
mas fornecem para 

app e sites de 
compra sem 

problema

Técnicas

D3                     
Necessidade de provar o 

valor dos dados as 
autarquias

D4                       
Se o serviço não for bem 
feito, se calhar a pessoa 
nunca mais interage com 

a plataforma, então a 
plataforma acaba por se 
um insucesso, não pela 
plataforma, mas sim por 

conta do serviço

T2                       
não queremos lançar 
uma plataforma com 
pouca informação e 
que aos poucos vá 

crescendo,  isso pode 
a partida matar a 

utilização.       

T2                      
Não foi feita 

nenhuma pesquisa 
para saber quais 
dados os ciddão 
tinham inteesse         

D3                      
Não consultaram o 
cidadão, decidido 

com base na 
experiência deles

D1                  
Idosos 65+

D1                  
Pessoas que 
desenvolvem 

projetos

T1                       
estudantes 

universitários 

T1                       
pesquisadores

D2                       
+65 anos

D2                       
residente na zona 

urbana

D2                       
residente na zona 

agricula

T2                      
Infoexcluídos       

D2                       
Infoexcluídos

D4                    
Pessoas que tem 

projetos

D3                     

Empresários, 
investidores e 
comerciantes.

D3                     

dados são 
utilizados para 

atomada de 
decisão

D3                     
Existem aqui tantos vetores 

que nós podemos 
acrescentar valor aquilo que 
é a cidade, que no limite nós 
precisamos fazer o executivo 
ver que esses dados podem 

trazer e preconizar estas 
iniciativas na sociedade em 

si.

D3                     

dados são 
utilizados para o 

crescimento 
econômico

D3                      
Em termo de 

vetores, os valores 
que podemos 

entregar são vários

D3                      

Entregar melhores 
serviços na área 

do turismos

D3                      
Criar políticas para 
melhorar questões 

sobre o 
desenvolvimento 

sustentável do 
meio ambiente

D3                      
Criar programas 

educacionais mais 
direcionados

D3                     

valor acrescentado 
daquilo que é a 
percepção das 

realidades com os 
dados

D4                  
nesse momento o 

valor para a cidade 
é mesmo com as 

decisões

D2                       
informação para a 
tomada de decisão

T1                       
tudo relacionado com 

o ambiente e que 
enfoca em informar e 
formar as pessoas, 

eu acho que é 
importante.

D1                  
Transparência

T2                        
ao dar informação ao 

cidadão os ajudamos a 
melhor as suas decisões 

e por consequencia 
ajuda a melhorar a 

cidade.     

T2                       
Informar aos 

cidadãos para eles 
poderem de 

alguma forma 
exigirem  da 

câmara 

D3                     

dados são 
utilizados para 

informar o público

D2                       
informação ao 

público

T1                       
Dados como 

ferramenta para 
ajudar os cidadãos a 

avaliar o governo.

T2                       
Auxiliar na tomada 

de decisão

D1                     
Redes Sociais do 

Laboratorio

D1                     
Site do Laboratório

T2                       
Site da Câmara de 

Guimarães

D2                       
Eco Revista - 

Revista Municipal 
Trimestral (Digital 

ou impressa)

D1                     
Newsletter

T2                       
Meios tradicionais 
já existentes da 

Câmara

D1                     
conselhos consultivos 
com os cidadãos com 

os diversos 
stakholders também, 
com industrias, com 
bases de voluntários

D2                       
19 sessões 

participativas para 
debater tópicos do 
desenvolvimento 

sustentável

D4                   
"solicitamos as próprias 

instituições que 
mobilizem mais pessoas 

ligadas ao ponto de 
interesse. Depois 

analisamos o que é 
possível ou não de 

incorporar."

D4                  
fórum de discursão 

pública                        

D4               
recolhemos 

contributos por via 
digital                      

T2                       
Site da Câmara

D4                      
OP das escolas 

solicitou a primeira 
estaçao ambiental 

de Guimaraes.

D3                        
os dados não são 

financeiramente fáceis 
de se obter.Tem sempre 

encargos e 
constrangimentos.

D3                        

as autarquias e os 
executivos das 

autarquias precisam de 
começar a ver o valor 

dos dados em si, o 
retorno do investimento 
que existem nos dados.

D4                  
Sensores 

avariados e nao 
ajeitados por falta 

de verba  Ex.: 
barcelona

D4                  
Custo para 

manutençao dos 
Sensores

T2                      
alto custo para 

comprar e instalar 
os sensores         

D4                   
Neste estado ainda está 

tudo muito 
indeterminado, não 

sabemos qual o melhor 
caminho a seguir.

D4                
Dados do Governo 

disponibilizados 
caso sejam 

solicitados para 
determinado fim ou 

projeto

T1                        
os dados brutos 

podem ser fornecidos 
em caso dos 

cidadãos precisarem 
para uma tese ou um 

projeto específico 

T1                     
problemas com a 

empresa que 
forneceu os sensores 
sobre a licença dos 

mesmo. 

D3                    
depêndencia de 

determinada plataforma 

T2                      
Liberação dos 

dados de acordo 
com estratégias e 

interesses  
políticos.        

D4                   
Competitividade entre 

cidades.

D1                     
formar, capacitar e 

sensibilizar as 
pessoas para que 

elas possam 
entender aquilo que 
elas estão a aceder.

D2                       
alerta sobre a 

importância de educar 
o cidadão para 

aprender a manusear 
os dados

D4                  
Vender os dados  
para empresas 

modelo de 
negocios para 

sustentar a propria 
estrutura

D4                    
App my city que 

centraliza as várias 
plataformas

D3                     
deveria existir um 
suporte legislativo 

que obrigassem que 
esses dados fossem 
público a entidade 

que contrata 
determinado serviço

D4                     
nós temos dados e 

as pessoas têm 
projetos

D3                     
Melhorar a gestão do 

repositório dos dados a 
nível nacional para que 

as cidades possam 
depositar lá seus dados 

em tempo real

D2                        
sera realizado em 

2021 um questionário 
com a sociedade 
vimaranensa para 

perceber os impactos 
das medidas 
ambientais

T1                        
inquéritos 

Legislação e questões de privacidade

D1                    
nova regulação 

apertada, também da 
proteção de dados e 

que os projetos 
quando são feitos em 
parcerias com outras 

entidades

T1                        
as pessoas que tem 
muita resistência a 
essa questão dos 

dados e da 
informação, acham 
que e invasão de 

privacidade

D4                  
Questões de 
privacidade

T2                       
não temos 
nenhuma 

plataforma apenas 
para os indicadores 

ambientais.          

Para os cidadãos

Para o Governo

T2                      
EDP             

fornecimento de 
dados de energia 

de edifícios 
governamentais.              

T2                      
Endesa             

fornecimento de 
dados de energia 

de edifícios 
governamentais.              

T2            
(Ecosistema dos dados 
do município)Incluísse 
sempre outras divisões. 
Mas na construção sim, 

somos nós.                  

D2                        
Laboratório da 
Paisagem esta 

conectado com a 
Estrutura de missão, 
pelos valores e pela 

divisão da sede física

T2                       
Lab. Da Paisagem  

nos fornecem alguns 
dados que nos são 

úteis             

D2                        
DSII faz parte da 

equipe que 
desenvolvrá a 
plataforma de 

integração de vários 
dados de vários 

indicadores

D4                     
Suporte tecnico do 
Lab. da Paisagem 

para montar

D3                    

Lisboa            
D4                     

Outras Cidades: 
Águeda, Porto e o 

quadrilátero

T2                      
Técnicos do 
município                   

T2                      
Waremese          

filas de espera no 
balcão único         

T2                      
Poder Executivo                  

T1                        
Estudantes 

universitários, 
pesquisadores 

D1                  
Estudantes 

universitários, 
pesquisadores

D2                       
Publico escolar

T2                       
Estudantes 

universitários, 
pesquisadores 

D4                      
Estudantes 

universitários, 
pesquisadores 

D3                        
Estudantes 

universitários, 
pesquisadores 

D4                     
Casa e o Gabinete 

da Juventude, 
onde vamos 

consultar os jovens

D1                   
Citizen Science 
Parceria com o 
cidadão para 

coleta de dados 
científicos

D4                    
ONG AVE

D2                         
Escolas

T1                        
Citizen Science 
Parceria com o 
cidadão para 

coleta de dados 
científicos.
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Anexo 5 - Diagrama de Afinidades
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