Estudo de boas práticas e condições de
construção de plataforma de gestão de
informação necessária à geração de
inteligência na gestão do território nacional
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Objetivos gerais do estudo para desenvolvimento de Plataformas Gestão Informação
(PGI’s)
A incorporação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) em áreas de gestão da cidade, permite alcançar
inúmeros benefícios:
Antecipar problemas críticos no abastecimento de eletricidade de forma automatizada, em tempo real, com
melhor eficiência energética
Monitorizar e controlar equipamentos de gestão de resíduos em tempo real e reduzir custos operacionais na
recolha dos mesmos
Gestão integrada da frota de equipamentos públicos, melhor controlo do consumo de combustíveis, e
controlo a 100% do binómio “horas dos trabalhadores” e “uso dos veículos
Gestão centralizada da rega nas zonas públicas, acesso remoto aos equipamentos e aumento da eficiência
operacional
Acesso remoto em tempo real a imagens de vídeo vigilância, criação de sensores para alarmes automáticos,
reação eficiente a eventos potenciais, e ultimamente melhoria da segurança

Criação de
valor

Suporte à tomada de decisão das políticas públicas e dos
atores económicos e sociais

Criação de novos serviços mais adaptados às necessidades
dos cidadãos

Melhorar o desempenho dos territórios

Atrair investimento nacional e investimento direto
estrangeiro
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Limitações e obstáculos identificados na gestão de informação em Portugal
GESTÃO DE INFORMAÇÃO

PLANOS /SILOS DE INFORMAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DE PGIs



Identificação dos silos de informação



Integração da informação do município



Constrangimentos legislativos e regulatórios



Restrições técnicas



Restrições operacionais



GOVERNAÇÃO DE DADOS

VALOR ECONÓMICO E SOCIAL DOS DADOS
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Organização e responsabilidade das áreas operacionais do
município



Gestão do ciclo de dados



Objetivo da gestão de dados/ plataforma



Valor que é entregue aos cidadãos através da gestão de
dados/plataforma
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Grandes áreas de desenvolvimento da inteligência do território
Interoperabilidade entre sistemas

Integração dos planos de informação
►

Discutir e propor legislação
►

Interoperabilidade

Planos de
informação

Liquidez e financiamento
►

Legislativo

Dados
abertos

Deve disponibilizar-se dados em
formato aberto para possibilitar a
contribuição de developers na
criação de novos produtos e
serviços

Confidential – All Rights Reserved – ANMP

Deve permitir-se a
interoperabilidade entre sistemas,
combinando entre si diferentes
conjuntos de dados, possibilitando
a geração de novos ou melhores
produtos e serviços

Liquidez

Deve haver um trabalho no foro
legislativo para criar regulação,
definir standards e envolver os
reguladores, demais agentes
públicos e privados

Dados abertos
►

►

Os dados do Município devem ser
integrados com os dados
provenientes de outras fontes
como a Administração Pública e
entidades de setores de utilities,
incluindo de players privados
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Deve haver cooperação entre
municípios de forma a colmatar os
problemas de liquidez e
financiamento, não só no
investimento inicial necessário
para um projeto de PGI, mas
também para a manutenção e
gestão contínua
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Interoperabilidade entre sistemas permite disponibilizar serviços inovadores

GOVERNO

INFRAESTRUTURAS

CIMs

TRANSPORTES

MUNICÍPIOS

AMBIENTE

EMPRESAS

BEM-ESTAR

TELECOMUNICAÇÃO

CIDADÃOS

…

INFORMAÇÂO
(ENTIDADES)

DADOS

(TERRITÓRIO)
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Pilares orientadores no desenvolvimento de uma PGI
Standards

Seguir normas e princípios orientadores elaboradas
por entidades internacionalmente reconhecidas.
Adotar as boas práticas para a interoperabilidade
entre os vários sistemas.
Estruturar uma arquitetura que garanta a
multidimensionalidade dos dados, a sua
escalabilidade e portabilidade.

Framework de
Avaliação

Interoperabilidade

PGI

Assegurar que os dados são utilizados de forma
apropriada através de um programa de governo de
dados.
Avaliar os benefícios alcançados, aplicando a
Framework de Avaliação.
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Governo de Dados
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Arquitetura
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Entidades e tipologia de informação
• Caudal

• Pagamentos

• Nível

• Gateway de SMS

• Pressão
• Qualidade da água

• Contabilidade de Gestão

• Consumo energético
• Rede
• Avarias
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• Movimentos (Fluxos)

• Rede Rodoviária

• Utilizadores

• Contagem de Tráfego
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Arquitetura macro do Protótipo Demonstrativo da PGI

Sistemas
Fonte

Camada
Integração

Inbox de
informação

Metadata
Unificada
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Camada
Base de Dados

Camada
Aplicacional

Repositório de
dados

Motor
Regras
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Cenários
What-If
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Protótipo Demonstrativo
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Principais conclusões para o desenvolvimento de uma PGI
PLANO ESTRATÉGICO PARA O FUTURO DIGITAL
1

Definição do plano
estratégico para o futuro
digital da cidade

2

Documentação e
comunicação formal do
plano digital

3

Monitorização do
progresso e implementação
do plano digital

4

Revisões e atualizações do
plano digital

INTEROPERABILIDADE DIGITAL
5

Definição de princípios
tecnológicos e legais de
interoperabilidade

6

Definição do modelo de
governo do ecossistema
digital

7

Gestão operacional e
manutenção dos serviços e
sistemas tecnológicos

QUALIDADE DOS DADOS E CIBERSEGURANÇA
8

Classificação formal de
riscos tecnológicos

9

Privacidade, a segurança e
fiabilidade dos dados

10

Manutenção e
sustentabilidade do
ecossistema tecnológico

11

Consciencialização e cultura
digital

VALOR ECONÓMICO E SOCIAL DO DADOS
12

Identificação de modelos
de criação de valor através
de dados
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13

Definição do processo de
estabelecimento das
relações comerciais

14

Monetização de serviços
provenientes de dados
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