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Open Data

Data that can be freely used, modified, and 

 shared

 

by anyone

 

for any purpose

“ “

Relatore
Note di presentazione
Referência na intervenção ao facto dos dados serem hoje considerados o petróleo do século XXI



Open Data Benefits

Relatore
Note di presentazione
Estratégias de dados abertos suporta quatro objetivos chave:
Envolvimento: aumentar o envolvimento dos cidadãos no desenvolvimento da cidade e dos serviços que presta, na tomada de decisão e no debate participado, exige que os cidadãos compreendam o contexto em que o município opera. Dar acesso aos cidadãos e às suas comunidades a alguns dos dados operacionais do município e, em particular, dados espacialmente relevantes (do seu “bairro”) pode contribuir para incentivar uma participação mais ativa e informada.
Transparência: permitir que o cidadão entenda, examine e questione a ação e as decisões tomadas pelo município exige informação. Quantos mais dados abertos possam ser tornados públicos, mais encorajamos a participação e melhoramos os serviços que prestamos.
Desenvolvimento económico: a libertação dos dados é considerada um gatilho para a promoção da atividade econômica e comunitária. Cidades em todo o mundo já descobriram que a disponibilização massiva de dados abertos permite às empresas locais e aos desenvolvedores criar novas aplicações, novos produtos e serviços e Lisboa quer construir a cidade inteligente do futuro já hoje.
Melhoria dos serviço e ganhos de eficiência: fornecer dados abertos irá apoiar e acelerar a partilha de dados do município e de outras entidades com resultados expectáveis ao nível da melhoria dos serviços e de ganhos de eficiência. 
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LOOK AROUND…





Questions Evaluated



 

Openly licensed?


 

Is the data available for free?


 

Is the data machine readable?


 

Is the data provided on a timely and up to date basis?


 

Available in bulk?


 

Publicly available?


 

Is the data available online?


 

Does the data exist?


 

Is data in digital form?



DATA USA

http://datausa.io

http://datausa.io/


Europe


 

INSPIRE Directive -

 

Directive 2007/2/EC 
of the European Parliament and of the 
Council of 14 March 2007



 

Open data -

 

An engine for innovation, 
growth and transparent governance

 

COM(2011) 882 final 


 

Directive 2013/37/EU of the European 
Parliament and of the Council of 26 June 
2013 amending Directive 2003/98/EC on 
the re-use of public sector information

European Union Open Data Portal 
https://open-data.europa.eu 



Open Data Maturity in Europe 2015

http://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n1_‐_final.pdf

Open Data Maturity Assessment 
►

 

Open Data Readiness 
1.

 

Presence of Open Data Policy 
2.

 

Licensing Norms 
3.

 

Extent of coordination at 
national level 

4.

 

Use of Data 
5.

 

Impact of Open Data 
►

 

Portal maturity 
1.

 

Usability of the portal 
2.

 

Re-usability of data 
3.

 

Spread of data across domains 



.PT



www.igeo.pt

GEOGRAPH
 IC

INTELLIGEN
 CE

.PT





 

Web services Directory



 

Open source area



 

Mobile Apps

.PT



Lisboa Aberta

http://dados.cm-lisboa.pt





Connectivity

The tremendous ambitions behind New York City’s free WiFi
The Washington Post, April 8 2016



Connectivity

Público, 13 abril 2016





Participative Budgeting



Citizen Engagement



GeoEstrela
http://geoestrela.pt

Inteligência Colectiva 
Citizen Engagement

http://geoestrela.pt/


Para onde vai o meu dinheiro?
http://omeudinheiro.cm-oeiras.pt

Citizen Engagement







THANK YOU!!!
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