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A criação de conhecimento através da participação dos 
cidadãos não é uma ideia nova

As pessoas são capazes de 
recolher, publicar dados e 
disponibilizá-los amplamente  

– sobre as mais diversas 
temáticas

– de muitas formas 

– usando diferentes tipos de 
ferramentas e tecnologias

http://www.panoramio.com/



A criação de conhecimento através da participação dos 
cidadãos não é uma ideia nova

Mapas em tempo real

Cidadãos equipados com 
detector de trovoadas e ligação à
Internet para contribuírem para 
o mapa de trovoadas na Europa.

http://www.blitzortung.org/



Cidadãos usam os sentidos como sensores 

Detect potentially dangerous or 
simply abnormal situations?

Perception of health and 
environmental risk

Senses@watch project

- Contribuem para a 
recolha de dados 
ambientais

- Realizam denúncias

Gouveia, 2009



Smart Sensor Web

Sap Flow Sensor 
Array

Minirhizotron
Array

Multiparameter
Soil Probes

‘Smart Dust’ tagged Insects
Automated E-tongue

Sensor Clustered 
MEMS Insects

RF Telemetry 
Macro-organisms

Micro-weather 
Stations

E-nose

Adapted from http://sev.lternet.edu/node/999    C. Gouveia, 2011



A participação dos cidadãos toma diversas formas e feitios

http://folding.stanford.edu/

What if even while you sleep you can
help find a cure?
Partilha de capacidade de processamento 
computacional para correr um
protein folding simulation software

chamado Folding@home.

Local Soundscapes
Recolha de gravações audio
localizadas, relativas às 
actividades existentes e ao 

ambiente natural
circundante.

http://www.localsoundscapes.net/

Immersing yourself  into 
the acoustic environment



A participação dos cidadãos toma diversas formas e feitios

http://climatecolab.org/

Climate CoLab
Tira partido da inteligência colectiva 
de milhares de pessoas espalhadas 
pelo mundo inteiro sobre o tema das 
alterações climáticas.

SETI@home
Is there intelligent life on other
planets? Experiência científica que usa
computadores ligados à Internet em
busca de Inteligência Extraterrestre. 

http://setiathome.berkeley.edu/

Os voluntários instalam e correm
um SW livre que acede e analisa
sinais rádio captados do espaço 
por rádio telescópios.



A participação dos cidadãos toma diversas formas e feitios

http://inhabitat.com/audubon-launches-crowdsourced-map-of-raptor-sightings-across-the-united-states-and-south-america

Crowdsourcing

Mapa interactivo produzido
com dados de observações
de aves de rapina feitas por
cidadãos. 



A participação dos cidadãos toma diversas formas e feitios

Explorar tendências da gripe em todo o mundo
Descobrimos que certos termos de pesquisa são bons indicadores da 
propagação da gripe. O Google Tendências da Gripe utiliza dados 
agregados de pesquisa do Google para estimar a incidência da gripe.

http://www.google.org/flutrends/



E a ampla capacidade que têm de publicar e disseminar

Vídeos que se tornam virais

Enorme nuvem surpreendeu todos 
seguida de tempestade     Sidney

Descida de 20°na temperatura em 
poucos minutos provoca pânico   Rússia

Parecia uma mancha de óleo na praia 
mas ...      San Diego

Harlem Shake



E a ampla capacidade que têm de publicar e disseminar

Redes sociais e as revoltas da primavera árabe

O poder das tecnologias, principalmente, do 
telemóvel e das redes sociais provou ser uma 
grande ameaça para os governos que não     
agradam às massas.

Tweeter – usado para marcação de encontros;
Facebook – para debates e divulgação dos locais  

e horas dos protestos;

Youtube – como ferramenta de armazenamento 
de vídeos.http://wininformatcenter.blogspot.pt/



Diversidade de ferramentas que suportam a actividade dos cidadãos

Senses@watch project Gouveia, 2009



Dados que os cidadãos são capazes de recolher

Variedade de exemplos

• escala – da microgeografia à escala interplanetária 

• temas  - do melhor restaurante, a dados ambientais georeferenciados
ou segmentos de informação em mapas topográficos

• tipos de dados – desde opiniões/denúncias, a fotografias ou a 
fotografia aérea recorrendo por exemplo a drones aéreos que ajudam a 
reconhecer dados, mapas, social messaging, informação local

• origem - sensores, sentidos humanos, telemóveis, redes sociais



Mapped: The UK Roads cycling blackspots

Criação de informação geográfica por grupos de voluntários não
treinados. 

Como podem ser usados para conhecer o território

http://labs.timesonline.co.uk/2009/cycling_accidents/



Recolha de dados geo-referenciados sobre as mais 
diversas temáticas, de muitas formas  e usando 
diferentes tipos de ferramentas e tecnologias podem 
ajudar-nos a conhecer o território.

Como podem ser usados para conhecer o território



Como podem ser usados para conhecer o território

Recolha de dados geo-referenciados sobre as mais 
diversas temáticas, de muitas formas  e usando 
diferentes tipos de ferramentas e tecnologias podem 
ajudar-nos a conhecer o território.

A criação de conhecimento através da participação dos 
cidadãos não é uma ideia nova

http://www.smartcitizen.me/pages/smartcitizen

https://code.google.com/p/deri-lsm/



Collective Intelligence

Crowdsourcing

Citizen Empowerment

Public Participation

VGI

Citizen Science

Neogeography

Conceitos associados



Informação Geográfica Voluntária

Volunteered Geographic Information (VGI) 

“Growing production and availability of geographic information generated 

by non-professional users and supported by technologies generally known as 

Web 2.0” Michael Goodchild, 2007

Informação Geográfica Voluntária
= conteúdo geo-referenciado gerado pelos
utilizadores (user generated content)

Difere dos dados geográficos produzidos
através da forma convencional, tanto nas
fontes de informação, como nas tecnologias
de aquisição, métodos e técnicas para a 
explorar e ainda nos processos sociais
envolvidos. https://www.flickr.com

Wikimapia OpenStreetMapFlickr



VGI - Características 

• Associada a fenómenos transitórios e dinâmicos difíceis de quantificar

• Fornece detalhes que nunca poderiam ser considerados nos processos
tradicionais sem implicarem custos elevados

• É um processo bottom-up com potencial para ser integrado com o tradicional
top-down de produção de dados geográficos

• Recolha de dados local (que pode contribuir para a produção de IG nas NMA)

• Partilha as características da informação proveniente de sensores : grau de 
distribuição das fontes de dados, natureza dinâmica e reduzidos custos

• Produção de informação em tempo-real frequente



VGI - Áreas de Aplicação 

• Vernacular geography

• Gestão de emergências/situações de crise

• Community mapping sobre temas ambientais

• Citizen science - arqueologia, ciências naturais, ecologia

• Redes sociais 

• Actualização e validação de dados geográficos existentes

• Cadastro e gestão do território

• Biodiversidade uma das áreas em que VGI é uma das melhores formas de 
obter informação

….



Benefícios/vantagens de VGI para o conhecimento do território

• Aumentar a cobertura espacio-temporal

• Fonte de informação para preencher lacunas nos dados existentes 

• Possibilidade de obter o que se pretende (informação à medida do 
utilizador/comunidades de interesse)

• Forma de promover a participação pública/empowerment/public engagement

• Informação científica nas mãos de todos

• ...



Benefícios/vantagens de VGI para o conhecimento do território

Citrius – smart urban crowd-sensing

Participação pública/ 
empowerment/public engagement

http://citris-uc.org/infrastructure/project/smart-urban-crowd-sensing/

Estratégias óptimas para o 
envolvimento dos cidadãos na
monitorização dos espaços urbanos.

Recolha de informação multimedia  
por campanhas de crowd-sensing     
em redes sociais localizadas e seu
reconhecimento automático.



Benefícios/vantagens de VGI para o conhecimento do território

https://smalldata.io/

Small Data Lab

Info à medida do 
utilizador



Benefícios/vantagens de VGI para o conhecimento do território

Southern Fried Science

Informação Científica
nas mãos de todos

http://www.southernfriedscience.com/?page_id=15801



Benefícios/vantagens de VGI para o conhecimento do território

http://www.southernfriedscience.com/?page_id=15801

What’s Invasive! Community
Data Collection

Comunidades de interesse

As espécies invasivas são uma 
ameaça para as plantas e animais 
(e.g. competição pelo espaço e 
alimentos, aumento do risco de 
incêndios florestais). A utilização
de grupos, como por exemplo
escolas em campanhas de curta
duração, constitui uma forma muito
eficaz de localizar espécies

invasivas. 

Join the fight against invasive species!



Benefícios/vantagens de VGI para o conhecimento do território

Nexleaf

Aumentar a cobertura espacio-
temporal/Situações de crise

Nexleaf Analytics é uma empresa
tecnológica sem fins lucrativos que
produz wirelessly connected devices

e tecnologias de sensores para
intervenção em situações críticas
ambientais e de saúde pública. Estes 
sistemas de sensores foram já
implantados em muitos pontos do 
globo.

http://nexleaf.org//



Benefícios/vantagens de VGI para o conhecimento do território

OSM - Free base map for 
the world  

Fonte de informação para 
preencher lacunas 

Esforço internacional de 
criação de um mapa
gratuito com base no 
envolvimento de 
voluntários.

http://www.openstreetmap.org/



Problemas de VGI

• Informação pouco objectiva

• Qualidade dos dados

• Integração dos dados

• Como considerar que estes dados podem completar os dados oficiais

• Privacidade

• Irregularidade espacial e temporal na recolha - falta de representatividade

• Como motivar os voluntários



Que questões se colocam?

Perceber que tipo de informação se consegue obter de cada fonte de
dados específica.

Desenvolver software de pesquisa e armazenamento adequados para
estes dados que incluam a possibilidade de introdução de metadados e 
de informação sobre a qualidade dos dados, com  base nas medidas
tradicionais (accuracy, lineage, coverage) e em novas medidas mais
adaptadas ao contexto da VGI: representatividade, confiança, 
credibilidade.

Identificar formas de tratar estes dados e de os integrar.

…



Interesse que o tópico suscita 

H2020 calls

e.g. Growing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainable 
Supply of Raw Materials - Demonstrating the concept of 'Citizen 
Observatories'

Programa COST

COST Action IC1203: European Network Exploring Research into Geospatial 
Information Crowdsourcing: software and methodologies for harnessing 
geographic information from the crowd (ENERGIC)

COST Action TD1202: Mapping and the Citizen Sensor (estudo da utilização 
de VGI em NMA)

Relatório World Bank sobre a Utilização de VGI em entidades governamentais



Tópicos considerados no estudo de VGI? 
... definição de research agenda

COST Action IC1203:

1) Desenvolvimento de software de data mining e de metodologias de 
exploração de uma vasta gama de fontes VGI (e.g. mapas, fotografias, 
mensagens) aplicável a diferentes áreas;

2) Definição de critérios de avaliação da qualidade - Inclui estudo VGI-
SDI;

3) Estabelecimento de um repositório de ferramentas e métodos de 
análise e integração, de casos de estudo e de literatura associada; 

4) Estudo dos aspectos locais associados a VGI e à sua utilização
(e.g. motivação).



VGI e SDI

Componentes propostas por Castelein
et al, 2010 para o framework comum a 
utilizar no  estudo da relação SDI-VGI.

Fonseca, A.; Gouveia, C., VGI and SDI, Joint COST ENERGIC/Mapping 
and the Citizen Sensor Action Meeting, Athens, 24 – 25 April, 2014  
(working Group 2 presentation).



VGI na Produção/Validação de Cartografia temática

http://www.geo-wiki.org/games/croplandcapture/

IIASA’s Geo-Wiki
Project Cropland
Capture

Jogo para computador, 
tablet e smartphone
que pretende aumentar
a recolha global de 
dados sobre ocupação
do solo com áreas
agrícolas através de 
crowsourcing.
See, L., Cropland Capture Game, Joint COST 
ENERGIC/Mapping and the Citizen Sensor 
Action Meeting, Athens, 24 – 25 April, 2014  
(working Group 2 presentation).



VGI e Cadastro

Investigação em desenvolvimento na National 
Technical University of Athens em colaboração com 
FIG Com3 WG 3·2.

A zona escolhida para testar a abordagem foi
‘Tsoukalades’, uma das ilhas gregas de Lefkada. 

15 voluntários, proprietários de terras, participaram
num fim de semana de teste, durante o qual
recolheram dados espaciais para delimitação das 
suas parcelas de terreno num mapa cadastral.

Os dados espaciais foram recolhidos com o auxílio
de um GPS depois de um breve treino dos 
participantes; os resultados obtidos incluem as 
respostas obtidas durante as entrevistas realizadas
aos proprietários envolvidos e o mapa cadastral 
produzido pelo cidadão.

investigation on the 
potential for integrating 

crowdsourcing
techniques to create 
draft cadastral maps

Potsiou, C., Crowdsourcing and Cadastral Maps, Joint COST ENERGIC/Mapping and the Citizen Sensor 
Action Meeting, Athens, 24 – 25 April, 2014  (working Group 2 presentation).



Linked Map

Utilização de crowdsourcing
para melhorar a qualidade
da integração dos dados 
nacionais com os dados de 
VGI.

O Linked Data Web map 
service tem um papel
essencial como ferramenta
de apoio no acesso e 
manutenção dos dados 
integrados.

http://linkedmap.unizar.es/crowdsourcing-platform/



Biodiversity4All

http://www.biodiversity4all.org/

Ciência Participativa 
e Biodiversidade



Biodiversity4All

Voluntários/Observadores 
da espécie do mês



Projecto Rios 

VGI e Educação ambiental

• Promover a curiosidade científica e 
implementar o método científico experimental, 
através da recolha e registo de informações e 
dados geográficos, físico-químicos, biológicos, 
eventos históricos, sociais e etnográficos. 

• Contribuir para a melhoria do espaço 
estudado e da qualidade fluvial global, com 
vista à aplicação das exigências da Directiva 

Quadro da Água e da Lei da Água.

http://www.projectorios.org/

Adopção e monitorização de um troço de 
rio, de modo a promover a sensibilização 
da sociedade civil para os problemas e a 
necessidade de protecção e valorização 
dos sistemas ribeirinhos. 

Charneca, N., Cost ENERGIC Action Meeting presentation, Vienna, 
16 Janeiro 2014.



Projecto Rios 

Voluntários 
recolhendo 
informação sobre 
o troço de rio

http://www.projectorios.org/

Charneca, N., Cost ENERGIC Action Meeting presentation, Vienna, 16 Janeiro 2014.



Projecto Rios 

Utilização do OSM 
para representação 
dos troços de rio 
quando necessário

Charneca, N., Cost ENERGIC 
Action Meeting presentation, 
Vienna, 16 Janeiro 2014.
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