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Aviso Legal

Este documento é destinado exclusivamente para as pessoas a quem é dirigido, podendo conter

informação confidencial. Qualquer reprodução total ou parcial, partilha ou uso impróprio deste conteúdo

sem autorização prévia dos autores é expressamente proibido.
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Introdução

Este documento serve como relatório relativamente à proposta de serviços de consultoria à promoção

do Projecto Urban Co-creation Data Lab1 (UCD Lab), financiado pela Connecting Europe Facility (CEF)

da EU e implementado pelo consórcio liderado pela UNL | NOVA IMS e que tem como parceiros a CML,

a AMA, a NEC e a BSC-CNS (https://www.urbandatalab.pt/) no contexto da competição World Data

League (WDL).

A WDL é uma competição que tem como base a exploração e análise de dados de modo a ajudar a

resolver problemas de impacto social.

O objetivo desta iniciativa consiste em juntar as melhores mentes em ciência de dados, machine

learning e inteligência artificial para construir soluções duradouras para esses desafios.

Desafios

O projeto UCD Lab contempla 5 desafios que podem ser vistos na lista abaixo.

● Mobilidade2 - Avaliação e descoberta de padrões e comportamentos da micro mobilidade na

cidade de Lisboa.

● Gestão de resíduos3 - Identificação de padrões / perfis e previsão da produção de resíduos

sólidos na cidade de Lisboa.

● Estacionamento4 - Identificação de padrões e predição do estacionamento ilegal na cidade de

Lisboa permitindo otimizar a eficiência na fiscalização na cidade de Lisboa

● Poluição5 - Elaboração de modelos preditivos para a propagação de poluidores líquidos e

atmosféricos na cidade de Lisboa.

● Emergência6 - desenvolver modelos preditivos para prever os acidentes de tráfego.

6 https://urbandatalab.pt/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=122

5 https://urbandatalab.pt/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=119

4 https://urbandatalab.pt/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=118

3 https://urbandatalab.pt/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=117

2 https://urbandatalab.pt/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=116

1 https://urbandatalab.pt/index.php
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Contrapartidas da WDL
A WDL foi responsável por oferecer o seguinte:

● Presença do logo do projeto UCD Lab na página web da WDL;

● Comunicação nas redes sociais e outros meios de comunicação a parceria entre WDL e o

projeto UCD Lab;

● Promoção da realização de workshops e/ou round tables com representantes do projeto UCD

Lab e do NOVA Cidade Urban Analytics da NOVA IMS | UNL;

● Envio de newsletters ao longo do evento;

● Envio dorelatório sumário do evento listando as participações do projeto UCD Lab.

Responsabilidades do projeto UCD Lab

Os seguintes tópicos ficaram da responsabilidade do projeto UCD Lab:

● Fornecer documentação detalhada necessária para a promoção atempadamente. Como

exemplo, destacamos a seguinte lista:

○ descrição do projeto,

○ descrição dos desafios,

○ descrição dos conjuntos de dados,

○ fun fact sobre as entidades envolvidas,

○ fotografias e biografias curtas de oradores,

○ entre outros.

● Disponibilizar oradores/formadores para sessões de round-tables e/ou workshops.
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Descrição

De forma a contextualizar o evento, esta secção descreve sucintamente esta edição do WDL,

relativamente a alguns factos.

Números

Nota: Para consultar outras estatísticas, ver Anexos.

Inscrições

● 316 inscrições

● 44 nacionalidades

Participantes

● 186 participantes

● 34 nacionalidades

Equipas

● 50 equipas

● 13 países representados e 18

equipas internacionais7

Formato

A competição divide-se em duas grandes fases: Liga e Finais.

Liga

É constituída por 4 etapas, onde cada etapa está associada a um subtema do principal (Data-driven

cities) e tem a duração de 2 semanas (Abril e Junho).

Em cada etapa são lançados desafios específicos. Cada equipa deverá escolher um desafio e submeter

as soluções. No final desta fase, serão contabilizadas as 3 melhores submissões da equipa para

determinar a pontuação final.

As 10 equipas com maior pontuação qualificam-se para a fase seguinte: as Finais.

7 Uma equipa representa um país caso haja uma nacionalidade predominante (>50%).
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Finais

Esta fase do evento divide-se, também, em duas subfases:

● 3 dias (60 horas) de competição (2 a 4 julho) - 10 equipas tentam resolver um dado desafio

● Apresentações em direto dos 3 finalistas (10 julho) - 3 melhores classificados pelo júri

intermédio após a fase acima.

Agenda

Na tabela abaixo, constam as datas dos principais momentos do WDL.

15 de fevereiro a 17 de março de 2021 Fase de inscrições

16 a 31 de março de 2021 Seleção das equipas participantes

3 de abril de 2021 Início do WDL e Liga

3 a 17 de abril de 2021 Liga - Etapa 1 e workshop

17 de abril a 1 de maio de 2021 Liga - Etapa 2 e workshop

24 de abril de 2021 Anúncio vencedor Etapa 1 e
Leaderboard

1  a 15 de maio de 2021 Liga - Etapa 3 e workshop

8 de maio de 2021 Anúncio vencedor Etapa 2 e
Leaderboard

15 a 29 de maio 2021 Liga - Etapa 4 e workshop

22 de maio de 2021 Anúncio vencedor Etapa 4 e
Leaderboard

5 de junho de 2021 Anúncio vencedor Etapa 4, 10 finalistas
e Leaderboard geral da Liga

6 de junho a 1 de julho de 2021 Preparação dos finalistas

2 a 4 de julho de 2021 Finais

7 de julho de 2021 Anúncio do Top 3

9 de julho de 2021 Preparação para as apresentações
finais

10 de julho de 2021 Apresentações ao vivo do Top 3 e
anúncio do vencedor

26 de setembro de 2021 Prazo para publicar o white paper
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Prémios

O valor total de prémios foi de 15.000€, distribuídos da seguinte forma:

● 1º Lugar: 7.000€

● 2º Lugar: 4.000€

● 3º Lugar: 1.500€

● Cada equipa finalista: 100€

● Vencedor de cada etapa: 250€

● Outras atividades: 500€

Atividades

Foram, ainda, realizadas diversas atividades de participação opcional para os participantes. O objetivo

consistiu em promover que os envolvidos no evento (participantes, patrocinadores, staff, etc.) se

conhecessem, dinamizar a comunidade e aumentar o espírito de grupo, a partilha e a motivação.

Destacam-se as seguintes:

● Get To Know You Game - Cada equipa partilhou 2 verdades e 1 mentira e as outras equipas

tinham que adivinhar qual das histórias seria a mentira. O objetivo deste jogo foi quebrar o

“gelo” inicial da competição e promover a interação inter-equipas no Discord (plataforma de

comunicação oficial da WDL);

● Scavenger Hunt - A caça ao tesouro online consistiu numa série de desafios que cada equipa

teve de superar em conjunto. As equipas tiveram de descobrir as pistas escondidas no site da

WDL e dos nossos parceiros para completar a caça ao tesouro;

● Quiz Time - As equipas puseram à prova os seus conhecimentos de cultura geral (música,

cinema, literatura, história, ciência, geografia e Data Science) de uma forma divertida numa sala

online.
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WDL Media

A iniciativa World Data League 2021 apareceu em diversos meios comunicacionais, dos quais se

destacam os da imagem abaixo.
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Promoção do projeto UCD Lab

No que diz respeito à promoção do projeto, listamos as seguintes atividades/locais onde o UCD Lab

esteve representado.

Página Web

Link: https://www.worlddataleague.com/partners
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Redes Sociais

As imagens seguintes constam as publicaçõesnas redes sociais Linkedin e Twitter da WDL.
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Round-tables e workshops

Durante o evento foram realizadas diversas atividades complementares relacionadas com os temas

dos desafios, tais como round-tables e workshops. Na lista seguinte podem ser vistas as atividades e

tópicos abordados relacionadas com o UCD Lab:

● Round-table sobre Transportes Públicos nas cidades, com presença do Miguel de Castro

Neto (Urban Analytics Lab  e NOVA IMS) e Nuno Santos (PSE) -  3 de abril de 2021

● Workshop - Geographic Information Systems concepts and spatial data analysis for data

scientists, promovido por Pedro Sarmento do Urban Analytics Lab  - 5 de abril de 2021
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● Round-table sobre Tráfego, com presença do Miguel de Castro Neto (Urban Analytics Lab e

NOVA IMS) e Nuno Santos (PSE) - 17 de abril de 2021

● Round-table sobre Ambiente, com presença do Miguel de Castro Neto (Urban Analytics Lab e

NOVA IMS), Nuno Santos (PSE) e Stefaan G. Verhulst da NYX Lab - 15 de maio de 2021
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Newsletters

A imagem abaixo reflete um exemplo das diversas newsletters semanais que foram enviadas aos

participantes e outros stakeholders.

⇨
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Mentores e jurados

Além dos participantes, existiram outros elementos que tiveram um papel ativo e fundamental na

competição: mentores, jurados, oradores e formadores.

Na lista seguinte  encontram-se os mentores (verde) e jurados (azul) representantes do UCD Lab.

A lista completa com fotos e ligações para as páginas de Linkedin pode ser vista na página web do

WDL.

Atividades com participantes

Uma atividade proporcionada aos participantes foi o Scavenger Hunt - uma espécie de caça ao

tesouro, onde a equipa WDL juntou uma série de pistas onde os participantes teriam que desvendar.

Os vencedores receberam prémios. As imagens abaixo representam o documento da atividade e o

desafio proposto relacionado com o UCD Lab.
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Conclusão

O WDL pretende ser uma competição que junta as melhores mentes em ciência de dados, inteligência

artificial e machine learning de modo a resolver problemas de impacto social.

Esta primeira edição consistiu em dar início a um projeto que se pretende que seja de longo-prazo. Foi

necessário definir todo o formato, regras e outros procedimentos. Assim como foi também necessário

fazer o levantamento do ecossistema relacionado com o tópico principal desta edição - Data-driven

cities.

Tendo em consideração o exposto acima, foi possível disponibilizar diversos desafios organizados por

subtemas relacionados com o 11º SDG8. A parceria efetuada com as várias entidades especialistas nos

temas trabalhados revelou-se fundamental para a boa definição dos desafios e o devido suporte que

foi necessário disponibilizar aos participantes. Todas as soluções encontram-se todas disponíveis

publicamente e podem ser utilizadas segundo licença MIT9.

No que diz respeito aos pressupostos da proposta a que este relatório diz respeito, foi possível

através dos diversos canais mencionados acima, promover os diversos tópicos, iniciativas e expertise

que o UCD Lab apresenta.

A possibilidade de exposição e discussão dos diversos temas relacionados com a competição, através

de round tables e workshops, mostrou-se fundamental para o sucesso do mesmo relativamente às

soluções apresentadas pelos participantes.

Finalmente, um muito obrigado ao UCD Lab, e a todas as pessoas que o representaram e que

ajudaram a tornar este evento um sucesso.

9 https://pt.wikipedia.org/wiki/Licen%C3%A7a_MIT

8 https://www.globalgoals.org/11-sustainable-cities-and-communities
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ANEXOS

Anexo 1 - Inscrições
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Anexo 2 - Participantes

Anexo 3 - Equipas

Anexo 4 - Outras estatísticas
23



24


