VANTAGENS DO IMS EM
RELAÇÃO A OUTROS MEIOS
DE COMUNICAÇÃO.

* Sistema Multimedia
Inteligente
(IMS)

Tecnologias e
Cidadania
Uma dupla promissora…

- Formatos mais apelativos: o
utilizador tem acesso a videos,
textos, fotos… ligados a cada tema.

- Diversidade de temas, tratados
em profundidade: a informação
está catalogada e integrada numa
base de conhecimentos, permitindo
ir além de “sound bites” e retórica.

- Liberdade do utilizador no
acesso e selecção da informação:
o utilizador poderá obter a resposta
às perguntas que quiser, como
quiser e quando quiser.

- Perguntas específicas permitem
respostas sucintas e completas.

Contamos com a sua
colaboração!
Director do Projecto:
•

Pedro Ferraz de Abreu,

Professor Catedrático Convidado
ISCSP/UTL • Research Associate
MIT/DUSP • Presidente CITIDEP.

- Inclusividade política: todos os

www.labtec-cs.net

partidos políticos, ‘pequenos’ ou
‘grandes’, serão representados.

Contactos:
•

Anne-Sophie Peixoto,

anne.sophie.peixoto@gmail.com

IMS*
aplicado às
Eleições Europeias

IMS - INTELLIGENT

IMS –
ELEIÇÕES EUROPEIAS:

MULTIMEDIA SYSTEM
O IMS é um software protótipo,
desenvolvido no CITIDEP*, no
quadro de um projecto de
investigação no MIT**, composto por
uma interface interactiva, um
sistema
pericial
(motor
de
inferência), uma base de dados
multimedia (textos, sons,
fotos,
mapas georeferênciados, vídeos,
etc.),
e
uma
base
de
conhecimentos assente no modelo
“pergunta-resposta”.
O IMS é um sistema de apoio à
consulta técnica e pública, tendo
em vista promover a cidadania
participativa, em decisões de
natureza complexa. Uma primeira
aplicação foi na Avaliação de
Impactes Ambientais. Os resultados
da experiência piloto mostraram a
capacidade das tecnologias em
descomplexificar
informações
técnicas (sem perda de rigor),
possibilitando
a
participação
efectiva de qualquer cidadão,
mesmo “leigo”, no processo de
consulta pública.
**

MIT – Massachusetts Institute of
Technology, Dept. Urban Studies & Planning

www.citidep.pt/ims/

ELEIÇÕES EUROPEIAS:
JÁ É TEMPO DE AGIR…
O grau de abstenção que se
tem vindo a verificar nas
eleições europeias abala o
carácter
representativo
da
democracia.
As
sondagens
realizadas sobre as Eleições
Europeias de 7 de Junho
confirmam este problema.
Este
abstencionismo
pode
resultar de diversos factores, entre
os quais:
- Falha na
informação
dos
documentos-chave, já por si densos
e complexos – ex. Tratados da UE.
- Desinteresse pelas questões
europeias.
- Dificuldade de ver a ligação com
os problemas do dia-a-dia.
- Falta de informação sobre as
Instituições da UE.
- Percepção de fraca relevância da
sua voz – e da voz de Portugal - no
seio da UE.
- Falta de uma identidade europeia.
- Etc.

Em colaboração com o CITIDEP*,
o
LabTec-CS/ISCSP-UTL***
deu
inicio ao projecto de testar as
potencialidades do IMS (entre
outras
tecnologias)
enquanto
instrumento de apoio ao voto no
quadro das Eleições Europeias.
Pretendemos,
através
de
entrevistas aos cabeças de listas e
outras personalidades políticas ou
do movimento cívico, recolher os
diversos
programas
políticos,
opiniões e informações sobre o
funcionamento da União e a agenda
Europeia.
Estes
dados
serão
integrados no IMS e colocados na
Internet, de forma a maximizar a
sua divulgação e acessibilidade.
Temos por ambição fomentar a
participação cívica dos cidadãos
tirando o melhor proveito das novas
tecnologias;
no
caso
actual,
promovendo o esclarecimento sobre
a realidade europeia.
*CITIDEP – Centro de Investigação de
Tecnologias de Informação para uma
Democracia Participativa
***Laboratório de Tecnologia para as
Ciências Sociais (campus ISCSP-UTL)

www.labtec-cs.net/iscsp/ims/

