
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO  

Laboratório de Dados Urbanos de Lisboa 

Considerando que: 

1. O futuro das cidades passa por desenvolver uma cidade digital intimamente ligada à cidade física, como forma de suportar novas 
soluções de gestão e serviços ao cidadão. 

2. A Internet das Coisas, cujo paradigma se baseia na ligação em rede de uma ampla variedade de dispositivos, incluindo dispositivos 
inteligentes com sensores ligados a sistemas de recolha de dados, permitiu às cidades uma enorme quantidade de informação útil e 

em tempo real. 

3. A analítica dos dados tem crescido em todo o mundo, assumindo um papel tanto preditivo como prescritivo, na tentativa de traçar 
novos rumos para as organizações, ansiosas por melhor responder às necessidades dos seus clientes e cidadãos. 

4. Os serviços da Câmara Municipal de Lisboa têm procurado desenvolver soluções de analítica e de visualização de dados que 
facilitem a tomada de decisão e promovam a eficiência na gestão dos recursos. 

5. O Município de Lisboa tem vindo a desenvolver um vasto conjunto de parcerias com entidades públicas e privadas para partilha de 
dados. 

6. A Plataforma de Gestão Inteligente de Lisboa, da Câmara Municipal de Lisboa, integra um vasto conjunto de dados municipais, os 
quais de entidades externas, de sensores e redes sociais e permitindo partilhar dados e ferramentas de analítica avançada. 

7. A analítica e a visualização de dados são áreas em constante evolução e que requerem recursos humanos especializados. 

8. A academia necessita de ter acesso a dados reais para formação e investigação nas áreas da analítica e visualização de dados. 

9. A cooperação entre o mundo académico e a administração local e o ecossistema inovador é essencial para extrair valor dos dados. 

10. Neste contexto de cooperação entre a academia e os serviços competentes da Câmara Municipal de Lisboa, o desenvolvimento do 
projeto do Laboratório de Dados Urbanos de Lisboa, assume-se como uma missão pública. 

Considerando, ainda, que: 

11. A cooperação é uma relação que pressupõe a atuação de duas entidades, tendo como escopo a concretização de um resultado 
comum, o que se traduz, assim, no conceito de cooperação em sentido estrito. 

12. O princípio da cooperação funciona como um modo de reger e de fortalecer a articulação entre o exercício das competências por 
parte de diferentes entidades, quando as atribuições são conexas. 



13. A cooperação incorpora em conjunto um princípio de atuação e um modo de iniciativa inter partes de autovinculação paritária. 

14. A consensualização da atuação e das concernentes medidas, entre o Município de Lisboa e a(s) universidade(s), radica não numa 
“lógica de mercado”, mas numa concertação de atuação administrativa, no âmbito das atribuições próprias conexas, em matéria de 
soluções de analítica e de visualização de dados, para a produção de um resultado comum: o desenvolvimento do projeto do 

Laboratório de Dados Urbanos de Lisboa, de modo a facilitar a tomada de decisão e promover a eficiência na gestão dos recursos. 

15. O presente protocolo reveste uma natureza jurídica de cooperação e por isso, mesmo, subsume-se nas disposições que determinam a 

não aplicação da Parte II do Código dos Contratos Públicos, designadamente o n.º 5 do artigo 5.ºA do Código dos Contratos 
Públicos.  

16. Ambas as entidades realizam tarefas materiais, cuja missão é de interesse público comum: devendo o Município assegurar o 
planeamento, a gestão operacional e da emergência na cidade de Lisboa, contribuindo para a melhoria sustentável da resiliência e da 
qualidade de vida dos que nela vivem, trabalham e a visitam, bem como a universidade promovendo a cooperação com as diversas 

instituições, grupos e outros agentes numa perspetiva de valorização recíproca, nomeadamente através da investigação aplicada e da 
prestação de serviços à comunidade. 

17. O modelo em causa assume uma “real cooperação”, dado que as prestações se enquadram nas missões de interesse público, que as 
universidades estão primordialmente incumbidas, docência e investigação, uma vez que um Laboratório de Dados Urbanos de 
Lisboa, pelas suas características tem como componentes a conjugação da docência e investigação. 

18. A Universidade …………………… dispõe de dados, e recursos técnicos e humanos especializados interessados em contribuir para 
o desenvolvimento do Laboratório de Dados Urbanos de Lisboa. 

Assim, 

Entre: 

O Município de Lisboa, pessoa coletiva nº ……, sediado na Praça do Município, através do seu órgão executivo, Câmara Municipal de Lisboa, 

adiante abreviadamente designada por CML e aqui representada nos termos do Despacho nº…., publicado no 1º Suplemento ao Boletim Municipal nº 
….., de AAAA/MM/DD, pelo seu Presidente, Senhor/a ………..; 

A ……………………………, fundação pública de direito privado, pessoa coletiva nº…………….., com sede em …………………………., 

designado abreviadamente por …………, neste ato representada pelo ………………..; 

Também designados por Partes, é celebrado o presente Protocolo de Cooperação que se rege pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1.ª  

(Objeto) 

1. O presente Protocolo tem por objeto a cooperação entre a CML e …………… para o desenvolvimento do projeto do Laboratório de Dados 

Urbanos de Lisboa. 

2. À …………… compete, na medida dos recursos e verbas que puder alocar ao projeto sem pôr em causa o regular funcionamento da 

instituição: 

a. Nomear um representante para integrar o Comité de Coordenação do Laboratório de Dados Urbanos de Lisboa, sendo por 

omissão o gestor do presente projeto; 



b. Apoiar a CML na reflexão sobre o desenvolvimento da política de dados municipal; 

c. Apoiar o município na identificação das questões que gostaria de ver resolvidas por analítica e visualização de dados; 

d. Apoiar na concretização do plano de atividades do laboratório; 

e. Promover o envolvimento dos seus alunos, investigadores e ecossistema inovador no desenvolvimento de soluções de analítica 
e de visualização dos dados relevantes para o município; 

f. Sempre que possível apoiar na atribuição de prémios para os desafios lançados pelo laboratório; 

g. Sempre que possível, disponibilizar dados para suporte aos desafios lançados no âmbito do Laboratório de Dados Urbanos de 
Lisboa, salvaguardando as devidas autorizações de utilização e reutilização. 

3. À CML competirá: 

a. Organizar e dinamizar o Comité de Coordenação do Laboratório de Dados Urbanos de Lisboa; 

b. Preparar e levar à discussão do Comité de Coordenação os planos e relatórios de atividade anuais; 

c. Promover a concretização do plano anual de atividades; 

d. Identificar as questões que o município gostaria de ver resolvidas através de analítica e de visualização de dados; 

e. Disponibilizar aos parceiros o acesso a dados reservados incluindo, sempre que possível, dados em tempo real; 

f. Definir as regras de acesso aos dados assegurando o cumprimento de todas as regras e normativos aplicáveis, nomeadamente dos 
regulamentos de propriedade intelectual das partes. 

g. Assegurar a legalidade do tratamento de dados pessoais que possam estar envolvidos nos projetos a desenvolver ao abrigo deste 

Protocolo. 

Cláusula 2.ª 

(Obrigações gerais das Partes) 

1. As informações que venham a ser partilhadas no âmbito do presente Protocolo encontram-se protegidas pelo disposto na Lei portuguesa e 
internacional e, salvo acordo expresso, ambas as partes comprometem-se a não utilizar a informação para finalidades distintas das protocoladas.  

2. As Partes comprometem-se a reforçar a cooperação técnica e institucional com vista ao melhor aproveitamento das potencialidades humanas e 
tecnológicas de ambas as Partes. 

3. Ambas as Partes são responsáveis pela qualidade da informação e, para todos os efeitos, designadamente legais, são proprietárias da 

informação disponibilizada. 

Cláusula 3.ª 

(Confidencialidade) 

1. As Partes assumem a obrigação de estrita confidencialidade relativamente a toda a informação e documentação, técnica e não técnica, 
comercial ou outra, que não seja considerada pública, de que venham a ter conhecimento no âmbito da parceria, ao abrigo ou em relação com a 

execução do Protocolo.  

2. A informação e a documentação abrangidas pela obrigação de confidencialidade não podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de 
qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução do Protocolo, salvo acordo expresso entre as 

Partes. 

3. O disposto nos números anteriores é extensivo à informação a que os funcionários, alunos, agentes, subcontratados e consultores das Partes 
tenham acesso em virtude da celebração do Protocolo. 

4. Exclui-se da obrigação de confidencialidade a informação e a documentação que fossem já comprovadamente públicas à data da respetiva 
obtenção pelas Partes, seus funcionários, agentes, subcontratados e consultores, ou que estes sejam legalmente obrigados a revelar, por força da 
lei, de processo judicial ou a solicitação de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes. 



5. A obrigação de confidencialidade assumida através desta Cláusula manter-se-á por um período de 5 anos após o termo do presente Protocolo. 

6. O prazo definido no número anterior não se aplica à informação que não seja passível de divulgação por força da legislação aplicável. 

Cláusula 4.ª 

(Propriedade intelectual) 

1. As Partes acordam que os algoritmos, protótipos ou outros produtos resultantes dos projetos desenvolvidos no âmbito do Laboratório de Dados 

Urbanos de Lisboa constituem, para todos os efeitos legais e comerciais, propriedade da entidade que desenvolve no quadro dos seus 
regulamentos internos.  

2. As Partes acordam que, no âmbito das atividades do Laboratório de Dados Urbanos, deve ser garantido ao município de Lisboa, sem restrições, 

o direito à utilização gratuita, não exclusiva e perpétua dos algoritmos, protótipos ou outros produtos desenvolvidos desde que seja atribuído o 
devido crédito aos autores pela sua criação original.  

3. Excecionalmente, os termos e condições de cada projeto, e em especial a matéria relativa a propriedade intelectual e a tratamento de dados 

pessoais, poderão ser objeto de acordo escrito celebrado entre todos os intervenientes. 

4. A divulgação à comunidade, as apresentações públicas, bem como as publicações de resultados obtidos no âmbito do presente protocolo devem 
incluir referência a ambas as partes de acordo com as regras de cada identidade institucional. 

Cláusula 5.ª 

  (Comunicações) 

1. Todas as comunicações a realizar no âmbito da execução do Protocolo serão efetuadas entre a CML e a ……………. preferencialmente por 

correio eletrónico. 

2. Os contactos para a realização das comunicações ao abrigo do Protocolo são os seguintes:  

a) Para a CML: 

Nome do gestor de projeto:  

Morada:  

Telefone:  

Correio eletrónico:  

b) Para a …………….: 

Nome do gestor de projeto: ………….. 

Morada: ……………… 

Telefone: ……….. 

Correio eletrónico: ………………..  

3. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do Protocolo deve ser comunicada à outra Parte. 

Cláusula 6.ª 

(Resolução de conflitos) 

As Partes comprometem-se a resolver de forma amigável qualquer litígio que possa surgir da execução do presente Protocolo. 
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Cláusula 7.ª 

(Interpretação) 

As dúvidas suscitadas pela aplicação das regras do Protocolo serão esclarecidas e interpretadas de comum acordo, dentro do princípio geral da 

interpretação mais favorável à prossecução do interesse público.  

Cláusula 8.ª 

(Alteração do Protocolo) 

Qualquer alteração aos termos do Protocolo deverá ser feita mediante adenda, a qual, depois de devidamente outorgada, passará a fazer parte 
integrante do presente Protocolo. 

Cláusula 9.ª 

(Produção de efeitos e Vigência) 

O presente Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura, é válido pelo período de 1 (um) ano, sendo automaticamente prorrogado, por iguais 
períodos, salvo:  

 - Comunicação de não renovação por qualquer das partes, até 60 dias antes do seu termo; 

 - Extinção por mútuo acordo, a todo o tempo, entre os seus representantes; 

- Resolução por incumprimento de uma das Partes, devidamente fundamentado, produzindo efeitos 30 dias após notificação escrita à Parte 

incumpridora. 

Feito em duplicado, em ….... de ………………. de 20.., ficando um exemplar na posse de cada uma das partes. 

Município de Lisboa            Universidade ………. 

_________________________   ____________________________ 

     (………………..)                                         (………………….)


