
Proposta de autorização de despesas de funcionamento 

Contratação de plano anual da ferramenta “Flourish” 

 

1. No desenvolvimento do trabalho cartográfico sobre o Programa Bairros Saudáveis, e após 

várias reuniões com com a Direcção Geral do Território, o grupo de trabalho que tem produzido 

toda a cartografia concluiu que a ferramenta mais expedita para a produção rápida de 

cartografia de fácil leitura era o software aberto de visualização de dados disponibilizado pela 

Flourish, uma empresa nascida da experiência jornalística de visualização de dados. O recurso à 

ferramenta é gratuito e foi com base nela que foi produzido, em menos de 48 horas, o mapa 

interactivo das candidaturas entradas, cujo link está disponível no site do Programa. 

2. A Flourish disponibiliza vários planos de pagamento, em função da entidade que os pretende 

adquirir e do uso, comercial ou não comercial, a dar a esses dados. O plano de acesso livre, que 

é o que tem vindo a ser utilizado por nós, permite exibir publicamente todos os dados e 

projectos, partilhá-los ou incorporá-los em plataformas de acesso público, criar “histórias” e 

apresentações e é amigável para interfaces com tablets e telemóveis. 

3. Coloca-se, no entanto, a necessidade de alojar a cartografia ou as apresentações produzidas 

numa base de dados gerida pelo Programa Bairros Saudáveis, por forma a salvaguardar toda a 

informação e garantir o seu uso a todo o tempo. Os dados a registar e guardar não terão 

qualquer uso comercial, mas podem conter informação susceptível de ser abrangida pela 

legislação em vigor sobre protecção de dados pessoais. Assim, consideramos que o mais 

adequado às necessidades actuais e previsíveis do Programa é subscrever o plano intitulado 

“Personal” da Flourish, que permite, além do que já é facultado pelo plano de acesso livre, 

guardar dados pessoais, auto-alojar todos os dados e dispor de apoio técnico, via mail, da equipa 

da Flourish. Esse plano tem um custo anual de 540€ mais IVA, a pagar à cabeça.  

4. Este valor está incluído na estimativa de despesas de funcionamento para o ano orçamental 

de 2021, incluída na ordem de trabalhos da 14ª reunião da Entidade Responsável, agendada 

para 19.1.2021. 

Assim, venho propor à Entidade Responsável que seja autorizada a realização em 2021 da 

despesa de 540€ mais IVA para contratação do plano “Personal” da Flourish, a pagar de uma 

só vez no momento da contratação, pelos motivos acima justificados. 

 

Lisboa, 18 de janeiro de 2021 

 

A Coordenadora Nacional 

 

Helena Roseta 

 


