APLICAÇÃO DA INCM GALARDOADA NO EVENTO EU DATATHON
2018

A aplicação da INCM designada por ELI on Go foi galardoada no concurso EU Datathon 2018 pelo
júri da área temática «Direito nacional e europeu – Facilitar a interoperabilidade da legislação».
O que é o EU Datathon?
O EU Datathon é um concurso organizado pelo Serviço das Publicações da União Europeia (UE) em
que os participantes são convidados a desenvolver aplicações com o objetivo de promover as ligações
entre os dados da UE e os dados Estados-Membros e a reutilização dos dados abertos disponibilizados
pelas instituições e agências da UE no Portal de Dados Abertos.
Quais eram as áreas temáticas do concurso?
Eram aceites a concurso aplicações numa das seguintes áreas temáticas:
1. Dados abertos da UE – Para mais inovação na Europa
2. Direito nacional e europeu – Facilitar a interoperabilidade da legislação
3. Contratos públicos da UE – Valor para os cidadãos, valor para as empresas
4. Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos – Promover a inovação e a reutilização de dados
Qual é o objetivo da aplicação galardoada da INCM?
A aplicação ELI on Go tem por objetivo disponibilizar ao cidadão comum, de uma forma intuitiva e integrada,
toda a legislação dos vários Estados-Membros com recurso a pesquisas personalizadas e associadas ao Thesaurus
Europeu (EuroVoc), tornando-se uma referência para a consulta rápida de atos legais.
Qual é a ligação da aplicação ELI on Go com a medida n.º 36, DREuropa+, do Programa
Simplex+2018?

A aplicação ELI on Go constitui uma concretização da medida n.º 36, DREuropa+, do Programa
Simplex+2018, por facilitar através de dispositivos móveis o acesso, a partilha, a interconexão e a
reutilização de informação legal além-fronteiras através de sistemas de informação.
Como posso visualizar as comunicações dos participantes e obter informações detalhadas sobre o
concurso EU Datathon 2018?
Pode visualizar as comunicações dos participantes e obter toda a informação sobre o concurso
Datathon 2018 em https://publications.europa.eu/en/web/eudatathon/home.

