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A história do TRILLION até ao momento 

Temos o prazer 
de apresentar a segunda edição 
da newsletter do TRILLION.  

Neste número encontra 
informações relativamente à 
implementação bem-sucedida da 
plataforma TRILLION, a eventos 
teste realizados nos últimos meses, 
bem como às últimas divulgações 
publicadas. 

 

Com o projeto a entrar na sua fase final, alcançaram-se todos os alvos planeados, 

conducentes à implementação e integração da plataforma TRILLION. A plataforma 

adota uma arquitetura orientada para o Serviço, a qual permite a integração 

dinâmica, a exploração e a organização dos serviços para fins de descoberta e 

extração de dados, estando aberta a fontes adicionais de informação e a 

ferramentas de reconhecimento de contextos.   

Recentemente foram realizadas duas atividades importantes: em 

julho e em outubro de 2017 o projeto organizou os testes alfa da 

plataforma. Através de eventos no Reino Unido, Holanda, Itália e 

Portugal, mais de 174 utilizadores finais (cidadãos e funcionários dos 

serviços de aplicação da lei) tiveram oportunidade de testar a 

plataforma, dando, por sua vez, feedback, quer sobre problemas  

de ordem técnica que identificaram, quer com ideias mais  

gerais sobre o modo como veem a plataforma. Estes testes  

piloto do TRILLION permitiram aos utilizadores finais a 

 manifestação de informações úteis relativamente  

à solução TRILLION e tornaram possível a avaliação do  

processo de comunicação entre os serviços de  

aplicação da lei e os cidadãos. E para finalizar, a  

primeira série de sessões de formação em matéria de  

Jogos Sérios [Serious Gaming], dedicada quer aos serviços 

de aplicação da lei quer aos cidadãos, representou um 

passo importante para o projeto. 

A fim de maximizar o impacto do projeto, nos últimos cinco meses 

 foram realizadas muitas ações de divulgação diferentes. Os  

elementos da equipa TRILLION participaram em conferências,  

workshops e fóruns, organizaram dias de apresentação e enviaram  

artigos para publicações académicas.  

 

 

 

Barbara Pirillo (Engineering Ingegneria Informatica SpA) 

e Peter van de Crommert (DITSS) em apoio aos 

Jogos Sérios do TRILLION 



 



RESULTADOS PRINCIPAIS DO PROJETO 
 

Ao longo dos últimos cinco meses a equipa do TRILLION 

envidou todos os esforços no sentido de assegurar que cada 

resultado produzido observasse os padrões de segurança, 

privacidade, legalidade, ética e usabilidade.  

 

 
 
 
 

 
No contexto de WP2 “Envolvimento de cidadãos e serviços de aplicação da lei: casos de uso & requisitos”, a criação e 

consolidação de uma comunidade de utilizadores representa uma tarefa importante ainda a decorrer: o nível de envolvimento 

dos utilizadores do TRILLION que participaram nas atividades do projeto está de acordo com as expetativas. Em resultado 

disso, o TRILLION pode agora mostrar como ficará o aspeto da plataforma, em termos de design e funcionalidades, a uma 

comunidade definida, a qual deu feedback útil durante as sessões experimentais.  

Quer os cidadãos quer os funcionários de aplicação da lei sublinharam o seu interesse na plataforma TRILLION desde a sessão 

piloto e os primeiros testes, reconhecendo o seu potencial como método inovador de comunicação entre os cidadãos e os 

serviços de aplicação da lei. Estão previstas um conjunto de novas ações para a primavera de 2018 a fim de envolver 

utilizadores finais e de continuar a construir a comunidade.  

A arquitetura do sistema foi atualizada, na sequência das conclusões dos ensaios de campo. Em especial, na sequência do teste 

piloto alfa, as aplicações TRILLION para telemóvel, rede e wearable [tecnologia junto ao corpo] foram redesenhadas a fim de 

se tornarem mais apelativas e amigas do utilizador. Concomitantemente foi desenvolvido um serviço de acompanhamento e 

monitorização de fiabilidade cibernética, de modo a garantir a fiabilidade dos equipamentos onde são utilizadas as aplicações 

TRILLION. 

No âmbito de WP4 “Extração e gestão de informação” foram concluídos os módulos que recolhem e analisam várias fontes de 

dados. Os módulos estão constituídos como serviços integrados no orquestrador do TRILLION, o qual gere o fluxo de 

informação na plataforma. Os módulos desenvolvidos suportam a recolha de dados a partir de redes sociais, aparelhos móveis 

e wearables, bem como de dados abertos disponíveis ao nível de uma cidade, sendo utilizados para uma perceção situacional 

melhorada. Os dados recolhidos, tais como texto, imagens, vídeos, wearables e dados tabulares, são processados, classificados 

e analisados a fim de serem extraídas informações a par com o respeito pela privacidade e com a gestão da anonimização.       

Os módulos de análise de dados, igualmente desenvolvidos, permitem uma compreensão e uma perceção da situação da 

cidade e uma melhor tomada de decisões. Por fim, os elementos de definição de perfis fornecidos neste pacote de trabalho 

asseguram uma melhor atribuição das tarefas/ ações aos diferentes atores em matéria de policiamento comunitário (ou seja, 

aos cidadãos e aos serviços de aplicação da lei). Com todo o conjunto de ferramentas WP4, o TRILLION consegue assimilar uma 

vasta panóplia de fontes de dados de modo a suportar a comunicação entre cidadãos e serviços de aplicação da lei e a aplicação 

eficaz de abordagens de policiamento comunitário.  

Após a divulgação da primeira versão da plataforma TRILLION (WP6 “Prototipagem & Integração”), foram realizados testes 

para validação da plataforma, recolha de feedback junto de cidadãos e funcionários de aplicação da lei. Esses dados recolhidos 

foram utilizados como ponto de partida para a implementação da versão beta da plataforma. Outro resultado importante de 

WP6 é a ontologia do ato criminoso (http://is3lab.eng.it/ontologies/criminalact.owl). A taxonomia proposta suporta a 

definição e a representação dos eventos de segurança alvo que o sistema pretende tratar, a fim de distinguir entre um ato 

criminoso, uma ameaça à segurança pública e comportamentos suspeitos. 

Os eventos piloto-alfa realizados em outubro de 2017 tiveram a participação dos cidadãos e dos funcionários de aplicação da 
lei. Inicialmente, os testes do TRILLION foram planeados apenas no Reino Unido e na Holanda. Numa segunda fase, ficou 
decidido manter dois pilotos adicionais em Ancona e em Lecce (Itália). No decorrer da reunião da Assembleia Geral em 
Eindhoven em maio de 2017 foi decidido também utilizar a presença do TRILLION na Conferência NGCP em outubro de 2017 
em Heraklion, Creta (Grécia) como uma oportunidade de teste piloto-alfa. Estamos atualmente a preparar os pilotos beta em 
Itália, Reino Unido, Portugal e Holanda em abril, maio e junho de 2018. Os segundos eventos de Jogos Sérios serão também 
realizados em junho de 2018. 
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Conferências 

24-26 de outubro de 2017 – Apresentação do TRILLION na Conferência Científica Internacional eRA12, Atenas, Grécia. 
 
25-27 de outubro de 2017 – Apresentação do TRILLION na “Next Generation Community Policing Conference” [Conferência sobre a próxima geração 
do policiamento comunitário] em Heraklion, Creta, Grécia 
Na “Next Generation Community Policing Conference” em Heraklion, foi efetuada uma apresentação abrangente da plataforma TRILLION. No decorrer 
da conferência foram apresentadas a mais de 50 participantes algumas ferramentas do TRILLION, principalmente as seguintes: 
 • Plataforma Web para cidadãos 
 • Plataforma Web para serviços de aplicação da lei 
 • Aplicação para telemóvel dirigida a cidadãos 
 • Aplicação para telemóvel dirigida a serviços de aplicação da lei 
 • Porta de Ligação para Comunicação de Proteção da Privacidade  
 • Aplicação pessoal de utilização junto ao corpo (wearable app), para cidadãos 
 • Capacidades alargadas (botão TRILLION) 
 • Pesquisa sobre reconhecimento de gestos para gerar e distribuir relatórios de emergência 
Foi também efetuada uma demonstração completa da plataforma TRILLION (na íntegra, incluindo apps e serviços). No final da reunião, o Coordenador 
Científico do TRILLION, Patrikakis Charalampos, concedeu uma entrevista ao canal de televisão de Creta, na qual apresentou os benefícios e as 
capacidades da plataforma (ver imagem acima). 
 
15-17 de novembro de 2017 – Apresentação do TRILLION na conferência “Security, Democracy & Cities: Coproducing Urban Security Policies” 
[Segurança, Democracia & Cidades: elaboração conjunta de políticas de segurança urbana] em Barcelona, Espanha  
O TRILLION esteve presente na conferência interdisciplinar e internacional dedicada à produção conjunta de políticas em matéria de segurança urbana 
e organizada pelo Fórum Europeu para a Segurança Urbana em parceria com a Cidade de Barcelona e com o Governo da Catalunha (Espanha). O evento 
foi uma ótima oportunidade para o encontro entre partes interessadas relevantes, em matéria de segurança urbana, e provenientes de toda a Europa: 
funcionários superiores eleitos, funcionários públicos, administração nacional, magistrados, serviços de aplicação da lei, trabalhadores na área do 
serviço social, investigadores, e representantes do setor privado e da sociedade civil.  
 
7 de março de 2018 – Apresentação do TRILLION na 10ª Comunidade de Utilizadores sobre Sociedades Seguras, Resilientes e em Segurança, Bruxelas, 
Bélgica 
O evento foi organizado pela Comissão Europeia - DG HOME com o objetivo de conhecer melhor e debater a ligação entre as partes interessadas mais 
relevantes quando se fala de policiamento comunitário: praticantes, cidadãos, decisores, investigadores: qual é o ponto fraco e como resolver as áreas 
problemáticas identificadas? A apresentação em mesa redonda envolveu vários projetos FP7/H2020 selecionados pela Comissão Europeia:  
ANYWHERE, ATHENA, CITYCoP, City.Risks, ICT4COP, ILEAnet, INSPEC2T, SLANDAIL, SMR, TACTIC, TRILLION, Unity. 
 
Workshop 
A equipa do TRILLION participou no 3º Workshop LASIE: “Supporting forensic analysts in digital evidence retrieval and analysis” [Apoio aos analistas 
forenses na recolha e análise de prova digital], que se realizou em Turim, Itália, no dia 28 de setembro de 2017. 
 
Fórum 
A equipa do TRILLION participou no “Big Data Value Forum” realizado no Palais des Congrès de Versailles, França entre 21 e 23 de novembro de 2017 
(ver imagem à esquerda), o qual teve o êxito de atrair cerca de 1000 participantes. No decorrer do evento foram distribuídos flyers e newsletters aos 
participantes e foram enviadas, por correio eletrónico, cerca de 200 newsletters aos subscritores. 
 
Artigos académicos 
 • “DepthRank: Exploiting Temporality to Uncover Important Network Nodes”: apresentação do artigo na Conferência SocInfo2017 
(aceite); 
 • “On applying a Deep Convolutional Neural Network to Vertically Stacked Motion Signals”: apresentação do artigo na Conferência 
IEEE Percom (apresentado); 
 • “Wear It and Share It: Wearables and Security”: um artigo que também menciona o TRILLION e que foi publicado na página web 
do Cutter Consortium (aceite); 
 • “Serious games: an attractive approach to improve the awareness” [Uma abordagem atrativa para melhorar a consciencialização] 
selecionado para publicação no “Springer Briefs in Policing”; 
 • “Use of apps for Crime Reporting: privacy concerns and protection of personal data” [A utilização de apps para a denúncia de 
crimes: preocupações em matéria de privacidade e proteção de dados pessoais] no “Springer Briefs in Policing”. 
 
Outras Ações 
 • Foi feita uma demonstração da plataforma TRILLION e das suas capacidades a um grupo de estudantes Erasmus que visitou PUAS 
no dia 6 de outubro de 2017;  
 • XLAB participou no comité técnico da OASIS para a Proteção de Dados desde a conceção para Engenheiros de Software.  



 
 O presente projeto recebeu financiamento do Programa-Quadro de Investigação 

e Inovação Horizonte 2020 da União Europeia ao abrigo do contrato de 

subvenção N.º 653256. 

O projeto TRILLION é uma Ação de Investigação e Inovação H2020 Call FCT-

14-2014 
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