
Quantas pessoas já têm a vacinação completa?
COVID-19 Insights traz informação detalhada da
evolução da vacinação contra a COVID-19
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A plataforma COVID-19 Insights está a processar os dados relativos à evolução da
vacinação e mostra tudo em gráficos detalhados.

A iniciativa é uma uma parceria da COTEC Portugal e da NOVA IMS Information Management School,
tirando partido da tecnologia e ciência dos dados para apresentar a informação de forma acessível.
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Hoje começou a disponibilizar informação detalhada sobre a vacinação, nomeadamente o número e
percentagem de vacinados com a vacinação completa ou parcial.

A evolução no tempo, por região e por escalão etário e ainda a evolução do número de inoculações
diárias fazem parte dos dados apresentados relativamente à vacinação, mas há mais informação para
explorar no portal, nomeadamente em relação à mobilidade, emprego e aos números de infetados e
recuperados da doença do novo coronavírus.

O site pode ser acedido em https://insights.cotec.pt/  e os dados são processados e disponibilizados
diariamente pela Data Science for Social Good Portugal.

Ao longo do último ano foram muitas as iniciativas que tiraram partido da tecnologia e engenho
portugueses para disponibilizar informação ou apoio e serviços para reduzir os efeitos da pandemia
da COVID-19, como o SAPO TEK foi dando conta.
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