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Cidades mais inteligentes!Apresentação da SIGESTE:

A SIGESTE - Sistema de Gestão do Território, sediada no Instituto Pedro Nunes em Coimbra é

uma empresa de desenvolvimento de software, com especial enfoque na área ambiental e

de gestão do território.

Desde 2014 somos parceiros da ABAE, disponibilizando anualmente um prémio a um

município EcoXXI.

Alguns dos nossos clientes:



Cidades mais inteligentes!Alguns dos nossos produtos:

É A SUA CIDADE. DÊ O PRIMEIRO CLICK

INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA PARA TODOS DEIXE APENAS AS SUAS PEGADAS...

CONTENTORES DE RESÍDUOS INTELIGENTES

http://www.citybox.pt/
http://www.citybox.pt/
http://www.sigeste.com/gisbox/
http://www.sigeste.com/gisbox/
http://naturbox.sigeste.com/
http://naturbox.sigeste.com/


Cidades mais inteligentes!

O que é o GISBOX?

É uma ferramenta online para visualização de dados geográficos e alfanuméricos. De uso fácil e

intuitivo, esta ferramenta torna-se o parceiro ideal para qualquer actividade que necessite ver os

seus dados georreferenciados e consultados por qualquer tipo de utilizador, em qualquer parte

do mundo.

online

http://www.sigeste.com/gisbox



Cidades mais inteligentes!Principais características do GISBOX:

Informação sobre mapas online

Disponibilidade permanente (24/7)

Dados alfanuméricos e multimédia

Dados georeferenciados

Aplicação web sem instalação de

software

Conetividade com bases de dados

Vários níveis de acesso (modo

avançado)



Cidades mais inteligentes!Aplicabilidade do GISBOX:

• informação turística no território

• museus, monumentos, património, …

• dormidas, restauração, …

• circuitos pedestres, rotas históricas, …

• Informação de equipamentos e serviços

• rede de ecopontos, recolhas porta a porta, …

• edificios municipais, rede escolar, …

• Informações do património natural

• parques, jardins, reservas naturais, …

• árvores notáveis, birdwatching, …

• etc



Cidades mais inteligentes!Prémio GISBOX:

A SIGESTE irá atribuir um prémio Gisbox a um município ECO XXI:

• aplicação web com mapas base;

• 1 tema com o limite administrativo;

• 4 temas à escolha do município, com disponiblização de informação alfanumérica /

multimédia (fornecida pelo município)
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Vista de mapa, aéreo ou terreno



Cidades mais inteligentes!
Temas organizados com informação resumida



Cidades mais inteligentes!
Informação detalhada para cada tema



Cidades mais inteligentes!
Informação associada a pontos, linhas, polígonos
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Obrigado pela atenção

Instituto Pedro Nunes | Rua Pedro Nunes | 3030-199 Coimbra
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