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Observatório Municipal 
da Educação

Uma solução 3 em 1 que permite acompanhar e aprofundar, 
com facilidade e rigor, as políticas educativas implementa- 
das pelo município e divulgar o trabalho desenvolvido no 
setor da Educação.

1 // Portal da Educação
Sítio web do município para publicação e partilha de informa- 
ções de carácter educativo, especialmente dirigida a pais, 
professores, alunos e educadores em geral.

2 // Carta Educativa Interativa
Mapa dinâmico de todo o parque escolar com acesso a �cha 
de caracterização por escola, galeria de imagens, contactos e 
todas as demais informações relevantes. 

3 // Plataforma Business Intelligence
Plataforma que permite com coerência e �abilidade obter 
informações estatísticas e monitorizar o percurso e sucesso 
escolar de alunos e jovens a partir do cruzamento de indi- 
cadores que permitam às autarquias aceder a documentação 
de suporte à de�nição e implementação de respostas no 
desenvolvimento e melhoria dos indicadores de educação.

Questionários e visualização de indicadores

Interfaces intuitivos  e templates personalizados
Cenários de resposta complexos
Agrupamento de indicadores, aplicação e combinação de �ltros
Análise visual de dados e acesso a timeline
 

Backoffice de Gestão

Criação de indicadores
Importação de dados externos e exportação para Excel 
Cruzamento com os dados das plataformas SEI e SIGA
Possibilidade de análise estatística dos dados

www.edubox.pt/ome

Plataforma +Cidadania

+Cidadania é uma plataforma de aprendizagem, colaboração 
e partilha que visa a prevenção do abandono escolar 
precoce e a promoção da igualdade de acesso a conteú- 
dos no ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico. Esta 
solução multiplataforma é constituída pelas seguintes 
áreas e funcionalidades:

Plataforma e mural
Conteúdos para trabalhar a educação para a cidadania  
Criação de currículo local 
Conteúdos digitais curriculares
Sistema de gestão de crachás
Integração dos projetos educativos e projetos comunitários
Integração com as plataformas SEI e SIGA  
 

Mural
O Mural é uma rede social e comunitária de partilha e de 
comunicação com a comunidade educativa e permite a 
publicação de artigos, fotogra�as, vídeos e atividades 
realizadas em sala de aula.
 

Conteúdos

Educação para a Cidadania

Os alunos vão explorar as temáticas Educação Ambiental, 
Desenvolvimento Sustentável e Educação para a Saúde.

Currículo Local

Com base nos conceitos de Património e de Poder Local os 
alunos vão conhecer o património material e imaterial do seu 
concelho e compreender a importância da sua participação, 
como cidadãos ativos e responsáveis, na construção de uma 
comunidade melhor.

Conteúdos Curriculares
Centenas de atividades multimédia, interativas e dinâmicas, 
desenvolvidas para a Educação Pré-Escolar e para o 1.º Ciclo 
do Ensino Básico, para serem utilizadas no jardim de infância, 
na escola e em casa.

www.erecursos.lusoinfo.com

PLANO INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR

Sala de Aula do Futuro
Apoio na implementação bem-sucedida da Sala de Aula do Futuro mediante o apetrechamento 
sustentável das escolas com equipamentos informáticos que criem cenários e ambientes 
inovadores de ensino propícios à aprendizagem dos alunos.



Plataforma SIGA 
www.edubox.pt/siga

O SIGA é uma plataforma modular e personalizável que 
permite gerir online, e de forma rápida e e�caz, os vários 
processos ligados à gestão municipal da educação.

A sua mais-valia reside na agilização dos processos e no 
aumento da e�ciência dos serviços, otimizando-os. A redução 
de custos e tempos de resposta gera um aumento do grau de 
satisfação em todos os intervenientes e uma maior produtivi-
dade e melhoria na gestão de recursos humanos.

 
Módulos de Gestão  
Gestão da ação social
Gestão de candidaturas online
Gestão de refeições e bares
Gestão curricular
Gestão de transportes
Gestão e inventariação dos espaços e parque escolar
Gestão de pagamentos
Gestão de bibliotecas
Gestão de atividades de enriquecimento curricular
Noti�cações

Personalização

O SIGA pode ser customizado com as cores e a identidade 
dos municípios, que podem também selecionar os módulos 
que vão ao encontro da sua realidade.

 
Solução multiplataforma

Como o SIGA é baseado em tecnologias web, a gestão dos 
processos afetos ao município pode ser feita a qualquer hora 
e em qualquer lugar a partir de qualquer dispositivo 
(computador, tablet ou smartphone) com ligação à Internet.

 
Certificação e Integrações
Esta solução está certi�cada pela Autoridade Tributária e integra-
da com a SIBS, PT Pay, AIRC, Medidata, Litho Formas e Mailtec 
- Finishing, assim como com providers de comunicações.

 
Suporte e Assistência Técnica

O SIGA possui um Centro de Suporte a Clientes que garante 
assistência técnica via email e/ou telefone; ações de consultoria 
necessárias à sua correta implementação e formação especi- 
alizada a todos os utilizadores.

Certificação:             Integração:

Plataforma SEI    
www.edubox.pt/sei

O SEI é uma plataforma de gestão que permite que todos 
os estabelecimentos de educação e ensino possam fazer 
o acompanhamento completo do percurso académico 
dos alunos – desde o processo de inscrição até à sua 
conclusão ou transferência – e a gestão diária de todo o 
processo educativo.

Para além de garantir a centralização da informação, o 
SEI permite reduzir custos materiais e humanos e tempos 
de resposta, permitindo dessa forma uma real otimização 
dos recursos.

 
Módulos de Gestão 
Gestão de utilizadores
Gestão curricular
Gestão de aulas
Gestão de pagamentos
Gestão de inventário
Gestão da ação social escolar
Encarregados de educação 

Customização
O SEI pode ser personalizado com a identidade da escola/colé-
gio, o qual pode optar pelos módulos de gestão que vão ao 
encontro da sua realidade.

 Solução multiplataforma

Como o SEI é 100% web, a gestão diária de todo o processo 
educativo pode ser feita a qualquer hora e em qualquer lugar 
a partir de qualquer computador, tablet ou smartphone com 
ligação à Internet.

 Certificação e Integrações

O SEI está certi�cado pelo MISI@ - Ministério de Educação e 
Ciência nos módulos Gestão de Alunos – Escolas Públicas e 
no módulo de Ação Social Escolar (SASE). 

 Suporte e Assistência Técnica

O SEI possui um Centro de Suporte a Clientes que garante 
assistência técnica via email e/ou telefone; ações de consultoria 
necessárias à sua correta implementação e formação especi- 
alizada a todos os utilizadores.

Certificação:



Provedor de SMS

Adquira pacotes de SMS e use o nosso provedor para enviar mensagens de texto ao seu 
público-alvo (fornecedores, clientes, funcionários, munícipes, entre outros). Garantia de 
total proteção de privacidade. Acesso a relatórios de envio de SMS e de relatórios 
mensais para efeitos de controlo e faturação.

Serviço de Subscrições 

Disponibilize no website do Município um serviço de SMS por 
subscrição e entre em contacto com os munícipes de forma 
simples e imediata. A partir de uma lista de interesses 
personalizada pela autarquia (ex. notícias de trânsito, 
cortes programados, alteração do funcionamento dos 
serviços, notícias e eventos,…) comunique com os munícipes 
em tempo real e de forma rápida, e�caz, simples e barata.

Redução de custos

Envie SMS ao preço mais competitivo do mercado e comunique 
de forma menos intrusiva.

Personalização

Possibilidade de total personalização da lista de interesses 
ajustando-a às reais necessidades do município. Comuni-
cação personalizada e segmentada de acordo com os 
interesses dos subscritores.

Controlo 

Acesso a relatórios de envio de SMS e de relatórios mensais 
para efeitos de controlo e faturação, assim como ao histórico 
de mensagens enviadas.

Integração

Con�guração e integração com sistemas externos.

Segurança e registo

Garantia total de proteção da privacidade. Acesso a um 
backo�ce para envio de SMS e a base de dados dos subscritores.

www.edubox.pt/subscricoes

O SMARTconnect é uma ferramenta de comunicação integrada 
que permite ao Município contactar de forma simples e 
imediata com os todos os munícipes através da base de 
utilizadores registados na aplicação mobile ou pela im- 
portação de contactos externos. Este serviço permite o 
envio de SMS, Emails e Noti�cações Push, em tempo real, e 
de forma rápida, e�caz, simples e barata.

Estratégia multicanal
O Município poderá escolher o canal de comunicação que quer 
usar – email, noti�cações push ou SMS – tornando o processo 
de comunicação muito mais e�caz.
 

Redução de custos

Envio de SMS ao preço mais competitivo do mercado e uso 
de meios de comunicação menos intrusivos. Envio gratuito de 
noti�cações push e emails.
 

Personalização

Comunicação personalizada e segmentada de acordo com as 
listas de contactos do Município.

Segurança e registo

Garantia total de proteção da privacidade e acesso a um 
backo�ce de gestão.
 

Controlo
Acesso a um painel de indicadores para controlo de créditos, 
estado das noti�cações, listas de contactos e meios de comuni-
cação mais utilizados.  

SMS

EMAIL

NOTIFICAÇÕES



GoSocial

O GoSocial é um software de gestão da Ação Social Municipal 
que permite conjugar os esforços das autarquias e das redes 
de apoio social na identi�cação de problemas que precisam 
de intervenção. Auxilia na de�nição de prioridades e na 
otimização das diferentes capacidades de resposta permitin-
do dessa forma a deteção rápida de possíveis meios de ação. 
Esta plataforma tem cinco módulos de gestão: entidades, 
processos, apoios, avaliações e carta social.

www.edubox.pt/gosocial

     App Município Portal do Associativismo

Intensi�car a presença social e dar visibilidade às ações 
levadas a cabo pelas diferentes coletividades é o objetivo do 
Portal do Associativismo, um sítio web que pretende promover 
o movimento associativo e fomentar hábitos de cidadania 
ativa mediante a divulgação e partilha de informações entre o 
Município, as Associações Locais e o público em geral.

O Portal do Associativismo permite ao Município não só 
recolher e informatizar todos os elementos identi�cativos e 
caracterizadores da realidade associativa, como também criar o 
seu próprio Registo Municipal das Associações e Coletividades 
Concelhias, efetuar a gestão das candidaturas das associações a 
programas de apoio municipal, disponibilizar formulários e 
comunicar diretamente com todos os intervenientes.

Enquanto espaço participativo, este Portal permite às 
associações divulgarem as suas iniciativas, comunicarem 
com o município e entre si, podendo também candidatar-se 
online aos programas de apoio municipal.

www.edubox.pt/associativismo

Descubra a aplicação mobile que lhe permite disponibilizar 
de forma gradual, rápida e cómoda os serviços da sua 
autarquia, 24h por dia. Dê a conhecer, lá fora e cá dentro, 
o que de melhor o seu município tem para oferecer e 
reforce localmente a visibilidade do trabalho desenvolvido 
pela sua autarquia.    
 

Serviços
Alargue a oferta de serviços camarários e facilite o dia a dia 
dos munícipes.

Ocorrências
Transportes
Contador da água
Proteção civil
Recolha de monos 
Recolha de ecopontos
Farmácias de serviço
Marcação de audiências

Balcão único
Integração IPMA
Filas de espera
Meteorologia
Plataforma de educação
Envio de sugestões
Downloads

Comunicação

Divulgue o trabalho realizado pela sua autarquia e entre em 
contacto com os munícipes e turistas de forma rápida e e�caz.

O município
Mensagem do presidente
Notícias
Agenda municipal
Inquéritos de satisfação
Comunicação e editais
Obras e projetos

Publicidade
Noti�cações push
Subscrição de SMS 
Subscrição de newsletters
Partilha nas redes sociais
Contactos úteis

Turismo

Dê a conhecer turisticamente o seu Município e divulgue o 
que de melhor a sua região tem para oferecer.

Onde comer  
Onde �car 
Onde comprar
O que visitar
Festas e romarias
Feiras e mercados
Produtos locais

Gastronomia 
Artesanato
Percursos
Desporto e lazer
Património
Audioguias
Vídeos promocionais

www.edubox.pt/appmunicipio



Leitor Ótico

Poupe tempo, recursos materiais e humanos com o leitor ótico, 
um software que permite de forma rápida e automática 
recolher dados de um número elevado de questionários, 
inquéritos, exames ou provas em papel. 

De forma simples e célere inscreva os utilizadores, crie folhas 
de resposta personalizadas, simule grelhas com diferentes 
tipos de questões, imprima e digitalize as folhas de resposta, 
faça o carregamento em massa, produza relatórios estatísti-
cos e analise os resultados e os indicadores em tempo real.

www.edubox.pt/leitor-otico

Banco de Livros On-line

Diminuir a despesa familiar com a aquisição de novos manuais 
escolares e agilizar o processo de recolha e empréstimos de 
livros é o que pretende o BLO, uma plataforma web que 
agrega as iniciativas de todas as instituições que promovem 
e praticam este tipo de ação numa lógica de atribuição 
gratuita e/ou empréstimo de livros usados a alunos que 
frequentem a escolaridade obrigatória.

1 Entrega de livros e manuais escolares usados nos vários 
bancos // 2 Catalogação e entrada na base de dados conjun-
ta do BLO // 3 Consulta e reserva de livros // 4 Distribuição 
gratuita pelos alunos

www.edubox.pt/banco-de-livros

O SMARTvault é uma ferramenta de gestão e armazenamen-
to de dados online, desenvolvida de raiz para Municípios, 
Escolas e Agrupamentos de Escolas. Mediante a aquisição de 
uma determinada quota, estas entidades passarão a ter um 
espaço reservado na Cloud para upload de �cheiros, criação 
de pastas, armazenamento e partilha de documentos.

A sua mais-valia reside no facto de a entidade poder fazer a 
gestão autónoma da quota a distribuir pelos diferentes 
utilizadores e con�gurar totalmente o acesso à informação, 
por tipo de utilizador ou mesmo por utilizador individual.

O acesso ao SMARTvault é feito de forma segura, simples e 
fácil, a partir de qualquer local e de qualquer dispositivo 
tecnológico com ligação à Internet. 

O SMARTinvoice é um software de faturação que permite que 
os municípios possam criar faturas, emitir notas de crédito/dé- 
bito e passar recibos, tendo acesso a uma visão global dos valo- 
res liquidados, em dívida e aos créditos/débitos dos clientes.
 
Do registo de clientes e entidades, à criação de artigos, 
passando pela exportação de �cheiros SAF-T tudo é feito de 
forma descomplicada, tornando o processo de faturação de 
produtos e serviços, simples e rápido.

Certificação:


