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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.

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 promo- 
ver o movimento associativo e fomentar hábitos de cidada-
nia 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 candidatarem-se 
on-line aos programas de apoio municipal.

App Municípios
Já chegou a aplicação mobile que lhe permite disponibilizar de 
forma gradual, rápida e cómoda os serviços da sua autarquia, 24h 
por dia. Dar a conhecer, lá fora e cá dentro, o que de melhor o seu 
município tem para oferecer e reforçar localmente a visibilidade 
do trabalho desenvolvido pela sua autarquia são apenas algumas 
das mais-valias que vai descobrir quando experimentar esta app.

www.edubox.pt/appmunicipio

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 ajus-
tando-a às reais necessidades do município. Comunicação persona-
lizada 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.



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

Observatório Municipal 
de Educação
Uma solução 3 em 1 que permite acompanhar e aprofundar, 
com facilidade e rigor, as políticas educativas implementadas 
pelo seu 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

interfaces intuitivos 
templates personalizados
cenários de resposta complexos

Visualização de Indicadores

agrupamento de indicadores
aplicação e combinação de �ltros
análise visual de dados
acesso a timeline

Backoffice de Gestão

criação de indicadores
importação de dados externos
exportação de dados para Excel 
cruzamento com os dados das plataformas SEI e SIGA
possibilidade de análise estatística dos dados

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.



Central de Matrículas
A Central de Matrículas é um software que permite proces-
sar e distribuir automaticamente pelos estabelecimentos 
de educação e de ensino as crianças e os alunos que se 
matriculam pela primeira vez ou que mudam de ciclo de 
ensino de acordo com as regras de�nidas no Despacho 
Normativo n.º 7-B/2015.

Plataforma de 
Participação e Cidadania
www.maiscidadania.lusoinfo.com

Espaço disponível na web dirigido à comunidade escolar do 
1.º ciclo e desenhado tendo por base duas dimensões 
temáticas: a Educação para a Cidadania e o Curriculum Local.

A parte pública da Plataforma inclui informação geral sobre o 
projeto e os conteúdos partilhados pelos utilizadores regis- 
tados. A parte de acesso privado inclui um Mural, uma área 
de Conteúdos (Educação para a Cidadania, Património e Poder 
Local), um Sistema de Gestão de Crachás e um repositório 
de Conteúdos on-line denominado E-Recursos para a apren- 
dizagem do português, matemática, estudo do meio e inglês.

Recursos Educativos
Variedade de conteúdos e recursos educativos, em suporte 
multimédia e papel, para crianças dos 4 aos 10 anos.

www.erecursos.lusoinfo.com

GoSocial
O go.SOCIAL é uma plataforma colaborativa de apoio ao 
diagnóstico, planeamento, monitorização e avaliação da 
intervenção social a nível local. Esta ferramenta visa con- 
cretizar uma melhor e mais e�caz gestão da informação 
municipal, disponibilizando aos atores ferramentas de análise 
social, traduzindo-se numa clara melhoria das técnicas de 
apoio à tomada de decisão e do trabalho em rede.

O go.SOCIAL apresenta uma base geoespacial com os dados 
de referência do território e da área social (Plano de 
Desenvolvimento Social e Carta Social), sobre qual se 
articulam diversos módulos de descrição, análise e comuni-
cação, nomeadamente de gestão de agregados familiares ou 
outros complementares como a Habitação Social, a Gestão de 
Apoios Sociais e a Plataforma Supraconcelhia.

Uma parceria:

Preparação 
para os Testes
2.º ano
português 
matemática 
estudo do meio 

Preparação 
para as Provas
4.º ano 
português 
matemática

A Biblioteca 
do Gigante
Pré-escolar 

Coleção 
Bia e Kiko®

português
matemática
mundo
inglês

Manual 
Digital® 
1.º ao 4.º ano
português 
matemática
estudo do meio

My English 
Corner®

1.º ao 4.º ano
inglês 

Uma parceria:


