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1-  Explicar o 
funcionamento e 
prestar esclarecimento 
de dúvidas sobre o 
projecto “O Meu Eco-
Sistema ®”

2- recolher junto dos 
participantes 
sugestões de 
desenvolvimento.
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2- recolher junto dos 
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sugestões de 
desenvolvimento.

Conteúdos:Objectivos:
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Como nasceu?

6 Dez 2011

Aparece em 2006 como um desenvolvimento natural do 
anterior projeto www.omeuecoponto.pt que o GEOTA 
desenvolveu de 2004 a 2007 com a parceria da SPV (e outros…)

http://www.omeuecoponto.pt/


Como nasceu?

Conjugado com o desejo de recuperar uma 
ferramenta de participação pública que o 
GEOTA desenvolveu em 1983 que se 
concretizou numa publicação (20 000 Ex.) 

denominada

Guia do Munícipe Ambientalista

Lema: Não deixe o seu autarca adormecer



Quais as perguntas fundamentais?

Onde posso depositar este resíduo? 

A minha rua ou o meu bairro têm problemas 
diversos, o que faço? 

Quem vai ligar ao que eu tenho para relatar?

 O meu PDM está em revisão? 

Como posso intervir? 

Tenho uma sugestão a fazer, como comunicá-la? 



Tem como objectivos gerais:



E os resultados pretendidos?

É também um instrumento de 
informação e  sensibilização 
ambiental: 

Criar cidadania e literacia 
ambiental pela participação. 

Contribuir para melhorar as 
condições ambientais locais.

Contribuir para maior 
cooperação, partilha de 
experiências e boas práticas.



E as respostas?

Este é um sítio onde damos valor à 
participação, ao bom exemplo e à 
opinião dos cidadãos e das 
instituições parceiras. 

HC- Mar2012



Partes interessadas:

“Players” na 
área da 
sustentabilidade
com relevância 
para o projecto



WWW.OMEUECO-SISTEMA.PT

ADERENTES (com protocolos assinados)
11 entidades gestoras e SMAUT



WWW.OMEUECO-SISTEMA.PT

32 Câmaras Municipais (continente e Ilhas)

ADERENTES (com protocolos assinados):



WWW.OMEUECO-SISTEMA.PT

6 ONG

ADERENTES (com protocolos assinados):

Apoios



Exemplo de circuito de feedback implementado no site

Os utilizadores 
terão sempre 
acesso privado ao 
seu histórico de 
observações e 
respostas até cada 
processo ser 
encerrado

CM SMAUT
Entidade 
gestora

Detalhes d
o Pedido

* - Informação, observação, intervenção

A comunicação é confidencial entre o 
utilizador e o técnico da entidade que 
deve dar a resposta

*

Funcionamento



Através de um sistema de questionários sobre aspectos ambientais observáveis ou 
experienciáveis para cada tema, a participação é orientada e objectiva

Permitindo obter e tratar  de 
forma automática dados úteis 
para as entidades responsáveis, 
na forma gráfica e/ou estatística

A plataforma permite ainda o 
feedback aos utilizadores e 
várias formas de interacção

   

   
 

Google Maps para a 
localização do problema 
em linguagem natural

WWW.OMEUECO-SISTEMA.PT

Funcionamento



Suporte para conteúdos apresentados de forma contextual e integrada

Funcionalidades

WWW.OMEUECO-SISTEMA.PT
Publicidade 
embebida

“FAQ”

“Comentários”

Menus múltiplos

Funcionamento



WWW.OMEUECO-SISTEMA.PT

3
vertentes

3
vertentes

Funcionamento



Funcionamento



Funcionamento



Questionários de avaliação rápida

Funcionamento



Funcionamento

Página do técnico na entidade



Funcionamento

Página do utilizador – Histórico (últimos 90 dias) Página do utilizador – Histórico (últimos 90 dias) 



Suportes da 
campanha de 
comunicação

Campanha de comunicação

http://omeueco-sistema.blogspot.pt/
https://www.facebook.com/omeuecosistema


Pedimos apoio 
aos nossos 
parceiros para a 
campanha de 
comunicação

Colocar uma hiperligação
Designar responsável para o FB
Designar responsável para o blogue
Enviar conteúdos e publicidade
Divulgar interna e externamente
Publicar textos informativos nas 
revistas institucionais

http://www.cm-maia.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=447&Itemid=6
http://omeueco-sistema.blogspot.pt/
https://www.facebook.com/omeuecosistema
http://www.omeueco-sistema.pt/scid/webMysystem/
http://www.quintadamaunca.mun-guarda.pt/cantinhoverde/hortas02.asp
http://www.cm-tvedras.pt/viver/ambiente/links/


Pedimos apoio aos nossos parceiros para a campanha de comunicação

Podemos fornecer elementos 
gráficos para o efeito



Pedimos apoio aos nossos parceiros para a campanha de comunicação

Pedimos elementos gráficos e 
slogans para publicar
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Pedimos apoio aos nossos parceiros para a campanha de comunicação

Pedimos elementos 
gráficos (logótipo 

institucional e 
verificação) para um 

Rollup que poderemos 
depois disponibilizar

Rollup disponível mediante 
pedido



Muito obrigado

WWW.OMEUECO-SISTEMA.PT

Travessa do Moinho de Vento nº17, CV Dta 1200-727 Lisboa

Tel | Fax | 21 395 61 20 - Mobile | 962692680 

e-mail | geota.sec@netcabo.pt 

homepage | http://www.geota.pt

Equipa: 

*Hélder Careto 
*Saúde Martins 
* Cátia Braga

e outros colaboradores do GEOTA

Suporte tecnológico, desenvolvimento e 
integração Web: *André Santo Amaro e outros 
colaboradores da SensoComum, Lda 

A sinalética: Designways ADIRA TAMBEM!
APOIE O SEU ECO-SISTEMA!

ADIRA TAMBEM!
APOIE O SEU ECO-SISTEMA!

www.omeueco-sistema.pt 
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