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SIGEF 

SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE FILAS 

 

 

1. Introdução: 

A solução que genericamente se apresenta, de software e hardware, operação e comunicação, 

responde às necessidades de um amplo mercado na área dos serviços, tendo como objectivo 

melhorar a gestão do atendimento. 

Foram objectivos primordiais da sua criação, a fácil operação a partir de qualquer das estações 

de trabalho ligadas à rede e a facilidade de instalação e manutenção. 

Paralelamente à gestão em tempo real, permite a análise dos dados de funcionamento através da 

elaboração de diversos relatórios, sendo, por isso, um auxiliar na gestão dos serviços. 

A solução possui uma estrutura modular de modo a fornecer uma configuração particular 

adequada a cada instalação.  

A solução SIGEF dota a organização de uma ferramenta que permite melhorar o seu serviço de 

atendimento, facilitando a passagem de informação e oferecer uma nova imagem: moderna, 

eficiente e dedicada ao cliente e atenta aos seus problemas. Ao mesmo tempo, o gestor passa a 

ter uma ferramenta com acesso a todo o tipo de informação sobre o que se passa nos balcões de 

atendimento, em tempo real, e a partir de qualquer ponto da rede local ou Internet. 

A capacidade de chamada multimédia, atendimento com tecnologia “touch-screen” e gestão 

pela Web, tornam a solução indispensável para uma organização mais produtiva e mais eficaz. 

 

Em situações em que o tempo de espera é longo, é essencial ter mecanismos de comunicação 

com o Utente para que este possa aproveitar o tempo de espera para se dedicar a outras 

actividades, desviando assim a sua atenção. 

Um mecanismo de comunicação baseado em SMS permite avisar os utentes e encaminhá-los 

para o sistema de gestão de atendimento que necessita da sua atenção.
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Elementos presentes na arquitectura do sistema: 

 

 Utente – Indivíduo que usa os serviços da entidade; 

 Operador – Funcionário da entidade que atende os utentes; 

 Gestor – Indivíduo responsável pela gestão do sistema; 

 Servidor – Máquina responsável por fornecer os serviços ao sistema (tipicamente onde 

também se localiza a base de dados); 

 Interface Gestão – Responsável pela configuração dos parâmetros do sistema; 

 Posto – Local de atendimento de um ou mais serviços, onde se chamam os utentes; 

 Dispensador de Senhas – Equipamento responsável por fornecer as senhas de serviço aos 

utentes; 

 Painel Local – Mostra a informação da senha chamada para o posto onde está localizado; 

 Painel Geral – Mostra a informação das senhas chamadas de todos os postos; 

 Monitor Multimédia – Mostra a informação das senhas chamadas para todos os postos em 

simultâneo (com conteúdos multimédia – ex.: TV, HTML, etc.) 

 Serviço – Serviço prestado pela entidade, para o qual os utentes pretendem ser chamados 

 

Arquitectura Geral dos elementos de hardware e software do SIGEF:

Fig. 1 
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2. Gestão por interface Web: 

 

A gestão completa do sistema – incluindo a criação e gestão de operadores, serviços e postos de 

atendimento e consulta às estatísticas de atendimento, – é feita através de uma interface Web, 

permitindo a deslocalização do gestor em relação às instalações onde é feito o atendimento. 

 

Tecnologias utilizadas: 

 

 Desenvolvido em JAVA; 

 Interface de gestão via Web: 

 Tecnologia PHP; 

 IIS ou Apache. 

 Base de dados PostGreSQL; 

 Sistemas Operativos: 

 Windows; 

 Linux; 

 MacOS. 

 

 

 

3. Estrutura informática requerida para implementação do sistema: 

 

Rede ETHERNET com protocolo TCP / IP. 

 

 

4. Unidades de hardware consideradas: 

 

PC Servidor; 

PC de Posto; 

Dispensador de senhas com botões ou ecrã táctil; 

Painel Electrónico / Monitor (LCD ou Plasma) Geral; 

Painel Electrónico / Monitor (LCD ou Plasma) de posto. 

 

4.1. Descrição das unidades de hardware: 

 

 PC Servidor (configuração mínima): 

 Pentium IV 2,4Ghz ou equivalente; 

 1 GB; 

 Disco 80GB; 

 Placa Gráfica 128MB; 

 2 portas série; 

 Placa de Rede 100Mb; 

 Placa de TV (opcional). 

 

 PC de Posto (configuração mínima): 

 Pentium IV 2Ghz ou equivalente; 

 512 MB; 

 Disco 40GB; 

 Placa de Rede 100Mb. 

 

 

 



Solução Integrada de Gestão de Filas 
 

 4 

 PC Dispensador de Senhas Táctil (configuração mínima): 

 Pentium IV 2Ghz ou equivalente; 

 512 MB; 

 Disco 40GB; 

 2 Portas série ou 1 série e 1 USB; 

 Placa de Rede 100Mb. 

 

 Painel Electrónico Geral (características mínimas): 

 1 Linha; 

 6 Caracteres alfanuméricos com 5 cm de altura; 

 Comunicação RS232 / RS485; 

 Sinal sonoro de chamada. 

 

 Painel Electrónico de Posto (características mínimas): 

 1 Linha; 

 5 Caracteres alfanuméricos com 5 cm de altura; 

 Comunicação RS485. 

 

 Monitor Geral LCD ou Plasma (características mínimas): 

 26 polegadas; 

 Resolução 1024 X 768; 

 Entrada PC; 

 Entrada áudio. 

 

 Monitor de Posto LCD ou Plasma (características mínimas): 

 17 polegadas; 

 Resolução 1024 X 768; 

 Entrada PC. 

 

 

5. Apresentação das funcionalidades: 

 

A Solução Integrada de Gestão de Filas proposta foi desenvolvida tendo por base uma 

arquitectura CLIENTE – SERVIDOR. Para tal, deve existir uma rede informática com um 

computador como SERVIDOR e outros computadores nos postos como CLIENTE com uma 

ligação TCP/IP entre eles. Adicionalmente, e como requisitos de exploração, deverão existir 

monitores ou painéis electrónicos de chamada e um ou dois Dispensadores de Senhas. 

 

O GeF é uma ferramenta multi-plataforma, funcionando em sistemas operativos Microsoft 

Windows e/ou Linux e/ou MacOS, disponível em Português, Inglês e Espanhol. 

 

Unidades de software consideradas: 

 

 Software  GeF-SERVIDOR 

 Software  GeF-INTERFACE DE GESTÃO 

 Software  GeF-DISPENSADOR DE SENHAS 

 Software  GeF-CLIENTE 

 Software  GeF-MULTIMÉDIA 

 Software  GeF-SCHEDULE 

 

Não são requeridas ferramentas de software adicionais. Os aplicativos dispõem de “motor” 

próprio que garante a plena eficácia de todas as potencialidades do sistema. 
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5.1. Cabe à aplicação GeF-SERVIDOR a ligação entre a Base de Dados, os GeF-

Cliente, Monitores, Paineis Dispensadores.  

 

As características principais são as seguintes: 

 

 Desenvolvido em JAVA 

 Corre como serviço no sistema operativo 

 Configurável através do Interface de Gestão 

 

 

5.2. Através do Interface de Gestão, local ou remotamente, o Gestor define a 

parametrização de todo o sistema.  

Permite realizar toda a configuração, criar operadores e definir as respectivas 

permissões, criar e eliminar serviços, definir o formato da senha, etc. 

 

As características principais são as seguintes: 

 

 Desenvolvido em PHP; 

 Alojada em servidores IIS ou Apache; 

 Acessível via web usando um “web browser” (exe. IE, Firefox, etc.); 

 Define 3 níveis de acesso: 

 Instalador – Acesso a todas as funcionalidades da interface de gestão 

(gestão, configuração e sistema); 

 Gestor – Acesso às funcionalidades de gestão e configuração; 

 Normal – Apenas pode visualizar as senhas em espera; 

 Permite configurar todos os parâmetros do sistema; 

 Gera automaticamente alertas nas seguintes situações: 

 Falha na impressora; 

 Tempo de atendimento ultrapassou os limites definidos; 

 Tempo de espera ultrapassou os limites definidos; 

 Número de utentes ultrapassou os limites definidos; 

 Permite consultar o histórico dos alertas; 

 Gera relatórios para análise offline do seguinte tipo: 

   Serviços – Análise de tempos por serviço, análise de utentes por serviço, 

serviços atendidos por operador e serviços atendidos por posto; 

   Postos – Análise de tempos por posto e análise de utentes por posto; 

   Operadores – Análise de tempos por operador, análise de utentes por 

operador, atendimento por operador e horário operador; 

 Gera listagens para análise online do seguinte tipo: 

 Serviços – Análise de tempos por serviço e análise de utentes por serviço; 

 Postos – Análise de tempos por posto e análise de utentes por posto; 

 Operadores – Análise de utentes por operador. 

 

 

Aquando da instalação, é definida a configuração dos monitores, painéis, a imagem da 

senha e os parâmetros das comunicações. 
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5.3. Cabe á aplicação Dispensador de Senhas receber o pedido do Utente e imprimir a 

senha.  

 

As características principais são as seguintes: 

 

 Desenvolvido em JAVA (pode ser executado em ambientes Windows e Linux); 

 Duas versões: botões ou ecrã táctil; 

 Permite definir um número máximo de emissão de senhas; 

 Versão táctil mais flexível: 

 Máximo de 10 serviços por página; 

 Quando os limites são ultrapassados o último botão permite navegar entre as 

diversas páginas dos serviços; 

 Disponibiliza, em cabeçalho, a hora e data actuais; 

 Disponibiliza, em rodapé, informação da entidade; 

 Disponibiliza, para cada serviço, uma breve descrição do serviço, o número 

de série actual, o número de utentes em espera e a hora prevista de 

atendimento; 

 Permite definir uma imagem da entidade no cabeçalho; 

 Serviços activos por horário; 

 Oculta os serviços inibidos; 

 Configurável via Web através da interface de gestão. 

 

A solução tradicional assenta sobre o Dispensador com botões, sendo a solução multimédia 

uma solução mais moderna e atractiva para o utilizador, utilizando a tecnologia touch-

screen. 

 

 

5.3.1 Personalização da senha. 

 

 

Logotipo da Entidade 

Bitmap 512x N pixeis a 

300 dpi’s 

Texto inicial informativo até 3 

linhas de 42 caracteres com 

tamanho 8 ou até 3 linhas de 32 

caracteres com tamanho 14 

(opcional). 

Hora e data de impressão 

(opcional). 

 

Número de ordem e letra 

referente ao serviço. 

Configurável em 3 tamanhos. Informação do número de 

utentes em espera e/ou hora 

prevista de atendimento e 

tolerância no momento de 

impressão da senha 

(opcional). 

Texto Final informativo até 3 

linhas de 42 caracteres com 

tamanho 8 ou até 3 linhas de 32 

caracteres com tamanho 14 

(opcional). 

Designação do serviço 

(opcional). 

 

Fig. 2 
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5.4. A aplicação GeF-Cliente é executada em cada posto de atendimento. 

 

As características principais são as seguintes: 

 

 Desenvolvido em JAVA (pode ser executado em ambientes Windows e Linux), 

ou por interface Web; 

 Disponibiliza dois ecrãs – mini (mais simples e intuitivo), maxi (adiciona 

funcionalidades ao mini); 

 Informação da sessão – número do posto, nome do operador, hora de início de 

sessão; 

 Chamada da próxima senha (por ordem de chegada ou rotação de serviço); 

 Chamada de qualquer senha em espera; 

 Reencaminhamento de senhas para outros serviços; 

 Abertura de serviços; 

 Permite definir os serviços atendimentos por cada posto; 

 Chamada automática – chama uma senha automaticamente no caso da fila de 

espera se encontrar vazia e chegar uma nova senha; 

 Chamada sonora – emite um sinal sonoro quando a fila de espera se encontra 

vazia e chega uma nova senha; 

 Chamada para painel de posto (painel alfanumérico); 

 Listagem de todas as senhas em espera; 

 Possibilidade de chamar uma senha em falta; 

 Disponibiliza a hora em que foi retirada a última senha para os serviços em 

atendimento; 

 Informação relativa ao atendimento – serviço e número da senha chamada, tempo 

de atendimento; 

 Informação relativa ao estado da fila de espera – sem fila de espera, senhas em 

espera, novas senhas (quando depois da fila de espera estar vazia é retirada uma 

senha); 

 Informação estatística por serviços – número de utentes em espera, tempos 

médios de atendimento e de espera; 

 Permite alterar a password do operador; 

 Configurável via Web através da interface de gestão. 
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5.5. Apresentação da Chamada. 

 

A chamada pode ser apresentada visualmente em painéis electrónicos alfanuméricos e/ou 

monitores com conteúdos multimédia.  

 

 

5.5.1. Painel Electrónico Alfanumérico. 

 

A aplicação GeF-SERVIDOR é responsável pelo envio das chamadas vindas dos 

GeF-Cliente para os painéis. 

 

As características principais são as seguintes: 

 

 Podem existir vários painéis; 

 Possibilidade de definir quais os postos que enviam informação para a cada 

painel; 

 Diferentes tipos de ordenação de informação,  

 Posto / Senha/ Letra; Letra / Senha / Posto, etc. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 
Painel Multilinhas 

Painel Monolinha 
Fig. 4 
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Fig. 6 

 

  5.5.2. Monitor Multimédia. 

 

A aplicação GeF-Multimédia é responsável pelo envio das chamadas dos 

GeF-Cliente para os monitores. 

 

As características principais são as seguintes: 

 

 Desenvolvido em Visual Basic; 

 Pode ser executado em ambientes Windows; 

 Chamada por voz; 

 Dois modos de operação: 

 Listagem simples, Fig.5;  

 Listagem com conteúdo multimédia, Fig.6; 

 Três resoluções disponíveis: 1024x768, 1280x768 e 1366x768; 

 Podem coexistir dois ou mais Monitores; 

 A chamada multimédia não tem que necessariamente ocupar toda a área 

visível do monitor (podem ser definidos offsets de modo a aproveitar a área 

disponível para outros fins); 

 Possibilidade de definir quais os postos que enviam informação para cada 

monitor; 

 Diferentes tipos de ordenação de informação,  

 Posto / Senha / Letra; Letra / Senha / Posto, etc. 

 Permite listar a informação por posto, serviço ou ordem de chegada; 

 Número máximo de senhas listadas por página é de 5. Caso este valor seja 

ultrapassado a navegação entre páginas é feita automaticamente de acordo 

com o tempo de página definido; 

 Versão multimédia tem mais funcionalidades que a versão listagem simples: 

 Suporta conteúdos em vídeo (MPEG, AVI, WMV, WMV HD), flash, 

HTML e TV; 

 Definição de texto informativo sobre os conteúdos que estão a ser 

passados; 

 Permite definir se apresenta apenas o som das chamadas ou também 

dos conteúdos multimédia. 

 Possibilidade de definir mensagens informativas: 

 Conteúdo da mensagem; 

 Qual o painel multimédia onde a mensagem será apresentada; 

 Tipo de mensagem (Geral, Informação, Notícias, Eventos, Outros); 

 Data/hora de início e data/hora de fim; 

 Estado activo / inactivo. 

Fig. 5 
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5.6. Cabe à aplicação GeF-SCHEDULE gerir a comunicação entre o sistema e os 

utentes via SMS e alertas para os gestores.  
 

As características principais são as seguintes: 
 

 Desenvolvido em JAVA 

 Corre como serviço no sistema operativo 

 Configurável através do Interface de Gestão 
 

Modo de funcionamento: 
 

O utente envia um SMS com o código da sua senha para um número definido préviamente 

e recebe de volta uma confirmação com o número de utentes que estão á sua frente. 

Quando faltar o número de senhas de pré-aviso, o utente é avisado da proximidade da sua 

vez. O utente pode, sempre que entender, inquirir quantas senhas estão á sua frente. 

Os gestores ou operadores com permissão recebem através deste serviço alertas sobre o 

funcionamento do sistema seja para email ou sms. 

 

6. Solução Televisão Corporativa:  

 
Solução que permite criar um canal institucional de TV, planear e automatizar a apresentação 

gráfica e animada de conteúdos institucionais, comerciais e informativos, com total autonomia, 

independentemente,   da opção de controlo remoto ou local. 

 

 

O que é a TV Corporativa?  

 

É um canal multimédia de utilização privada, que 

constitui um meio de comunicação de excelência com os 

seus clientes / público. 

 Trata-se de um Canal Institucional de TV, que lhe 

permite de forma simples e acessível fazer chegar 

informação ao seu público. Este apresenta-se como um 

excelente meio de divulgação e de promoção interna ou 

de parceiros seleccionados. 

Utilizado com sucesso para informar, formar, vender, 

promover, divertir e distrair. 

Possui um elevado potencial de auto financiamento pela 

comercialização de espaço de promoção a parceiros.  

Integração com sistema de gestão de filas. 

 

Conteúdos 
Permite apresentar informações de forma profissional e económica, recorrendo a diversas fontes 

de informação:  

 Imagens: 

 JPEG, PNG, GIF, BMP 

 Animações multimédia; 

 MPEG, AVI, WMV, Flash; 

 TV / Vídeo 

 RSS 

 

Combinando diversos formatos em simultâneo com canais de televisão, quando pretendido.  

Fig. 8 
 

Fig. 9 
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Elevada utilidade em locais: 

 de recepção 

 de espera 

 de permanência prolongada 

 com televisores instalados para distribuição 

 com elevada frequência de publico 

 com dinâmica de informação 

 de decisão ou opção de produto 

 organização de serviços e gestão de filas 

 

Mercados: 

 Hotelaria 

 Restauração 

 Serviços 

 Comércio 

 Indústria 

 Associações 

 

 

 

Assegure-se que os televisores estão ao seu serviço para transmitir aos seus clientes a sua 

informação.  

 

Vantagens: 

 Redução do tempo entre a intenção e a acção de promoção 

 Aumenta a capacidade de concertação de acções 

 Confere vida aos espaços, permite melhorar a experiência de compra 

 Influencia e motiva o consumo 

 Fonte de receita pela venda de espaço publicitário 

 Aumento da satisfação dos consumidores 

 Melhora a imagem de marca 

 Reduz a percepção do tempo de espera / permanência 

 Confere ao espaço uma imagem de inovação e modernidade 

 

Serviços disponíveis: 

 Apoio na concepção gráfica do canal 

 Realização gráfica do canal 

 Produção de conteúdos 

 Gestão operacional 

 

 

Área 1: Vídeo de Promoção Regional, publicidade. 

Área 2: Publicidade, Horários, Avisos locais, Promotores 

Área 3: Promoção do canal, notícias, eventos, cinemas,  

publicidade.. 

Área 4: C. Banner – headline de notícias ou texto 
personalizado pelo cliente  

Área 5: Data e Hora. 

Fig. 10 
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7. Relatórios Estatísticos: 

 

Para facilitar a avaliação por desempenho, o sistema disponibiliza os seguintes relatórios 

estatísticos de qualquer ponto: 

 

 Listagem de Alarmes; 

 Utentes atendidos por serviço: Hora /dia / mês; 

 Utentes atendidos por posto: Hora /dia / mês; 

 Utentes não atendidos por serviço: Hora /dia / mês; 

 Utentes não atendidos por posto; Hora /dia / mês; 

 Tempo de espera mínimo, médio e máximo por utente e serviço; 

 Tempo de atendimento mínimo, médio e máximo por utente, por posto e por serviço; 

 Podem ser consultados por períodos pretendidos; 

 Podem ser personalizados com o logótipo e cabeçalho da instituição. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 

Fig. 13 

Fig. 14 

Fig. 15 
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8. Arquitecturas do Sistema: 

 

Qualquer das arquitecturas que se apresentam, pode funcionar com: 

 

 Vários monitores de diferentes características e/ou; 

 Vários painéis com N linhas e N caracteres por linha; 

 Dispensador (es) com botões e/ ou multimédia. 

 

 

 

8.1. Arquitectura com Dispensador de Senhas Multimédia e SMS. 

 

 

 

 

Fig. 16 

Fig. 17 

Fig. 16 
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9. Interface de Gestão: 
 

Todo o sistema é implementado sobre a Base de Dados directamente organizada pelo 

BackOffice. Esta ferramenta funciona sobre um browser de Internet permitindo assim em 

qualquer posto, ou mesmo a partir do exterior via Internet, aceder ás configurações e políticas 

de funcionamento. 

 

Com o Interface de Gestão é possível: 

 

 Criação de Operadores: 

 Definição de perfis; 

 Tipo de operadores. 

 Criação de serviços: 

 Definição de nº máximo de senhas por dia; 

 Horário de funcionamento; 

 Activação e desactivação manual; 

 Definição da letra do serviço; 

 Criação de Postos: 

 Configuração de painéis; 

 Serviços disponíveis no posto. 

 Mensagens a apresentar nas senhas. 

 Configuração das senhas. 

 Logótipos; 

 Textos; 

 Tolerância de senhas. 

 Informação de alertas: 

 Excesso de utentes em espera; 

 Demasiado tempo de espera; 

 Demasiado tempo de atendimento; 

 Falta de senhas. 

 Relatórios: 

 Por serviço; 

 Por posto; 

 Por funcionário. 

 Monitor gráfico: 

 Mensagens a apresentar; 

 Tipo de informação multimédia. 

 

 
 

Fig. 17 

Fig. 18 

Fig. 29 
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10. GeF-Cliente: 

 

A aplicação de chamada de utentes é uma aplicação simples e de fácil utilização, desenvolvida 

em Java, logo permite a sua utilização em diversos tipos de sistemas operativos. 

  

Características: 

 

 Login do utilizador; 

 Identificação do posto e utilizador; 

 Identificação do serviço e senha; 

 Ultima senha tirada; 

 Chamada directa de uma senha; 

 Tempo de atendimento decorrido; 

 Transferência de serviço; 

 Opções: 

 Chamada automática; 

 Chamada por rotação de serviço; 

 Visualização das senhas não atendidas. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20 

Fig. 21 

Fig. 22 
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11. Painéis Electrónicos e Monitores de chamada: 

 

11.1. Painéis Electrónicos 

 

Vantagens: 

  

 Durabilidade;  

 Menor consumo; 

 Não necessita de PC local;  

 Comunica via RS485, logo, maiores distâncias e independência de rede ethernet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.2. Monitores 

 

Actualmente, a imagem de uma organização para o seu cliente é muito importante.  

A interface de Chamada Multimédia permite á organização a apresentação de uma imagem 

moderna, conjugando o processo de chamada de senhas dos utentes em espera, com a 

passagem de mensagens de informação, vídeos, publicidade ou mesmo televisão. 

 

Esta interface permite apresentar: 

 

 Senhas chamadas por serviço; 

 Mensagens; 

 Conteúdo multimédia (TV, Vídeo, Flash, html).  

 

Fig. 23 

Fig. 24 

Fig. 25 Fig. 26 

Fig. 28 
Fig. 27 
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12. Dispensadores de Senhas: 

 

Para estes módulos foi tomada em linha de conta a harmonia, a funcionalidade e a possibilidade 

de personalização, fácil substituição do rolo de papel e manutenção. 

Elegemos para os nossos dispensadores a impressora Epson TM-T88 pelo seu elevado grau de 

fiabilidade e durabilidade. 

Sendo uma impressora térmica tem como único consumível o papel. 

 

 

 12.1. Multimédia; 

 

A opção Dispensador Multimédia apresenta um monitor que recorre a tecnologia “touch-

screen”. 

A criação/alteração de serviço é feita através de configuração pelo cliente, deixando de 

recorrer à legendagem. 

Permite ainda a passagem de mensagens, informações e publicidade em roda pé. 

Esta versão não possui qualquer tipo de limite de serviços, permitindo ao cliente ter um 

número ilimitado dos mesmos sem restrição.  

 

 

 

          12.2. Com botões; 

 

 

O papel informativo com indicações das funções/serviços a que se destina, é de fácil acesso 

e colocação e pode ser facilmente modificado. 
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13. Documentação: 
 

A solução SIGEF apresenta os seguintes manuais: 

 

 Manual Instalação – Descreve, do ponto de vista do instalador, o procedimento de 

instalação das várias aplicações que constituem o GeF; 

 Manual Configuração – Descreve, do ponto de vista do instalador, o processo de 

configuração das várias aplicações que constituem o GeF; 

 Manual Cliente – Descreve, do ponto de vista do operador, as funcionalidades e a 

operação da aplicação Cliente; 

 Manual Gestor – Descreve, do ponto de vista do gestor, as funcionalidades e a 

operação da interface de gestão; 

 Manual Dispensador de Senhas – Descreve, do ponto de vista do operador, as 

funcionalidades e a operação da aplicação Dispensador de Senhas; 

 Manual Multimédia – Descreve, do ponto de vista do operador, as funcionalidades e a 

operação da aplicação Multimédia; 

 Manual Impressora – Descreve, do ponto de vista do operador, o procedimento para a 

substituição do rolo de papel e o significado dos indicadores luminosos da impressora. 
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Anexo 1 

LISTAGEM DE APLICAÇÕES: 

 1ª Conservatória do Registo Civil de Lisboa  

 2ª Conservatória do Registo Civil de Lisboa  

 3ª Conservatória do Registo Civil de Lisboa  

 4ª Conservatória do Registo Civil de Lisboa  

 5ª Conservatória do Registo Civil de Lisboa  

 6ª Conservatória do Registo Civil de Lisboa  

 7ª Conservatória do Registo Civil de Lisboa  

 8ª Conservatória do Registo Civil de Lisboa  

 9ª Conservatória do Registo Civil de Lisboa 

 10ª Conservatória do Registo Civil de Lisboa 

 11ª Conservatória do Registo Civil de Lisboa 

 4ª Conservatória do Registo Civil do Porto 

 Arquivo Central do Porto 

 Arquivo de Identificação Civil do Porto 

 Arquivo de Identificação de Lisboa (Praça do Areeiro) 

 Associação Lisbonense de Proprietários 

 Banco de Portugal 

 Câmara Municipal da Praia (Cabo Verde) 

 Cartório Notarial de Competência Especializada (Lisboa) 

 Cartório Notarial de Odivelas 

 Centro de Saúde de Carnaxide 

 Centro de Saúde de Linda-a-Velha 

 Centro de Saúde de Mafra 

 Centro de Saúde de Oeiras 

 Centro de Saúde de Pombal 

 Centro de Saúde de Reguengos de Monsaraz 

 Centro Nacional de Medicina Desportiva 

 Companhia de Seguros Açoreana 

 Companhia de Seguros Axa (Coimbra) 

 Companhia de Seguros Axa (Leiria) 

 Conservatória do Registo Civil de Oeiras 

 Conservatória do Registo Civil de Queluz 

 Conservatória do Registo Civil de Tondela 

 Conservatória do Registo Comercial de Lisboa  

 Conservatório do Registo Comercial de Sintra 

 Conservatória do Registo Comercial do Porto 

 Conservatória do Registo de Automóvel de Lisboa (Pisos: -1, 1)  

 Conservatória do Registo de Automóvel do Porto  

 Conservatória do Registo Predial e Comercial de Ovar 

 Conservatória do Registo Predial de Sesimbra 

 Conservatória dos Registos Centrais de Lisboa 

 Embaixada de Cabo Verde 

 Escola Secundária da Amora 

 Escola Secundária D. Dinis 

 Escola Secundária Gil Vicente 

 Escola Secundária José Saramago 

 Escola Superior de Comunicação Social 

 Hospital D. Estefânia (Consultas Externas) 

 Hospital Militar Principal 

 Hospital de Faro 

 Hospital de Tomar 

 Hospital Egas Moniz (Consultas Externas, Pisos: 0/1/2/3/4) 

 Instituto Superior de Economia e Gestão 

 Ministério do Trabalho e da Segurança Social (Pç. de Londres) 

 Município da Figueira da Foz 

 Sub-região Saúde de Setúbal (Centro Saúde de Afonsoeiro).  

 TAP (Loja Gare Oriente) 


