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GEOMAI:
PASSADO, PRESENTE, 

FUTURO



GeoMAI
O Passado,

as origens do GeoMAI e a forma como a evolução das metodologias e da

tecnologia deram resposta ao novo paradigma e às novas e mais

exigentes necessidades dos parceiros

O Presente,

o estado atual do projeto e o conceito de Hub de informação como base de

partilha de serviços geográficos entre as FSS, a Secretaria-Geral e outras

entidades externas

O Futuro,

objetivos a alcançar e como a evolução tecnológica irá responder aos

desafios



GeoMAI - Passado



GeoMAI - Passado

Mudança de Paradigma



GeoMAI - Presente
• Decorrido este tempo desde o início do projecto, as entidades que

participam no mesmo, têm vindo a evoluir e a ser mais exigentes na

utilização das ferramentas disponibilizadas;

• Tem-se igualmente constatado que as equipas internas tem vindo a

demonstrar um aumento a nível do conhecimento (formação e estudo

autodidata);

• Isto permite, através de disponibilização de mais

serviços/informação/dados, potenciar as ferramentas que são usadas

diariamente nas entidades apoiando o dia a dia, quer seja

operacionalmente quer seja no apoio aos decisores;



GeoMAI - Presente

Algumas soluções das entidades do 

projecto



GeoMAI - Presente
FEB Monitorização (snapshot)



GeoMAI - Presente
Projeto Floresta Segura (snapshot)



GeoMAI - Presente
Projeto DIVDIR (snapshot)



GeoMAI - Presente
Estou Aqui (snapshot)

https://estouaqui.mai.gov.pt/



GeoMAI - Presente
Página WEB(snapshot)

https://www.psp.pt/

https://www.psp.pt/Pages/onde-estamos.aspx



GeoMAI - Presente
• Implementação uma nova arquitectura do GeoMAI;

• Potenciar os serviços on premesis, retirando alguma carga ao AGOL;

• HUB de serviços;

• Tornar as entidades mais autónomas na criação de soluções;

• Interligação com outras entidades externas ao projecto ao nível de

serviços/soluções georreferenciadas;

• Necessidade de concentração da informação num único “local”;



GeoMAI - Presente



GeoMAI - Futuro
• Incentivar a aposta na formação e passagem de conhecimento;

• Fomentar e apoiar a Integração entre Enterprise e AGOL de forma

colaborativa permitindo assim aumentar a performance e gestão de serviços

partilhados entre as entidades.

• Continuar na análise das necessidades das entidades participantes no

projecto

• Continuar o trabalho a nível do HUB de Serviços;



GeoMAI - Futuro

• Continuar na pesquisa e agregação da informação/serviços, internos ao

geoMAI como de entidades externas, enriquecendo o HUB de Serviços

• Continuar na identificação das melhores ferramentas que nos permitam

assegurar as melhores soluções, garantindo o apoio às entidades tanto a

nível operacional como a nível dos decisores;



GeoMAI - Futuro

ArcGIS Mission Site Scan ArcGIS

ArcGIS Image ArcGIS 

Solutions

Geo AI



GeoMAI - Futuro

OBRIGADO!


