Sistemas de Informação Geográfica, uma ferramenta ao serviço dos cidadãos

A Câmara Municipal de Tavira, numa constante aposta nas novas tecnologias da
informação, disponibiliza em http://sig.cm-tavira.pt, ou a partir do botão GEO-PLANOS
DO CONCELHO, na página WEB da autarquia, uma ferramenta essencial para a
melhoria contínua do serviço ao munícipe, e para a modernização dos processos
administrativos, os Sistemas de Informação Geográfica – SIG.

Os SIG são a ferramenta que permite conhecer, não só aos funcionários da autarquia,
como a todos os utilizadores de internet, todo o território do concelho, desde vias,
redes de água e saneamento, edifícios, equipamentos urbanos, obras, espaços verdes,
gestão de resíduos, por exemplo.

Desta forma, todo o acesso à informação é fácil e rápido, uma vez que esta está
centralizada e partilhada, e todas as operações podem ser efectuadas com facilidade,
sem que sejam necessários conhecimentos técnicos na área dos SIG.

Para além do tratamento da informação já disponível, o gabinete de SIG da autarquia,
irá disponibilizar a localização de equipamentos, e suas características, em áreas tão
diversas como a educação, saúde, transportes, alojamento, imóveis de interesse;
indicadores estatísticos referentes a população, turismo, comércio; bem como
elementos de

apoio ao Serviço de Protecção Civil e Bombeiros Municipais, na gestão
de acidentes e planeamento de actividades de prevenção.

Está ainda prevista a disponibilização da localização geográfica de projectos e obras
municipais, dados relativos a trânsito, números de polícia, mobiliário urbano,
publicidade e património imóvel do município.

Com este instrumento, a autarquia pretende contribuir para a modernização
administrativa, na medida em que possibilita o acesso à informação disponível via
internet; acelerar e melhorar a pesquisa e análise da informação; e permitir um
fornecimento de elementos eficazes e com qualidade para apoio à tomada de decisão,
uma forma eficaz de rentabilizar os recursos disponíveis.
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