Sistema de Gestão Ambiental e Portuária
Environmental and Port Management System
Sistema de Informação Geográfica
Geographical Information System

O que é o SiGAP
About SiGAP

O SiGAP é um sistema de informação especializado destinado à
gestão ambiental e portuária e que permite a integração de um
vasto conjunto de dados e informação (alfanumérica e
geográfica). Esta solução permite organizar e disponibilizar
informação necessária à tomada de decisões pela administração
portuária, incluindo um conjunto de módulos que responde às
necessidades de gestão dos diversos processos de negócio da
administração portuária.

SiGAP is a specialized information system used for port operation
& environmental protection management, allowing for the
integration of a vast range of data and information
(alphanumerical and geographical). This solution organizes and
supplies the information necessary for decision-making by the
port administration, including a group of modules that meet the
distinct management needs of the various business processes of
the Port Authority.

O SiGAP constitui uma plataforma de gestão onde outras
tecnologias podem ser integradas, nomeadamente no que se
refere a tecnologias de aquisição automática de dados de
posicionamento de navios, redes de monitorização e sistemas de
informação geográfica.

SiGAP is a management platform that can integrate other
technologies, namely automatic ship positioning, data acquisition
technologies, monitoring networks and geographic information
systems.
As regards development and application of SiGAP, functionalities
can also be implemented to suit each user. TRIEDE TTi may, in
accordance with the client’s requirements, develop new
functionalities to integrate SiGAP with external applications.

No âmbito do desenvolvimento e aplicação do SiGAP, poderão
ainda ser implementadas funcionalidades à medida de cada
utilizador. A TRIEDE TTi poderá, de acordo com os requisitos do
cliente, desenvolver novas funcionalidades para integração do
SiGAP com aplicações externas.

Diagrama de componentes do sistema SiGAP
Diagram of the components of the SiGAP system
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Principais Funcionalidades
Main Features

Globalmente, o SiGAP permite:

As a whole, SiGAP helps with:

Auxiliar a gestão territorial e das infra-estruturas portuárias,
nomeadamente: cadastro de propriedade, obras marítimas e
portuárias, instalações, equipamentos, redes técnicas e
acessibilidades;

Territorial and port infrastructure management, including:
record of ownership, maritime and port workmanships,
premises and facilities, equipment, technical networks and
accessibility;

Regular e acompanhar os processos de gestão dominial;

Settling and following up on estate management processes;

Planear e acompanhar operações de dragagem;

Planning and following up on dredging operations;

Controlar e planear o tráfego portuário;

Controlling and planning port traffic;

Definir procedimentos de prevenção e segurança;

Establishing prevention and safety procedures;

Caracterizar a ecologia da zona de jurisdição;

Characterizing the ecology of the jurisdiction area;

Acompanhar acções e impactes sobre o meio ambiente;

Following up on actions and impacts on the environment;

Adquirir dados externos.

Acquiring external data.

É ainda possível registar um vasto conjunto de informação de
carácter e uso transversal em todo o sistema, como são exemplos
os ortofotomapas, levantamentos (hidrográficos e topográficos),
amostras de sedimentologia/ geologia, documentos, etc.

Informação especializada para
a Gestão Ambiental e Portuária
Specialized information for
Environmental and Port management

Informação geográfica
Geographical information
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It is also possible to record vast amounts of cross-sectional
information throughout the system, namely orthophotomaps,
surveys (hydrographic and topographic), sedimentology/geology
samples, documents, etc.

Exportação de informação
Exporting of information

Relatórios personalizados
Customized reports
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Séries temporais
Time series

Visualização em ambiente Web
Viewing in a Web environment

Módulo 1
Module 1

Módulo de Património
Property Module

Cartografia de base (cartografia digital,
ortofotomapas, limites das zonas de
jurisdição portuárias)

Base cartography (digital cartography,
orthophotomaps, limits of the port
jurisdiction areas)

Edifícios e outras instalações portuárias,
terraplenos

Buildings and other port installations,
embankments

Equipamentos

Equipment

Processos de obras (construção,
reabilitação, reparação, etc.)

Workmanship records (construction,
restoration, repair, etc.)

Este módulo tem como principais objectivos o auxílio na gestão
do património portuário, a representação geográfica dos bens e a
facilidade de consulta da informação alfanumérica associada.

The main goal of this module is to assist the management of the
port assets and includes the geographic representation of the
property and an easy access to related alphanumeric information.

Principais funcionalidades:

Main functionalities:

Cadastro do património portuário;

Record of port assets;

Gestão do património portuário;

Management of port equipment and property;

Monitorização de obras marítimas e portuárias;

Monitoring of maritime and port workmanships;

Pesquisa sobre o património portuário;

Searching on the Port assets database;

Exportação de dados e tratamento de informação.

Data exporting and information processing.
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Módulo 2
Module 2

Módulo de Gestão Dominial • Gestão de Contratos de Arrendamento
Estate Management Module • Management of Rental Contracts

Áreas arrendadas

Rented areas

Títulos de utilização

Utilization permits

Funcionalidades de registo e gestão de
contratos de arrendamento e de
concessão

Record-keeping and management of
rental and concession contracts
Module designed to handle the financial and administrative
aspects resulting from the estate management activities, with
the aim of satisfying the more pressing needs of the port
administrations, including management of public tenders,
awarding of licenses, control of payments and automatic
issuing of location plants.

Módulo dedicado exclusivamente à gestão dos aspectos
financeiros e administrativos decorrentes das actividades de
gestão dominial e desenvolvido com o intuito de satisfazer as
mais prementes necessidades das administrações portuárias
neste domínio, incluindo a gestão de concursos públicos,
a atribuição de licenças, o controlo de pagamentos e a emissão
automática de plantas de localização.

SiGAP GDom also allows users to consult and handle all
information related to estate management processes
administered by the commercial ports, following up on their
various stages.

O SiGAP GDom permite ainda a consulta e manipulação de
toda a informação relativa aos processos de gestão dominial
administrados pelos portos comerciais, acompanhando as suas
diversas etapas.

Main functionalities:
Management of tenders associated with the processes;

Principais funcionalidades:
Gestão de concursos associados aos processos;

Integration and cross-referencing with recorded
information;

Enquadramento e cruzamento com informação cadastral;

Consultation of laws and regulations;

Consulta de legislação e regulamentos;

Geographical representation of equipment and property;

Representação geográfica dos bens dominiais;

Creation and issuing of utilization permits and their
respective location plants;

Criação e emissão de títulos de utilização e respectivas
plantas de localização;

Integration with administrative and financial software (e.g.,
E-Publica, SAP, Giaf );

Integração com software administrativo e financeiro
(ex: E-Publica, SAP, Giaf );

Sending of deadline alerts to the participants in the
process.

Envio de alertas sobre prazos aos intervenientes no
processo.
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Módulo 3
Module 3

Módulo de Gestão de Dragagens
Dredging Management Module

Planning of dredging operations

Planeamento de operações de
dragagem

Dredging zones

Zonas de dragagem

Immersion zones

Zonas de imersão

Increased complexity of the dredging operations requires
efficient management and monitoring. The SiGAP dredging
operations management module has proven to be an effective
solution in response to the needs of the port industry.

O aumento da complexidade das operações de dragagem
exige uma gestão e monitorização eficiente. O módulo de
gestão de operações de dragagem do SiGAP tem-se
demonstrado uma solução eficaz na resposta às necessidades
da indústria portuária.

Main functionalities:
Recording of dredging and immersion sediment locations;

Principais funcionalidades:

Planning and verification of dredged objects;

Registo de locais de dragagem e de imersão de sedimentos;

Recording of pre and post-dredging hydrographic surveys;

Planeamento e verificação de volumes dragados;

Calculation of execution costs for dredging operations;

Registo de levantamentos hidrográficos pré e
pós-dragagem;

Calculation of silting rates.

Cálculos de custos de execução das operações de
dragagem;
Cálculos de taxas de assoreamento.
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Tracking e controlo de volumes
dragados

Tracking and control of dredged
volumes

Esta aplicação constitui uma ferramenta para monitorizar
volumes dragados, em tempo real. Recorre a vários
equipamentos e tecnologias para responder às necessidades
práticas e de robustez impostas pela realização de operações
de monitorização em tempo real de dragas que se encontrem a
efectuar trabalhos nas imediações de infra-estruturas e/ou
áreas portuárias. Trata-se de uma aplicação que permite
adquirir, em tempo real e em simultâneo, dados com as
coordenadas de localização da draga (tecnologia DGPS) e com
a posição da sua linha de flutuação (sensores de última
geração).

This application is a tool used to monitor dredged materials in
real time. It uses various types of equipment and technologies
to respond to the practical and robustness needs imposed by
the execution of real time monitoring operations for dredgers
that are working in the vicinity of the infrastructures and/or
port areas. This is an application that captures real time data
showing, simultaneously, the dredger location (DGPS
technology) and the position of its waterline (latest generation
sensors).

Main functionalities:
Portable system for monitoring ships and vessels;

Principais funcionalidades:
Sistema portátil para monitorização de navios e
embarcações;

Real time and simultaneous acquisition of the location of
the dredger and the position of its waterline;

Aquisição, em tempo real e em simultâneo, da localização
da draga e da posição da sua linha de flutuação;

Real time calculation of dredged materials.

Cálculo, em tempo real, dos volumes dragados.

www.triede.pt

P07

Módulo 4
Module 4

Módulo de Gestão de Tráfego Portuário
Port Traffic Management Module

Monitorização, em tempo real, da
movimentação dos navios na zona
portuária (”Traffic Viewer”)

Real time monitoring of ship
movement in the port zone
(”Traffic Viewer”)

Módulo integrado no SiGAP que permite efectuar o
acompanhamento da situação de tráfego portuário em tempo
real. A informação é apresentada sobre uma base geográfica
georreferenciada e obtém o posicionamento dos navios de
diversas fontes, como por exemplo: o PCOM, AIS (Automatic
Identification System).

Module integrated with SiGAP that allows port traffic to be
monitored in real time. Information is presented on a
geo-referenced geographical basis and obtains the positioning
of ships from various sources, such as: PCOM, AIS (Automatic
Identification System).

Main functionalities:

Principais funcionalidades:

Representation of the port area on the Videowall:

Representação da situação portuária em Videowall:

Scale representation;

Representação à escala;

Colour codes and symbols;

Código de cores e simbologia;

Configurable layout;

Layout configurável;

Presentation of various layers and surveys;

Apresentação de diversas layers e levantamentos;

Possibility of using large scale screens;

Possibilidade de utilização em ecrãs de grande
dimensão;

Obtains the positioning of the ships from various sources.

Obtenção do posicionamento dos navios de diversas
fontes.
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Simulação e planeamento de
manobras de navios (”Traffic Planning”)

Simulation and planning of ship
manoeuvres (”Traffic Planning”)

Permite simular cenários de movimentação de navios na zona
portuária sobre um layout gráfico idêntico ao do “Traffic Viewer”,
optimizando a utilização de infraestruturas.

Allows the simulation of ship manoeuvres scenarios over a
graphic layout identical to the one used by the “Traffic Viewer”,
optimizing the use of the infrastructures.

Principais funcionalidades:

Main functionalities:

Simulação de vários cenários de manobras de navios na
zona portuária;

Simulation of various ship manoeuvring scenarios in the
port zone;

Alertas e validação de manobras, garantindo o correcto
planeamento.

Alerts and validation of manoeuvres, guaranteeing correct
planning.
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Módulo 5
Module 5

Módulo de Gestão Ambiental
Environmental Management Module

Caracterização da ecologia da zona de
jurisdição

Characterization of the ecology of the
jurisdiction area

Impactes e acções sobre o ambiente

Impact and actions on the
environment

Campanhas de amostragem
aos sedimentos

Sediment sampling campaigns

Integração de dados de estações

Integration of station data

Sendo a poluição do meio ambiente uma preocupação cada
vez mais presente no contexto portuário, a TRIEDE TTi tem
vindo a desenvolver ferramentas para auxiliar o controlo dos
impactes ambientais resultantes das actividades aí
desenvolvidas.

Because environmental pollution is a growing concern within
the context of ports, TRIEDE TTi has developed tools to help
control environmental impacts resulting from the activities
developed at ports.

Main functionalities:

Principais funcionalidades:

Ecological characterization of the ports jurisdiction area;

Caracterização ecológica da zona de jurisdição portuária;

Consultation and updating of prevention and emergency
plans;

Consulta e actualização de planos de prevenção e
emergência;

Storage and processing of monitoring stations data;

Armazenamento e processamento de dados de estações de
monitorização;

Comparison of values measured by the monitoring stations
with those stipulated in applicable legislation;

Confrontação dos valores medidos pelas estações de
monitorização com os definidos na legislação em vigor;

Production of reports.

Produção de relatórios.
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TRIEDE TTi

A TRIEDE TTi surgiu em 2003 a partir da necessidade de
desenvolver sistemas de informação para a gestão ambiental e
portuária. Desde então, aliando a sua experiência à colaboração
dos clientes, tem alargado o leque de produtos e serviços.

TRIEDE TTi was created in 2003 on the basis of the need to
develop information systems for environmental and port
management. Since then, it has been able to combine its
accumulated experience with its clients’ cooperation, having
broadened its range of products and services.

A gama de soluções da TRIEDE TTi tem demonstrado uma
grande capacidade de resposta às necessidades e exigências de
toda a indústria portuária nacional, com destaque para o SiGAP
e para os seus módulos SIG e de recolha e tratamento de dados.

The TRIEDE TTi range of solutions has exhibited a great capacity
to respond to the needs and demands of the entire national
ports industry, with a focus on SiGAP, its SIG modules and data
collection and processing modules.

Neste enquadramento, a TRIEDE TTi encontra-se a desenvolver
uma nova e inovadora ferramenta Web tendo em vista a
expansão aos mercados internacionais.

As such, TRIEDE TTi is currently developing a new and
innovative Web tool geared toward expansion into
international markets.

Áreas de negócio

Business areas

Desenvolvimento de Sistemas de Gestão Ambiental e Portuária

Development of Environmental and Port Management Systems

Soluções

Solutions

Gestão de património portuário

Management of port assets

Gestão dominial

Estate management

Gestão de dragagens

Management of dredging

Monitorização de planeamento de tráfico portuário

Monitoring and planning of port traffic

Gestão ambiental

Environmental management

Parcerias Tecnológicas
Technological Partnerships

Clientes
Clients
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