
VISÃO 360º DO MUNÍCIPE
Informação sobre o munícipe, bem como sobre o seu 
relacionamento com a câmara reunidos num só ponto. 
Evitam-se informações repetidas da entidade espalhadas
pelas diferentes àreas da câmara.

DESMATERIALIZAÇÃO DIGITALIZAÇÃO
O cidadão e as empresas interagem de forma digital com 
a câmara; internamente todos os fluxos de processos são 
digitais.

SIMPLIFICAÇÃO
Alocação automática de tarefas; menos pontos de 
decisão; menos informação em circulação.

PLANEAMENTO
Conhecimento do munícipe e de todas as atividades 
da câmara, para um melhor planeamento de recursos 
e tomada de decisão.

CONTROLO
Controlo da atividade, através de indicadores, auditorias 
e alertas.

TRANSPARÊNCIA
O munícipe pode acompanhar o progresso dos seus 
processos.

MOBILIDADE
Os conteúdos são acessíveis por qualquer tipo de terminal.
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PORQUÊ 
O POLISHUB?

FUNCIONALIDADES 
CHAVE

UMA VISÃO DE 360º
DO SEU MUNÍCIPE

INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÃO
O PolisHub integra os dados necessários para assegurar uma 
visão completa do munícipe. Inclui dados sistematizados 
numa base de dados, passíveis de exploração, e documen-
tos com informação não sistematizada.

FLEXIBILIDADE
O PolisHUB é configurável, adaptando-se aos processos 
específicos de cada organização.

ABRANGÊNCIA
Gere os processos desde a sua entrada na câmara até à 
integração com a contabilidade da organização.

MÚLTIPLOS PONTOS DE CONTATO
Alia a entrada de pedidos através de balcão presencial, 
portal do munícipe ou via contacto telefónico.

ANÁLISE DE  DADOS
O PolisHUB contém um conjunto de estatísticas integradas 
no sistema uma análise imediata dos dados presentes na 
aplicação.



A PARTNEER DISPONIBILIZA
A FERRAMENTA ESSENCIAL
NA OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO
DE UM MUNICÍPIO

A NOSSA
SOLUÇÃO
É uma aplicação que, ao disponibilizar
um ambiente integrado, desmaterializado, 
e centrado no munícipe, permite uma maior 
qualidade do serviço prestado, aliada a uma 
maior eficiência da própria câmara e conse-
quentemente a criação de mais valor para a 
sociedade, garantindo desta forma uma visão 
futura mais eficaz e eficiente do município

• Visão 360º do munícipe
• Desmaterialização/Digitalização
• Simplificação • Planeamento
• Controlo 
• Transparência
• Mobilidade

A resposta a esta ambição implica a manutenção 
de uma relação estreita com o munícipe, 
extremamente exigente para uma organização 
tão complexa e multifacetada, bem como o 
adequado controlo e integração de toda ativida-
de camarária.

Uma câmara municipal tem por missão servir 
os seus munícipes – cidadãos, empresas, turistas, 
parceiros e fornecedores,...
trabalhando com o objetivo último de assegurar
a sua qualidade de vida.

É o novo software que assegura 
a otimização da gestão de um 
município.

O QUE É O 
POLISHUB?


