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Manual do utilizador 
para plataforma web 

 
 

http://www.sigeste.com/
http://www.cm-soure.pt/
http://www.citybox.pt/


Endereço da aplicação: 

 

http://soure.citybox.pt 

Plataforma web 



Plataforma web 

Introdução 

 

O Citybox é um projeto de cidadania que promove a participação de cada munícipe. 

Encontra-se disponível on-line e através de dispositivos móveis, pretendendo ser uma 

ferramenta modular de auxílio aos cidadãos e às autarquias na identificação e 

resolução de problemas do seu município, bem como contribuir de forma decisiva 

para o envolvimento da população na vida do município. 

Aplicação para dispositivos 

móveis. 
Plataforma on-line. 



Plataforma web 

Funcionamento da plataforma on-line (municípios): 

1. Registo na plataforma; 

2. Entrar na plataforma; 

3. Registo de ocorrências; 

4. Votar na ocorrência; 

5. Visualização das ocorrências. 
 

A plataforma pública destina-se ao registo de ocorrências por parte dos munícipes e 

encontra-se em http://soure.citybox.pt/ 

 

http://soure.citybox.pt/
http://soure.citybox.pt/
http://soure.citybox.pt/
http://soure.citybox.pt/
http://soure.citybox.pt/
http://soure.citybox.pt/
http://soure.citybox.pt/


Plataforma web 

1- Registo na plataforma 

Para utilizar a plataforma Citybox é necessário proceder ao registo para que todas as funcionalidades fiquem 
acessíveis. Isto permite, para além de registar ocorrências, receber os alertas automáticos referentes às ocorrências 
registadas por cada utilizador. 
 

a) Clicar no registar (tracejado 
vermelho); 

b) .Preencher todos os campos 
disponíveis; 

c) Clicar no botão Registar no 
canto inferior esquerdo 
(traejado azul). 

 

NOTA:  por motivos de segurança, 
após envio da informação, o 
utilizador deverá confirmar o 
registo clicando no link 
enviado para o seu email. 

 



Plataforma web 

2- Entrar na plataforma 

A entrada na plataforma é feita de forma simples. Basta aceder à página de entrada (tracejado vermelho) e 
preencher os dados de acesso nos campos respetivos. 
 



Plataforma web 

3- Registo de ocorrências 

Para proceder ao registo de ocorrências é necessário que o utilizador tenha acedido à plataforma com os seus dados 
de acesso.  
 

a) Clicar no “Registar uma 
ocorrência” localizado por 
cima do mapa (tracejado 
vermelho); 
 

 



Plataforma web 

3- Registo de ocorrências 

Para proceder ao registo de ocorrências é necessário que o utilizador tenha acedido à plataforma com os seus dados 
de acesso.  
 

b) Preencher o Título da 
ocorrência – o título deve ser 
breve e claro para facilitar a 
identificação da mesma; 
 

 



Plataforma web 

3- Registo de ocorrências 

Para proceder ao registo de ocorrências é necessário que o utilizador tenha acedido à plataforma com os seus dados 
de acesso.  
 

c) Escolher a Categoria onde a 
ocorrência se insere 
recorrendo às opções 
disponibilizadas. Este passo 
facilita o acesso à informação 
através da aplicação de filtros 
e permite agrupar as 
ocorrências para uma melhor 
análise; 
 

 



Plataforma web 

3- Registo de ocorrências 

Para proceder ao registo de ocorrências é necessário que o utilizador tenha acedido à plataforma com os seus dados 
de acesso.  
 

d) Para inserir a morada pode 
proceder de 2 formas: 
• escreva a morada no 

campo Morada. O icon 
no mapa será 
automaticamente 
recolocado; 

• arraste o ponto 
vermelho no mapa para 
o local desejado. Se 
necessário, faça zoom 
no mapa para a 
localização ser mais 
exata (tracejado azul). A 
morada aparecerá de 
forma automática no 
campo Morada. 

 

NOTA:  este passo é fundamental para o 
município identificar a ocorrência e 
proceder à sua retificação no terreno. 

 



Plataforma web 

3- Registo de ocorrências 

Para proceder ao registo de ocorrências é necessário que o utilizador tenha acedido à plataforma com os seus dados 
de acesso.  
 

e) Para facilitar a identificação 
do local, o utilizador pode 
anexar uma fotografia. Para 
tal basta clicar em Escolher 
Ficheiro e escolher a 
fotografia respetiva. 



Plataforma web 

3- Registo de ocorrências 

Para proceder ao registo de ocorrências é necessário que o utilizador tenha acedido à plataforma com os seus dados 
de acesso.  
 

f) O sistema disponibiliza ainda 
um espaço para descrever de 
forma mais pormenorizada a 
ocorrência (tracejado 
vermelho).; 

g) Para finalizar o registo de 
clicar em Reportar Ocorrência 
(tracejado azul. 



Plataforma web 

4- Votar na ocorrências 

Se a ocorrência que pretende registar já estiver registada, o sistema possibilita que vote nessa ocorrência por forma 
a que esta tenha maior visibilidade e para que não existam diversos registos para a mesma ocorrência. 
 

Procedimento: depois de entrar 
com os seus dados de acesso, 
aceda à ocorrência pretendida 
e clique em Vote para corrigir 
(tracejado vermelho).  



Plataforma web 

5- Visualização de ocorrências 

A plataforma Soure.Citybox disponibiliza toda a informação a todos os cidadãos, pelo que para consultar as 
ocorrências que já registadas não é necessário ser um utilizador registado. 
 

a) Aceda ao link da página e terá 
acesso imediato a todas as 
ocorrências registadas; 

b) Através dos botões colocados 
por cima da lista de 
ocorrências poderá ordenar e 
filtrar a informação que mais 
lhe interessa (tracejado 
vermelho). 

 
• Filtros: por categoria e por 

estado da ocorrência; 
• Ordenar: por data, por  

votos, por estado da 
ocorrência. 



Plataforma web 

5- Visualização de ocorrências 

c) Ao passar o rato pela 
ocorrência no mapa ou na 
listagem, o sistema identifica 
a mesma e mostra a sua 
correspondência. Para aceder 
à informação completa basta 
clicar na ocorrência no mapa 
ou na listagem. 



Plataforma web 

5- Visualização de ocorrências 

c) Ao passar o rato pela 
ocorrência no mapa ou na 
listagem, o sistema identifica 
a mesma e mostra a sua 
correspondência. Para aceder 
à informação completa basta 
clicar na ocorrência, no mapa 
ou na listagem. 



Plataforma web 

http://soure.citybox.pt/faq 

Dúvidas ou questões, por favor consultar  

a página do projeto em 


