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EUE da Esri Portugal ultrapassa os mil participantes  
De Carlos Marçalo  
Semana nº 921 de 27 de Março a 2 de Abril de 2009 
 
A elevada afluência verificada nesta edição testemunha a 
importância que os Sistemas de Informação Geográfica 

estão a ganhar no País  
 
O Encontro de Utilizadores Esri (EUE) transformou-se no 
maior evento nacional de sistemas de informação geográfica 
(SIG), tendo a edição deste ano ultrapassado as 1000 
inscrições. «Este evento é muito mais do que um local de 
encontro e promoção das ferramentas da Esri; é o verdadeiro 
ponto de encontro anual da comunidade que trabalha com 
ferramentas SIG em Portugal e queremos continuar a 
promover, apoiar e a participar na excelência dos projectos 
SIG desenvolvidos em Portugal», referiu ao Semana o CEO da 
Esri Portugal, Vítor Lopes Dias.  
 
Nos dois dias em que decorreu o EUE 
houve partilha de conhecimento entre os 
diferentes intervenientes nesta edição, que 
contou com representantes oriundos de 
diferentes sectores de actividade, desde o 
poder local aos transportes, passando 
pelas telecomunicações e administração 
central. O objectivo era ajudar os 
utilizadores de SIG a reduzirem custos e 
optimizarem processos através da 
inteligência geográfica e partilharem os 
mais inovadores projectos realizados em 
Portugal com base nesta tecnologia. 
 
Nesta edição fizeram-se mais de 60 
apresentações de projectos que 
decorreram em sete sessões paralelas. 
Vasco Pinhero, director executivo da Esri 
Portugal, referiu ao Semana que o EUE 
tem um propósito, que é juntar os 
utilizadores SIG. Segundo ele, com estes 
encontros pretende-se «dar a conhecer os mais variados e significativos projectos do ano que passou; 
acreditamos ser um encontro sem comparação em termos de comunidade, uma vez que nestes 
últimos anos se constatou o crescimento de uma comunidade com um interesse em comum nos SIG 
e na infinidade de soluções que oferece e no seu contributo para um mundo melhor». 
 
O facto de este ano se ter verificado uma afluência superior a mil pessoas é entendido por Vasco 
Pinheiro como «a confirmação do reconhecimento, cada vez maior, da importância dos sistemas de 
informação geográfica». O director executivo destaca a quantidade e a qualidade dos projectos 
apresentados que, no seu entender, revelam «não só o poder do software ArcGIS e das soluções 
ESRI Portugal, como o extraordinário trabalho dos utilizadores ESRI». Nesta matéria, o nosso 
interlocutor adiantou que foram apresentados projectos determinantes para o País, como é o caso das 
câmaras do Seixal e de Mafra, que receberam o prémio Projecto SIG este ano. Ou de projectos como 
o SIGES – Sistema Integrado de Gestão de Emergências de Santarém, que contribui para a 
prevenção e segurança do nosso país e que recebeu não só o prémio Projecto SIG, como foi 
distinguido também pelo Prémio Personalidade, pela visão do Governador Civil, Paulo Fonseca. As 
entidades aicep Global Parques, INE, CTT, Rute Ventura do Montepio e a Link Consulting foram 
também distinguidas com os prémios projecto, personalidade e parceiro. 
 
Vasco Pinheiro espera que o Encontro de Utilizadores Esri continue a crescer em número, mas 
também em qualidade e aponta as datas de 3 e 4 de Março de 2010 para a realização do próximo 
evento, acreditando que «vai surpreender e inovar, revelando como a inteligência geográfica contribui 
para o desenvolvimento nacional». 

 

Vasco Pinheiro,  
director executivo da Esri Portugal 
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