


Sistema de Informação para  
Gestão do Atendimento



O que é o sigä ?

• Um Sistema de Gestão de Filas de Espera concebido pelo Instituto de

Informática, I.P. que permite a monitorização de filas e a gestão de um espaço

atendimento ao público.

• Trata-se de uma solução WEB, integrada com os respetivos periféricos.

• Disponibiliza uma aplicação móvel – sigaApp.



Vantagens sigä 

• No Atendimento

o Atualização automática e conhecimento global do  estado das filas;

o Indicadores de front office para monitorização e gestão de filas de espera;

o Indicadores de back office – com indicação do estado das filas de espera e 

estado das mesas de atendimento; 

o Estado das filas em tempo real;

o Fácil utilização (manuais disponíveis na própria aplicação).



Vantagens sigä 

• Na Gestão do Atendimento

o Estatísticas em tempo real;

o Monitorização da performance dos atendedores;

o Painel de chamada com corporate TV: identidade corporativa, promoção de produtos 

e serviços, rodapé informativo;

o Configuração de rotinas;

o Fácil instalação, manutenção, customização e evolução.



A aplicação



Écrans 

o Painel de chamada

o Painel de caracterização do 

atendimento

o Informação do atendimento



Especificação dos Écrans gerais 

Chamada

Visualização estado das filas de espera

Caracterização do atendimento



Écran Estatísticas                                  Écran de Gestão                     



Disponível em Android, IOS e para Tablet

Sistema móvel - sigaApp



Evolução sigä

2007

2008

2009

2010/2011

1. Aplicação de Atendimento – 1ª versão;

2. Não suporta dispensadoras eletrónicas;

3. Painel de Chamada básico;

1. Projeto Piloto em 28 serviços; 

2. Painel de Chamada atual;

1. Updates automáticos;

2. SW da dispensadora de senhas;

3. Interligação com SocialTV;

4. Evolução para 250 locais na Seg. Social;

1. SS: 267 locais dos quais 75 com dispensadora;

2. SS: 1000 Utilizadores, 35000 atendimentos/dia;

3. Instalação de versão experimental na AMA;

4. AMA: Instalação de 50 entidades em 13 Lojas.



Evolução sigä

2014/15

2016

2017

1. Disponibilização do sigaApp;

2. Mais entidades a utilizar o sigä:

- Instituto da Mobilidade e dos Transportes

- RIAC dos Açores

- Instituto da Segurança Social dos Açores

- Instituto Nacional de Reabilitação

1. Nova imagem;

2. Módulo de atendimento por marcação (a disponibilizar);

3. Novas funcionalidades da Corporate TV (a disponibilizar).

2012/13
1. AMA: Instalação de 257 balcões em 45 Locais;

2. AMA: 1000 utilizadores , 42000 atendimentos/dia.

1. Alargamento ao Instituto dos Registos e Notariado;

2. Alargamento à Polícia de Segurança Pública.



sigä em números

100%
disponibilidade

Atendimentos 2016 – aproximadamente 22,5 milhões

Utilizadores - 5.811

Locais com sigä - 554

Fonte : sigä 2016



Entidades que utilizam sigä 



Sistema de Informação para  
Gestão do Atendimento

Contactos sigä:
Departamento de Gestão de Clientes – tel (+351) 214230178
Correio eletrónico: ii-gestaoclientes@seg-social.pt
Mais informações sigä: http://www.seg-social.pt/ii-servicos
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