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¿ Quem somos ?

Partex Oil & Gas

- Empresa que atua no ramo de Exploração e Produção de
Hidrocarbonetos

- Operações e escritórios em Omã, EAU, Cazaquistão, Angola,
Brazil, Portugal e Holanda



Desafios 

Desafios
• Integração e centralização de dados em acervo (físico e digital) da empresa num software

que permita rápida consulta e localização destes

• Utilização de um interface gráfico para o acesso, manipulação, pesquisa e gestão desses
dados;

Fator Critico para o sucesso
• Utilização generalizada pelos utilizadores alvo, mesmo não tendo

conhecimento de ArcGIS, independentemente da sua localização geográfica.



Solução

• Criação de uma Base de Dados georreferenciada para toda a informação
técnica de um Departamento de Pesquisa e Prospeção de uma empresa
petrolífera, desde as primeiras fases de pesquisa até à fase de produção e
desenvolvimento de campos petrolíferos;

• Dispersão dos projetos através do ArcGIS Online sob o formato de WebApps



Solução

Em implementação
• Criação de diferentes geodatabases em ArcGIS Pro e criação de projetos de referencia 

para as diferentes áreas de atividade da empresa
• Disseminação dos dados recorrendo a plataforma ArcGIS Online, utilizando WebApps, 

WebMaps e Dashboards

Implementação Futura
• Criação de Apps Survey123 com utilização de user(s) Field Worker para recolha de dados 

no terreno
• Implementação de ArcGIS Enterprise com adoção de um Portal interno 



Trabalho em progresso



Benefícios

• Acesso expedito, global e remoto ao espolio de dados
contidos em acervo da empresa

• Interface de utilização simples e user friendly, como é caso as
WebApps e Dashboards, permitindo a um utilizador não
especializado em SIGs a consulta destes dados

• Dados geográficos organizados e disponíveis para utilização em
diversos projetos ArcGIS






