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App Município
Descubra a aplicação mobile que lhe permite disponibilizar
de forma gradual, rápida e cómoda os serviços da sua
autarquia, 24h por dia. Dê a conhecer, lá fora e cá dentro,
o que de melhor o seu município tem para oferecer e
reforce localmente a visibilidade do trabalho desenvolvido
pela sua autarquia.

Serviços
Alargue a oferta de serviços camarários e facilite o dia a dia
dos munícipes.
Ocorrências
Transportes
Contador da água
Proteção civil
Recolha de monos
Recolha de ecopontos
Farmácias de serviço
Marcação de audiências

Balcão único
Integração IPMA
Filas de espera
Meteorologia
Plataforma de educação
Envio de sugestões
Downloads

Divulgue o trabalho realizado pela sua autarquia e entre em
contacto com os munícipes e turistas de forma rápida e eficaz.
Publicidade
Notificações push
Subscrição de SMS
Subscrição de newsletters
Partilha nas redes sociais
Contactos úteis

Dê a conhecer turisticamente o seu Município e divulgue o
que de melhor a sua região tem para oferecer.

www.edubox.pt/appmunicipio

O Portal do Associativismo permite ao Município não só
recolher e informatizar todos os elementos identificativos e
caracterizadores da realidade associativa, como também criar o
seu próprio Registo Municipal das Associações e Coletividades
Concelhias, efetuar a gestão das candidaturas das associações a
programas de apoio municipal, disponibilizar formulários e
comunicar diretamente com todos os intervenientes.
Enquanto espaço participativo, este Portal permite às
associações divulgarem as suas iniciativas, comunicarem
com o município e entre si, podendo também candidatar-se
online aos programas de apoio municipal.

História da Associação
Atividades
Órgãos Sociais
Galeria de Fotos
Iniciativas
Notícias
Eventos
Contactos

Benefícios para os Municípios

Turismo

Onde comer
Onde ficar
Onde comprar
O que visitar
Festas e romarias
Feiras e mercados
Produtos locais

Intensificar a presença social e dar visibilidade às ações
levadas a cabo pelas diferentes coletividades é o objetivo do
Portal do Associativismo, um sítio web que pretende promover
o movimento associativo e fomentar hábitos de cidadania
ativa mediante a divulgação e partilha de informações entre o
Município, as Associações Locais e o público em geral.

Benefícios para as Associações

Comunicação

O município
Mensagem do presidente
Notícias
Agenda municipal
Inquéritos de satisfação
Comunicação e editais
Obras e projetos

Portal do
Associativismo

Gastronomia
Artesanato
Percursos
Desporto e lazer
Património
Audioguias
Vídeos promocionais

Gestão de candidaturas a programas de apoio municipal
Registo municipal das associações e coletividades concelhias
Base de dados de A a Z: por freguesia e tipo de atividade
Formulários
Candidaturas on-line
Programas
Regulamentos
Legislação
Licenciamentos
Requerimentos
Documentos de apoio
Outros
www.boldapps.pt/site/associativismo

BikeSharing

GoSocial
O Go.Social é uma plataforma de gestão que permite
conjugar os esforços das autarquias e das redes de apoio
social na identificação de problemas que precisam de
intervenção. Auxilia na definição de prioridades e na
otimização das diferentes capacidades de resposta permitindo dessa forma a deteção rápida de possíveis meios de ação.

Plataforma de gestão de partilha de bicicletas, integrada com
App Mobile, que permitirá ao Município contribuir para a
mobilidade urbana e para o uso de meios de transporte mais
económicos e benéficos para o bem-estar e saúde de todos
os munícipes.

Funcionalidades
Gestão de pedidos de ativação do serviço de requisição /
aluguer de bicicletas
Consulta da listagem e dados de todos os pedidos
Gestão e edição do conteúdo dos percursos
Informação sobre todos os pontos de levantamento
Efetuar o agendamentos e o levantamento de bicicletas
Consultar os pedidos efetuados e os percursos realizados

Módulos de Gestão
Gestão de Apoios
Gestão de Processos
Gestão de Entidades
Gestão de Avaliações
Carta Social

Esta solução inclui ainda um BackOffice de gestão que
permite gerir todo o catálogo de bicicletas, estações de
levantamento e ainda, no caso de bicicletas elétricas, fazer o
tracking da sua localização.

Benefícios da Plataforma
Acesso centralizado a uma base de dados dos processos dos
agregados familiares e dos processos individuais.
Acesso ao histórico dos apoios concedidos aos agregados
familiares / individuais e à lista de solicitações.
Atribuição de um gestor para acompanhar todo o processo
tendo em conta o tipo de apoio requerido.
Acesso centralizado a uma base de dados das redes de apoio
social de âmbito local, sob gestão da autarquia.
Perfis de utilizador com permissões e níveis de acesso
diferenciado por forma a assegurar todos os mecanismos de
segurança e fiabilidade dos dados armazenados nas
respetivas bases de dados.

SmartCard

Vários níveis de segurança de acesso por forma a garantir a
confidencialidade dos dados sensíveis dos processos dos
agregados familiares / individuais e a fiabilidade da
informação.

Esta solução permite ao Município criar uma rede de incentivos ao consumo no comércio local através da promoção de
campanhas promocionais, mediante sorteio ou oferta de
vouchers; campanhas de apoio social e/ou de promoção
cultural e desportiva através da oferta de descontos.

Esta Plataforma permite monitorizar
em tempo real todos os Pedidos
de Apoio.

Cada munícipe terá um cartão wallet para angariação de
pontos/saldos que poderá depois gastar em lojistas
aderentes ou locais de cultura e espaços de lazer promovidos
pelo município. A solução é composta por uma plataforma
web, que está integrada com a App dos Municípios, e que
permite efetuar a gestão dos lojistas, criar campanhas e
acordos entre lojistas e município, e definir regras de
atribuição de saldos e aplicação de descontos. Os Cartões
poderão ser digitais ou físicos e ter um layout personalizado.
Poderá ser incluída na solução um microsite web para
divulgação das campanhas, condições de adesão, lojistas
aderentes e acesso de utilizadores para consulta do seus
consumos e saldos.

O Go.Social é uma plataforma web, modular e escalável, que
apresenta uma interface gráfica simples e fácil de utilizar,
acessível a partir de visualizador/geoportal e navegador web.
Pode ser customizada para atender às necessidades e
requisitos atuais e futuros das autarquias.
www.boldapps.pt/site/go-social

