
Cidadão mais informado, cidadão 
mais participativo. Dispor de uma 
ferramenta que no mesmo instante 
que é criada a notícia pelos            
responsáveis da Câmara Municipal 
tem a garantia de que está a     
publicar e a chegar ao munícipe 
através de notificação que este 
recebe no seu telemóvel, é              
irresistível, isto é, o cidadão reage 
por instinto lendo-a nesse instante.    

Módulo Novidades
JogosAgenda

Novidades Guiché

AtentoParticipo

Município
360º

É uma aposta ganha. Pelas boas razões o cidadão 
poderá por sua iniciativa partilhar as notícias que lhe 
vão chegando usando as suas redes sociais,             
projetando o impacto da novidade para níveis de   
popularidade muito para além do expectável.  

Município
360º

Smart Cities Tour 2017 

A Associação Nacional de Municí-
pios Portugueses realizou entre 
janeiro e maio de 2017 um conjun-
to de 5 workshops temáticos, a 
que foi dada a designação de 
Smart Cities Tour 2017.
Os temas abordados passaram 
pela Governação, Energia, Socie-
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Correções

Município 
360º

O Módulo NOVIDADES da App Município 360º tem 
as seguintes principais características:

Permite uma fácil construção e/ou reutilização 
de conteúdos Word/Notepad;

Permite a integração de imagens/fotografias;

Permite rápida publicação de conteúdos; 

Permite a notificação imediata da existência dos 
conteúdos junto dos utilizadores da App;

Permite de forma automática definir a data de 
expiração das notícias;

Poucos dias antes da concretização da notícia 
(data limite de inscrição, acontecimento, evento) 
permite o envio de notificações/lembretes.

Permite à população estar sempre bem informa-
da sobre os acontecimentos locais;

Permite parametrizar as notícias com 3 datas/ 
horas distintas:
 

Data/Hora da Criação – momento em que 
é criada, aguardando a data para a sua 
publicação
 
Data/Hora de Disponibilização - momen 
to em que a notícia é efetivamente publi 
cada;
 
Data/Hora de Retirada - momento a   
partir do qual a notícia deixa de estar visí-
vel.

Disponha de um canal privilegiado para lançar notificações aos 
cidadãos sob a forma de avisos que é de grande utilidade se pen-
sarmos em datas limites de inscrições para eventos, ou de perío-
dos de apresentação de candidaturas, relembrando os cidadãos 
para esses factos. 
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Novidades

Apartir do mês de 

Novembro, já se 

pode apresentar 

candidaturas dos 

projetos,  ao Portu-

gal 2020.

O Conselho Diretivo 
da ANMP aprovou 
no dia 25 de 
outubro, na sua 
reunião, em Coim-

A ANMP aprovou parecer sobre 
Proposta de Lei do Orçamento do 
Estado

Portugal 2020 mais oportunidades

Áreas de Interesses

Cultura

Tecnologia e Inovação

Desporto

Educação e Ensino

Segurança

Saneamento

Turismo

Sáude

Política

Internacional

Cultura

Tecnologia e Inovação

Desporto

Educação e Ensino

Segurança

Saneamento
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