
Com a participação dos 
munícipes é mais eficaz. 
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Guiché

Sinta o seu pulsar e verá que eles 
retribuem reconhecidamente

A app que automatiza em tempo 
real a gestão da interação com 
os fregueses

A melhor Freguesia para se 
viver e trabalhar, … costrói-se.
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Jogos

A Junta cria quizzes por temáticas e 
lança-os para os telemóveis dos          
fregueses que de forma divertida ao 
responderem às questões, aprendem 
sobre os temas de interesse cultural 
sobre a região, tendo acesso nesse 
instante automaticamente aos resulta-
dos obtidos.

Novidades

A Junta divulga notícias, comunicados 
públicos, destaques sobre eventos e 
programas culturais, anúncios de consul-
tas e concursos públicos. O freguês 
recebe notificações sempre que é lança-
do uma novidade, consulta o seu conteú-
do e poderá reagir em conformidade.

Agenda

A Junta publica o seu calendário de 
eventos para um dado período.  
O freguês terá disponível no seu tele-
móvel esse calendário, podendo ser 
avisado previamente por via de notifi-
cações relativamente a datas limite de 
inscrição e/ou de realização dos eventos 
programados.

Participo

A Junta cria os seus públicos-alvo por 
naturezas de temas – grupos de interesse. 
O freguês participa nas auscultações, 
sondagens e inquéritos lançados pela 
Junta, respondendo às perguntas envia-
das para o seu telemóvel. O freguês é 
notificado sempre que é lançada uma 
sondagem.

Atento

O freguês regista: o que mais gostou de 
ver; sugestões e ideias novas; o que quer 
que seja corrigido. O freguês tira a foto, 
insere comentário e envia o seu registo 
que está automaticamente georreferen-
ciado. O freguês é notificado sempre 
sobre o estado de resolução dos seus 
registos.

Infoedital

O freguês consulta no seu telemóvel, 
como se estivesse no átrio da Junta, 
todos os documentos publicados 
relativos a comunicados oficiais, editais, 
deliberações e decisões, regulamentos, 
orçamentos, lançamento de consultas 
públicas... A Junta envia notificações e 
lembretes para o telemóvel dos           
fregueses sobre prazos limite relativos às 
consultas e concursos.

Status

A Junta tem acesso a informação que lhe 
permite tomar decisões com base nas 
interações com os seus fregueses. A 
Junta pode publicar tabelas, mapas, 
gráficos e listas de resultados de análise 
dos módulos que ficam disponíveis para 
os fregueses consultarem como meio de 
comprovação que a sua interação com a 
Junta tem reflexo positivo.

Guiché

O freguês preenche os seus dados nos 
formulários específicos para: registar 
leituras dos contadores de água/eletrici-
dade; marcar reuniões; pedir serviços de 
remoção de lixo e monos; outros... O 
freguês é notificado sobre a evolução dos 
seus pedidos e registos, podendo reagir 
em conformidade com a sua necessi-
dade.

Pontos de interesses

A Junta sinaliza num mapa cartográfico 
as coordenadas geográficas dos vários 
Pontos de Interesse a serem realçados 
relativos a Serviços, Turismo, Património, 
Lazer,... O freguês vê no mapa a               
localização dos Pontos de Interesse e 
respetivas descrições associadas e pode 
seguir a rota sugerida desde o ponto 
onde se encontra até ao destino selecio-
nado.

Contactos

O freguês faz chamadas para os nº de 
telefone de entidades/serviços para 
urgências associadas a: canalização de 
água potável; eletricidade; iluminação 
pública; linhas de esgoto; sargetas; aban-
dono de animais.

PEDIDO DE REUNIÃO

 (+351) 218 214 932 | info@paradigmshift.pt 


