
Agenda de eventos sempre lem-
brada, próxima dos cidadãos e om-
nipresente. Dispor de uma ferra-
menta que ao mesmo tempo que 
notifica os cidadãos dos eventos 
calendarizados, lança lembretes 
alertando-os antecipadamente 
para datas da sua realização, con-
tribui decisivamente para espi-
caçar o interesse e a afluência aos 
mesmos.

Módulo Agenda
JogosAgenda

Novidades Guiché

AtentoParticipo

Município
360º

Os cidadãos serão os porta-vozes mais eficazes da 
disseminação dos eventos, bastando apenas para tal, 
usar as suas redes sociais e diretamente dos seus tele-
móveis, projetando o impacto da agenda cultural para 
níveis de popularidade muito para além do previsto.
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Agenda

23
novembro

Feira de Emprego e 
Empreendedorismo

25
novembro

Workshop sobre a 
segurança

16
dezembro

Feira da Gastronomia

21
dezembro

Workshop sobre a Saúde
e Bem Estar
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Correções

Município 
360º

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

Permite publicar a lista de eventos, locais e datas 
de realização, bem como a indicação sempre 
que adequado do respetivo preço, disponibili-
zando-as nos telemóveis dos cidadãos no forma-
to de agenda;

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

Permite a integração de imagens/fotografias;

Permite detalhar os programas dos eventos;

Permite rápida publicação de conteúdos; 

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

Permite de forma automática definir data de 
expiração dos eventos;

Poucos dias antes do acontecimento/evento 
permite o envio de notificações/lembretes;
Permite parametrizar a realização dos eventos 
com 3 datas/horas distintas:

Data/Hora da Criação – momento em que 
é criado, aguardando a data para a sua 
publicação

Data/Hora de Disponibilização - momento 
em que é efetivamente publicada a notícia 
sobre o evento;

Data/Hora de Retirada - momento a partir 
do qual a notícia sobre o evento deixa de 
estar visível.

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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"Battlefield" | integrado no LEFF-

EST - Lisbon & Sintra Film Festival

Local: Teatro Nacional Dona Maria 

II23  a 24 de novembro - 21:00h

Festival aproxima-te - semana da 
Educação Patrimonial
Local: Centro Cultural de Belém23  
a 26 de novembro

24 novembro

23 novembro

Status Agenda

Gastronomia

Saúde e Bem Estar

Emprego e Empreendedorismo

Teatro

Espetáulos e Festivais

Leituras

Educação Patrimonial

Solidariedade

20

32

18

11

8

9

19

29

Agenda

Calendário »

»
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