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PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 
Ação: Agenda Municipal de Eventos 
Data: 25.02.2016 
 
Proposta: 

 

AGENDA MUNICIPAL DE EVENTOS DIGITAL 

 Agenda Municipal de Eventos do tipo da ViralAgenda – tendo por base o mesmo tipo de 

organização e funcionalidades. 

 Componente pública para divulgação dos eventos; 

 Componente privada para agendamento/calendarização de eventos – só para efeitos de 

programação/gestão de eventos. 

 Divulgação de atividades de todos os agentes culturais, desportivos ou outros do concelho. 

 Abrir a possibilidade de publicação a grupos informais e temporários; 

 Abrir a possibilidade de divulgação de eventos de privados (bares, hotéis, cafés, etc.) mas de forma 

secundária – últimos resultados – em segundo plano – desde que com objetivos culturais, 

desportivos ou sociais; 

 Cada agente terá um login e uma password para colocar a informação; 

 O MMG gere a plataforma e valida ou não a informação; 

 Faculdade de poder partilhar cada um dos eventos nas redes sociais, ou enviar por e-mail; 

 Faculdade de cada munícipe de dizer que vai ao evento. 

 Publicidade na agenda – pago; 

 Faculdade de localizar em mapa o local do evento – bandeira que aparece no mapa é a do clube ou 

associação onde se vai realizar; 

 Painel para colocar nos hotéis, parques de campismo, restaurantes, postos de turismo, associações, 

museus, etc. para divulgar a agenda com o QR code para os turistas poderem ter acesso; 

 Colocação de QR code no evento para remeter para a página da associação; 

 Aplicação para telemóvel/smartphone com a agenda; 
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PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

NOVA FORMA DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS 

 Criação de Base de Dados de pessoas que queriam receber eventos - com telemóvel, e-mail, idade, 

sexo para envio de SMS e e-mails. 

 Spots publicitários nas Festas da Cidade para divulgar eventos futuros das associações; 

 

  


