
COMUNICAÇÃO DIGITAL
Plataformas virtuais Interativas

PARCERIA COM



TURISMO | SÍTIOS NA INTERNET
Regiões:  Serra da Estrela | Alentejo

• PORTAIS  REGIONAIS DE TURISMO

• MOTOR DE RESERVAS E CHANNEL MANAGER – Gestor de canais

• BOOKING ONLINE

• MEMBRO ACREDITADO DA AVAIBOOK EM PORTUGAL

• PROMOÇÃO E GESTÃO DE UNIDADES HOTELEIRAS

DESIGN E COMUNICAÇÃO DIGITAL

• DESIGN GRÁFICO E WEB DESIGN

• DESENVOLVIMENTO DE PÁGINAS WEB

• PLATAFORMAS INSTITUCIONAIS

• PÁGINAS WEB PARA EMPRESAS (  diversas áreas )

• FORMAÇÃO  EM  WORDPRESS

• SERVIÇOS DE WEB-HOSTING

SÍTIOS NOBRES



O que propomos?

Projecto e compromissos

PARCEIRO

Relação com o Eco-Freguesias XXI
A comunicação digital é valorizada nos indicadores 6 | Informação e 
Participação Pública da Candidatura a Eco-Freguesia XXI, 
nomeadamente no subindicador 6A e 6D, 7 | Serviços de Proximidade, 
no sub-indicador A e 9 | Promoção da Economia Local, no sub-
indicador E cuja pontuação máxima soma os 5,0 pontos.



O que propomos

• Uma página web especialmente pensada e desenhada
para as Freguesias.

• Integra um conjunto de funcionalidades que visam a
melhoria da qualidade dos serviços prestados aos
fregueses , maior e mais efetiva informação e
comunicação das atividades da junta e da comunidade
e ainda o incentivo à participação pública através o
recurso a ferramentas digitais.

• Baseia-se num backoffice editável pelo utilizador (Junta
de Freguesia) com o objetivo de permitir total
autonomia na gestão do projeto após sua
implementação.



• CRIAÇÃO DE PÁGINA NA INTERNET
( website pensado para as Freguesias )

• RESTYLING DE WEBSITE COM TRATAMENTO BASE DE  
DADOS E MIGRAÇÃO DE CONTEÚDOS

APLICATIVO

• CMS WORDPRESS aplicativo com gestão de conteúdos

• Costumização para funcionalidades personalizadas

ESTRUTURA PRINCIPAL |  SEÇÕES

• SECRETARIA ONLINE

• SEÇÃO INSTITUCIONAL

• NOTÍCIAS E NEWS LETTERS

• BASE DE DADOS DE FREGUESES E ELEITORES

SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE DADOS

• Implementação de certificado SSL

• Tratamento da base de dados segundo as novas 
regras de protecção de dados ( RGPD )

PROJECTO | OBJECTIVOS



CONCEITO
Conteúdos e funcionalidades

PROJECTO PÁGINA WEB
especialmente pensada  e desenhada para as Freguesias

VER EXEMPLO EM
https://www.jf-coja.pt/

https://www.jf-coja.pt/

https://www.jf-coja.pt/


ESPAÇO DE PARTICIPAÇÃO 
PÚBLICA 

• COMUNICAÇÃO DE OCORRENCIAS
de forma georreferenciada 
(localização, fotografia e descrição da 
ocorrência) integrada no site

• SONDAGENS E VTAÇÕES ONLINE
opinião do freguês (em temas e 
assuntos escolhidos pela freguesia. 
Ex: orçamento participativo)

• FÓRUM
fóruns abertos: questões 
reclamações e sugestões (moderado 
pela freguesia)
“uma aposta de democracia 
participativa” que prevê a discussão 
de prioridades

CONTEÚTOS | ESPAÇO PARTICIPATIVO

INTERAÇÃO COM O 
CIDADÃO
Aplicações integradas 
que facilitam a 
participação via digital



SERVIÇOS PARA A 
POPULAÇÃO

SERVIÇOS ONLINE
– secretaria online para 
processamento de documentos diversos

Exemplos: Atestado de residência, 
Alvará de campa perpétua, Atestado de 
situação de prédio urbano, etc…

CONTEÚTOS | SECRETARIA ONLINE

NOTÍCIAS E AGENDA
Seção para divulgação de todos os eventos  
ou atividades que aconteceram na 
Freguesia.
Agenda de eventos ou datas a assinalar



INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 
executivo (orgãos eleitos)
instituiçoes da freguesia
Regulamentos

• SEÇÃO TERRITÓRIO
história e geografia da freguesia
biodiversidade e geodiversidade

• SEÇÃO ECONOMIA
emprego
ofertas de emprego
comercio e serviços existentes na 
freguesia- divulgação

CONTEÚTOS | SECRETARIA ONLINE



SEÇÃO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE

Qualidade da água e do ar;

Áreas protegidas na freguesia;

Praias de bandeira azul; 

Eco-Escolas; 

Dicas e sugestões;

Projetos vários…

CONTEÚTOS | AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE



SEÇÃO TURISMO
BOOKING FREGUESIA

pontos de interesse turístico; cultura e 
tradições;  alojamentos turísticos

possibilidade da implementação
de sub-domínio com plataforma turística  
com booking online

A SITIOS NOBRES em parceria com  Motor 
de reservas e channel Manager AVAIBOOK
pode disponibilizar esse serviço que 
consiste da utilização de uma ferramenta 
que coloca as unidades nos portais 
europeus de referência para reservas 
online

Exemplo  ( em fase de implementação) >>>
www.jf-coja.pt

CONTEÚTOS | TURISMO

http://www.jf-coja.pt/


REGISTO E GESTÃO DE CONTACTOS
ao abrigo do novo RGPD 

(Regulamento Geral de Proteção de Dados)

• ANÁLISE E RECONSTITUIÇÃO DE BASE DE DADOS
substituição de formulários, contactos telefónicos, 
cookies e endereços recolhidos sem o consentimento 
dos seus titulares

• IMPLEMENTAÇÃO REGRAS NOS FORMULARIOS DE 
SUBSCRIÇÃO (comunicação digital)

• Regra “opt in” para garantir a autorização necessária, 
do destinatário, para receber comunicações por e-mail 
enviados pela Junta

• Regra “Double Opt in” a Secretaria, após receber os 
dados inciais de um subscritor, envia um email com um 
link de confirmação da assinatura. Para que os envios 
sejam confirmados de fato, é necessário que a pessoa 
interessada também acesse seu email e clique no link 
de confirmação, reafirmando pela segunda vez seu 
interesse em receber tais comunicações, mencionado 
os assuntos específicos da comunicação.

• REGRAS PARA CAPTAÇÃO DE EMAILS NO ENVIO 
DINÂMICO DE NEWS LETTERS e NOTÍCIAS
Definição de metodologias através de programas
específicos implementados no site.

Regulamento Geral 

de Proteção de 
Dados

SECRETARIA ONLINE

BASE DE DADOS - SEGURANÇA E FUNCIONALIDADES



REUNIÃO PARA LEVANTAMENTO 
DE REQUISITOS

RECOLHA DE INFORMAÇÃO
FOTOS, TEXTOS, INFORMAÇÃO LOCAL

DESENVOLVIMENTO

APRESENTAÇÃO DA PÁGINA
REUNIÃO PARA FORMAÇÃO

METODOLOGIA



CONTACTOS

938 500 493    |    915 572 133

sitiosnobres@gmail.com


