
A única app mobile de serviços 
orientada para os cidadãos

APP MUNICÍPIOS

Municípios aderentes... seja o próximo!
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Coloque o seu 
Município no mapa!
Reforce localmente a visibilidade do trabalho promovido 
pela sua autarquia e fomente relações de proximidade 
entre o município, os munícipes e visitantes.

Mensagem do Presidente
Mostre à escala global o 
trabalho realizado pela sua 
autarquia

O Município
Desvende o passado 
e as tradições

Notícias
Publicite as iniciativas em curso

Agenda Municipal
Dê a conhecer as ofertas 
culturais e de lazer

Contactos úteis
Georreferencie locais 
e disponibilize horários 
de funcionamento de 
serviços e instituições

Obras e projetos
Divulgue as obras 
e os projetos em 
curso ou em fase de 
planeamento

Comunicações e editais
Torne públicos os editais, 
avisos e demais informações  

Customize a sua app!

Dos menus aos serviços disponibilizados, 
do logótipo às cores, tudo é 
personalizável! 

Dê asas à sua criatividade

Crie e edite conteúdos. Adicione notícias, 
eventos, fotografias, vídeos, traduções e 
muito mais. Faça-o de forma autónoma, 
rápida e eficaz.

Fique mais perto dos munícipes
Disponibilize de forma gradual, rápida 
e cómoda os serviços da sua autarquia, 
24 horas por dia!





Tel: +351 234 380 316

Email: geral@edubox.pt

www.edubox.pt

Dê a conhecer o seu 
município lá fora & cá dentro

Demonstre o potencial turístico da região 
fazendo o seu município chegar de forma 
rápida e descomplicada ao ecrã de 
milhares de tablets e smartphones 
espalhados pelo mundo!

Onde comer
Onde ficar
Onde comprar
Feiras e mercados
Festas e romarias
Percursos pedestres

Produtos locais

Desporto e lazer

Património civil, 
religioso e militar

Áudio guias

Disponível em todas as plataformas

Pacote Premium

Criação de webservices para ligação 
a outros serviços do município

Envio de notificações via SMS 
e email

Disponibilização de outros idiomas

Pacote Base

Manutenção e assistência técnica  

Alojamento

Backoffice de gestão de conteúdos

Envio de notificações push

Desenvolvimento de layout 
e design personalizado A única app mobile de serviços 
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