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APLICAÇÕES MÓVEIS (APP)
O que são as Aplicações
Móveis (APP)?

As APPs (Aplicações Móveis) são soluções derivadas do GeoPortal, mais flexíveis e que permitem a
consulta, registo e atualização de informação não só pelos serviços do Município de Almada mas por
outras entidades e operadores económicos.
Foram desenvolvidas e encontram-se disponibilizadas três APPS (Comércio; Equipamentos Públicos de
utilização coletiva; Turismo, Cultura e Lazer), que permitem a consulta de informação sobre contatos,
serviços, funcionamento, acesso e respetiva localização nas várias freguesias do concelho de Almada.

Qual o objetivo das
Aplicações Móveis?

 Estabelecimentos Comerciais - Permitir aos consumidores pesquisar quais os estabelecimentos
comerciais abertos, os seus contatos e horários de funcionamento. É possível também consultar a
existência de serviço de entrega (take away) e modo de pagamento.
 Equipamentos Públicos - Permitir aos utentes pesquisar quais os equipamentos e serviços
disponíveis por freguesia, os seus contatos e horários de funcionamento, bem como outras
informações úteis.
 Turismo, Cultura, Lazer - Permitir conhecer os estabelecimentos turísticos, empresas de animação
turística, locais dedicados à cultura e lazer, pontos de interesse, entre outros.
Os dados a disponibilizar, no âmbito desta iniciativa, terão como principais destinatários os
consumidores (estabelecimentos comerciais), munícipes e visitantes (turismo, cultura e lazer), e
principalmente os munícipes no que se refere aos equipamentos públicos e serviços em Almada.

Que informação posso
consultar nas Aplicações
de Mobilidade (APP)?

Estabelecimentos Comerciais: esta aplicação permite a consulta de restaurantes (com entrega ao
domicílio e/ou take away), supermercados, mercados e mini mercados, ou bombas de combustível.
Pode ainda conhecer a localização de comércio de eletrodomésticos, equipamento informático e de
comunicação (e respetiva reparação), tabacarias e venda de jornais, oculistas, estabelecimentos que
garantam a confeção de refeições prontas a levar para casa, padarias, talhos, frutarias, entre outros.
Equipamentos Públicos: esta aplicação permite ao utente consultar os equipamentos públicos nos
domínios da educação, cultura, desporto, saúde, juventude, parques e jardins, recintos religiosos e
administração (conservatórias, finanças, CTT, espaços cidadão, entre outros).
Turismo, Cultura e Lazer: esta aplicação permite consultar informação acerca de alojamento turístico,
agências de viagens, equipamentos culturais, bem como outros locais de interesse, nomeadamente
praias, miradouros e mercados municipais. Fornece também informação acerca de equipamentos
desportivos, parques e jardins públicos.

Como registar informação?

Através de:
Formulário de registo de Estabelecimentos Comerciais Almada pode registar o estabelecimento, bem
como comunicar a localização, os serviços e os horários de funcionamento da sua atividade.
Formulário de registo de Turismo, Cultura e Lazer pode registar os empreendimentos turísticos e as
empresas turísticas e de lazer (a disponibilizar brevemente).

Como atualizar informação?

Como resposta à situação COVID-19, é possível atualizar os dados, através de:
Formulário de atualização de estabelecimentos Comerciais Almada
Formulário de atualização de empreendimentos e empresas turismo e de lazer (a disponibilizar
brevemente)

Como obter mais
esclarecimentos?
Como apresentar sugestões?

Através de envio de email para dmagt@cm-almada.pt, ou por contacto telefónico para Divisão de
Modernização Administrativa e Gestão Territorial
Em Inteligência Territorial é possível avaliar as Aplicações Móveis (APPS) e apresentar sugestões,
através de Questionário de Satisfação. A avaliação submetida é muito importante para a melhoria
continua que se pretende promover às soluções aplicacionais e serviços.

Divisão de Modernização Administrativa e Gestão Territorial
dmagt@cm-almada.pt
+351 212724300

