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Parte I | Cláusulas Gerais 

Capítulo I | Disposições Gerais 

Cláusula 1.ª | Objeto do procedimento 

O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência do procedimento 

pré-contratual que tem por objeto principal a Aquisição de Serviços para o Desenvolvimento e Implementação de 

uma Aplicação Móvel de Monitorização de Pedestres e Ciclistas | Projeto Sport Nature 3.0 [Programa Erasmus 

Sport + 2020 (622903-EPP-1-2020-1-PT-SPO-SSCP)]. 

Cláusula 2.ª | Forma e Documentos Contratuais 

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos. 

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:  

a. Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelas/os concorrentes, desde que, 

esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar; 

b. Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;  

c. O presente Caderno de Encargos;  

d. A proposta adjudicada;  

e. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é determinada pela 

ordem pela qual aí são indicados.  

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, 

salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e 

aceites pela/o adjudicatária/o nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma legal.  

Cláusula 3.ª | Prazo de Execução do contrato  

O adjudicatário obriga-se a concluir a execução do serviço, com todos os elementos referidos nas especificações técnicas 

especiais, constante do presente Caderno de Encargos, até 31 de dezembro de 2022, sem prejuízo das obrigações 

acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato. 

Cláusula 4.ª | Esclarecimentos, erros e omissões, retificação e alteração das peças procedimentais 

1. Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do procedimento são da 

competência do Presidente da Câmara Municipal, a quem deverão ser apresentados, por escrito, dentro do 
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primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, os pedidos de esclarecimento necessários 

à boa compreensão e interpretação das peças do procedimento. 

2. No mesmo prazo deve ser apresentada lista, quando aplicável, da qual constam, expressa e 

inequivocamente, os erros e omissões das peças do procedimento que possam vir a ser identificados pelos 

eventuais interessados. 

3. Até ao dia anterior do termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, o Presidente da Câmara 

Municipal, deverá prestar, por escrito, os esclarecimentos a que se refere o número anterior, assim como 

pronunciar-se sobre os erros e omissões, quando identificados, determinando os termos de suprimento de cada 

um dos erros ou das omissões aceites. No mesmo prazo poderá proceder à retificação de erros ou omissões das 

peças do procedimento. 

4. Consideram-se rejeitados todos os que até final daquele prazo não sejam por ele expressamente aceites. 

5. Quando as retificações ou a aceitação de erros ou de omissões das peças do procedimento, 

independentemente do momento da sua comunicação, implicarem alterações de aspetos fundamentais das 

peças do procedimento, o prazo para a apresentação das propostas é prorrogado por período equivalente ao 

tempo decorrido desde o início do prazo para a apresentação das propostas até à comunicação das retificações 

ou à publicitação da decisão de aceitação de erros ou de omissões. 

6. Quando, devido ao seu volume, os esclarecimentos não possam ser prestados no prazo referido, o prazo para 

a apresentação das propostas deve ser adequadamente prorrogado no mínimo por um período equivalente ao 

do atraso verificado. 

7. Os esclarecimentos, as retificações e as listas com a identificação dos erros e omissões detetados pelos 

interessados serão disponibilizados pela mesma forma em que o foram as peças do procedimento e juntos a 

elas. 

8. Os esclarecimentos e as retificações fazem parte integrante das peças do procedimento a que dizem respeito 

e prevalecem sobre estas em caso de divergência. 

Capítulo II | Obrigações Contratuais 

Secção I | Obrigações do Prestador de Serviços 

Subsecção I | Disposições Gerais 

Cláusula 5.ª | Obrigações principais do prestador de serviços  
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1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos ou nas cláusulas 

contratuais, da celebração do contrato decorrem para o adjudicatário as seguintes obrigações principais:  

a. Executar a totalidade do objeto de contrato com os requisitos definidos neste caderno de encargos e demais 

documentos contratuais, até 31 de dezembro de 2022; 

b.  Prestar de forma correta e fidedigna as informações referentes às condições do fornecimento, bem como prestar 

todos os esclarecimentos que se justifiquem; 

c. Comunicar à entidade adjudicante, logo que deles tenham conhecimento, os factos que tornem total ou parcialmente 

impossível a prestação do serviço, bem como o cumprimento de qualquer outra das suas obrigações, nos termos do 

contrato celebrado;  

d. Não alterar as condições do fornecimento à exceção dos casos previstos no presente caderno de encargos;  

e. Prestar o serviço com observância das normas vigentes e que se relacionem com o objeto do contrato, e com 

absoluta subordinação aos princípios da ética profissional, isenção, independência, zelo e competência; 

f. Cumprir todas as condições fixadas para o fornecimento;  

g. Prestar o serviço nas condições, prazo e preço contratados;  

2. A título acessório, o adjudicatário fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios humanos, 

equipamentos, materiais e tecnologias que sejam necessários e adequados ao fornecimento, bem como ao 

estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução do fornecimento, cumprir com 

zelo o serviço prestado, dar resposta célere por solicitação do Município de Vila Nova de Poiares.  

3. O adjudicatário obriga-se a garantir que os fornecimentos no âmbito das suas obrigações contratuais observam todas 

as normas legais e regulamentares aplicáveis. 

Cláusula 6.ª | Conformidade dos bens e serviços  

O fornecedor obriga-se a fornecer os bens e serviços ao Município de Vila Nova de Poiares de acordo com as 

características e especificações técnicas previstas na cláusula 24.ª do presente Caderno de Encargos.   

Subsecção I | Disposições Gerais 

Cláusula 7.ª | Objeto do dever de sigilo 

1. O prestador de serviços deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial 

ou outra, relativa ao Município de Vila Nova de Poiares, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a 

execução do contrato.  

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de 

qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato.  
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3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente do domínio público 

à data da respetiva obtenção pelo prestador de serviços ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de 

processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.  

Cláusula 8.ª | Prazo do dever de sigilo 

O dever de sigilo é ilimitado, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, 

à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas.  

Secção II | Obrigações do Município de Vila Nova de Poiares 

Cláusula 9.ª | Acompanhamento da execução do contrato 

1. A entidade adjudicante, através do gestor do contrato procede ao acompanhamento e fiscalização da execução do 

presente contrato, com vista a verificar se estão a ser cumpridos os requisitos técnicos definidos nas especificações 

técnicas, constantes do presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por 

lei. 

2. Na análise a que se refere o número anterior, o adjudicatário deve prestar à entidade adjudicante toda a cooperação e 

todos os esclarecimentos necessários. 

3. No caso de se verificar o não cumprimento das exigências legais, ou no caso de existirem discrepâncias com as 

características, especificações e requisitos técnicos definidos nas especificações técnicas, do presente Caderno de 

Encargos, a entidade adjudicante deve de isso informar, por escrito, a entidade adjudicatária. 

4. No caso previsto no número anterior, o adjudicatário deve proceder, à sua custa e no prazo razoável ao que for 

determinado pela entidade adjudicante, às alterações e correções necessárias para garantir o cumprimento das exigências 

legais e das características, especificações e requisitos técnicos exigidos. 

5. O Município poderá mandar suspender os trabalhos, temporária ou definitivamente, quando o equipamento utilizado 

pela entidade adjudicatária não satisfaça as exigências técnicas recomendadas na operação em curso. 

6. A entidade adjudicatária deverá tomar todas as medidas necessárias para garantir a boa execução dos trabalhos e a sua 

preservação, enquanto os mesmos não forem dados por concluídos.  

7. É da responsabilidade da entidade adjudicatária a adoção de quaisquer medidas de proteção e segurança que se 

tornem necessárias, inclusive no que se refere à salvaguarda de terceiros ou dos seus bens. 

Cláusula 10.ª | Preço contratual 

1. Pela prestação de serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do 

presente caderno de encargos, o município de Vila Nova de Poiares deve pagar ao prestador de serviços o preço constante 

da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.  
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2. O valor total da proposta adjudicada, não poderá ser superior ao preço máximo fixado no Caderno de Encargos, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor.   

3. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja 

expressamente atribuída ao contraente pública.  

Cláusula 11.ª | Preço Base 

O preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações objeto do contrato a 

celebrar é de 5.695,00€ (Cinco mil seiscentos e noventa e cinco euros), ao qual acresce o valor do IVA à taxa legal em 

vigor.  

Cláusula 12.ª | Consulta Preliminar ao Mercado 

1. Nos termos do artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, foi realizada uma consulta preliminar ao mercado afim 

de obter informações relevantes para estabelecer o preço base contratual. 

2. As informações obtidas tiveram em conta as características técnicas constante deste Caderno de Encargos e foi com 

base nestas especificações que se obteve o preço contratual da cláusula 11ª. 

3. Os documentos da Consulta Preliminar encontram-se arquivados na Unidade de Desenvolvimento Desportivo, 

Associativismo e Juventude do Município de Vila Nova de Poiares. 

Cláusula 13.ª | Condições de Faturação e Pagamento 

1. As quantias devidas pelo Município de Vila Nova de Poiares, devem ser pagas no prazo de 30 (trinta) dias, após a 

receção das faturas, as quais só poderão ser emitidas após o vencimento das obrigações respetivas. A faturação deverá ser 

realizada da seguinte forma:  

a. A primeira prestação deverá ser no valor máximo de 2.800,00€ (Dois mil e oitocentos euros) e decorre com o 

término do desenvolvimento de uma identidade gráfica e com o desenvolvimento da aplicação; 

b. A segunda prestação deverá ser no valor máximo de 2.895,00€ (Dois mil, oitocentos e noventa e cinco euros) e 

decorre com o término do desenvolvimento de um website e da devida interligação desse website com a aplicação 

móvel; 

2. Para efeitos do disposto no número anterior considera-se vencida a obrigação com a prestação dos serviços objetos do 

presente contrato.  

3. As faturas deverão ser enviadas para o Município de Vila Nova de Poiares, Largo da República, 3350 – 156 Vila 

Nova de Poiares. No caso de serem emitidas nos termos do artigo 12º da Lei 28/2018 de 15/02 as mesmas deverão ser 

enviadas para o email contabilidade@cm-vilanovadepoiares.pt. As faturas deverão indicar o número sequencial de 

compromisso constante da requisição externa emitida pelo Município, após a celebração do contrato.  
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4. Não poderão ser propostos adiantamentos por conta dos serviços a prestar.  

5. Em caso de discordância por parte do Município de Vila Nova de Poiares, quanto aos valores indicados nas faturas, 

deverá este comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o prestador de serviços 

obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou a proceder à emissão de nova fatura corrigida.  

6. Desde que devidamente emitida a fatura, confirmada pelo serviço requisitante e observado o disposto no n.º 1 da 

presente cláusula, a fatura é paga através de Transferência Bancária, devendo o fornecedor indicar o IBAN para o 

efeito  

Capítulo III | Penalidades Contratuais e Resolução 

Cláusula 14.ª | Penalidades Contratuais 

1. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do prestador de serviços, o Município de Vila Nova de Poiares 

pode exigir a este uma pena pecuniária que não poderá ser superior a 20% do preço contratual.  

2. Na determinação da gravidade do incumprimento, o Município de Vila Nova de Poiares terá em conta, nomeadamente, 

a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do prestador de serviços e as consequências do 

incumprimento. 

3. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o Município de Vila Nova de Poiares exija uma 

indemnização pelo dano excedente.  

Cláusula 15.ª | Força Maior 

1. Não podem ser impostas penalidades ao prestador de serviços, nem é havida como incumprimento, a não realização 

pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se 

como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não 

pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível 

contornar ou evitar.  

2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, 

inundações, incêndios, gestão de combustível entretanto efetuada pelo proprietário, epidemias, sabotagens, greves, 

embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou 

administrativas injuntivas.  

3. Não constituem força maior, designadamente:  

a. Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do prestador de serviços, na parte em que 

intervenham;  
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b. Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de serviços ou a grupos de sociedades em que este 

se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;  

c. Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma 

resultantes do incumprimento pelo prestador de serviços de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;  

d. Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de normas legais;  

e. Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços cuja causa, propagação ou 

proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;  

f. Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços não devidas a sabotagem;  

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.  

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente comunicada à 

outra parte.  

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo período 

de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior.  

Cláusula 16.ª | Resolução por parte do contraente público 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previsto na lei, o Município de Vila Nova de Poiares pode 

resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o prestador de serviços violar de forma grave ou reiterada qualquer 

das obrigações que lhe incumbem, no âmbito do contrato;  

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao prestador de serviços e 

não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal seja determinado pelo Município de Vila Nova de 

Poiares.  

Cláusula 17.ª | Resolução do contrato pelo prestador de serviços 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o prestador de serviços pode resolver o contrato 

quando:  

a. Qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de 60 dias ou o montante em dívida exceda 20% do 

preço contratual, excluindo juros;  

2. O direito de resolução é exercido por via judicial.  

3. Nos casos previstos na alínea a) do n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração enviada ao 

Município de Vila Nova de Poiares, que produz efeitos 30 dias após a receção dessa declaração, salvo se este último 

cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.  
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4. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição das prestações já realizadas 

pelo prestador de serviços, cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato, com exceção daquelas a que 

se refere o artigo 444.º do Código dos Contratos Públicos.  

Capítulo IV | Caução 

Cláusula 18.ª | Caução 

Não é exigível prestação de caução, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 88.º do CCP, na sua redação 

atual. 

Capítulo V | Resolução de Litígios 

Cláusula 19.ª | Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Coimbra, com expressa renúncia a qualquer outro.  

Cláusula 20.ª | Subcontratação e cessão da posição contratual  

A subcontratação pelo prestador de serviços e a cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da 

autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos. 

Capítulo VI | Disposições Finais 

Cláusula 21.ª | Comunicações e notificações 

Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, 

estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, 

identificados no contrato.  

Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato, deve ser comunicada à outra parte.  

Cláusula 22.ª | Contagem dos Prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, não se suspendendo nos sábados, domingos e feriados.  

Cláusula 23.ª | Legislação Aplicável 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa. Em tudo o omisso observar-se-á o disposto no Código dos Contratos 

Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com as alterações e nova redação dada pelo Decreto –

Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto.  



Município de Vila Nova de Poiares | Câmara Municipal 

Divisão de Administração Geral | Aprovisionamento 

Largo da República | 3350-156 Vila Nova de Poiares 

Tel: 239 420 850 | Fax: 239 421 800 | Email: geral@cm-vilanovadepoiares.pt 

 

10 

Aquisição de Serviços para o Desenvolvimento e Implementação de uma Aplicação Móvel de Monitorização de Pedestres e Ciclistas | 

Projeto Sport Nature 3.0 [Programa Erasmus Sport + 2020 (622903-EPP-1-2020-1-PT-SPO-SSCP)] 

Procedimento n.º 12/2022/Email 

Caderno de Encargos 

Cláusula 24.ª | Especificações técnicas 

O trabalho a desenvolver no âmbito deste fornecimento, consiste na aquisição de bens e serviços para desenvolvimento e 

implementação de uma aplicação móvel enquadrada no projeto Sport Nature 3.0., em Vila Nova de Poiares. A proposta de 

trabalho deverá incluir:  

1. Requisitos Gerais:  

 Criação de logo e nome. (Possibilidade: Nome/ Logo Sport Nature com brasão no meio + Vila Nova de Poiares);  

 QR code para download da aplicação utilizando o logo do projeto. A aplicação deverá estar disponível nas plataformas 

Play Store e App Store;  

 Objetivo: Criação de aplicação alusiva a um jogo que permita ao utilizador ficar a conhecer a fauna flora e património 

do concelho através de trilhos previamente definidos;  

 A aplicação deverá validar os pontos definidos nos trilhos por onde o utilizador circulou com recurso a GPS e QR Code 

ou outra tecnologia que comprove o mesmo propósito;  

  Nos pontos definidos deve existir a possibilidade de definir/apresentar minijogos e informação contextual em vários 

formatos;  

 A aplicação terá por objetivo que o utilizador ao efetuar um trilho completo tenha acesso/direito a um voucher. O 

Voucher poderá ser descontado nos comerciantes locais através de uma plataforma de verificação/ validação 

operacionalizada pelos mesmos. Este código deve ser único por voucher, evitando que este seja utilizado várias vezes e 

em vários comerciantes, toda esta informação de utilização deve estar disponível como log para o administrador da 

aplicação/plataforma;  

 Deve existir um utilizador administrador que através de uma plataforma consiga criar e definir trilhos e os respetivos 

pontos, sendo que nestes pontos deverá ser configurado o jogo/ informação de contexto, também deve ser possível ao 

administrador redefinir trilhos já existem;  

 O utilizador deve puder registar-se sendo obrigatório o número de contribuinte para emissão do voucher;  

 A aplicação deve estar dotada de um botão/ícone de emergência que permita ao utilizador emitir um alerta que este 

se encontra perdido ou identificar ocorrências no terreno com a possibilidade de identificar local/ocorrência/ 

observações pertinentes;  

 Permitir através da aplicação iniciar o trilho com recurso a código QR;  

 Deve ser possível definir interações (iniciar/terminar percursos) com recurso a QR codes já existentes;  

 A plataforma de suporte/administração deve estar sempre disponível para utilização via internet em servidor 

externo ao da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares;  
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 A manutenção da aplicação em diferentes plataformas e o site/plataforma de gestão deverá ser assegurada através de 

renovações anuais da mesma;  

2. Requisitos Específicos  

Anexo I | Utilizador Independente  

 Aquando da instalação e abertura da aplicação, deverá existir o logo/nome da mesma e referir por baixo: Co-funded by 

the Erasmus + Programme of the European Union com a bandeira da união juntamente com um banner com brasão da CM e 

brasão dos parceiros;  

 Informações de Login (incluir possibilidade de fazer login através de outra plataforma como por exemplo o 

facebook/google): Nome / Data de Nascimento / Email / NIF/ Nacionalidade/ Localidade. Possibilidade de adicionar 

outros utilizadores que estejam a realizar a caminhada (Dados: Nome, localidade) sendo o vale a descontar no final do 

percurso associado ao NIF da pessoa que fez o registo;  

 Possibilidade de iniciar a “jornada” em português, inglês, francês e espanhol;  

 Menu Principal: 

o 1ª Instalação: Mascote presente num dos cantos do dispositivo a explicar o que o utilizador irá ter de fazer e como 

funciona a aplicação (step-by-step: explicar todas as funcionalidades e modo de interagir), elencando também as regras 

do jogo para a obtenção do prémio final (voucher). Referindo também os cuidados a ter aquando do inicio da 

caminhada e as várias funcionalidades da APP:  

 Apresentação dos vários percursos presentes no concelho de Vila Nova de Poiares com pequena descrição e foto 

de cada um deles;  

 Após selecionar o percurso a realizar, apresentação do mapa do percurso e dos vários pontos de interação com 

um ícone representativo dos mesmos onde a pessoa pode clicar para ter informação sobre cada ponto (aparecer um 

ícone a identificar o tipo de ponto, se a pessoa selecionar o ícone aparece uma breve descrição do tipo de interação). 

Ao clicar na mascote temos acesso a informações gerais sobre o projeto (parceiros e breve descrição), informações 

relativas às características do percurso, definições, possibilidade de esclarecer alguma dúvida relativa às 

funcionalidades (ajuda);  

 Regra do jogo será a passagem e interação positiva com todos os pontos QR referentes ao projeto. Após 

completar a interação deverá figurar no ecrã do utilizador um sinal a indicar que a interação foi validada/resolvida. 

Sendo possível verificar sempre que o utilizador quiser no mapa as interações que estão resolvidas/validadas;  

 Existência de um “botão iniciar” para iniciar a jornada;  

 Início da Jornada:  
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o Início do percurso com um ícone de uma pessoa vestida com equipamento de caminhada na natureza. Possibilidade 

de ter duas opções de visualização. Vista superior e vista na primeira pessoa “drivers mode”. Contabilização do tempo 

decorrido durante o percurso, apresentação de bússola e possibilidade de tirar foto diretamente na aplicação. Ícone de 

emergência que permita ao utilizador emitir um alerta que este se encontra perdido ou identificar ocorrências no 

terreno com a possibilidade de identificar local/ocorrência/ observações pertinentes. Permanência da mascote com 

acesso às funções referidas acima;  

o Alerta sonoro e na aplicação aparecendo um ícone alusivo ao tipo de interação, aquando da chegada a um ponto de 

interação, encaminhando para o QR presente nesse local. Após fazer o scan do QR irá aparecer a interação pop-up no 

telemóvel do utilizador através de um “balão” a sair da mascote do município. Algumas interações vão ter a 

possibilidade de ao clicar num ícone de (ajuda/dica) dar pistas tendo em vista a resolução da mesma. O utilizador terá 

um número não definido de possibilidades para responder até a interação ser validada. Quando a interação é ignorada 

deverá ser emitido um sinal sonoro e no ecrã do telemóvel, referindo que o utilizador passou por um ponto de 

interação/ou o ponto em questão não foi validado. Podendo também referir que caso não tenha todos os pontos 

validados não irá conseguir ter acesso ao voucher;  

o Após o término do percurso, aquando da chegada ao ponto final o utilizador faz o scanner no QR final selecionando o 

percurso que realizou. Apenas se tiver validados todos os pontos de interação receberá no seu email um PDF com um 

QR code específico/ único, devidamente identificado, onde pode consultar os estabelecimentos locais para descontar o 

seu voucher;  

 Interações: 

o Tipos de Interações:  

 Quizz: Perguntas sobre o contexto histórico patrimonial e ambiental (fauna e flora) dos percursos pedestres e 

regiões onde estão inseridos. Contando também com perguntas alusivas à europa, países parceiros e mecanismo de 

financiamento do projeto. Formato das questões:  

 Resposta aberta: Preenchimento de espaços (letra/palavra/frase);  

 Selecionar mediante as opções (imagens/frases/palavra); 

 Ligar imagens a palavras; 

 Tarefas: para que o utilizador tenha validada a sua interação deverá realizar uma tarefa, constituindo-se como 

prova uma foto ou uma resposta com base na tarefa desempenhada;  

 Captura de uma Foto: para validação o utilizador deverá tirar uma foto num determinado local tendo em conta 

as indicações provenientes da aplicação. Locais específicos para a captura de foto identificados no terreno;  

o Existência da possibilidade de aquando da interação com o ponto puder avaliar com like ou dislike;  
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 Tipos de Informação: 

o A informação sobre a temática/contexto do ponto deverá ser fornecida num ou mais formatos descritos:  

 Imagens;  

 Textos com Imagens;  

 Textos;  

 Ficheiros Áudio;  

 Vídeo;  

Anexo II | Utilizador Administrador  

O administrador deverá ter acesso a uma página web onde poderá ter os indicadores da aplicação bem como gerir os 

conteúdos e funcionalidades que permitam atualizar/ adicionar conteúdos (trilhos/jogos/pontos) à aplicação.  

 Indicadores (apresentação de resultados de forma unitária e percentual):  

o Número de utilizadores (perspetiva diária, semanal, mensal e anual);  

o Número de utilizadores que completam o percurso interagindo com todos os pontos presentes na aplicação e o 

contrário;  

o Número de utilizadores que instalam a aplicação, mas não interage com os pontos;  

o Tempo médio de duração do percurso (possibilidade de relacionar com a idade);  

o Informações específicas por ponto (apresentação de resultados de forma unitária e percentual):  

 Respostas corretas na primeira vez que o utilizador interage com determinado ponto;  

 Nº interações/visualização de conteúdos extra após interagir com o ponto;  

 Nº interações/visualização de conteúdos extra após interagir com o ponto tendo validada a interação à primeira 

comparativamente a ter de encontrar a resposta nas informações fornecidas;  

 Tempo decorrido em cada ponto até à validação do mesmo + média;  

 Número de likes e dislikes de cada um dos pontos;  

o Apresentação global dos dados retirados de cada um dos pontos;  

o Perfil do Utilizador (dados geográficos e demográficos):  

 Nome;  

 Email;  

 Idade;  

 NIF; 

 Nacionalidade;  

 Localidade;  
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o Voucher: 

 Total de downloads; 

 Vouchers que foram utilizados/descontados no comércio local;  

 Vouchers que não foram utilizados/descontados no comércio local;  

 Estabelecimento no comércio local onde mais vouchers foram descontados;  

 Contribuição a ser transferida para cada estabelecimento (registo quinzenal);  

 Total de contribuição estimada ao comércio local através da aplicação;  

o Número total de km’s feitos na aplicação por todos os utilizadores;  

o Registos dos bugs reportados pelos utilizadores sobre determinada funcionalidade;  

o Secção de recomendações/sugestões dadas pelos utilizadores;  

 Funcionalidades:  

o Exportação em PDF de resultados mensais da aplicação;  

o Possibilidade de modificar a pergunta ou alterar a questão (texto/imagem da interação) em determinado ponto;  

o Possibilidade de inserir novos percursos/trilhos na aplicação, com a definição de interação por ponto definido;  

o Possibilidade de serem desenvolvidos diferente tipos de interações e existência de uma biblioteca de interações 

onde seja possível definir em novos trilhos os locais e tipos de interação que vão estar disponíveis no mesmo;  

o Possibilidade de aceder e utilizar as fotos tiradas pelos utilizadores no decorrer da utilização da aplicação;  

o Possibilidade de colocar uma mensagem/imagem (pop-up) aquando do início da aplicação (exemplos: períodos 

onde não é permitido circular na floresta e durante o trilho caso seja necessário sinalizar alguma situação específica);  

o Envio de email automático para os utilizadores quando completam a rota com as interações completamente 

validadas com voucher e mais informações sobre o concelho de VNP (documento em PDF a ser produzido);  

o Possibilidade de envio de email para os utilizadores, com o seu consentimento, de atualizações na aplicação (Ex: 

inserção de novo trilho);  

Anexo III | Utilizador Comerciante  

 Confirmação / Validação em loja do voucher apresentado pelo utilizador.  

Vila Nova de Poiares, 10 de maio de 2022 

O Presidente da Câmara Municipal, 
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