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Introdução 

 
A presente proposta ao Orçamento Participativo Jovem 2019, promovido pelo Município de 
Miranda de Corvo, é apresentado pela Juventude Social Democrata de Miranda de Corvo e 
propõe a construção de uma aplicação interativa cujo objetivo é informar e comunicar 
aproximando os que vivem em Miranda do Corvo e aqueles que nos visitam ao que de melhor 
temos para oferecer. 

Sabemos que hoje o setor do Turismo é um dos mais importantes motores da economia e 
sabemos também que vivemos num mundo onde dominam as novas tecnologias, com o 
surgimento de centenas de novas apps todos os dias. A pensar nestas tendências e na 
necessidade que pensamos ser essencial de apostar no desenvolvimento do setor turístico no 
concelho de Miranda do Corvo, surge a ideia, aqui materializada, de construir uma aplicação 
para smartphones que permita descobrir o nosso concelho e os seus encantos de forma 
diferente. 

O desenvolvimento desta plataforma, direcionada para todos aqueles que queiram viver o 
concelho de Miranda do Corvo, tem como base a promoção da nossa história, tradições, 
atividades ou pontos de interesse, associada à facilidade de obter informações sobre a 
atualidade do nosso concelho. Os pilares desta proposta baseiam-se no potencial único que 
vemos neste território por vezes esquecido e subvalorizado. 

Somos ambiciosos porque achamos que a nossa Vila merece e, nesse sentido, não queremos 
ciar “apenas” uma aplicação informativa, queremos uma proposta completa e diferenciadora 
com caráter interativo. Espelhamos esta ambição por via de um jogo que permitirá ao 
“jogador” explorar e visitar as quatro freguesias do concelho de Miranda do Corvo, podendo, 
no fim, usufruir de um vale de desconto a ser utilizado no comércio da nossa vila. 

Ao mesmo tempo que promove uma viagem pela nossa maravilhosa vila, a aplicação incentiva 
ao consumo no comércio local de Miranda do Corvo. 

A proposta em causa foi criada e é apresentada por jovens mirandenses com idades entre os 
16 e os 29 anos que veem nesta ideia um marco diferenciador em relação a concelhos vizinhos 
e que permitirá atrair pessoas e investimento a Miranda do Corvo. 

  



A aplicação 

A proposta em causa, conforme apresentada anteriormente, consiste numa aplicação que 
permita informar os utilizadores sobre aquilo que o concelho de Miranda do Corvo tem para 
oferecer. Para isso, escolhemos o nome de Mira e Vive. Numa clara alusão à origem do nome 
da Vila - “Mira e Anda” pensamos que esta escolha será o pontapé de partida perfeito para 
quem, curioso, chegar até nós. A alteração do “Anda” por “Vive” espelha o nosso objetivo de 
que as pessoas sintam e vivam aquilo que é Miranda do Corvo, as suas gentes e tradições.   
 
Relativamente aos idiomas, nesta primeira fase, propomos que a aplicação tenha a versão em 
Português e em Inglês. 

A informação, a comunicação e a interatividade estarão divididas em ícones num Menu Inicial 
que contará com as seguintes opções: 

 

1 – História 

O utilizador encontrará informações relativas ao concelho de Miranda do Corvo, 
nomeadamente sobre a história, a cultura e as tradições da nossa vila. 

2 – Atualidade 

O utilizador poderá usufruir de uma panóplia de informação relativa às notícias do 
concelho, atas e editais, avisos e meteorologia. 

3 - Serviços 

O utilizador encontrará, ao selecionar esta opção, informação detalha sobre os 
serviços que o nosso concelho dispõe, nomeadamente: a localização, contacto e 
horário do Centro de Saúde, Bombeiros, GNR e Farmácias. Numa numa outra janela 
teremos espaço para os serviços disponibilizados pela Câmara Municipal ou pelo 
Estado. Consideramos da máxima utilidade que nesta área contemplemos informação 
relativa à localização de Bancos e Multibancos e também das Piscinas Municipais. 

4 - Como Chegar 

Neste ponto o objetivo é mostrar as diversas formas de chegar à nossa bela vida, seja 
pela via de transportes públicos - com a informação sobre os horários do Metro-
Mondego, seja por transporte próprio com roteiros a partir de Lisboa e Porto. 

  

5 - Onde Comer e Beber 

Dada a tradição gastronómica da região e, em específico, da nossa vila, não podíamos 
deixar de criar um ícone especialmente dedicado à informação de restaurantes e bares 
existentes em Miranda do Corvo. Nesta opção incluiremos não só a localização dos 
espaços mas também o horário de funcionamento e contactos. 



 
 

6 - Onde Dormir 

Esta opção é pensada no sentido de informar, com detalhe, os utilizadores acerca da 
oferta hoteleira existente no nosso concelho - hotéis, residenciais e alojamentos locais, 
surgindo como um convite/incentivo à estadia de mais dias no concelho. 

 

7 - O que fazer 

O objetivo com a inclusão desta área é procurar que o utilizador se deixe encantar 
pelos vários locais que pode visitar ao longo do percurso e pelas atividades que pode 
fazer no nosso concelho. 

Aqui contemplaremos informações de todos os pontos de interesse do concelho, 
gratuitos ou não, bem como atividades familiares ou desportivas – como as 
caminhadas pela nossa bela serra ou pelos Trilhos dos Abutres. 

Neste ponto incluiremos também a Agenda Cultural mensal proposta pelo Município. 

8 – Mapa 

Neste penúltimo ponto teremos espaço para um mapa do concelho de Miranda do 
Corvo, onde estejam destacados os locais de interesse. 

9 - Explorar Miranda 

Por fim, mas não menos importante, introduziremos o jogo com o objetivo de 
promover o concelho de Miranda do Corvo e o comércio local.   

Neste ícone, o utilizador poderá encontrar um conjunto de locais de interesse - todos 
eles gratuitos – onde ao passar por lá, e através da partilha da localização, colecionará 
pontos. Esses pontos poderão depois ser convertidos num vale de desconto, que 
poderá ser utilizado nos estabelecimentos do comércio local que aderirem a este jogo. 
(Ver regulamento em anexo) 

Por último, a aplicação terá, também, um carácter comunicativo, no sentido em que 
enviará ao utilizador notificações relativamente a assuntos que o Município considerar 
interessantes (Exemplos: Noticias, Alertas à população, aproximação de grandes 
eventos, entre outros). 

  



Anexo 

 

Explorar Miranda - O Jogo 

Explorar Miranda consiste num jogo onde o utilizador terá a oportunidade de visitar e 
conhecer a nossa vila, percorrendo os pontos de interesse ao longo das quatro freguesias num 
passeio brindado com paisagens de beleza única, recheado de história e cultura. 

Como referido anteriormente, no final do jogo o utilizador poderá usufruir de um desconto 
num dos estabelecimentos de comércio aderentes do nosso concelho. 

O objetivo passa, por um lado, por incentivar turistas e famílias mirandenses a perderem-se 
naquilo que de melhor a nossa vila tem para oferecer e, por outro, por estimular o comércio 
local. 

Regulamento:  
 
1. É necessário o registo no Explorar Miranda. O utilizador tem de ter mais de 18 anos e será 
obrigado a preencher os seguintes campos: Nome, E-mail, Data de nascimento, Cartão de 
Cidadão e Local de Residência, para poder aceder ao jogo; 

2. Cada utilizador só poderá jogar uma vez por mês; 

3. A validade dos pontos extingue-se após 48 horas; 

4. Para conseguir os pontos, o utilizador terá que visitar, obrigatoriamente, os 10 locais de 
interesse e, em cada um deles, partilhar a localização. Por cada ponto de interesse visitado, o 
utilizador soma 10 pontos; 

5. Cada ponto vale 10 cêntimos; 

6. Os locais de interesse são: 

- Praça José Falcão; 

- Fonte dos Amores; 

- Igreja Matriz de Miranda do Corvo; 

- Cristo Rei; 

- Quinta da Paiva; 

- Santuário do Senhor da Serra; 

- Convento de Santa Maria de Semide; 

- Gondramaz; 

- Nossa Senhora da Piedade de Tábuas; 

- Igreja Paroquial Espírito Santo de Lamas; 

 



7. Só será possível converter os pontos em vale de desconto caso o utilizador tenha 
completado o jogo, o que se traduz na visita completa aos 10 pontos de interesse assinalados; 

8. Só é possível utilizar os pontos em um único estabelecimento comercial; 

9. Só os estabelecimentos aderentes e registados junto da Autarquia poderão aceitar o vale 
de desconto; 

10. Para aderir ao Explorar Miranda, os estabelecimentos terão de preencher um formulário 
com Nome, Morada, Horário de funcionamento, contacto telefónico, e-mail e NPIC, entregue 
junto da Câmara Municipal; 

11. Só será possível o uso do vale de desconto em compras superior a 30 euros. Este valor 
mínimo, poderá ser modificado para um valor superior, única e exclusivamente, pelos 
estabelecimentos aderentes, sujeito a uma comunicação prévia com a autarquia. Na própria 
aplicação, deverá ser mencionado o valor mínimo que cada estabelecimento exige para o uso 
do vale de desconto. 

12. O vale de desconto será suportado pela Câmara Municipal de Miranda do Corvo; 

13. A utilização do vale de desconto acontece pela aplicação, em que o utilizador aloca o vale 
de desconto, com o valor de 10 euros, ao estabelecimento onde está a consumir. Nesse 
processo é imediatamente, e em simultâneo, enviado um e-mail para o utilizador, para o 
estabelecimento e para a Câmara Municipal, como forma de comprovativo de uso. 

 
 

 


