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O programa: Freguesia Global

As Juntas de Freguesias desenvolvem um trabalho muito importante junto da 
população. Elas são o interlocutor mais directo sempre que o cidadão pretende qualquer 
informação desde a mais simples, por exemplo, saber quando é reparada uma conduta, 
até a questões relacionadas com apoio social.

Reforçar este papel que as Juntas de Freguesias já têm e torná-las cada vez mais eficazes 
é um desafio, desafio esse reforçado pela constante necessidade de racionalização de 
meios materiais e humanos. É neste enquadramento que o programa FreguesiaGlobal 
se afirma, oferecendo um espaço privilegiado de partilha e comunicação de todos os 
interlocutores das juntas de freguesia. Através do programa Freguesia Global poderá 
ser disponibilizada toda a informação relevante para a vida da freguesia num espaço 
virtual de interacção para associações, escolas, empresas e cidadãos.

FreguesiaGlobal permite disponibilizar uma Junta de Freguesia Virtual acessivel 24 
horas por dia, onde poderão ser tratados à distância assuntos de interesse dos cidadãos.

Na plataforma será possível descarregar formulários, haverá um balcão on-line e espaço 
de comunicação para todos os que pretendem interagir na freguesia.

Contacte-nos para receber toda a informação.

      

A IrRADIARE

A IrRADIARE tem, desde 1995, uma vasta experiência na 
concepção e implementação de plataformas de comunicação, 

em diferentes áreas.

A facilitação do acesso das populações às actividades e serviços prestados 
pelas suas Juntas de Freguesia é um desafio que nos propomos apoiar. O 

processo de comunicação ao nível das freguesias é um processo integrado 
cujo principal desafio é a participação de todos os agentes locais. O projecto 

Freguesia Global aposta num novo paradigma de comunicação, em que todos 
- moradores, associações, empresas e estruturas locais – têm um espaço e 

oportunidade de comunicar.

O programa FreguesiaGlobal permite a cada uma das juntas de freguesia 
aderentes definir o seu perfil e modo de interagir e comunicar.



Trabalhar em rede

Conhecimento, criatividade e ino-
vação são pilares das soluções que 
construímos em rede com entida-
des locais.

Gerar valor

Gerar crescimento, integrar capaci-
dades, acrescentar valor são os nos-
sos vectores de intervenção no su-
porte ao investimento e à iniciativa

Agir localmente

A valorização das especificidades, 
factor de sucesso na diferenciação 
competitiva dos territórios, é a base 
da actuação em projectos de di-
mensão local
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Plataforma Web disponível em:

http://freguesiaglobal.irradiare.com



Funcionalidades:

Informação sobre a freguesia;

Informação sobre a junta;

Disponibilização de formulários on-line;

Divulgação de oportunidades de financiamento e apoio ao 
acesso a financiamento;

Acesso a apoio social;

Balcão virtual;

Reclamações;

Espaço autónomo para Associações (culturais, recrea-
tivas, humanitárias, outras);



A capacidade de intervenção da IrRADIARE baseia-se numa plataforma de 
competências multidisciplinar e integrada. A plataforma reforça-se em cada 
novo projecto, desafio ou parceria. Resultam, assim, capacidades de intervenção 
em auditoria, análise, sistemas, modelação, consultoria estratégica, tecnológica 
e corporativa, serviços energéticos e ambientais, gestão da sustentabilidade e 
do desenvolvimento regional.
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