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| Código do projeto
| Objetivo principal

Dotar de acesso wi-fi diversos locais da Vila Alenquer com maior concentração turistas

| Região de intervenção NUT II - Centro/NUT III Oeste - Concelho de Alenquer - Distrito de Lisboa
Município de Alenquer
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€ 61.457,50
| Custo total elegível
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| Apoio financeiro da União Europeia (com referência ao Fundo) ---------| Apoio financeiro público nacional/regional (quando aplicável) € 50.000
| OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS
Descrição do projeto, com eventual monitorização do nível de execução

O projeto "Rede Wi-Fi no Município de Alenquer", promovido pelo Município de Alenquer, consistir em dotar de pontos de
acesso wi-fi os locais de maior concentração de turistas/visitantes do centro histórico da Vila de Alenquer e outras áreas
do seu núcleo urbano, por se tratarem igualmente de locais agregadores de visitantes, designadamente, os seguintes:
1) Edifício dos Paços do Concelho - 1AP;
2) Jardim Vaz Monteiro - 2AP;
3)Terminal dos Transportes Rodoviários de Passageiros - 2AP;
4) Parque Urbano da Romeira - 4AP e
5) Zona da Porta da Conceição/Muralha do Castelo (anfiteatro) - 1AP
Todos os pontos de acesso serão instalados no exterior e geridos centralmente por uma plataforma de gestão, para
configuração e monitorização de todos os parâmetros da rede wif-fi , complementada pelo software de gestão da mesma
que inclui a disponibilização de captive portal com possibilidade de autenticação de redes sociais, landing page,
disponibilização de informação analítica, permitindo, ainda, a gestão, da informação e tratamento de dados.
Após registo e autenticação, o utilizador será redirecionado para o download da APP turística "Descobrir Alenquer" e para
o site de promoção territorial do Município (www.viveralenquer.pt), com informação sobre museus, alojamento,
restauração, enoturismo, atividades culturais, atividades de férias, turismo religioso, património natural e eventos (como
por exemplo festivais), nos idiomas de português e inglês, estando a ser equacionado o espanhol.
Em termos gerais, pretende-se que a solução proposta permita aos turistas aceder ao wi-fi e a conteúdos informativos que
possibilitem uma experiência de visitação/turística mais enriquecedora,

