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Município de Vagos moderniza comunicação e  

lança novas presenças on-line. 
 

A Câmara Municipal de Vagos aposta na partilha de informação e conhecimento ao 

lançar em simultâneo duas novas plataformas online: o Portal de Notícias de Vagos e 

o Sítio Eletrónico do Município. 

No atual contexto comunicacional, torna-se imperativo proporcionar informação 

credível e de fácil acesso. É com esta aposta e compromisso que o Município de 

Vagos lança duas novas plataformas online. O Portal de Notícias de Vagos 

(www.vagos.pt), à semelhança da Agenda Municipal, pretende ser um local onde 

todos os munícipes e visitantes possam ter acesso a informações relacionadas 

com o município. É por assim dizer uma montra informativa, onde estão reunidas 

numa única plataforma todos os eventos e ações organizadas pelo Município as-

sim como das associações e instituições do concelho. O Site institucional 

(www.cm-vagos.pt ) pretende oferecer informações úteis em matérias de legali-

dade institucional. Este site é ainda uma ligação de Vagos ao Mundo, uma forma 

de dar a conhecer Vagos, as suas raízes e a sua cultura.  

Segundo a Vereadora do Pelouro da Comunicação, Sara Caladé, “está é a forma 

utilizada pelo Município para comunicar e aproximar as pessoas das ações reali-

zadas pelo Município, pelas entidades e associações do concelho. Ambos os por-

tais têm design simplificado, responsivo e adaptado às novas tecnologias, supor-

tes digitais e dispositivos móveis. Relativamente às especificidades de cada um, 

podemos dizer que o Site institucional pretende melhorar a comunicação dos 

munícipes com a Câmara Municipal em matérias como obras municipais, legisla-

ção e procedimentos legais e informações institucionais. Relativamente ao Portal 

de Notícias de Vagos, este pretende ser um meio para dar a conhecer e divulgar o  
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património cultural, ambiental, social e desportivo do concelho, bem como elen-

car os eventos programados pelas mais diversas organizações.” 

Agora, é mais fácil encontrar a informação de que precisa.  

Vagos, até onde queremos ir? 

 


