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I. Resumo da Proposta
A proposta ReduzAmarante surge no sentido de complementar todo o trabalho que
tem vindo a ser realizado por diversas organizações portuguesas na redução do desperdício
alimentar. Esta tem como objetivo criar uma plataforma digital, semelhante às que já existem
no mercado, mas a funcionar na cidade de Amarante. Uma plataforma familiar, simples e de
fácil utilização em que o objetivo é reduzir o desperdício de produtos alimentares em
restaurantes, pastelarias/padarias e supermercados. Isto dá a possibilidade de os
comerciantes venderem a preços inferiores todos os alimentos, refeições ou produtos
alimentares que até aqui seriam desperdiçados e que podem ser consumidos pela população.
Neste sentido, o vendedor ganha porque recebe dinheiro pelos produtos que até então
seriam deitados ao lixo e o comprador ganha porque compra produtos em boas condições
a menores preços, ou seja, uma dupla ajuda na diminuição do desperdício.
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II. Diagnóstico de necessidades e fatores de inovação social
Atualmente, quando falamos em desperdício alimentar ainda existe uma falta de
conhecimento sobre o verdadeiro impacto que este problema tem a nível económico,
ambiental e social. Segundo a FAO (Food and Agriculture Organization of the United States),
cerca de 1/3 de todos os alimentos produzidos anualmente a nível mundial são
desperdiçados e no que toca a Portugal, apesar de não existirem dados oficiais, estima-se
que anualmente sejam desperdiçados aproximadamente um milhão de toneladas de
alimentos, que dariam para alimentar 360 mil pessoas em situação de carência.
Neste sentido, torna-se imperativo aumentar a consciencialização da população para
este problema e desta forma evitar o desperdício, que segundo Isabel Jonet, presidente da
Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, “é uma irracionalidade
económica e uma injustiça social, para além de ter um impacto ambiental”.
Se pensarmos que esta situação é recorrente e que temos a nível mundial um
problema, que promove o desperdício de produtos alimentares que não são consumidos, são
deitados ao lixo e enterrados em lixeiras que promovem a produção de gases com efeito de
estufa, aliado ao facto das mais diversas indústrias que contribuem para o aumento das
emissões de gases, os produzirem durante o processo de realização destes produtos,
conseguimos perceber a dimensão que este tipo de desperdício tem no planeta.
Desta forma e com o objetivo de intervir de forma eficaz para combater este tipo de
problema, foi proposto pela Comissão Europeia em 2014 a implementação de um conjunto
de medidas com o objetivo de reduzir cerca de metade do desperdício alimentar até 2020,
tendo o Parlamento Europeu apelado a que houvesse uma ação coletiva para a mesma
redução até 2025. Neste sentido, apesar de nos últimos anos já ter sido feito muito no sentido
de reduzir estes valores, ainda existe uma lacuna que na minha opinião se reflete no tipo de
oportunidades que são dadas aos vários produtos alimentares. Por exemplo, em Portugal
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existem supermercados e plataformas online que promovem a venda de produtos com
desconto quando o seu prazo de validade se aproxima do fim ou projetos voluntários que
aproveitam as sobras de refeições de restaurantes para distribuírem por famílias carenciadas
ou até mesmo projetos que fazem a reeducação das quantidades e tamanhos de porções
servidas pelos restaurantes. Se pensarmos de uma forma geral, Portugal tem vindo a
desenvolver um importante trabalho ao nível da reeducação da população para a diminuição
do desperdício alimentar e é notável o impacto que isso tem vindo a ter. No entanto, ainda
existem processos que devem ser implementados na sociedade com o objetivo de contribuir
para o desenvolvimento e para a diminuição de um dos grandes problemas que existe
atualmente.
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III. Objetivos e Metas
Sendo Amarante uma cidade que aposta cada vez mais na inovação, no
desenvolvimento e que tem dado uma particular importância aos problemas ambientais e
sociais que existem atualmente, surge a ideia de fazer com que o povo amarantino possa
fazer parte de um projeto cujo objetivo passa por sensibilizar e contribuir para um mundo
mais sustentável e rentável, ou seja, este projeto tem como objetivo sensibilizar as pessoas
para um problema que atualmente tem sido cada vez mais falado e desta forma, permitir
que produtos alimentares ou refeições que são desperdiçados todos os dias possam ser
comprados a preços menores pelo povo amarantino.
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IV. Plano de Atividades
O projeto conta com o desenvolvimento de uma aplicação móvel para que os vários
setores alimentares da cidade de Amarante possam colocar à venda e a preços reduzidos
produtos/refeições, que normalmente podem ser desperdiçados ao final do dia/semana e
que permite aos consumidores reservar/comprar. Para além disto, também pressupõe a
organização de uma sessão de esclarecimento para todos os Amarantinos que pretendam
conhecer o projeto, fazer a diferença e contribuir para um mundo melhor.
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V.

Visibilidade Pública e Impacto

Um dos aspetos que melhor caracteriza este tipo de proposta é o impacto que
prevemos ter no ambiente e na sociedade. Se pensarmos que vamos colocar em prática uma
solução que já tem vindo a ser praticada noutras cidades e que tem demonstrado o seu valor,
aliado ao facto de Amarante ser uma cidade que preza a inovação, o desenvolvimento e
tem uma população sensível a problemas sociais e ambientais, prevemos que haja uma
sensibilização da população, uma diminuição do desperdício alimentar, uma contribuição
para a sustentabilidade da cidade e sobretudo fazer com que cada um de nós faça a
diferença.
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VI. Recursos Necessários
Para o desenvolvimento deste projeto, seria necessária uma empresa responsável
pelo design e desenvolvimento da aplicação, assim como a ajuda da Câmara Municipal de
Amarante na divulgação da ideia.
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VII. Orçamento

Para melhor entendimento daquilo que é necessário para o desenvolvimento da
aplicação, encontram-se em anexo dois pedidos de orçamento.
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Courage, my friends; ´tis not too late to build a better world.
Tommy Douglas
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Este orçamento destina-se à criação de uma aplicação móvel com backoffice com o intuito de
diminuir o desperdício alimentar, na cidade de Amarante. O objetivo é fornecer a restaurante e
outras superfífices comerciais uma plataforma onde possam promover os alimentos que têm de
ser vendidos rápidamente, a preços convidativos. Dessa forma os clientes interessados podem
reservar e agendar uma hora de levantamento.

TEMPO ESTIMADO:
APP Móvel + Backoffice + Servidores

70 dias úteis

APP MÓVEL + BACKOFFICE + SERVIDORES
Aplicação Móvel para Cliente
• APP Móvel iOS e Android
• Login/Registo de acesso
• Consulta de menus/pratos/alimentos disponíveis para compra
• Reserva do pedido com escolha de dia/hora Perfil, com histórico de compras
• Idioma: Português
BackOffice Web para Restauração
• Visualização de pedidos
• Inserção dos menus/pratos/alimentos disponíveis
BackOffice Web de administrador
• Inserção de tipos de serviço
• Inserção de profissionais
• Visualização de estatísticas
• Criação de regras de cancelamento
Manutenção + Servidores*
• Cópias de segurança
• Actualizações de segurança
• Manutenção da APP
*Para o primeiro ano.

PREÇO:

12150€ EUR
+ IVA

Especialistas em Desenvolvimento de

Soluções Web e Mobile Tecnologicamente Avançadas
18-01-2021

Apresentação
Conhecer o fornecedor é importante, mas conhecer o parceiro é crucial.
Convidamo-lo a descobrir a dedicação crescente da GoFox a transformar
as suas ideias em projetos de sucesso.
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Orçamento
Para:
Empresa:
Contacto:

Sofia Cerqueira
Sofia Cerqueira
sofiamvcerqueira@gmail.com

Assunto:

Orçamento

Data:

18-01-2021

Orçamento Nº:

1092

Exmo.(s) Sr.(s),
Desde já deixamos o nosso agradecimento por ter consultado a GoFox – Tecnologias de Informação.
Depois de uma análise atenciosa ao seu pedido de orçamento vimos por este meio informar qual o nosso melhor
preço:

1# Plataforma Central – Base para microsite online e apps móveis:
2 599.00€
(base)

Plataforma C/ Backoffice Total
•
Gestão de menus;
•
Gestão de conteúdos (textos/imagens/pdf’s/videos);
•
Configurações (edição de password/ logótipo/rodapé);
•
Otimização para motores de busca (standard);
•
Sistema de partilha para diferentes redes sociais;
•
Sistema de segurança no website;
•
1 Utilizador de backoffice;
•
Tecnologia base PHP, MySQL, JS, HTML, CSS.
Modulo Área de Clientes
•
•
•
•
•

599.00€

Sistema de Gestão de Utilizadores;
Inserir/Remover/Editar Utilizadores;
Sistema de Gestão de Níveis de Acesso;
Sistema de Login/Registo;
Sistema de recuperação de password;

Contactos
•
Inserir / remover / editar contactos;
•
Listagens de contactos;
•
Sistema de paginação;
•
Inserir / remover / editar cargos;
•
Listagem de cargos inseridos;
•
Ficha técnica de contactos c/ atributos;

399.00€

Empresas
•
Inserir / remover / editar empresas;
•
Listagens de empresas;
•
Sistema de paginação;
•
Inserir / remover / editar setores;
•
Listagem de setores inseridos;
•
Ficha técnica de empresas c/ setores;

399.00€

Anuidade Alojamento GO 20 e domínio .pt
•
•
•
•
•
•
•

Espaço em disco: 20 GB;
Alojamento nacional;
Contas de e-mail do tipo: nome@dominio.pt ilimitadas;
Bases de Dados ilimitadas;
Tráfego ilimitado;
Painel de Controlo: cPanel;
Backups diários dos últimos 5 dias;

120.00€ / ano
(valor anual)

[t] +351 256 001 932 [w] www.gofox.pt [e] info@gofox.pt
[m] Centro Empresarial e Tecnológico – Sanjotec, Rua de Fundões, nº 151, 3700-121 São João da Madeira, Portugal

•

Alojamento Linux.
55.00€ / ano

Certificado SSL
Formação de Backoffice
•
Formação de backoffice 2horas;
•
Gestão e atualização de conteúdos através do backoffice;

Incluído

Gestão de Conteúdos

Incluído

•
•

Pack de 10horas para inserção de conteúdos;
Os conteúdos que excederem as 10horas carecem de análise.

Tempo de Execução:

70 dias úteis

Total:

4 171.00€

2# Microsite
Modulo Multi-Slider
•
•
•
•
•
•

299.00€

Gestão de menus;
Sistema Multi-Slider;
Gestão de múltiplos Sliders por menu;
Inserir/Remover/Editar Sliders e imagens;
Listagem de Sliders criados;
Gestão de imagens por Slider.

Modulo Galeria
•
•
•
•
•

299.00€

Inserir/Remover/Editar imagens/fotografias;
Listagens de imagens/fotografias inseridas;
Galeria interativa/lightbox;
Descritivo por imagem/fotografia;
Navegação simplificada.
299.00€

Modulo Formulários (Contactos)
•
Inserir/Remover/Editar Formulários;
•
Listagens de Formulários inseridos;
•
Sistema de Validação de campos;
•
Sistema Multi-campos;
•
Inserir/Remover/Editar campos;
•
Listagens de campos inseridos;
•
Tema de e-mail automático personalizado.

Tempo de Execução:

30 dias úteis

Total:

897.00€

3# App REACT Compatível com Android e iOS
Aplicação REACT
•
•
•
•
•
•

Modulo Área de Utilizadores
•

5 999.00€

Linguagem REACT.
Versão Smartphone e Tablet;
Orientação Portrait;
Sistema de deteção de dispositivo;
Tema c/responsive design;
App modo online para máximo desempenho.

Sistema de Gestão de Utilizadores;

[t] +351 256 001 932 [w] www.gofox.pt [e] info@gofox.pt
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599.00€

•
•
•
•

Inserir/Remover/Editar Utilizadores;
Sistema de Gestão de Níveis de Acesso;
Sistema de Login/Registo;
Sistema de recuperação de password;

Módulo Produtos
•
•
•
•
•
•

1099.00€

Consultar / editar Produtos;
Listagem de Produtos;
Sistema de paginação;
Identificação de Produtos por ID / título / local / data de disponibilidade /
prioridade / estado;
Ficha técnica de Produtos c/ atributos;
Calendário integrado.

Modulo Catálogo Restaurantes
•
Inserir/Remover/Editar produtos/artigos/serviços;
•
Listagens de produtos/artigos/serviços inseridas;
•
Sistema de Páginação;
•
Sistema Multi-categorias;
•
Inserir/Remover/Editar categorias;
•
Listagens de categorias inseridas;
•
Ficha técnica de produtos c/ atributos;
•
Produtos relacionados.

1 399.00€

Anuidade
•
Despesas de publicação Apple App Store e Google Playstore;
•
Suporte e Manutenção de apps online;

520.00€
(valor anual)

Formação de Backoffice
•
Formação de backoffice 2horas;
•
Gestão e atualização de conteúdos através do backoffice;

Incluído

Gestão de Conteúdos

Incluído

•
•

Pack de 10horas para inserção de conteúdos;
Os conteúdos que excederem as 10horas carecem de análise.

Tempo de Execução:

120 dias uteis

Total:

9 616.00€

Total do Projeto
Tempo de Execução:

140 dias uteis

Total:

14 684.00€

Desconto:

2 494.00€

Total Final:

12 190.00€

Condições de pagamento
Adjudicação:

50%

Conclusão:

50%

Valores referência:

25€/h + IVA

Taxa de IVA:

A todos os preços acresce a taxa de IVA em vigor.

Validade:

Orçamentos válidos por um período de 30 dias após data de emissão.
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