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Resumo 

 
O sector do turismo tem lançado desafios cada vez maiores aos seus intervenientes, sejam eles 

turistas ou até as próprias entidades que os recebem. Dentro de um variado leque de desafios 

existentes, surge, entre outros, o fator “tempo”, que está relacionado diretamente com os turistas que 
pretendem fazer um roteiro por uma cidade / local, de acordo com as suas possibilidades e preferências 

no momento. 

 

O presente estudo propõe-se a demonstrar e a desenvolver um modelo de sistema de recomendação 

(SR) que seja capaz de sugerir, em tempo real e para um determinado utilizador, recomendações 

personalizadas sobre o que fazer / visitar numa cidade, com base no seu espaço de tempo disponível, 

gostos pessoais, localização geográfica atual e no contexto à sua volta. Estas sugestões são 

apresentadas com base no tratamento de dados recebidos, em tempo real por Application 

Programming Interfaces (API) open data externas, em forma de uma listagem de Pontos de Interesse 

(POI) localizados dentro de um raio que esteja ao alcance do utilizador. 

 

O resultado obtido no presente estudo comprova e valida o valor do modelo do SR, a sua eficiência e 

capacidade de conseguir recomendar, o mais assertivamente possível, um roteiro turístico de acordo 

com preferências do turista, para que seja possível aproveitar da melhor forma um tempo que à partida 

não seria utilizado por falta de informações atualizadas no momento. 
 
 
Palavras-chave: Turismo inteligente; Sistema de recomendação; Roteiros; Contexto; Pontos de 
Interesse. 
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Abstract 

 
The tourism sector has been launched a countinuous improvement mission to its stakeholders, be they 

tourists or the entities that are receiving them. Inside of a bunch of knowned challenges to explore, 

there is the “time” factor, that is directly related to the tourists who intend to participate in a tourist 
itinerary through a specific city / place, according to their possibilities and preferences at that time. 

 
The study proposes to demonstrate and develop a model of a recommendation system (SR) able to 
present suggested tips in real time, to a specific user, recommendations of what to do and visit in a city, 

based on his available time, personal tastes, current geolocalization and the user’s context awareness. 

These suggestions are calculated based on the treatment of collected data in real time by externals 

Application Programming Interfaces (API), through a list of Points of Interest (POI) located within a 

radius that can be reached by the user.  

 
With the results obtained in the present investigation, it is possible to prove and validate the value of 

the SR model, its efficiency and capacity to recommend, in the best possible way, a sightseeing tour to 

whom is looking for this kind of touristic offer and have a good time knowing a city or place according 

to his needs in a specific moment. 
 
 
Keywords: Smart tourism; Recommendation system; Route planner; Context awareness; Point-of-

interest. 
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Capítulo 1 

 

Introdução 
 

Actualmente, o turismo desempenha um papel cada vez mais fundamental na economia da maior parte 

dos países. Espera-se que, a partir de 2020, este sector venha a crescer perante uma taxa anual média 

de 4,3% (UNWTO, 1998a). Perante este crescimento, sabe-se que o turismo pode vir a oferecer a um 
país ou região mais postos de trabalho, redução da pobreza, ajuda no crescimento económico, 

preservação de tradições locais e tantos outros benefícios em prol da comunidade. O peso que este 

sector representa em termos de empregos no mundo é de 7%, sendo que cerca de 60% de todas as 

viagens internacionais são para fins turísticos (UNWTO, 2014a). 

 
Porém nem tudo são benefícios dentro do sector do turismo. Um dos maiores problemas que os turistas 

enfrentam ao visitar um determinado local é decidir o que fazer, visitar e como chegar até determinado 

ponto, tendo em conta diversos factores a que lhe dizem respeito diretamente. A técnica de difusão de 

informação mais utilizada nos destinos turísticos são guias generalizados que, por estas razões, 

acabam por não ser do interesse de um indivíduo em particular. Por todos estes motivos deve-se ter 

em conta que cada indivíduo tem gostos e disponibilidades de tempo diferentes. 

 
Considerando todos os aspectos negativos referidos anteriormente, surge o facto de um turista não 
ter, na maioria das vezes, informação em tempo real sobre o horário de funcionamento de determinado 

destino que lhe foi aconselhado naquele exacto momento. Este ponto está relacionado com o conceito 

de context-awareness (CA), que resumidamente se define como o objetivo de reagir a mudanças no 

ambiente que podem surgir durante a utilização de um sistema (Pascoe et al., 2000).  

 
1.1 Objectivos  

A presente investigação tem como grande e principal objectivo propor um modelo de sistema de 
recomendação (SR) para roteiros turísticos, que tem como principais princípios os gostos pessoais, 

a localização e o tempo disponível do utilizador. Com base nesses três parâmetros, o sistema deve 

ainda ter em conta o âmbiente de CA de modo a gerar informação fidedigna a quem o utiliza. O modo 

de apresentação dos resultados será realizado com o auxílio de ferramentas gráficas convenientes. 

 
O estudo e desenvolvimento do SR em causa tem como base outros projetos existentes, tendo estes 

sido alvo de análise, comparação e testes, de modo a obter o seu atual estado de arte. 



 2 

 

Assim, como resultados principais deste trabalho espera-se: 
• Efetuar um levantamento do estado da arte a nível dos modelos de sistemas de 

recomendação, com especial foco, na área do turismo; 

• Melhorar competências no âmbito desses SR para roteiros turísticos; 

• Identificar pontos fortes e fracos de cada um dos modelos relacionados; 

• Testar, avaliar e validar o modelo com a implementação de um protótipo de SR. 
  

Os fatores aqui apresentados levaram a que surgisse esta investigação, de forma a modelar um SR o 

mais abrangente a cada situação possível, cujas características diferenciadoras são fundamentais para 

gerar os roteiros turísticos que vão ao encontro dos interesses dos utilizadores em determinado 

momento. 

 
1.2 Metodologia de Avaliação 

Design Science Research Methodology (DSRM) foi a metodologia de avaliação escolhida para esta 

tese, sendo o propósito desta secção explicar em detalhe a definição deste método. 

 
Esta metodologia aborda um paradigma de resolução de problemas com foco no desenvolvimento, 

melhoria de artefatos e desempenho sobretudo funcional. Estes artefatos são definidos como 

Constructors (vocabulário e símbolos), Models (abstrações e representações) e Instantiations 
(sistemas implementados) (Hevner et al., 2004). 

 
O desenvolvimento de um artefato deve ser um processo de pesquisa que se baseia em teorias e 
conhecimentos existentes de modo a encontrar uma solução para um problema específico (Peffers et 

al., 2007), como explicado na Figura 1.1. 

 
A metodologia DSRM inclui seis passos:  

 
• Motivação e identificação do problema 

• Definição de objectivos  

• Desenho e desenvolvimento 

• Demonstração 

• Avaliação 

• Comunicação 
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Figura 1.1 - DRSM aplicado ao contexto desta tese 

Adaptado de (Peffers et al., 2007) 

 
1.3 Organização do Documento 

A investigação teve início com o Capítulo 1 - Introdução, que se encontra subdividida pelos objectivos, 

metodologia de avaliação e organização do documento. 

 
No Capítulo 2 - Estado da Arte foi possível pesquisar, definir autores, revistas e artigos científicos 
que de alguma forma fossem comparáveis com o objeto de estudo em causa. Foi fulcral encontrar, 

para cada artigo selecionado, pontos positivos e negativos, bem como focos de inovação que 

pudessem ajudar a refletir e a obter termos directos de comparação para o presente caso de estudo. 

 
Segue-se o Capítulo 3 - Modelo Conceptual onde importou definir os requisitos a desenvolver nas 

fases posteriores, de acordo com questionários a utilizadores que ajudaram a selecionar os requisitos 

estritamente necessários para o modelo coneptual do SR. No final dessa seleção, procedeu-se à 

criação do diagrama de classes, protótipo e fórmulas de modo a obter uma visão mais abrangente 

sobre as relações entre todas as entidades e atributos necessários em termos de modelagem dos 

dados. 

 
No Capítulo 4 - Implementação do Protótipo, avançou-se com o desenvolvimento do modelo do 

sistema de recomendação que permitiu resolver o problema e objeto de estudo em causa. 

 
Com o Capítulo 5 - Resultados Experimentais, foram desenvolvidos testes do protótipo do SR com 

utilizadores finais, tendo em conta a orientação à visualização escolhida que os ajudaram realizar todo 

o fluxo, de modo a provar que o mesmo lhes poderá vir a ser útil. 

 
Finalmente no Capítulo 6 - Conclusão são destacados os principais resultados de investigação, 
apresentando um conjunto de recomendações de acordo com os contributos retirados das conclusões 



 4 

a que o estudo permitiu alcançar. São também referidas algumas das limitações do estudo realizado, 

bem como apresentadas sugestões para investigação futura. 
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Capítulo 2 

 

Estado da arte 
 

Este capítulo refere-se ao estudo do estado da arte, onde são pesquisadas referências sobre o que foi 

estudado e desenvolvido anteriormente, por parte de autores que de certa forma lançaram as bases 

nesta mesma área de investigação. Assim, o presente estudo permite encontrar termos de comparação 
para que nos capítulos seguintes os objectivos de pesquisa se tornem mais claros e concretos. 

 
Após estabelecer um foco de pesquisa inicial sobre que cinco palavras-chave que se enquadram nesta 
área de investigação, foi concluído que as mesmas são Turismo inteligente; Sistemas de 

recomendação; Roteiros; Contexto e Pontos de interesse. A decisão desta seleção foi obtida tendo em 

conta aquilo que na sua totalidade caracteriza o foco desta investigação, mas também o que outros 

artigos semelhantes, que vão ser referidos no decorrer deste capítulo, usaram como suas palavras-

chave. 

 
Como pode ser consultado na tabela do Anexo A deste documento, foram identificados três 

investigadores que contém artigos na mesma área científica que o presente caso de estudo, sendo 

que a seleção teve como requisito que os mesmos não fizessem parte da mesma instituição ou equipa 

de investigação, pois pretendia-se ter uma diversidade de perspetivas o mais ampla possível neste 
início de pesquisa. Foi tido em conta o facto de incluir investigadores que sejam sistematicamente co 

autores dos mesmos trabalhos, pelos mesmos motivos acima apontados. 

 
A identificação de conferências e revistas científicas é também um passo importante para a fase do 

estado da arte. Após esta pesquisa diminui-se o âmbito da pesquisa por artigos científicos dentro de 

determinada área de atuação. Na tabela exposta no Anexo B é possível obter detalhe sobre as 

conferências selecionadas e a sua respectiva descrição. 

 

2.1 Modelos de SR 

Procedeu-se à pesquisa e selecção de modelos de SR que fossem realmente interessantes e 

directamente relacionados com a área de investigação científica em estudo. Para além da identificação 

dos artigos científicos, foi de igual forma importante pesquisar e estudar outros sistemas semelhantes, 

sejam eles projetos ou aplicações tecnológicas. 
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2.1.1 PAT-Planner 

Este artigo de 2016 apresenta o desenvolvimento de uma aplicação móvel onde determinado utilizador 
pode personalizar uma visita num local, com base em pontos de interesse próximos, tempo disponível 

e respectivo custo.  

 

De modo a suportar esta ideia, a sua proposta de valor tem por objectivo criar um novo paradigma 

chamado PAT-Planner. Este conceito tem como objectivo abordar o planeamento de uma viagem 

combinando pacotes turísticos já existentes e criados por agências de viagem, com atrações turísticas 

incluídas. 

 
Pontos positivos:  

• Este artigo demonstra a criação de um novo SR que permite gerar um roteiro turístico numa 

determinada zona com base no interesse pessoal do utilizador, tempo disponível e orçamento 

máximo. Estes argumentos e prova de conceito conjugam directamente com aquilo que se 

pretende desenvolver; 

• Foram realizados vários testes com utilizadores e foram apresentados neste artigo de modo a 
provar a coerência e funcionamento do PAT-Planner. Esse facto trouxe credibilidade a este 

artigo; 

• A conclusão dos autores demonstra que os objectivos foram alcançados e que o PAT-Planner 

obteve resultados bastante positivos para resolver o problema dos seus utilizadores. Na 

mesma conclusão os autores referem ainda melhorias ao sistema para trabalho futuro, como 
por exemplo o facto de haver geolocalização de modo a fazer tracking aos seus utilizadores. 

 
Pontos negativos: 

• O artigo não refere em momento algum experiências ou testes que tenham falhado / corrido 

mal, o que leva a duvidar e pôr em causa os resultados obtidos. 

 

2.1.2 Multi Request Route Planning (MRRP) 

Artigo de 2016 que apresenta o desenvolvimento de um SR capaz de gerar um percurso a um utilizador 
que pretende passar por diferentes tipos de locais, de modo a resolver e a dar resposta a necessidades 

do seu dia a dia, tendo em conta apenas ambientes urbanos, como indicado na figura 2.1. 

 

Os autores basearam-se num algoritmo bastante conhecido, Dijkstra (E. W. Dijkstra, 1959), de modo 

a obter a teoria sobre o SR que desenvolveram, a que deram o nome de Multi Request Route Planning 

(MRRP). 
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Figura 2.1 - Interface visual do MRRP  

Fonte: V. Tseng et al., 2016 
 
Pontos positivos: 

• Apresentam em forma de diagramas a arquitectura de toda a solução, tornando-se perceptível 

para quem a analisa; 

• Cultura de webservices que poderá vir a ser muito útil para o presente trabalho; 

• Utilização da Google Places API para receber locais reais, de acordo com a localização do 

utilizador e um raio de atuação. 

• Os testes experimentais com utilizadores realizados têm muito e bom detalhe, o que torna o 
trabalho credível. 

 
Pontos negativos: 

• CA não é um conceito mencionado pelos autores, porém este SR acaba por utilizar a sua 

essência. O problema é que não é aproveitado, exemplo: O utilizador fica a saber que direção 

deve tomar e a que lojas pode ir, mas em nenhum momento é referido no estudo que o SR 

tem em conta lojas que se encontram naquele determinado momento abertas ou encerradas. 

 

2.1.3 Trip planning route 

De acordo com as coordenadas de um determinado ponto a visitar (latitude e longitude), horário de 

funcionamento e tempo recomendado desses mesmos sítios, este SR para roteiros turísticos sugere 

ao utilizador o que visitar na ilha de Penang, Malásia. 

 

Pontos positivos: 
• Este sistema torna-se bastante prático a um turista, pois com base em apenas três variáveis 

pode resolver o problema “tempo” que é tão importante nestes casos. 

• Foram estudados dois métodos de aplicação deste SR: Distância em linha reta e Google Maps 

API LUT, de modo a obter resultados distintos e que possam ser comparáveis. 
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Pontos negativos: 
• O sistema pode ser facilmente expandido para outras áreas geográficas, porém esse aspeto 

não é referido pelos autores nem sabemos ao certo o que isso poderia implicar caso tivesse 
sido exposto no trabalho futuro. 

• Não existe referência a testes de utilização do sistema. 

2.1.4 Xenia 
 

Xenia é o nome do sistema de recomendação para roteiros turísticos criado pelos autores deste artigo. 

O mesmo tem como objectivo receber os dados que vêm da rede social Flickr, que informam o sistema 

acerca de POI nas redondezas, tendo também em conta o conceito CA, no sentido em que é recebida 

igualmente informação sobre actividade dos utilizadores nesta rede social que surge como ponto de 

origem da informação. 
 

A figura 2.2 reflete o resultado do seu estudo, onde são visiveis no mapa vários POI. As manchas azuis 

indicam o local das actividades dos utilizadores da rede social naquele preciso momento. 

 

 
Figura 2.2 - Interface visual do Xenia  

Fonte: M. Korakakis et al., 2016 
 

Pontos positivos: 
• Apresentam em forma de diagramas a arquitectura de toda a solução, tornando-se perceptível 

para quem a analisa; 

• Cultura de webservices que poderá vir a ser muito útil para o presente trabalho; 

• artigo dispõe de alguns testes e casos de estudo analisados pelos autores. 

 
Pontos negativos: 

• Falta de demonstração do conceito em termos práticos. 
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2.1.5 Trip-Mine 

A Trip-Mine surge com o objectivo de melhorar as recomendações de roteiros turísticos com base na 

localização actual do utilizador. O principal problema encontrado pelos autores neste artigo é, mais 

uma vez, a variável do tempo disponível dos utilizadores que viajam e querem conhecer um local. 
 
Pontos positivos: 

• Para resolverem o problema, os autores propõem-se a desenvolver mecanismos de 
optimização de modo a melhorar a eficiência da procura por locais a visitar consoante o tempo 

disponível. 

• Os três métodos propostos neste artigo estão muito bem detalhados e focados. A forma como 

o Trip-Mine foi desenvolvido é justificada com base nos três métodos estudados. 

• Os autores estudaram e partiram do algoritmo Travelling Salesman Problem (TSP). Trata-se 
de um ponto positivo pois este algoritmo adequa-se na sua totalidade a problemas de 

performance na busca do caminho mais rápido a percorrer. 

 
Pontos negativos: 

• Este é um artigo teórico que por vezes não mostra exemplos de aplicação na vida real, pois 
os autores não tiveram isso em conta na maioria das vezes. 

 

2.1.6 Touch Map 

O Touch Map é uma ferramenta que engloba dois módulos distintos: 1) um sistema na nuvem dedicado 

à procura de POIs através de especificações do utilizador ; 2) um sistema na nuvem dedicado à 

construção do roteiro turístico com base em parâmetros definidos pelo utilizador (tais como tempo 
disponível e limite orçamental).  

 
O objectivo final do Touch Map é personalizar um roteiro turístico com base nos dois módulos 
indicados, tendo em conta também a performance do SR. 
 
Pontos positivos:  

• Os problemas a resolver foram bem especificados pelos autores do artigo. O facto de 

recomendarem uma nova ferramenta bem desenhada e arquitetada demonstra a preparação 

que existiu antes de iniciarem o desenvolvimento. 

• Os autores partiram do Trip-Mine, um sistema feito pelos mesmos anteriormente, e utilizaram-

o como base do segundo módulo. Este sistema também pertence ao presente estado da arte 

e está presente no ponto anterior. 
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• Os testes de utilização foram realizados em locais bem diferentes, tanto a nível geográfico 

como social, América do Norte e Ásia. 

2.1.7 Personalized Sightseeing Planning System (PSiS) 

O projecto português PSiS, desenvolvido no Instituto de Engenharia do Politécnico do Porto 

(http://www.gecad.isep.ipp.pt/GECAD/Pages/Projects/ProjectDetails.aspx?id=41 , acedido a 12 de 

Fevereiro de 2018), de autoria de Ana Maria Neves Almeida Baptista Figueiredo, consiste em gerar 

um roteiro turístico de acordo com variáveis submetidas pelo utilizador, tais como os seus objetivos, 

preferências, limite orçamental e tempo disponível para o roteiro. 

 

Este SR tem como ponto de partida o problema de algoritmia TSP, que tenta encontrar o caminho mais 

curto num determinado roteiro se considerarmos uma lista de cidades a visitar, com a condicionante 
de visitarmos cada uma destas cidades apenas uma vez durante todo o percurso. 

 

Pontos positivos: 
• Tem como base o algoritmo TSP que é muito utilizado para resolver problemas idênticos aos 

estudados. 

• Recolha de informação sobre os turistas que vão usar o sistema, de modo a colectar 
informação que poderá ser útil no futuro. 

 
Pontos negativos: 

• Falta de demonstração do conceito no que toca à componente prática; 

• Não existe uma visão de trabalho futuro nas conclusões finais apresentadas pelos autores 

deste artigo. 

 

2.1.8 Google Trips 

A Google Trips (http://get.google.com/trips/, acedido a 20 de Fevereiro de 2018) é uma aplicação móvel 

que contém muitas funcionalidades distintas, sendo uma das principais planear um roteiro turístico, 

num local do mundo qualquer, tendo em conta preferências do utilizador.  

 
Como pode ser analisado nas figuras 2.3, 2.4 e 2.5, os utilizadores têm ao seu dispor um leque 

variadíssimo de opções para definir o seu roteiro turístico, passando por entregar o poder decisão à 

Google ou personalizar manualmente. 
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Figura 2.3 - Google Trips: Ecrã 

principal 
Fonte: Google Trips 

 
Figura 2.4 - Google Trips: 
Personalização do Roteiro 

Fonte: Google Trips 

 
Figura 2.5 - Google Trips: Página 

do roteiro 
Fonte: Google Trips 

   
Pontos positivos: 

• A Google Trips utiliza a ferramenta Google Places API feita pela mesma empresa. Este é um 

ponto positivo pois a informação acaba por circular dentro do mesmo sítio e torna o conteúdo 

desta API mais apetecível de ser utilizado no presente trabalho. 

• Aplicação móvel com milhões de utilizadores, o que torna a informação mais fidedigna e 
próxima da realidade, como por exemplo no que toca aos horários de funcionamento de cada 

ponto a visitar e ao tempo em que cada utilizador fica, em média, num determinado local (CA). 

 

Pontos negativos: 
• Apesar de ser uma aplicação móvel bastante completa e muito utilizada, esta contém muitas 

funcionalidades e acaba por confundir um utilizador que esteja interessado em apenas uma. 

• Tendo em conta a funcionalidade dos roteiros turísticos, a mesma só pode ser concluída após 

um número elevado de cliques e ações, o que vem tornar o processo mais demorado.  
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2.2 Tabela comparativa 

Na tabela 1 surge uma comparação entre todos os artigos científicos e sistemas semelhantes 
identificados anteriormente, com base em quatro variáveis que usualmente fazem parte de todos os 

SR de recomendação para roteiros turísticos estudados neste capítulo: 
• Georeferenciação - A posição actual do utilizador, 

• Tempo disponível - O tempo que o utilizador tem para realizar um roteiro turístico, 

• Gosto pessoal - A filtragem de roteiros por uma categoria selecionada pelo utilizador, 

• CA - A componente de context-awareness, como o horário de funcionamento de POIs. 

 
Tabela 2.1 - Tabela comparativa do estudo da arte 

Fonte: Elaboração própria 

Artigo / Sistema Georeferenciação 
Tempo 

disponível 
Gosto 

pessoal 
CA 

PAT-Planner Sim Sim Sim Não 

Multi Request Route Planning 

(MRRP) 
Sim Não Sim Não 

Trip Planning Route Sim Sim Não Sim 

Xenia Sim Não Não Sim 

Trip-Mine Sim Sim Não Não 

Touch-Map Sim Sim Sim Não 

Personalized Sightseeing 

Planning System (PSiS) 
Sim Sim Sim Não 

Google Trips Sim Não Sim Sim 

 
 

Como considerações finais à tabela anterior, pode ser verificado que todos os artigos e sistemas 

estudados, oferecem um variado leque de opções no contexto das recomendações para roteiros 

turísticos. Não se trata de uma análise onde um “não” na coluna de determinada variável seja um ponto 

negativo, pois todos os artigos demonstraram a sua autenticidade cumprindo positivamente os 

objetivos que os seus autores definiram para os mesmos. Do ponto de vista do presente trabalho, a 
conclusão mais importante a retirar é o facto de nenhum deles incluir todas as quatro variáveis que 

foram definidas como objetivo para o sucesso deste trabalho: georeferênciação, tempo disponível, 

gosto pessoal e CA. 
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2.3 Conclusões 

É importante referir que houve a necessidade de encontrar artigos científicos e outros sistemas dentro 
do área científica do presente caso de estudo, de modo a entender o que resolver nos principais 

problemas que actualmente existem. 

 
Todos os objetos de análise nesta seção não ajudaram apenas a encontrar pontos positivos e 

negativos, foi igualmente importante analisar as tecnologias utilizadas por cada um. Este ponto foi 

fulcral na hora de decidir como iria implementar o SR não só em termos tecnológicos, mas também 

em termos funcionais como demonstra a tabela 2, que contém os objetivos daquilo que se pretende 

resolver, num ponto de vista mais conceptual, para o presente trabalho. 

 
Tabela 2.2 - Lista de objetivos  

Fonte: Elaboração própria 

Objetivo Descrição 

Desenvolvimento de um SR 

para roteiros turísticos 

Desenvolver um SR que apresenta sugestões de roteiros turísticos 

ao utilizador tendo em conta a sua localização actual 

(georeferenciação), tempo disponível, gosto pessoal e a 

disponibilidade das atrações turísticas a visitar (CA). 

Obter POIs reais 

Obter POI reais com a ajuda de Application Programming Interface 

(API) externas que contenham toda a informação necessária 
sobre os mesmos, incluindo horários de funcionamento. Com 

estes dados é possível ter acesso a todas as variáveis que são 

essenciais para o sucesso do SR. 

Focar o problema 
Focar a resolução problema no desenvolvimento do SR, que 
permitirá sugerir roteiros turísticos aos utilizadores. 

Aplicação móvel 

Desenvolver uma aplicação móvel que permitirá ao utilizador 
inserir dados de entrada e obter informações em tempo real do 

roteiro turístico selecionado, apoiado por uma visualização 
orientada à georeferenciação. 
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Capítulo 3 

 

Modelo conceptual 
 

No presente capítulo encontra-se todo o estudo conceptual de modo a obter uma proposta de 

melhoramento para o modelo de SR da forma mais eficiente possível. Dentro deste capítulo, estão 

inseridas as seções de Levantamento de requisitos que contém a análise de um questionário a 
utilizadores; Análise de tarefas que estabelece as tarefas a serem executadas; Arquitetura que 

oferece uma visão mais conceptual e analítica sobre o modelo de SR a propor; Fluxo aplicacional 
que explica em detalhe o fluxo dos pontos mais críticos do SR com base em diagramas lógicos e 

pseudocódigo; e por fim a Conclusão onde se faz uma reflexão sobre o que foi estudado e decidido 

no presente capítulo. 

 
3.1 Levantamento de requisitos 

Foi realizado um questionário a vários potenciais utilizadores, de forma a avaliar se as funcionalidades 

pensadas inicialmente seriam realmente adequadas. De igual forma foi verificado se os utilizadores, 

no âmbito da mesma problemática, gostariam de encontrar outras funcionalidades ou se as mesmas 

podem vir a ser de importância para os mesmos. O questionário pode ser consultado no Anexo C deste 
documento.     
 

O aspecto mais importante a ter em conta durante a realização do questionário, foi o tipo de informação 

a recolher no que toca a construir um instrumento de medida que permita a confirmação das hipóteses 

de investigação (Freixo, 2011). Um questionário é o objecto de medida que faz a ligação entre os 

objectivos definidos inicialmente do estudo com variáveis mensuráveis que vão ajudar a normalizar e 

a controlar os dados de modo a obter informação o mais rigorosa e fidedigna possível (Fortin, 2009). 

 
Em primeiro lugar, o questionário apresentado neste estudo foi estruturado de modo a obter resposta 

às “11 perguntas da Análise de Tarefas”, pois ao obter essas respostas consegue-se uma visão mais 

abrangente do que realmente os utilizadores precisam para resolver os seus problemas com modelos 
de sistemas atuais (C. Lewis and J. Rieman, 1993). 
 
A partir da análise da informação que era necessário obter, surgiu a definição do tipo de perguntas a 
incluir no questionário. Estas perguntas podem ser gerais ou específicas, abertas ou fechadas, sendo 

que nesse aspecto foi dada preferência a perguntas fechadas por estas facilitarem a análise estatística. 

No entanto, algumas perguntas são abertas pois nessas era pretendido obter opiniões livres. Para as 
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perguntas onde apenas era necessário classificar as respostas em categorias, foram utilizadas escalas 

nominais de modo a permitir o seu agrupamento, que consiste num conjunto de categorias de resposta 

mutuamente exclusivas e qualitativamente diferentes (Hill & Hill, 2009). Em relação às perguntas onde 

o objectivo era avaliar atitudes, crenças ou opiniões, foi utilizada a escala de Likert para registar o grau 
de concordância ou discordância para com determinada afirmação (Malhotra, 2004). 

 

De modo a alcançar a população alvo para este questionário, foi utilizada a Internet como canal de 

distribuição. Com uma população tão grande e dispersa geograficamente, a Internet tornou-se o melhor 

meio de comunicação para atingir os objetivos desta pesquisa. 

 
O questionário foi elaborado com recurso à ferramenta Google Forms. Esta ferramenta é muito 

utilizada por universidades e projectos de tese um pouco por todo o mundo e, por essa razão, tanto 

em termos de segurança da informação como de funcionalidades estatísticas, tem tudo o que é 

necessário. 

 
No que toca à sua divulgação, foi escolhida a rede social Facebook onde, através de contactos e 

publicações públicas em grupos específicos de roteiros turísticos, foi possível chegar até a um 

considerável número de pessoas que realmente tinham interesse em responder e saber mais sobre o 
tema em questão. 

 
A recolha de dados teve início a meio de Fevereiro de 2018 e terminou a meio de Março de 2018. No 

total contabilizou-se 52 respostas, todas elas dentro do campo de pesquisa inicialmente definido. 
 

Iniciando a anáise dos resultados do questionário, temos relativamente à idade (figura 3.1), 13,5% dos 

inquiridos têm entre 35 e 44 anos, 17,3% têm entre 18 e 24 anos e 42,3% têm entre 25 e 34 anos, o 

que faz com que estes três grupos etários somados tenham uma representação de 73,1% na amostra. 

Por se ter utilizado a Internet como principal meio de recolha de respostas, pode justificar a maior 

prevalência de faixas etárias mais jovens. 
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Figura 3.1 - Idade dos inquiridos 

Fonte: Google Forms 
  
No que respeita ao género (figura 6), a repartição dos inquiridos foi quase equitativa, sendo que 53,8% 

são do sexo masculino e 38,5% do sexo feminino. 7,7% optaram por não querer divulgar este dado. 

 
Figura 3.2 - Género dos inquiridos 

Fonte: Google Forms 
  
Pela figura 7 conseguimos perceber que os inquiridos, maioritariamente, têm um curso superior 

(46,2%). 
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Figura 3.3 - Habilitações literárias dos inquiridos 

Fonte: Google Forms 
 

 
O sistema operativo para dispositivo móveis mais utilizado pelos inquiridos é o iOS (65,4%), enquanto 
que o sistema Android está instalado em apenas 34,6% das vezes (figura 8). 

 
Figura 3.4 - Sistema operativo instalado no dispositivo móvel 

Fonte: Google Forms 
  
Aquando da pergunta sobre com que frequência realizam viagens de lazer (figura 9), numa escala 

entre 1 e 5 valores onde 1 representa “Pouco frequente” e 5 “Muito frequente”, 36,5% dos inquiridos 

responderam 4 enquanto que 30,8% responderam o máximo, 5. 
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Figura 3.5 - Frequência de realização de viagens 

Fonte: Google Forms 
 
 

No momento em que visitam uma cidade, o meio de transporte mais utilizado pela maioria dos 

inquiridos é “A pé”, com 50% das respostas a incidirem sobre esta opção (Figura 10). 

 
Figura 3.6 - Preferência de meio de transporte 

Fonte: Google Forms 
 
Quando questionados sobre se preferiam instalar uma aplicação móvel ou comprar um guia turístico 
em formato de papel no momento em que visitam uma nova cidade, a resposta foi esmagadora. A 

grande maioria dos inquiridos preferem instalar uma aplicação móvel (76,9%) e usufruir assim das 

vantagens que as novas tecnologias podem trazer a esta área do turismo (Figura 11). 
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Figura 3.7 - Preferências do utilizador 

Fonte: Google Forms 
 
 

Em relação à pergunta sobre com que frequência realizam roteiros turísticos (figura 12), numa escala 

entre 1 e 5 valores onde 1 representa “Pouco frequente” e 5 “Muito frequente”, 46,2% dos inquiridos 

responderam 5 enquanto que 30,8% responderam 4. 

 
Figura 3.8 - Frequência de roteiros turísticos 

Fonte: Google Forms 
 
Em relação ao tempo disponível que os inquiridos têm, em média, para realizar um roteiro turístico, o 

resultado das respostas foi bastante dividido com 34,6% a responder entre 6 a 8 horas. Apenas 9,6% 

refere que não realizam roteiros turísticos (figura 13). 
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Figura 3.9 - Média de tempo disponível 

Fonte: Google Forms 
 
Na figura 14 pretende-se saber se os inquiridos alguma vez utilizaram uma aplicação móvel destinada 
a recomendação de roteiros turísticos. As respostas foram bastante divididas, sendo que 55,8% 

responderam que sim. 

 
Figura 3.10 - Frequência utilização de aplicação móvel 

Fonte: Google Forms 
 
 
Sobre segurança da informação, mais concretamente para saber se os inquiridos se sentem à vontade 

em partilhar os seus dados pessoais em aplicações tecnológicas do género, notou-se alguma 

desconfiança sobre este tema, ainda assim, numa escala entre 1 e 5 valores onde 1 representa “Pouco 

frequente” e 5 “Muito frequente”, 34,6% dos inquiridos responderam 4 (figura 15). 
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Figura 3.11 - Segurança da informação 

Fonte: Google Forms 
 
Na figura 16, a última pergunta do questionário, o objetivo era ter conhecimento sobre que 

funcionalidades os inquiridos gostariam de ter acesso quando têm em mãos um sistema de 

recomendação de roteiros turísticos. Foram apresentadas cinco opções de resposta, sendo que a 

última é um campo de texto onde o inquirido podia apresentar outras sugestões livres. 

 
Figura 3.12 - Resposta livre 

Fonte: Google Forms 
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O resultado obtido nas respostas a esta última pergunta estão disponíveis na tabela 3. 

 
Tabela 3.1 - Resultados da última pergunta do questionário 

Fonte: Elaboração própria 

Opção Frequências % 

Visualizar apenas roteiros turísticos que passem por atrações turísticas que 

estejam dentro do seu horário de funcionamento 
44 84,6% 

Visualizar apenas roteiros turísticos que se enquadrem nos meus gostos 

pessoais 
40 76,9% 

Visualizar apenas roteiros turísticos que tenham uma duração de acordo 

com a minha disponibilidade 
41 78,8% 

Ter acesso a informação meteorológica 11 21,2% 

Saber o preço de entradas em museus ou estabelecimentos (sugestão dos 

inquiridos) 
4 7,7% 

Obter um trajecto entre os pontos do roteiro turístico (sugestão dos 

inquiridos) 
8 15,4% 

Ter informação em tempo real de onde estou no mapa. (sugestão dos 
inquiridos) 

6 11,5% 

 

 
3.2 Análise de tarefas 

Inserido no tópico da análise de tarefas estão as “11 perguntas da análise de tarefas”. Estas surgem 

neste trabalho de modo a oferecer uma solução às necessidades do problema dos roteiros turísticos 

aqui estudado, e baseiam-se nas respostas obtidas do questionário da seção anterior. Com as 

respostas a todas estas onze perguntas, é possível definir as funcionalidades do sistema e ter 

conhecimento das verdadeiras preocupações dos inquiridos.  
 

As "11 perguntas da análise de tarefas" são uma técnica da análise de tarefas que permite saber, 

através de 11 questões fundamentais, qual a relação atual entre os utilizadores e o sistema. O objetivo 

é nunca mencionar o que é desejável no futuro, mas sim refletir sobre os problemas atuais (C. Lewis 

and J. Rieman, 1993). 
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Pergunta #1 - Quem vai utilizar o sistema? 
• Utilizadores, maioritariamente entre os 18 e 44 anos de idade. 

• Estes devem possuir um dispositivo móvel com acesso à Internet e que pretendam obter 
recomendações para roteiros turísticos. 

 
Pergunta #2 - Que tarefas executam actualmente? 

• Actualmente os utilizadores que costumam viajar regularmente, optam por fazer roteiros 

turísticos com frequência. 

• Estes utilizadores têm por hábito instalar aplicações móveis para os ajudar a escolher 

determinados roteiros turísticos. 

 
Pergunta #3 - Que tarefas são desejáveis? 

• Obter sugestões de roteiros turísticos que passam por locais que estejam abertos ao público 
naquele momento. 

• Obter sugestões de roteiros turísticos de acordo com gostos pessoais do utilizador. 

• Obter sugestões de roteiros turísticos que tenham uma duração de tempo dentro do tempo 

disponível que o utilizador tem de momento. 
 
Pergunta #4 - Como se aprendem as tarefas? 

• Estas tarefas não exigem aprendizagem especial, pois a grande maioria deste tipo de 

utilizadores tem experiência com o uso de dispositivos móveis e aplicações de recomendações 

para roteiros turísticos. 

 
Pergunta #5 - Onde são desempenhadas as tarefas? 

• Nas cidades ou locais que sejam sugeridos pelo roteiro turístico. 

 
Pergunta #6 - Quais as relações entre o utilizador e a informação? 

• Necessário ligação à Internet para aceder à informação.  
 
Pergunta #7 - Que outros instrumentos tem o utilizador? 

• Internet 

• Dispositivo móvel 
 
Pergunta #8 - Como comunicam os utilizadores entre si? 

• Não relevante. 

 
Pergunta #9 - Qual a frequência de desempenho das tarefas? 

• Bastante frequente. Numa escala entre 1 e 5 valores onde 1 representa “Pouco frequente” e 5 
“Muito frequente”, 46,2% dos inquiridos aos questionários na seção anterior, responderam 5 

enquanto que 30,8% responderam 4. 
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Pergunta #10 - Quais as restrições de tempos impostas? 

• Os utilizadores não estão pressionados por restrições de tempo impostas. 
 
Pergunta #11 - Que acontece quando algo corre mal? 

• Não existem tarefas críticas. 

 

3.3 Arquitetura 

O presente modelo de SR tem como base uma arquitetura online (AO), o que significa que todas as 

funcionalidades para serem executadas precisam de ser acedidas através de um dispositivo com 

ligação à internet. Esta arquitetura foi assim idealizada não só porque hoje em dia qualquer pessoa 

tem um dispositivo móvel com acesso à internet e que a possa acompanhar durante um roteiro turístico, 

mas também porque toda a lógica de negócio do sistema está implementada do lado do servidor 

server-side (SS). Um claro exemplo disso é se pensarmos num dos requisitos que torna este modelo 

de SR diferente de outros: a capacidade de criar roteiros turísticos de acordo com o horário de 
funcionamento de cada POI que o constitui, CA. Se não houvesse ligação à internet no momento da 

criação de um novo roteiro, os dados do percurso não seriam sugeridos com tanta precisão como se 

fosse numa arquitetura com base no método offline. 

 

Pelo facto desta lógica de negócio estar representada numa AO, permitiu de igual modo transformá-la 

numa API Interna que, ao ser chamada por um dispositivo, devolve os dados suficientes para cada 

ação a realizar pelos utilizadores através desses mesmos dispositivos. Na figura 3.13 está 
representada a arquitetura do sistema de recomendação a propor. 

 

 
Figura 3.13 - Diagrama de arquitetura do SR 

Fonte: Elaboração própria 
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Ao analisar o diagrama de arquitetura anterior, podemos constatar à primeira vista que existem 

diferentes camadas de acesso à informação. O primeiro ponto de acesso parte do utilizador que 

apenas envia e recebe comunicações através do seu dispositivo móvel.  

 
Por sua vez, o dispositivo móvel envia pedidos somente para a API interna. Consoante a resposta aos 

seus pedidos, esta camada vai acabar por responder ao utilizador com todos os dados já tratados e 

prontos a serem visualizados. 

 

Na camada da API interna existe todo o tratamento dos dados. Como pode ser analisado, a base de 

dados e o código fonte da lógica de negócio estão nesta camada e comunicam entre si. De modo a 

complementar a informação guardada localmente por esta base de dados, a fonte de informação sobre 

os roteiros turísticos a criar vem de API's externas, a última camada que consta no diagrama. 
 

De referir ainda que todas as comunicações entre todas as camadas são feitas através do HyperText 

Transfer Protocol Secure (HTTPS), de modo a garantir mais eficiência no que toca ao tema da 

segurança e proteção dos dados que circulam entre as camadas e que, sem a aplicabilidade deste 

protocolo, seriam facilmente capturados por terceiros. 

 

3.4 Fluxo aplicacional 

De modo a encontrar solução para os problemas que podem vir a ser mais críticos na fase de 

implementação do protótipo, existiu a necessidade de desenhar um diagrama que ajudasse a perceber 

o fluxo aplicacional. Ao analisar a tabela 3.2 que se encontra na seção 3.5 do presente documento e, 

tendo em conta o âmbito do presente trabalho, percebemos que de facto o conjunto dos requisitos 

identificados pertencem a uma só tarefa. Esta tarefa, do ponto de vista do utilizador, conta com poucos 

cliques e esforço, mas para o SR terá um grande desafio de perfomance a resolver. Na figura 3.14 
temos o diagrama para análise. 
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Figura 3.14 - Diagrama de lógica do SR 

Fonte: Elaboração própria 
 

 

Ao analisar o diagrama da figura 3.14, conseguimos perceber o sentido do fluxo pelas diversas 

camadas aplicacionais. De notar que na camada da Aplicação está contemplado tanto o dispositivo 

móvel como a API que contém as regras de negócio locais, é nesta camada que se executam todos 
os processos vitais para o sucesso da proposta deste modelo SR para roteiros turísticos. 

 

Em relação à camada das API's externas, apesar de terem apenas uma ação durante o processo, essa 

mesma ação é a mais importante e crítica. Se por algum motivo a comunicação falhar, a criação do 

roteiro turístico fica comprometida pois a informação sobre os POI's que vão constituir estes roteiros 

não chegam até à aplicação. Por outro lado, quanto maior for o tempo livre do utilizador, maior será o 

roteiro e consequentemente a quantidade de POI's a processar entre a Aplicação e as API's externas, 

como é demonstrado na representação algoritmica da figura 3.15. 
 

Porém, o problema referido no parágrafo anterior não é o único que importa resolver. Dentro do ciclo 

repetitivo representado na figura, que permite obter os POIs que vão constituir um determinado roteiro 

turístico, no momento que se recebe o POI vindo da API externa e antes que o mesmo seja guardado 

numa matriz listaPOIs[], deve ser verificado se já fazia parte da lista a ser retornada no final ou não. 
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Figura 3.15 - Obtenção de POIs com base no tempo disponível 

Fonte: Elaboração própria 
 

No caso de não existirem POIs próximos e abertos ao público, a obtenção de POIs para a criação de 

um novo roteiro turístico deve terminar e devolver a lista atual ao utilizador, mesmo que haja ainda 

tempo disponível a ser preenchido. 

 

Em relação ao tempo disponível introduzido pelo utilizador, este deve ter em conta o tempo estimado, 
a caminhar, entre a sua posição atual e o próximo POI. A representação algorítmica que consta na 

figura 3.16, que aproveita o mesmo ciclo de repetição while da figura 3.15, demonstra o cálculo 

necessário a efetuar para esta operação. É igualmente possível verificar que o fim do ciclo de repetição 

depende diretamente deste cálculo, uma vez que o tempoTotal de POIs colectados até ao momento 

nunca pode ser superior ao tempoLimite introduzido pelo utilizador. 

 

 
Figura 3.16 - Cálculo do tempo limite do roteiro 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.5 Conclusões 

Como observado pela tabela 3.2, a realização de um questionário com o objetivo de obter a opinião 

dos utilizadores sobre que problemas enfrentam atualmente em sistemas idênticos, e que tarefas 
seriam desejáveis no futuro, foi de facto um passo muito importante de modo a definir os requisitos da 

melhor forma possível. 
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Tabela 3.2 - Listagem de intervenientes e respetivos requisitos 
Fonte: Elaboração própria 

Interveniente Requisitos 

Utilizador 

O utilizador do sistema deve: 
• Ser capaz de selecionar a categoria de roteiros a serem sugeridos. 

• Ser capaz de selecionar o tempo disponível que dispõe para realizar 

um roteiro. 

• Voltar a gerar um novo roteiro caso o atual não seja do seu agrado. 

• Seguir as indicações do roteiro através de uma visualização orientada 

à georeferenciação. 

SR 

O SR deve: 
• Mostrar roteiros turísticos de acordo com os parâmetros de entrada do 

utilizador e CA. 

• Pedir autorização ao utilizador para o acesso à sua localização Global 

Position System (GPS) atual. 

• Auxiliar o utilizador a seguir os diferentes POIs que constituem o roteiro 

selecionado. 

 

 

Ao ficar claro que caminho iria seguir, tornou-se também bastante mais fácil a idealização e desenho 

da arquitetura e fluxo aplicacional que foram as duas seções seguintes. O presente capítulo tornou-se 
essencial para estruturar a implementação do protótipo do modelo SR para roteiros turísticos e, este 

deve também ter como especificidade corresponder às exigências que durante este capítulo foram 

detectadas.  
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Capítulo 4 

 

Implementação do protótipo 
 

Neste capítulo são explicados os métodos utilizados para o desenvolvimento do protótipo e a razão de 

cada escolha dos mesmos. As primeiras decisões tomadas foram relativamente às tecnologias a serem 

aplicadas para cada uma das componente a implementar. O princípio base de seleção teve em conta, 
principalmente, uma curva de aprendizagem para com a tecnologia o mais reduzida possível, isto 

porque o motivo principal do presente trabalho é o estudo de um modelo de SR e, só em segundo 

lugar, surge a parte de desenvolvimento do protótipo, que tem como principal foco o princípio da 

metodologia DSRM apresentada no capítulo de introdução: desenvolver para testar e testar para 

avaliar. 

4.1 API Interna 

Como discutido anteriormente no modelo conceptual, existiu a necessidade de desenvolver uma API 

interna e central ao sistema, capaz de processar toda a lógica de negócio e ainda com o 

importantíssimo papel de fazer a ponte entre os utilizadores, o dispositivo móvel e as API's externas 

responsáveis por enviar os pontos de interesse para cada caso. É importante de igual forma relembrar 

que esta API faz parte de uma AO, logo precisa sempre de estar conectada à internet para processar 

os seus pedidos e tratar as respostas dos mesmos.  

 
Assim sendo, para o desenvolvimento da API optou-se por utilizar a framework Symfony 3.4 

(http://symfony.com, acedido a 12 de Março de 2018), que tem como base a linguagem de 

programação Hypertext Preprocessor (PHP), devido aos seguintes factores: 

 

• Experiência do autor do trabalho, tanto a nível académico como profissional. 

• Curva de aprendizagem reduzida. 

• Excelente documentação do Symfony disponível online. 

• A versão 3.4 do Symfony é mais minimalista do que as anteriores e, consequentemente, torna-

se mais leve para o desenvolvimento de uma API. 

• Facilidade em utilizar Doctrine (http://doctrine-project.org, acedido a 17 de Março de 2018), 
que é um Object-relational mapping (ORM) com a função de abstrair a camada de dados, 

mapeando os mesmos através de classes (objectos) no código fonte. 

• O Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD) escolhido foi o MySQL. Este é um sistema 

fácil de mapear com o Doctrine ORM e, consequentemente, com o Symfony. Garante também 
a fiabilidade e segurança dos dados. 



 30 

4.1.1 Contexto do Symfony  

Conforme a página web oficial do Symfony (http://symfony.com/what-is-symfony, acedido a 1 de Abril 
de 2018), "Symfony is a set of PHP Components, a Web Application framework, a Philosophy, and a 

Community — all working together in harmony.". Por outras palavras, com esta ferramenta a linguagem 

de programação PHP continua a ser a base, porém o objetivo é facilitar o método de desenvolvimento 

pois engloba um grande número de funcionalidades e componentes nativos da linguagem na sua 

instalação básica. 

 

Para o caso do presente protótipo, foi utilizada a versão 3.4 do Symfony, visto ser a versão que até à 

presente data está mais estável em termos de atualizações e suporte. É também uma versão mais 
minimalista se compararmos com outras anteriores, o que se torna um ponto bastante positivo pois 

para este trabalho pretende-se utilizar Symfony para o desenvolvimento da API, que normalmente não 

é um tipo de projeto que precisa de muitos outros componentes que normalmente sobrecarregam esta 

framework. 

 

A presente framework tem como base o padrão de arquitetura Model View Controller (MVC), sendo 

que a organização do código incentiva o programador a adoptar boas práticas, quando comparado 

com as restantes frameworks PHP. Através da figura 4.1 temos uma percepção da arquitetura do 
Symfony. De notar que na figura não está presente a camada View, pois para o desenvolvimento de 

uma API a mesma não é relevante devido aos dados serem returnados diretamente para a origem do 

pedido através da camada dos controladores. 

 

 
Figura 4.1 - Arquitetura do Symfony tendo em conta o desenvolvimento da API 

Fonte: Elaboração própria 
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4.1.2 Contexto do Doctrine  

É um ORM desenvolvido com recurso à linguagem de programação PHP que, de um ponto de vista 
de arquitetura, está no topo de uma camada também desenvolvida pelos programadores do projeto 

Doctrine, denominada por Database Abstraction Layer (DBAL), com a função de tornar abstracta a 

camada mais física dos dados. Desta forma é possível aceder a partir do código fonte à base de dados 

por objectos, sem nunca alterar, escrever ou ler na base de dados directamente com consultas para 

esse efeito. Se analisarmos a figura 4.2 reparamos que o Doctrine é isso mesmo, uma camada 

intermédia entre, uma tabela na base de dados e a estrutura de objectos já do lado do código fonte. 

Com esta tranformação de dados para o formato Javascript Object Notation (JSON), torna-se mais 

fácil e intuitivo ao programador a tarefa de desenvolvimento. 
 

 
Figura 4.2 - Arquitetura do Doctrine 

Fonte: Elaboração própria 
 

De referir que o Doctrine não é um ORM exclusivo do Symfony, isto significa que o mesmo pode ser 

facilmente parte de qualquer projeto que utilize outra framework PHP, graças ao Composer 

(http://getcomposer.org, acedido a 1 de Abril de 2018), que é um sistema de controlo de dependências 
de pacotes para PHP, e que foi igualmente utilizado no presente trabalho. 
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O Doctrine ORM mapeia o modelo da base de dados com o código fonte da aplicação, porém há uma 

forma de o fazer que importa ser referida. A tabela 4.1 mostra, a título de exemplo, o código da classe 

CategoryEntity. 

 
 Tabela 4.1 - Classe CategoryEntity 

Fonte: Elaboração própria 

Código fonte 

<?php 

 

namespace AppBundle\Entity; 

use AppBundle\Entity\Traits as Traits; 

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM; 

 

/** 

 * Category 

 * 

 * @ORM\Table(name="category") 

 * @ORM\Entity(repositoryClass="AppBundle\Repository\CategoryRepository") 

 */ 

class Category 

{ 

 use Traits\Id; 

 

 /** 

  * @ORM\Column(name="name", type="string", length=100) 

  */ 

 protected $name; 

 

 /** 

  * @ORM\Column(name="is_active", type="boolean") 

  */ 

 protected $isActive; 

 

 /** 

  * @return string 

  */ 

 public function getName() 

 { 

             return $this->name; 

 } 

 

 /** 

  * @param string $name 

  * @return $this 

  */ 

 public function setName($name) 

 { 

      $this->name = $name; 

             return $this; 
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 } 

 

 /** 

  * @return boolean 

  */ 

 public function getIsActive() 

 { 

      return $this->isActive; 

 } 

 

 /** 

  * @param boolean $isActive 

  * @return $this 

  */ 

 public function setIsActive($isActive) 

 { 

      $this->isActive = $isActive; 

      return $this; 

 } 

} 

 

 

A classe entidade anterior tem como objectivo definir os seus atributos através das anotações 

(annotations) próprias do Symfony (comentários sob cada atributo com regras), e através dos métodos 
getters e setters. Seguindo as annotations desta classe é possível destacar: 

 

• @ORM\Table(name="category"): Esta anotação informa, ao Doctrine ORM, que o nome da 

tabela a gerar na base de dados será "category". 

• @ORM\Column: As anotações deste tipo, que se encontram sob cada propriedade da classe, 
definem regras gerais para as colunas a gerar para a tabela "category", como por exemplo o 

nome, tamanho e tipo, etc. 

 

O papel do Doctrine ORM, no final, é perceber estas anotações por todas as classes do tipo entity e, 

com base nas mesmas, construir ou atualizar a base de dados. 

 

4.1.3 Processo de implementação 

De modo a estruturar uma API interna, o processo de implementação começou por configurar o 
Symfony para devolver respostas JSON sempre que um novo pedido chegasse até aos controladores 

da aplicação. Para tal foi instalado via Composer o FOSRestBundle, que é um componente que tem 

como ponto forte trazer muitas configurações básicas para API's Representational State Transfer 

(REST). Na tabela 4.2 está representado, a título de exemplo, a classe CategoryController. 
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Tabela 4.2 - Classe CategoryController 
Fonte: Elaboração própria 

Código fonte 

<?php 

 

namespace AppBundle\Controller\api\v1; 

	

use AppBundle\Entity\Output\Result; 

use AppBundle\RepositoryCategoryRepository; 

use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Method; 

use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Route; 

	

class CategoryController extends AbstractRestController  

{ 

 	      /**       

        * @Route("/category")       

        * @Method("GET")       

        */ 

  public function indexAction()   

        { 

  $result = new Result($this->repository()->getAll()); 

         return $this->view($result); 

  } 

      

        /**       

        * Get the entity repository.       

        * @return CategoryRepository       

        */ 

 protected function repository()   

 { 

       	return $this->manager()->getRepository('AppBundle:Category');  

 } 

} 

 

 
Esta é a classe controladora da entidade Category, responsável por representar as categorias 

principais dos roteiros turísticos. Como se pode analisar, esta classe contém apenas um método 

público, indexAction, que basicamente significa que é a única operação que a API interna permite 

realizar em relação à entidade Category. Um dos pontos fortes do Symfony, como já foi referido, é o 

facto de ser possível trabalhar com annotations, isto é, as propriedades definidas nos comentários do 

método indexAction significam: 

 

• Route("/category"): Define que a rota de acesso a esta operação, a ser acedido através de 

um browser ou outro tipo de aplicação, é colocar na parte final do endereço URL /category. 
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• Method("GET"): Define que esta rota apenas aceita pedidos GET. 

 

Neste caso específico, o método indexAction vai devolver todas as categorias principais que podem 
ser selecionadas pelo utilizador, em formato JSON, como de ser analisado pela tabela 4.3. 

 
Tabela 4.3 - Listagem de categorias principais 

Fonte: Elaboração própria 

Código fonte 

{ 

  "status": 200, 

  "message": "Success", 

  "data": [ 

    { 

      "id": 1, 

      "name": "Cultura" 

    }, 

    { 

      "id": 2, 

      "name": "Diversão" 

    }, 

    { 

      "id": 3, 

      "name": "Sabores" 

    } 

  ] 

} 

 

 

Todas as operações da API interna estão preparadas e configuradas para devolver uma estrutura de 

objectos JSON como a representada na tabela 4.3. A seguinte lista explica com maior pormenor o 

significado de cada uma das propriedades: 
 

• status: O estado do pedido REST (200 significa OK - com sucesso). 

• message: A mensagem que acompanha o status anterior. 

• data: Onde o resultado da resposta vem definido. Normalmente dentro deste objecto vem um 
array de resultados com o conteúdo que importa mostrar a quem consume a API. 

 

4.2 API's externas 

Optou-se por desenvolver a ligação de dados com API's externas do Google, porque: 
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• Existia a extrema importância de obter dados sobre POIs em tempo real, atualizados e em 

qualquer área geográfica, sendo teria de existir uma ligação entre a API interna referida na 

seção 4.1 e esses mesmos dados originários de fontes externas.  

• Era necessário obter dados com qualidade e de confiança, pois o objetivo deste modelo SR 

para roteiros turísticos não é vir a tornar a experência dos utilizadores que procuram conhecer 

um local ainda mais confusa. 

• A maioria dos projetos e artigos científicos estudados no capítulo 2, sempre que precisavam 

de aceder a dados de geolocalização e POIs, utilizaram API's externas do Google 
 

Pelas razões descritas, optou-se por desenvolver a ligação com base nas duas seguintes API's 

externas do Google: 

 

• Google Places API (http://developers.google.com/places, acedido a 9 de Maio de 2018) 

• Google Distance Matrix API (http://developers.google.com/maps/documentation/distance-
matrix, acedido a 9 de Maio de 2018) 

 

 

4.2.1 Google Places API 

 

A Google Places API é um serviço que a empresa Google disponibiliza a qualquer programador, com 

informações sobre locais, sejam eles estabelecimentos, localizações geográficas ou pontos de 
interesse. É um serviço gratuito até 1000 pedidos ao servidor por dia, o que tendo em conta o objetivo 

do presente trabalho é suficiente. Para concluir a configuração e a identificação junta da Google para 

utilizar esta API, teve que ser gerada uma API Key para ter acesso a todas as funcionalidades. 

 

Dentro do contexto desta API externa, existem vários serviços com diferentes tipos de informação, 

sendo que aquele que mais interessava implementar era o Place Search, com documentação online 

disponível em http://developers.google.com/places/web-service/search, acedido a 9 de Maio de 2018. 
Foi necessário estudar o Place Search através deste recurso de modo a entender o que se poderia 

retirar da mesma e, em termos de implementação, qual o formato do pedido e da resposta que deviam 

ser considerados e tratados na lógica de negócio da API interna. 

 

O  Place Search tem também vários subníveis de solicitações que podem ser executados e com 

diferentes tipos de informação. Apesar de se poder utilizar todos os tipos de solicitações, foi tomada a 

decisão de utilizar apenas a NearBy Search. Com a NearBy Search é possível obter: 

• Uma lista de locais com informações resumidas sobre os mesmos. 

• Dentro de uma área geográfica específicamente definida. 
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Tabela 4.4 - Exemplo de resposta JSON a um pedido NearBy Search 
Fonte: Elaboração própria 

Resposta JSON 

{ 

  "html_attributions": [] 

  "results": [ 

    { 

      "geometry": { 

        "location": { 

          "lat": 38.7148135, "lng": -9.1436183 

        } 

      }, 

      "icon": "https://maps.gstatic.com/mapfiles/place_api/icons/generic_business-71.png", 

      "id": "e7050ad1d69fb724d400bbb9c0b843ef0d7beb70", 

      "name": "Calçada da Glória Outdoor Art Gallery", 

      "opening_hours": { 

        "open_now": true, 

        "weekday_text": [] 

      }, 

      "photos": [ 

        { 

          "height": 4032, 

          "html_attributions": [ 

            "<a 

href=\"https://maps.google.com/maps/contrib/108277712240613356479/photos\">Peter Howie</a>" 

          ], 

          "photo_reference": "CmRaAAAAhljCM92vdc-

tLxS3hDQGFYkXnyZe7Tr0DVatnDg4xjn6ayqADoz77ZCvSX0eDo_yJ0qNm1ZZvSGn-

Vu5X4DgO3NiWIrWwzz7lXj8KoR1hDLj_1lXkMPzKpO6dD04XQLEEhBW1uXqFp1pjp8vB0XZQV_dGhSmOtEqt_VE4W7Q

89DnGnZviL2Wdg", 

          "width": 3024 

        } 

      ], 

      "place_id": "ChIJI7AhRYAzGQ0RmAXdBJtCFAE", 

      "rating": 5, 

      "reference": 

"CmRRAAAAbkG4noE8tiiBwTwvOjQ4J2iKugLnZ5JcOpdpXINdrA8YsygDzbSdQ712IkcISZLdGZ4d_6X-onIaJlVwq-

3syrpLo0EtKJrDWGgYngIS3GtV-

HsNSuINgtuwj37XDWOkEhAw_DA4cqWuUVHOdtrSBJoyGhRs3rZOoilSVEFxHrNdqbJUp1Jsaw", 

      "scope": "GOOGLE", 

      "types": [ 

        "art_gallery", 

        "point_of_interest", 

        "establishment" 

      ], 

      "vicinity": "Calçada da Glória 41, Lisboa" 

    } 

  ], 

  "status": "OK" 

} 
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Através da tabela 4.4 é possível verificar uma resposta no formato JSON a um pedido NearBy Search. 

Os pedidos são realizados via GET, através de um formato de URL como o seguinte: 

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/nearbysearch/json?location=38.734904,-
9.156488&rankby=distance&opennow&type=art_gallery&key=API_KEY , em que cada argumento 

corresponde ao seguinte: 

 

• location: A posição atual do utilizador que procura recomendações turísticas em formato de 

coordenada. 

• rankby: Tem o objetivo de devolver os resultados ordenados por próximidade, em que o local 
mais próximo do utilizador surge em primeiro. 

• opennow: É o argumento que permite aplicar o conceito de CA neste trabalho, sendo que ao 

enviá-lo nesta URL apenas são devolvidos estabelecimentos e locais que estejam em 

funcionamento no preciso momento em que foi realizada a pesquisa.  

• type: A categoria de locais pretendida pelo utilizador. 

• key: A API key que corresponde à identificação do programador (aqui ocultada). 

 

4.2.2 Google Distance Matrix API 

A Google Distance Matrix API é também um serviço disponibilizado pela empresa Google a qualquer 
programador, cujo principal objetivo é devolver a distância e o tempo de um percurso entre dois ou 

mais pontos (origem e destino). Tal como a Google Places API, este é também um serviço gratuito até 

1000 pedidos ao servidor por dia. Para concluir a configuração e a identificação junta da Google para 

utilizar esta API, teve que ser gerada uma nova API Key de modo a conseguir acesso a todas as suas 

funcionalidades. 

 

Foi também necessário estudar e perceber a estrutura da Google Distance Matrix API, que pode ser 
encontrada no endereço https://developers.google.com/maps/documentation/distance-matrix/, 

acedido a 9 de Maio de 2018.  
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Tabela 4.5 - Exemplo de resposta JSON a um pedido Distance Matriz 
Fonte: Elaboração própria 

Resposta JSON 

{ 

    "destination_addresses": [ 

        "Av. Fontes Pereira de Melo 20, 1050-010 Lisboa, Portugal" 

    ], 

    "origin_addresses": [ 

        "Avenida Ressano Garcia 22A, 1070-129 Lisboa, Portugal" 

    ], 

    "rows": [ 

        { 

            "elements": [ 

                { 

                    "distance": { 

                        "text": "1,3 km", 

                        "value": 1318 

                    }, 

                    "duration": { 

                        "text": "16 min.", 

                        "value": 981 

                    }, 

                    "status": "OK" 

                } 

            ] 

        } 

    ], 

    "status": "OK" 

} 

 

 

Através da tabela 4.5 é possível verificar uma resposta no formato JSON a um pedido NearBy Search. 

Os pedidos são realizados via GET, através de um formato de URL como o seguinte: 

https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?units=metric&origins=38.7350332,-

9.1585945&destinations=38.7291883,-9.1496438&key=API_KEY, em que cada argumento 

corresponde ao seguinte: 

 

• units: Unidades de medida para a distância. Neste caso, como queremos as mesmas em 

quilómetros e metros, o valor é metric. 

• origins: A coordenada de origem do percurso a calcular. 

• destionations: A coordenada de destino do percurso a calcular.  

• key: A API key que corresponde à identificação do programador (aqui ocultada). 

 

A razão pela qual é necessária a utilização da Google Distance Matrix API, é devido ao facto da Google 

Places API retornar a maioria dos detalhes sobre um determinado local, mas não ter a capacidade de 
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calcular distâncias e tempos entre dois locais. Através das distâncias e tempos  de cada um dos locais 

que vão constituir um roteiro turístico, é possível obter o tempo total que o utilizador vai gastar se 

decidir percorrer o mesmo. 

  

4.3 Base de dados 

Como indicado anteriormente, a base de dados que suporta a API Interna foi implementada no SGBD 

MySQL. Foram apenas necessárias quatro tabelas para dar apoio ao presente protótipo, sendo que 

as mesmas podem ser visualizadas na figura 4.3 através do respetivo diagrama entidade-relação. 

 

 
Figura 4.3 - Diagrama entidade-relação 

Fonte: Elaboração própria 
 

 

A presente estrutura de dados demonstra algumas decisões tomadas durante a fase de 

desenvolvimento do protótipo, nomeadamente a relação entre as entidades Category e GoogleType 

que contém dados estáticos e foram automaticamente preenchidos logo após a configuração nos 
servidores da API interna. Esses dados podem ser consultados nas figuras 4.4 e 4.5. 
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Figura 4.4 - Dados estáticos da tabela Category 

Fonte: Elaboração própria 
 

 
Figura 4.5 - Dados estáticos da tabela GoogleType 

Fonte: Elaboração própria 
 

O objectivo da entidade Category foi definir três categorias principais que o utilizador pode selecionar, 

durante o processo de criação de um roteiro turístico, no seu dispositivo móvel. Em relação ao objetivo 

da entidade GoogleType, foi mapear as categorias principais com outras sub-categorias. Esta última 
entidade contém as diferentes categorias que o Google Places API fornece. Pelo facto de haver uma 

relação entre ambas as entidades, esta deve-se ao facto de atribuir internamente um mapeamento de 

categorias. Por exemplo: 

 

• Para a Category "Cultura", estão mapeadas três sub-categorias na entidade GoogleType: 

"art_gallery", "church" e "museum". 

• Para a Category "Diversão", estão mapeadas três sub-categorias na entidade GoogleType: 

"amusement_park ", "night_club" e "park". 

• Para a Category "Sabores", estão mapeadas três sub-categorias na entidade GoogleType: 

"bakery ", "cafe " e "restaurant". 

 
Desta forma, foi possível oferecer ao utilizador um mais variado roteiro turístico sem que o mesmo se 

apercebesse, pois este apenas tem de selecionar qual Category está interessado em realizar como 

tema principal do seu roteiro. 
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Em relação às entidades Itinerary e ItineraryPoints, a sua relação é simples de detalhar, pois um 

roteiro turístico (itinerary) tem diversos locais de paragem (itinerary points). As mesmas servem para 

guardar toda a informação sobre cada roteiro criado no SR, para posteriormente estes dados servirem 

para a realização da experimentação dos resultados que estão descritos no capítulo 5. 

 

4.4 Aplicação móvel 

A aplicação móvel desenvolvida trata-se de um protótipo que permitirá avaliar o modelo conceptual do 

SR. Terá também a utilidade de servir para testes com utilizadores no final do estudo, visto que é aqui 
que os mesmos podem introduzir os seus parâmetros de entrada e, consequentemente, o sistema 

conseguir gerar os roteiros turísticos com base nos mesmos. 

 

Posto isto, optou-se por desenvolver a aplicação móvel com recurso à framework NativeScript porque: 

 

• A linguagem de programação base é JavaScript, sendo esta uma linguagem mais universal e 
que o autor deste trabalho tem mais experiência de utilização. 

• Torna mais rápido o seu desenvolvimento. 

• Facilidade de integração com APIs. 

 

4.4.1 Desenho da interface 

O desenho da interface teve em consideração a simplicidade e o aspeto minimalista da mesma. Existiu 

um cuidado especial na sua preparação visto que será o objeto de teste que acompanhará os 

utilizadores finais. A aplicação tem apenas quatro ecrãs, todos eles geridos pelo utilizador da aplicação, 

listados nos seguintes pontos por ordem sequencial: escolha de categoria (tema do roteiro), esolha do 

tempo disponível, aceitação da partilha do acesso à localização e um mapa com todo o roteiro 

calculado e pronto a ser realizado. 
 

Nas figuras 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 constam os desenhos da interface de cada um dos ecrãs em cima 

mencionados, realizados na ferramenta Fluid (https://www.fluidui.com, acedido a 2 de Maio de 2018). 

A captura da aplicação móvel real e a funcionar diretamente com a API interna do sistema, vai estar 

disponível no capítulo 5, no momento em que a mesma foi utilizada pelos utilizadores durante os testes 

de funcionalidade. 
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Figura 4.6 - Ecrã principal da aplicação móvel 

Fonte: Elaboração própria 
 

Na figura 4.6 temos presente o ecrã principal da aplicação móvel. Neste ecrã, o utilizador vai selecionar 

qual a categoria que naquele momento pretende, tendo em conta que esta opção é uma das que 
naturalmente influenciará o resultado da sugestão do roteiro turístico. Das três opções à escolha, só 

uma pode ser selecionada e, quando clica em "Avançar", o utilizador avança mais um passo. 

 

 
Figura 4.7 - Ecrã de seleção de tempo disponível 

Fonte: Elaboração própria 
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Com o ecrã que consta na figura 4.7, é possível ao utilizador escolher quanto tempo disponível tem 

para realizar um roteiro turístico naquele momento. Esta é também uma escolha que se vai refletir o 

percurso do roteiro, pois consoante o número de horas selecionadas, assim se obterá uma lista de 

POIs a integrarem no roteiro. 
 

 

 
Figura 4.8 - Permissão de acesso à localização 

Fonte: Elaboração própria 
 

 
Figura 4.9- Mapa com o roteiro sugerido 

Fonte: Elaboração própria 
 

 

Nas figuras 4.8 e 4.9 está disponível o processo de autorização e visualização do roteiro turístico que 

enfim foi criado e sugerido ao utilizador. Com o botão "Criar novo roteiro", o utilizador pode deixar o 

atual roteiro e criar um novo, seguindo outros parâmetros ou não. Esta interface inclui uma visualização 

orientada neste caso a um mapa fornecido pela Google. Este mapa contém os POIs marcados por um 
ponto, que sugerem ao utilizador um local de paragem. À medida que o utilizador se move, o mapa 

também acompanha o seu percurso, de modo a guiá-lo como se de uma bússola de orientação se 

tratasse. 

 

As requisições às API's externas do Google para a obtenção de locais dentro das características 

selecionadas pelo utilizador, são realizadas logo após ao clique no botão "Ok" à questão "Permite que 

a aplicação aceda à sua localização?". Desta forma, caso seja intenção do utilizador cancelar e não 

aceitar este pedido, evitam-se requisições às API's externas, poupando tempo de execução e número 
de pedidos efetuados, que como já foi mencionado tem um limite diário a ser cumprido. 
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De referir ainda que a transferência e instalação da aplicação móvel pode ser feita a partir do sítio 

http://geocitiesapp.com/download , sendo as que as instruções de utilização estão descritas nessa 

mesma ligação. 

 

4.5 Conclusões 

Durante a fase de implementação do protótipo foi possível entender melhor o problema definido 

inicialmente. No que diz respeito às tecnologias utilizadas, principalmente a arquitetura que tanto o 

Symfony como o Doctrine ORM, com os seus conceitos básicos ajudaram a implementar, tornaram-se 
um grande impulso para que no final fosse desenvolvido um código fonte com qualidade e limpo, 

conforme refere Robert C. Martin (2009), "So if you want to go fast, if you want to get done quickly, if 

you want your code to be easy to write, make it easy to read.". 

 

De um modo geral, as representações algorítmicas e o restante do estudo realizado durante o modelo 

conceptual, permitiu estabelecer uma visão clara daquilo que eram o objetos iniciais a serem 

implementados para este modelo. Era importante que este capítulo ajudasse a realizar um bom 

protótipo, para que no capítulo 5 fosse possível ter esse mesmo objeto de teste, pois nesse momento 
é que se pode concluir tanto o modelo do SR como se, a nível de implementação, todos os requisitos 

ficaram positivamente a funcionar e prontos a receber a interação vinda desses mesmos testes.   
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Capítulo 5 

 

Resultados Experimentais 
 

Neste capítulo são apresentados os resultados experimentais do protótipo do modelo SR para roteiros 

turísticos. Foram realizados dois diferentes tipos de testes, perfomance e funcionalidade. Com os 

primeiros espera-se obter resultados acerca da perfomance da API e do servidor onde a mesma está 
alojada, de modo a perceber se o desenvolvimento e a estrutura do protótipo estabelecidos no capítulo 

4 foram efetuados de forma correcta. Os testes de funcionalidade pretendem validar o que os 

utilizadores pensam deste modelo de sistema de recomendação para roteiros turísticos, que tem como 

principais parâmetros os gostos pessoais, o tempo disponível e a localização atual do utilizador e no 

contexto que o rodeia. 

 

5.1 Testes de perfomance 

Nesta seção são apresentados testes de performance ao servidor onde está alojada a API interna da 

aplicação. Estes testes têm como base a API REST desenvolvida e serão feitos diversos pedidos às 

diferentes operações que nela estão contidas. Estes são testes de elevada importância pois espera-

se que o servidor responda o mais rápido possível aos seus intervenientes. Um sistema com as 

características indicadas, e que muito depende de API's externas para calcular e compor a sua 

informação, precisa que tanto as respostas externas como os cálculos sejam efetuados com a máxima 
brevidade. 

 

Em relação ao ambiente de testes, a API encontra-se alojada nos servidores da DigitalOcean 

(https://www.digitalocean.com/) e tem as seguintes características técnicas: 

 

• 512MB de memória Random Access Memory (RAM) 

• 20GB de espaço em disco 

• Sistema operativo Linux Ubuntu 16.04 

• Localizado fisicamente em Amesterdão, Holanda 

 
Para os testes de perfomance foi selecionada a aplicação JMeter disponível para download em 

https://jmeter.apache.org/, acedido a 10 de Maio de 2018. Com esta aplicação é possível efetuar testes 

de perfomance a todas as operações da API, sendo uma das opções o facto de poder escolher a 

quantidade de utilizadores virtuais a efetuarem chamadas simultâneas. Na figura 5.1 pode ser 

visualizada a interface geral da aplicação.  
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Figura 5.1 - Interface da aplicação JMeter 

Fonte: JMeter 
 

Um novo plano de testes foi criado na aplicação e contém as diferentes chamadas e argumentos 
necessários à sua realização. A primeira pilha de testes de perfomance que ocorreu está representada 

na tabela 5.1. 

 
Tabela 5.1 - Teste de perfomance para GET Categorias com 5 requisições 

Fonte: Elaboração própria 

Pedido 
Requisições 

Total OK % KO Média / ms Minímo / ms Máximo / ms 

[GET] 
Categorias 

5 5 0 916 557 1100 

 

 

Como os resultados indicam, este foi um teste tendo em conta cinco requisições simultâneas à 
operação GET Categorias. Esta é uma operação com um nível de complexidade muito reduzida, visto 

que neste momento existem apenas três categorias principais a serem listadas na aplicação móvel. O 

que este teste de perfomance nos indica é que, tendo em consideração estas condições, não haverá 

problemas de perfomance a serem reportados.  
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Tabela 5.2 - Teste de perfomance para GET Categorias com 10 requisições 

Fonte: Elaboração própria 

Pedido 
Requisições 

Total OK % KO Média / ms Minímo / ms Máximo / ms 

[GET] 
Categorias 

10 10 0 1855 1148 2349 

 
 

Efetou-se mais um teste de perfomance, desta vez o que mudou em relação ao teste anterior foi 

apenas o número de requisições simultâneas, que passou a ser o dobro. Com dez requisições os 

resultados continuam a ser positivos e os valores continuam dentro do parâmetros normais, como se 

pode verificar na coluna da média / ms, o valor que consta na tabela 5.2 é aproximadamente o dobro 

em relação ao mesmo valor na tabela 5.1. 

 
De seguida foram efetuados testes à operação mais complexa do modelo de SR, a criação de um novo 

roteiro turístico. Será esta a operação que, depois de saber todos os parâmetros de entrada que o 

utilizador escolheu, vai efetuar a criação de um novo circuito tendo em conta também as várias 

chamadas às API's externas da Google. Como se trata de uma requisição POST, é importante 

demonstrar qual a estrutura do pedido que foi enviada, como mostra a tabela 5.3. 

 
Tabela 5.3 - Pedido POST Itinerary efetuado à API 

Fonte: Elaboração própria 

Pedido 

{ 

    "category_id": 1, 

    "time_selected_by_user": 7200, 

    "latitude": 38.734904, 

    "longitude": -9.156488, 

    "test_session_uuid": "8b3a047a-5f72-11e8-9765-c4b301d4ee05", 

    "is_recreation": false 

} 

 
 

Segundo este cenário, vai-se proceder em primeiro lugar a cinco requisições simultâneas tendo em 

conta que se pretende obter um roteiro turístico cujo o tempo disponível do utilzador são 7200 

segundos (2 horas). 
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Tabela 5.4 - Teste de perfomance para POST Itinerary com 5 requisições e para 2 horas de tempo disponível 
Fonte: Elaboração própria 

Pedido 
Requisições 

Total OK % KO Média / ms Minímo / ms Máximo / ms 

[POST] 
Roteiro 

5 5 0 3024 2542 3448 

 

 
Como comentário aos resultados da tabela 5.4, tendo em consideração que se trata de uma operação 

sensível de escrita na base de dados e com chamadas a API's externas, os testes acabaram por correr 

acima das expetactivas inicialmente esperadas. O objectivo seguinta passa por aumentar para o dobre 

o número das requisições e analisar os resultados da tabela 5.5. 

 
Tabela 5.5 - Teste de perfomance para POST Itinerary com 10 requisições e para 2 horas de tempo disponível 

Fonte: Elaboração própria 

Pedido 
Requisições 

Total OK % KO Média / ms Minímo / ms Máximo / ms 

[POST] 
Roteiro 

10 10 0 5220 3638 6839 

 
 

Com os resultados da tabela 5.5, podemos afirmar que a perfomance da API continua num nível 

bastante positivo e sem apresentar problemas de perfomance que possam vir a ser corrigidos tendo 

em conta este contexto. 

 

No próximo teste de perfomance foi realizado, tal como nos dois anteriores, um POST à criação de 

novos roteiros. Porém, desta vez vamos aumentar o valor do tempo disponível de 2 horas para 8 horas 
(28800 segundos). A tabela 5.6 demonstra o comportamento da API e do servidor para um total de 

cinco requisições. O aumento do tempo comparativamente aos resultados da tabela 5.4 são evidentes, 

embora estejam proporcionalmente directos. Perante esta situação é conclusivo que o aumento do 

tempo disponível por parte do utilizador causa, naturalmente, impacto no cálculo final da criação de 

novos roteiros. 
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Tabela 5.6 - Teste de perfomance para POST Itinerary com 5 requisições e para 8 horas de tempo disponível 
Fonte: Elaboração própria 

Pedido 
Requisições 

Total OK % KO Média / ms Minímo / ms Máximo / ms 

[POST] 
Roteiro 

5 5 0 6480 4199 7810 

 
Tabela 5.7 - Teste de perfomance para POST Itinerary com 10 requisições e para 8 horas de tempo disponível 

Fonte: Elaboração própria 

Pedido 
Requisições 

Total OK % KO Média / ms Minímo / ms Máximo / ms 

[POST] 
Roteiro 

10 9 10 11201 7580 13783 

 

 

O último teste de perfomance, demonstrado na tabela 5.7, considerou o aumento do número de 

requisições para o dobro, relativamente ao teste anterior. Era de esperar uma carga proporcionalmente 

directa e de certo modo foi isso que voltou a acontecer. De notar que o servidor falhou pela primeira 

vez, uma das dez requisições não foi efetuada com sucesso devido a um erro 500 (erro interno do 

servidor). Este facto explica a sobrecarga sentida, o que por um lado não foi uma surpresa visto que 
se tratou de um teste bastante pesado e com escrita em diversas tabelas da base de dados. 

 

Os gráficos das figuras 5.2, 5.3 e 5.4 representam uma comparação de resultados obtidos entre os 

diversos testes de perfomance efetuados nesta seção. 

 

 
Figura 5.2 - GET Categoria (requisições x milisegundos) 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 5.3 - POST Roteiro (2 horas) (requisições x milisegundos) 

Fonte: Elaboração própria 
 

 
Figura 5.4 - POST Roteiro (8 horas) (requisições x milisegundos) 

Fonte: Elaboração própria 
 

 

5.2 Testes de funcionalidade 

De modo a validar o protótipo em termos de funcionalidade, foram realizados testes com um total de 
16 indivíduos: 10 do sexo masculino e 6 do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 18 e 

os 40 anos de idade. A amostra foi escolhida com pessoas a residir no concelho de Lisboa, devido a 

uma questão de proximidade geográfica com o autor deste trabalho e, por ser a capital do país, pela 

maior facilidade em encontrar POIs disponíveis a qualquer hora do dia para realizar os testes. Ainda 

em relação à amostra, foram escolhidos 16 indivíduos que tinham interesse na utilização de sistemas 

de recomendação para roteiros turísticos, pela razão do conhecimento atual que têm com sistemas do 

género e por demonstrarem gosto em participar em actividades do género. Todos os 16 indivíduos não 

tiveram qualquer contacto com o SR em estudo antes dos testes terem tido início. 
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O protocolo seguido nos testes tem como base a avaliação empírica, ou com utilizadores, por ser um 

método de avaliação de um sistema de recomendação testado com utilizadores reais. Desta forma é 

possível recolher, num ambiente controlado, dados relativos à forma como um utilizador interage com 

o sistema e quais os problemas com que se depara, sendo estes tipicamente imprevisíveis. Durante o 
processo de avaliação ter-se-à de garantir que não existem fatores externos ao sistema que possam 

provocar erros ou induzir o utilizador de que o problema teve origem na aplicação, como por exemplo 

a inexistência de internet ou problemas com o servidor. 

 

Por fim, o utilizador deve ser encorajado a pensar em voz alta sempre que o pretenda fazer, este é um 

ponto que o vai ajudar a pensar e a exteriorizar os seus pensamentos e, ao mesmo tempo, ajudar o 

entrevistador a perceber o que o utilizador realmente está a sentir no momento. 

 
De modo a garantir o sucesso e a transparência dos testes de funcionalidade, foi ainda explicado aos 

utilizadores os objetivos dos mesmos, com as directrizes seguintes: 

 

• O objetivo deste teste é avaliar o sistema, e não o utilizador. 

• O utilizador pode falar livremente. 

• Os resultados obtidos têm como único destino o melhoramento da interface. 

 

A realização das avaliações com utilizadores requer um planeamento rigoroso e antecipado da sessão 

de testes com os mesmos. Assim, a realização de um guião de testes, que pode ser consultado no 

Anexo D, tornou-se essencial. Na tabela 5.8 encontra-se resumido sucintamente os planos e objetivos 

a alcançar para cada um deles. 
 

Tabela 5.8 - Planeamento dos testes 
Fonte: Elaboração própria 

Atividade Objetivo 

Organização dos materiais 
• Realização do guião dos testes 

• Instalação da aplicação no dispositivo do utilizador. 

Preparação do local • Preparação do local físico onde se vai realizar os testes. 

Recrutamento de utilizadores 
• Recrutar pelo menos cinco utilizadores 

• Utilizadores com interesse em roteiros turísticos. 

Análise dos resultados 

• Perguntar se foi positiva ou negativa a experiência de 

utilização  

• Verificar se apontam problemas ou sugestões. 
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A realização dos testes teve como local geográfico a zona da Grande Lisboa. Todos os testes foram 

experimentados ao ar livre, pois é essa a essência de qualquer SR de roteiros turísticos, pois para se 

conhecer e visitar os locais, temos que chegar até eles, neste caso, a caminhar. Além disso, este é um 

sistema que depende do bom funcionamento do GPS de modo a obter mais precisão, por essa razão 
devem ser evitados obstáculos físicos que possam reduzir a força do sinal desta frequência, como por 

exemplo tectos ou paredes de edíficios. Esta é uma prática comum que, utilizadores acostumados a 

usar este tipo de sistemas, têm em mente. 

 

O guião de tarefas, disponível no Anexo D, serviu como guia durante a realização dos testes. Os 

utilizadores tinham, além da aplicação móvel, esta cábula que deviam seguir. O autor do trabalho 

acompanhou os utilizadores durante todo o percurso, mas nunca interviu para que não influenciasse 

os resultados experimentais. 
 

No Anexo E, estão representados os screenshots do protótipo final a funcionar nos dispositivos móveis 

dos utilizadores que efetuaram os testes. Estes mostram em concreto cada ecrã da aplicação, para 

que se tenha uma ideia, antes de apresentar os resultados da próxima seção, de todas as vistas que 

foram apresentadas durante os testes experimentais. Nestas figuras é também possível demonstrar 

que a forma visual como a informação é mostrada ao utilizador final é através de um mapa que contém 

os pontos que constituem o roteiro turístico. 

 

5.2.1 Resultados 

Os requisitos definidos na tabela 3.2 do capítulo 3, nomeadamente os que têm como interveniente o 

utilizador, foram os requisitos a ter em consideração nos resultados dos testes de funcionalidade. Estes 

são também os requisitos que fazem parte da base do presente modelo SR, definido ao início como 

objetivos principais a serem estudados e comprovados no final. Na listagem seguinte são recordados 

os 4 requisitos: 

 

• R1: O utilizador foi capaz de selecionar a categoria de roteiros 

• R2: O utilizador foi capaz de selecionar o tempo disponível que dispõe para realizar um roteiro 

• R3 (opcional): O utilizador foi capaz de voltar a gerar um novo roteiro caso o atual não seja do 

seu agrado 

• R4: O utilizador foi capaz de seguir as indicações do roteiro através de um mapa que contém 

os pontos a visitar e a sua posição atual 

  

O R3 é um requisito opcional, visto que apenas se verifica quando o utilizador decide procurar uma 

alternativa ao roteiro que inicialmente lhe foi sugerido. A tabela 5.9 demonstra os resultados obtidos 

tendo em conta cada um dos requisitos anteriormente definidos. 
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Tabela 5.9 - Resultado dos testes por requisito 
Fonte: Elaboração própria 

Requisito Sucesso (%) Insucesso (%) Não fez (%) 
Experiência de utilização 

Positiva (%) Negativa (%) 

R1 100 0 0 100 0 

R2 100 0 0 100 0 

R3 50 18,75 31,25 62,5 37,5 

R4 93,75 6,25 0 87,5 12,5 

 
Como comentário aos resultados experimentais obtidos na tabela 5.9, é de realçar o facto da taxa de 

sucesso para qualquer um dos 4 requisitos foi expressivamente positiva, sendo que nos valores menos 

altos, como o caso do R3, maioria da percentagem restante foi distribuída para a coluna "Não fez". Em 

relação ao R4, o requisito mais complexo do modelo por ter o mapa, apenas um utilizador não chegou 

ao fim do circuito, apresentando a razão de falta de tempo disponível para o concluir. 

 

Também existiram problemas que os utilizadores encontraram e, por vontade própria, informaram 

sobre os mesmos. Assim que uma situação deste tipo ocorre, deve ser escutada antenciosamente pois 
é a prova que algo pode não estar a funcionar perfeitamente. A tabela 5.10 refere todas as situações 

encontradas durante os testes, e que tem naturalmente ligação directa com os resultados obtidos na 

tabela 5.9. 
Tabela 5.10 - Problemas encontrados 

Fonte: Elaboração própria 

Problema Descrição 
Grau 

severidade 
(0 - 4) 

Total de 
utilizadores 

que 
reportaram 

Botão pouco 

intuitivo 

O botão "Criar novo roteiro", que surge no 

mesmo ecrã do mapa já com o roteiro 

constituído, leva os utilizadores a pensarem que 

vão criar um novo roteiro mas que o actual não 
é eliminado. 

3 8 

Informação 

incompleta no 

mapa 

O mapa que contém o percurso do roteiro indica 

os pontos de paragem e o caminho a seguir, 

porém seria interessante indicar o tempo 

restante e a distância percorrida. 

2 4 
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Em relação aos dois principais problemas encontrados, e referidos na tabela 5.9, o primeiro relata a 

situação de um botão que confundiu um considerável número de utilizadores, mais precisamente, 50% 

referiram exatamente o mesmo problema. Entende-se perfeitamente a razão da confusão causada e, 

por esse motivo também, foi considerado um grau de severidade 3, sendo que isso significa dar uma 
certa urgência a essa correção no futuro. O segundo problema encontrado também tem toda a razão 

de existir e seria sem dúvida um apoio bastante útil para os utilizadores durante os testes. No entanto 

o grau de severidade mais baixo justifica-se pelo facto de este ser um protótipo e não um produto final, 

onde o pretendido era somente perceber a utilidade do modelo na vida das pessoas e não 

funcionalidades extra. Porém, é sem dúvida um ponto a melhorar numa versão futura deste SR. 
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5.2.2 Reações dos utilizadores 

Durante o processo de "pensar em voz alta", que foi sugerido aos utilizadores no início dos testes, 
foram registados na tabela 5.11 os seguintes pontos. 

 
Tabela 5.11 - Reações de utilizadores 

Fonte: Elaboração própria 

Atividade 
Reações 

U.1 U.2 U.3 U.4 U.5 U.6 U.7 U.8 U.9 U.10 U.11 U.12 U.13 U.14 U.15 U.16 

Executou 

todas as 

tarefas? 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

As tarefas 

foram 
completadas 

sem 

assistência? 

Sim Não Não Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Número de 

ações 

erradas 

0 2 4 1 0 0 3 3 0 1 0 0 1 1 0 2 

Número de 

vezes que o 

utilizador 

demonstrou 

frustração 

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Situações 

insolúveis 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Perda de 

foco 
0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 

 
A tabela anterior reflete reações, por cada um dos dezasseis utilizadores, perante situações 

importantes de tomar nota, as positivas continuar que sejam assim, as negativas ter atenção no futuro 

e melhorá-las.  

 

Pontos positivos: 
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• A grande maioria dos utilizadores não precisou de ajuda para completar a tarefa até ao fim. 

• 100% dos utilizadores concluíram a tarefa. 

• Não houve ocorrências de problemas que não tivessem tido um solução. 

• Os utilizadores na sua maioria demonstraram foco no desenrolar dos testes. 

 

Pontos negativos: 

• Houve um número considerável de ações erradas. 

 

5.3 Conclusões 

Com os testes de perfomance efetuados, foi possível obter resultados bastante positivos tendo em 
consideração que algum dos testes tiveram uma carga elevada, o que demonstra que o modelo 

apresentado pode ser bastante útil na prática. Por outro lado, os testes de funcionalidade 

demonstrados na tabela 5.9 também foram bastante positivos, sendo que após os testes obtiveram 

percentagens de sucesso entre os 50% e 100% e taxas de experiência de utilização positiva entre os 

62,5% e os 100%.  

 

Porém vieram demonstrar que há alguns aspetos a melhorar no futuro. Os dois problemas apontados 

pelos utilizadores na tabela 5.10, vieram alertar para o facto dos utilizadores terem notado algumas 
questões confusas durante os testes, tais como um botão pouco intuitivo e informação (como o tempo 

restante) que não surgem no ecrã e que podia ter tornado a experiência de utilização ainda mais 

positiva. 
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Capítulo 6 

 

Conclusão 
 

No presente trabalho foi proposto um modelo de SR para roteiros turísticos que tivesse como base 

quatro pontos essenciais, de modo a tornar a experiência dos seus utilizadores diferente e o mais bem 

conseguida possível: os gostos pessoais, o tempo disponível, a sua localização atual e CA. Para além 
de traçar estes pontos essenciais que no fundo foram os objetivos propostos para o estudo, o capítulo 

1 também identificou resumidamente o panorama atual do sector turístico nacional, o que de certa 

forma fez o elo de ligação e tornou perceptível o problema em causa. 

 

No Capítulo 2 foi pesquisado e estudado um número considerável de artigos científicos e projetos 

semelhantes que contribuiram, essencialmente, para encontrar pontos positivos e negativos de cada 

um deles. Estes pontos foram fulcrais no sentido em que a comparação era o factor que trazia mais 

valor a este capítulo. Entender o que estava mal, mas também perceber o que estava bem. 
 

O estudo apresentado no modelo conceptual, capítulo 3, foi a base mais importante deste trabalho. Os 

diagramas do fluxo aplicacional, as representações algorítmicas e o levantamento de requisitos 

tornaram transparente o modo da resolução dos problemas identificados anteriormente e, a teoria aqui 

aplicada fez sobretudo refletir sobre as decisões de implementação que viriam a seguir. 

 

A implementação do protótipo tentou sempre basear-se no que foi definido no modelo conceptual. Este 
protótipo teve uma elevada importância durante o seu período de desenvolvimento, pois viria a servir 

de objeto de teste para os utilizadores no capítulo seguinte. Por esse motivo era importante que as 

funcionalidades nele implementadas estivessem à altura do conceito que se queria passar aos 

utilizadores.  

 

Por fim, com os resultados experimentais do capítulo 5, efetuaram-se testes de perfomance que 

trouxeram resultados bastante positivos e vieram comprovar que, o modelo conceptual idealizado para 

resolver o problema proposto esteve à altura apresentando sempre um número de requisições 
proporcional aos tempos de resposta do servidor e do algoritmo. No final do capítulo, os testes de 

funcionalidade tiveram como objetivo testar, juntamente com utilizadores finais, o modelo SR tendo 

como base as funcionalidades que tornaram este projeto trivial. Para estes testes, a forma visual de 

como a informação surgiu ao utilizador, foi através de um mapa com a indicação dos POIs que 

constituíam o roteiro turístico. Aqui os resultados obtidos foram bastante positivos, com percentagens 

de experiência de utilização do modelo por parte dos utilizadores entre os 62,5% e os 100%, o que 
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veio comprovar que este modelo de SR para roteiros turísticos pode vir a ser bastante útil nesta área 

científica. 

6.1 Trabalho futuro 

Os dois problemas detectados por utilizadores durante os testes funcionais e descritos na tabela 5.10: 

Botão pouco intuitivo e informação completa no mapa, obtiveram, no mesmo capítulo, um grau de 

severidade de modo a serem corrigidos no futuro. Ambos são relativos a problemas de usabilidade. 

 

Em termos funcionais, existem pontos bastante interessantes a implementar no futuro: 

 

• Tempos médios de visita em cada POI: Com esta funcionalidade é possível oferecer aos 
utilizadores um tempo estimado de roteiro muito mais fiável, uma vez que, para além do tempo 

médio a caminhar entre cada POI, também se devem contar os tempos de paragem. Esta pode 

ser uma funcionalidade com alguma complexidade algorítmica acrescida. Para tal deve ser 

estudada uma forma de obter estes tempos de forma mais eficiente possível, de modo a não 

afetar a perfomance do trabalho já realizado. 

• Meteorologia: Esta foi uma sugestão mencionada por 21,2% dos inquiridos ao questionário 
localizado no levantamento de requisitos do capítulo 3. Esta é uma funcionalidade que tornaria 

mais completo o conceito de CA que atualmente conta apenas com a pesquisa de locais que 

estejam abertos naquele determinado momento. Devolver condições meteorológicas num 

determinado momento aos utilizadores, pode ser bastante útil na hora de escolher um roteiro. 

• Lista de roteiros: Neste momento a única forma visual oferecida aos utilizadores é através de 
um único roteiro que aparece num mapa sem opção de escolha. Com uma lista de vários 

roteiros, criados através dos mesmos parâmetros, é possível fornecer mais opções de escolha 

e, ao mesmo tempo, eliminar o botão "Criar novo roteiro" que foi um dos problemas detectados 

pelos utilizadores nos testes de funcionalidade.  
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Anexos 
 

Anexo A - Investigadores 
 

Tabela A.1 - Resumo do perfil de cada um dos três investigadores 
Fonte: Elaboração própria, a partir da ferramenta Google Scholar disponível on-line 

Investigador Localização Descrição 

Vincent S. Tseng 

(H-Index = 39) 
Tainan, Tailândia 

Professor e investigador na área da Engenharia Informática 

na National Chiao Tung University na Tailândia. Algumas 

das suas publicações mais recentes estão relacionadas com 

algoritmia para roteiros turísticos sendo que, por esse 

motivo, é apontado como um investigador numa área 
científica muito relevante para o meu caso de estudo. 

Evaggelos 

Spyrou 

(H-Index 15) 

Kefalonia, Grécia 

Professor assistente de Informática e Telecomunicações na 

NCSR - “Demokritos” em Atenas, Grécia. O seu foco de 

investigação está baseado na obtenção de dados e context 

aware, onde apresenta artigos que se aplicam ao turismo e 

a roteiros. 

Torsten Braun 

(H-Index 40) 
Bern, Suíça 

Professor e investigador da área de Engenharia Informática 

a lecionar na Universidade de Berna, Suíça. Existem artigos 

relacionados com programação mobile e context aware de 

sua autoria e relevantes para este tema. 
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Anexo B - Conferências / Revistas científicas 
 

Tabela A.2 - Descrição das três conferências / revistas científicas 
Fonte: Elaboração própria 

Conferência / Revista Descrição 

International Conference on 

Mobile Data Management 

Esta é uma conferência que terá a sua 19ª edição em Aalborg, 

Dinamarca. Nas edições anteriores encontram-se artigos 

relacionados com programação para dispositivos móveis e 

computação pervasiva, sendo um repositório muito útil no 

momento em que escolhi artigos relacionados com o meu 

tema. 

International Conference on 

Computer and Information 
Technology 

Neste repositório encontram-se artigos técnicos muito úteis 

para o desenvolvimento de aplicações móveis, sendo a 
maioria deles com conteúdo mais prático do que teórico. 

IET Intelligent Transport 

Systems 

Revista científica focada no sistema de transportes públicos. 
Contém artigos relacionados com aplicações móveis e 

também com o planeamento de roteiros turísticos, sejam eles 

através de transportes ou mesmo caminhadas a pé. 
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Anexo C - Questionário 
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Figura A.1 - Questionário 
Fonte: Elaboração própria 
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Anexo D - Guião de testes 
 

Caro utilizador, 

 

Em primeiro lugar quero agradecer a sua participação neste teste de funcionalidade. 

Antes de iniciar o teste é importante referir: 

• O objetivo deste teste é avaliar o sistema, e não o utilizador. 

• Pode falar livremente e sempre que pretender. 

• Os resultados obtidos têm como único destino o melhoramento da interface do sistema. 

 

Este teste consiste em avaliar um modelo de um sistema de recomendação de roteiros turísticos, cujo 
o principal objectivo é a sugestão de um roteiro com base em certos parâmetros introduzidos por si. 

 

Para que seja possível efetuá-lo, devem ser seguidos os seguintes procedimentos: 

• Deve autorizar a instalação, no seu dispositivo móvel, da aplicação para testes. 

• Certificar-se que tem ligação à Internet 3G ou 4G no seu dispositivo móvel. 

• Seguir o guião de testes. 

• Obter sempre as suas opiniões e comentários sobre o que se vai sucedendo. 

 

A sua contribuição será certamente muito importante para este trabalho. 

Mais uma vez muito obrigado pelo seu tempo e boa sorte! 
 

Guião: 
1- Entre na aplicação que corresponde ao protótipo 

2- Crie um roteiro turístico respondendo às questões 

3- Se estiver satisfeito(a) com o resultado, realize o percurso com a ajuda do seu dispositivo móvel 

4- No final do percurso, sem desligar a aplicação, avise o autor do protótipo que finalizou o teste 

5- Desligue a aplicação  
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Anexo E - Screenshots da aplicação móvel 
 

 
Figura A.2 - Escolha da categoria do roteiro 

Fonte: Elaboração própria 
 

 
Figura A.3 - Escolha do tempo disponível 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura A.4 - Pedido de activação de localização 

Fonte: Elaboração própria 
 

 
Figura A.5 - Aviso de falta de conexão com a internet 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura A.6 - Mapa com o roteiro criado 

Fonte: Elaboração própria 
 

 
Figura A.7 - Mapa com ponto de localização atual do utilizador 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura A.8 - Mapa com ponto de localização do primeiro POI 

Fonte: Elaboração própria 
 


