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Abstract 

Over the last few years, the Internet has increasingly assumed an important role in the dissemination 

of all sorts of information with resource to personal computers. With the most recent technological 

development, emerged a whole set of devices with different dimensions, orientations and screen 

resolutions which allow the access to the Internet from anywhere. For that reason, it has become 

essential for websites to provide information in a suitable format for every device, in a responsive 

approach. 

The Forecast MARETEC website was inadequate for most of the new devices, with poor presentation 

of the expected graphic results, in virtue of not being able to access all the necessary options and having 

little detail. Such status made the presented information incomprehensible in smaller devices. This work 

envisioned a redesign of the previous website in a way that adds responsivity to it. 

Capitalizing on recent web tools and frameworks, the implemented solution was based on the type 

of information already available and on the structure of the previous solution. It created a base interface 

with a map adaptable to the screen, in which can be displayed map domains, stations, and all the other 

options, such as widgets or buttons that come up with dialogs or dropdowns. Not only result maps, but 

also charts are now adjustable according to the screen dimension and orientation. 

Despite users being able to check effectively the information available in different devices, user 

testing has allowed to identify some problems that we present solutions. 

 

Keywords: MARETEC, responsivity, web development, environmental/meteorological information, 

maps, charts  
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Resumo 

Ao longo dos últimos anos, a Internet tem assumido cada vez mais um papel importante na 

divulgação de todo o tipo de informação, com recurso a computadores pessoais. Com a evolução 

tecnológica mais recente, surgiu todo um conjunto de dispositivos com diferentes dimensões, 

orientações e resoluções de ecrã que permitem aceder à Internet em qualquer lugar. Tornou-se, por 

isso, indispensável que os websites apresentassem a informação de forma adaptada a qualquer 

dispositivo, recorrendo a uma abordagem responsiva. 

O website Forecast MARETEC era inadaptado à maioria dos novos dispositivos, existindo deficiente 

apresentação dos resultados gráficos esperados, em virtude de não se conseguir aceder a todas as 

opções necessárias e de haver pouco detalhe. Tal tornava a informação apresentada incompreensível, 

em dispositivos de menores dimensões. Este trabalho visou um redesenho do anterior website, por 

forma a adicionar-lhe responsividade. 

Fazendo-se valer de ferramentas e frameworks web recentes, a solução implementada teve por 

base o tipo de informação já disponibilizada e a estrutura da solução anterior. Criou-se uma interface 

base com um mapa adaptável ao ecrã, na qual se podem representar quer domínios referentes a mapas 

quer estações, e todas as restantes opções, como widgets ou botões que fazem surgir diálogos ou 

dropdowns, surgem sobre este. Tanto os mapas-resultado, como os gráficos são agora dimensionados 

de acordo com a dimensão e a orientação do ecrã. 

Apesar de os utilizadores conseguirem agora consultar mais eficazmente a informação 

disponibilizada em diferentes dispositivos, a realização de testes com utilizadores permitiu identificar 

alguns problemas de que apresentamos soluções. 

 

 

Palavras chave: MARETEC, responsividade, desenvolvimento web, informação 

ambiental/meteorológica, mapas, gráficos  
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1. Introdução 

1.1. Contextualização 

Ao longo dos últimos anos, a Internet tem vindo a assumir cada vez mais um papel preponderante 

em todas as áreas do conhecimento como meio de difusão de informação. Se, primeiramente, a 

abrangência era bastante limitada, entre apenas meios militares e de investigação de alto nível, a partir 

de meados dos anos 90, com o surgimento dos ISPs, num enquadramento comercial, inicia-se, a pouco 

e pouco, uma expansão ao utilizador comum [1]. Deste modo, a informação passou a poder circular 

instantaneamente, por todo o mundo, após a sua produção, podendo ter as mais diversas aplicações. 

O crescimento exponencial e a abrangência universal que a Internet tem vindo a verificar em termos 

do número de utilizadores [2] são reveladores da forma como se tem consolidado globalmente como 

plataforma poderosa que influenciou e modificou definitivamente a forma de se fazer negócio e a forma 

como comunicamos. Observe-se que, se, em Junho de 2008, apenas 21,9% da população mundial 

tinha acesso à Internet, em Junho de 2018, essa percentagem aumentara para 55,1% [3]. A uma escala 

global, o acesso à Internet cada vez mais generalizado e a disponibilização de uma cada vez maior 

diversidade de conteúdos foi uma mais valia, uma vez que, desta forma, passou a haver acesso a 

informação que, de outro modo, jamais ocorreria, potenciando, assim, um aumento das possibilidades 

de pesquisa e de estudo e, por outro lado, um aumento do conhecimento pessoal. 

Tendo em conta que, com a evolução da Internet, boa parte da informação passou a estar também 

acessível a um conjunto de utilizadores comuns não peritos, foi-se tornando cada vez mais importante 

que a informação fosse disponibilizada na forma mais adequada, compreensível, visualmente apelativa 

e tendo em conta as possibilidades tecnológicas do momento. É importante entender que nem todos 

dominam as novas tecnologias de igual forma e que, nestas, nem todos conseguem procurar, encontrar 

e interpretar informação com as mesmas eficiência e facilidade. Deste modo, foi-se afigurando 

necessário que quem disponibiliza informação com o intuito de ser recebida e observada por todos 

tivesse em consideração todos estes aspetos, apostando em conteúdos que, ao mesmo tempo, 

cativassem o utilizador e fossem facilmente entendíveis, não fazendo o utilizador sentir-se frustrado, e, 

por outro lado, conseguissem transmitir adequadamente toda a informação pretendida. 

 A World Wide Web (WWW), constituindo um sistema de documentos e outros recursos, acessíveis 

com recurso a um navegador (browser), apresenta-se como a parte mais proeminente da Internet. 

Desde o seu início, potenciou a publicação de informação acessível a qualquer um, em qualquer 

momento [4]. Tendo em consideração este facto e o que já foi referido anteriormente, o Web Design é 

pois uma atividade que tem de se centrar na perspetiva do utilizador. Por essa razão, exige-se uma 

preocupação com a facilidade com que os utilizadores executam as suas tarefas, com o aspeto do que 

é apresentado e com a destreza com que os utilizadores localizam e interpretam informação [5]. 
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Observe-se que, atualmente, novidades tecnológicas surgem a cada dia que passa: temos ao dispor 

uma imensidão de dispositivos que são desenvolvidos e utilizados para aceder à Internet, dispositivos 

esses com diferentes vistas, orientações e resoluções de ecrã. O rápido avanço destes dispositivos 

contribuiu para um aumento do número de utilizadores que acedem à Internet em todo o mundo. 

Contudo, este facto veio adicionar uma preocupação adicional quando se faz Web Design. Se, 

anteriormente, os Web Designers não precisavam de ter em consideração como um website iria 

aparecer em diferentes clientes, uma vez que a maioria dos utilizadores acediam a partir de 

computadores de secretária, nos dias de hoje, têm de lidar com os diferentes tecnologias e dispositivos 

de visualização [6]. 

A acompanhar a evolução dos dispositivos, também as normas e as tecnologias para a criação de 

conteúdos e para a publicação dos mesmos evoluíram significativamente. 

 

1.2. Motivação 

É no enquadramento de todos os aspetos já apresentados que surge o presente trabalho. Com ele, 

pretende-se, principalmente, a resolução dos problemas de inadaptação às exigências atuais do 

website Forecast do grupo MARETEC (Marine, Environment & Technology Center) – 

forecast.maretec.org – que mais adiante se detalham. O MARETEC é um laboratório do Instituto 

Superior Técnico que se dedica ao estudo de sistemas ambientais através de uma abordagem 

compreensiva da água, do solo e da atmosfera, produzindo informação de carácter meteorológico e 

ambiental, quer a nível dos solos, quer a nível das águas (rios/bacias hidrográficas e mar) 1. Já o 

website Forecast deste grupo constitui o meio de divulgação e apresentação da referida informação, 

no enquadramento de modelos de previsão que agrega. Deste modo, apresenta a evolução temporal 

de diferentes variáveis, recorrendo ao registo histórico de valores e aos modelos de previsão, em 

mapas legendados de diversas áreas ou domínios geográficos e em gráficos referentes a séries 

temporais, para uma análise mais particular, evolutiva e comparativa, em estações ao largo das costas 

portuguesa e espanhol ou no interior. 

As já referidas exigências atuais criam a necessidade de apresentar de forma clara e fácil a 

informação ambiental e meteorológica em dispositivos de tamanho e capacidade variáveis. Esta 

informação foi, até agora, apresentada de forma muito complexa e deficientemente disposta nos 

diferentes ecrãs. Pretendeu-se, deste modo, dar resposta, pois, a questões relacionadas com o Web 

Design e com a sua adequação às possibilidades tecnológicas atuais, em todas as suas vertentes, mas 

mais em concreto, a nível da adaptação do website existente a diferentes dispositivos, com as mais 

diversificadas características. A necessidade de foco nesta questão está relacionada com o facto de, 

nos dias de hoje, essa imensidão de dispositivos com características tão diferentes estar disseminada 

entre a generalidade da população, que utiliza esses dispositivos para aceder a todo o tipo de 

 

1 Informação disponível em http://www.maretec.org/ 
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conteúdos e informação. Deste modo, torna-se imperativo que, genericamente, as abordagens de 

construção de websites tenham em consideração que existe uma grande variabilidade da resolução e 

do tamanho do ecrã, a nível dos dispositivos móveis (tablets, smartphones) que os utilizadores utilizam 

e que o conteúdo desses mesmos websites se deve reajustar, por forma a apresentar de forma eficiente 

e compreensível a informação essencial, em todos os dispositivos. É esta a preocupação mais recente 

do Web Design [6]. 

Tendo por base as motivações explicitadas, inserem-se na nova realidade um conjunto de técnicas 

utilizadas para desenvolver um único website que se adapta aos diferentes dispositivos e é capaz de 

se remodelar e reajustar, de acordo com as diferentes resoluções, orientações e dimensões de ecrã 

[6]. Daí, surge a abordagem Responsive Web Design (RWD). A aplicação do termo “responsivo” está 

precisamente relacionada com a necessidade de resposta apropriada de um website – a remodelação 

e o reajuste –, perante diferentes realidades tecnológicas. 

 

1.3. Definição do problema 

Do ponto de vista global, o problema passou pela apresentação do website Forecast MARETEC – 

forecast.maretec.org –, sujeito, neste projeto, a um profundo redesenho, dado que era, até então, 

inadaptado à maioria dos dispositivos de visualização e existia deficitária apresentação dos esperados 

resultados gráficos com a informação pretendida pelos utilizadores: nem sempre se conseguiam obter, 

em virtude de não se conseguir aceder a todas as opções necessárias, para o caso de algumas 

dimensões de ecrãs e, quando se obtinham, existia pouco detalhe e a informação era incompreensível 

para um utilizador que recorresse a um dispositivo que não fosse um computador de secretária ou um 

computador portátil. Tendo sido originalmente desenhado a pensar num ecrã de um computador 

pessoal, verificava-se que o conteúdo apenas se adequava com razoabilidade a este tipo de ecrã e 

não aos de outros dispositivos, como telemóveis e tablets. 

 

1.3.1. Relevância 

Nos dias de hoje, é particularmente importante que um website esteja apto a ser visualizado em 

qualquer dispositivo, incorporando, deste modo, a abordagem RWD. Recorde-se que a maioria dos 

dispositivos móveis permitem aceder, em qualquer lugar e a todo o momento, aos conteúdos 

disponibilizados na web, trazendo maior comodidade e liberdade de acesso aos utilizadores, e observe-

se que, segundo relatórios, pelo menos 65% das pessoas com idade entre os 16 e os 29 anos estão 

correntemente a aceder à Internet recorrendo a dispositivos móveis [7]. Se um website não estiver 

devidamente preparado, os utilizadores não conseguirão tirar partido dessas vantagens. Assim, 

possivelmente, sentirão dificuldades a visualizar ou a aceder à informação e aos conteúdos que 

pretendem, se não puderem recorrer a um computador pessoal e utilizarem um dispositivo móvel. A 
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experiência proporcionada será má e, possivelmente, por esse motivo, os utilizadores serão levados a 

desistir e a procurar outras alternativas que satisfaçam essas necessidades. 

Tendo em conta o observado, enquadrava-se, pois, a este nível, como vantagens da aplicação do 

RWD, a disposição do conteúdo de uma única página para vários dispositivos, com ajuste e 

dimensionamento automáticos do mesmo ao ecrã, em vistas equivalentes, tornando a visualização e a 

leitura agradável, sem a necessidade de existir uma cópia diferente da página (que teria de ser mantida 

e editada independentemente) para cada vista; a experiência dos utilizadores ser mais agradável e 

confortável, sem a necessidade de variar o zoom ou de arrastar a página para alcançar determinados 

pontos ou elementos da mesma; a possibilidade de elementos não essenciais nos ecrãs pequenos 

poderem ser escondidos, por forma a criar espaço para elementos mais importantes; a disposição de 

botões e links de tamanhos adequados ao toque para utilizadores em dispositivos móveis; a eliminação 

da necessidade de gastar tempo e dinheiro com a manutenção de uma versão mobile distinta [6]. É 

nestes aspetos que reside a relevância do nosso tratamento do problema enunciado. 

 

1.4. Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma solução que permitisse a disponibilização e a 

apresentação de informação relevante de carácter meteorológico e ambiental do website Forecast 

MARETEC, de forma simples e eficazmente compreensível, adaptando-se à grande diversidade de 

características dos dispositivos de visualização atualmente existente. Este trabalho pretendeu resolver 

o problema do website anterior, que apresentava a referida informação de forma complexa e inadaptada 

à maioria dos dispositivos. Procurou-se que tudo isto se desenvolvesse numa ótica centrada no 

utilizador, tentando responder e estar de acordo com as suas exigências, capacidades e conhecimento. 

Se, por um lado, deve ser fácil e clara, para qualquer utilizador, a forma de alcançar toda a informação 

pretendida, por outro teve de se ter em atenção que uma boa parte dos utilizadores utiliza apenas 

dispositivos móveis, havendo, por esse motivo, a necessidade de identificar a informação mais 

relevante a apresentar, em dispositivos de menores dimensões, face a outra que pudesse ser oculta. 

Deste modo, adequou-se a apresentação de informação e a interação necessária para a alcançar, por 

forma a estarem adaptados, na globalidade, a todos os dispositivos. Importante denotar que, com isto, 

não se procedeu a alterações à estrutura básica do website, nem no que diz respeito à navegação e à 

funcionalidade. Esta opção de trabalho teve por base a vontade expressa do grupo MARETEC, que 

observa que as pessoas já reconhecem nas funcionalidade e estrutura atuais uma forma acessível de 

encontrar e interpretar informação, mas também no facto de o foco primordial deste trabalho ser 

adicionar responsividade ao website existente. 

Não passou por objetivo deste trabalho desenvolver novas formas e soluções para o tratamento de 

informação, tendo em vista a produção de resultados gráficos para apresentação ao utilizador. Contudo, 

no decorrer do trabalho, ainda que mantendo o atual processo produtivo, tomou-se como objetivo 

procurar adaptar a apresentação dos resultados por forma a permitir mais eficazmente encontrar, 
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entender e interpretar a informação pretendida, ora melhor formatando os resultados, ora 

redimensionando e relocalizando a sua disposição. Admite-se que a necessidade de uma solução 

diferente existe, uma vez que, atualmente, os resultados gráficos produzidos apresentam problemas, 

que serão abordados mais à frente. Estas questões têm origem no processo produtivo atual, no entanto, 

não se enquadram no Responsive (Re)Design. 

Não foi também alvo de tratamento, no enquadramento desta abordagem, o website “parceiro” 

Weather Forecast – meteo.tecnico.ulisboa.pt –, que, embora esteja associado ao que é objeto deste 

trabalho, é independente e destinado exclusivamente à apresentação de previsões meteorológicas. 

Para além disso, embora revele ainda alguns problemas relevantes, já foi alvo de uma intervenção 

recente que o melhorou e o tornou algo responsivo. No entanto, será uma possibilidade futura a 

extensão, ao mesmo, do trabalho realizado no website Forecast MARETEC, resolvendo, deste modo, 

os problemas que subsistem e uniformizando toda a estrutura de páginas, no que toca ao aspeto visual 

e à apresentação de informação. 

 

1.5. Definição da solução 

A solução intitula-se Maretec Responsive (Re)Design. Procurou-se resolver os problemas 

enunciados, recorrendo, como o próprio título sugere, a uma abordagem RWD. Mais concretamente, 

pretendeu-se recriar o website Forecast MARETEC, aplicando os princípios de responsividade, 

mantendo a estrutura da solução anterior e o tipo de informação que é disponibilizada. Tenha-se em 

consideração que, na solução anterior, não estava contemplada qualquer necessidade de resposta do 

website aos diversos requisitos já enumerados, constituindo uma solução estática: um antónimo do que 

agora se pretendeu. 

Por forma a obter uma solução que se adequasse o melhor possível e resolvesse eficazmente os 

diferentes problemas, orientou-se o trabalho segundo um método que envolveu diferentes fases. No 

início, analisou-se o contexto atual associado direta ou indiretamente ao tema, com a análise de 

diferentes soluções já existentes, bem como com a identificação de problemas e necessidades. 

Identificaram-se os principais utilizadores como especializados em áreas ambientais e meteorológicas, 

porém procurou-se dirigir o trabalho avaliando a possibilidade de se o fazer chegar e tornar acessível 

à comunidade em geral, aos utilizadores não peritos, alvitrando-se uma iniciativa de ciência cidadã. 

Partindo das necessidades e dos problemas identificados e dos principais objetivos, especificaram-se 

requisitos para uma nova solução que resolvesse esse conjunto de situações. Para averiguar a sua 

pertinência, partiu-se dos mesmos para se proceder à elaboração de alguns protótipos, com os quais 

se realizaram alguns testes e análises. Identificados, com esta etapa, alguns aspetos a melhorar, faltas 

e desadequações, os requisitos foram modificados, refinados e acrescentados. Daí, partiu-se então 

para o desenho de uma nova solução responsiva, averiguando-se e estudando-se constantemente a 

tecnologia disponível. Aquando do desenvolvimento, o trabalho foi sendo continuamente testado em 

diversos dispositivos – computadores de secretária (Windows), computadores portáteis (Windows), 
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smartphones e tablets (Android e iOS) –, recorrendo a diferentes browsers – Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Opera e Safari. No final, realizou-se um conjunto de testes com utilizadores, averiguando, deste 

modo, a facilidade com que os mesmos conseguiriam utilizar a nova solução, em contexto real. 

 

1.6. Organização do documento 

Este documento encontra-se organizado da seguinte forma: 

• Capítulo 1: apresenta-se uma análise introdutória que remete para os problemas-foco e 

enquadra o tema, define-se o problema e apresentam-se os objetivos do trabalho. 

• Capítulo 2: apresentam-se alguns trabalhos e serviços já existentes que se relacionam com 

o foco deste trabalho, bem como a solução anterior do Forecast MARETEC, e faz-se uma 

análise crítica comparativa, avaliando pontos positivos e negativos; 

• Capítulo 3: apresenta-se uma análise do enquadramento da nova solução, identificando 

utilizadores e dispositivos e especificando os requisitos. 

• Capítulo 4: apresenta-se a arquitetura e a análise das tecnologias e ferramentas utilizadas. 

• Capítulo 5: apresenta-se a solução desenvolvida, considerando os objetivos e os requisitos. 

• Capítulo 6: apresentam-se os métodos de avaliação da nova solução, bem como os 

resultados da mesma e respetiva apreciação crítica. 

• Capítulo 7: sumarizam-se aspetos determinantes deste trabalho, neste documento 

descritos e exploram-se as possibilidades de trabalho futuro associado.  
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2. Trabalho relacionado 

Neste capítulo, procurou-se, por um lado, explorar e analisar trabalhos e exemplos de serviços que 

se encontram relacionados com o nosso objetivo e enquadram alguns dos propósitos e funcionalidades 

existentes e pretendidos e, por outro, analisar mais detalhadamente o website Forecast MARETEC pré-

existente. Deste modo, procurou-se identificar aspetos positivos e aspetos negativos dessas soluções, 

recorrendo a uma apreciação crítica que permitiu ainda tirar partido da informação obtida para melhorar 

a nova solução. É importante relevar que as especificidades do trabalho que se pretendeu desenvolver 

levaram a que o número de trabalhos diretamente relacionados analisados fosse reduzido. 

 

2.1. Soluções existentes 

Seguidamente, apresenta-se a análise de trabalhos e serviços existentes que se encontram dentro 

do foco deste trabalho, ou seja, que enquadram a apresentação de resultados associados a diversas 

variáveis no contexto de modelos meteorológicos e ambientais, sob a forma de mapas e/ou gráficos. 

As soluções analisadas foram selecionadas pelas suas funcionalidades e disponibilidade. Neste 

quadro, procurou-se selecionar as soluções que possuíssem princípios de funcionalidade semelhantes 

e objetivos comuns e, por outro lado, soluções que, à semelhança do pretendido para a nova solução, 

estivessem disponíveis na forma de um website, acessível em diferentes dispositivos e plataformas, 

recorrendo a um browser. Privilegiou-se ainda que a análise focasse trabalhos já amplamente 

divulgados e utilizados, com um número de utilizadores regular e que são facilmente encontradas em 

pesquisas online. Tendo em conta os factos enunciados e que o que se pretendeu foi compreender a 

forma de apresentar dois tipos de resultados com esquemas de representação já bem estabelecidos, 

optou-se por analisar apenas serviços que já recorriam a uma forma de representação semelhante e 

não serviços referentes à análise ambiental e/ou meteorológica de forma genérica ou com outras 

especificidades ou formas de representação. Tendo em conta que isto propiciou uma escolha bastante 

mais limitada, para a presente análise, apenas se selecionaram dois serviços. 

Para cada solução, procede-se, em primeiro lugar, à apresentação da mesma, dos principais 

objetivos, funcionalidades, entre outros aspetos e, em seguida, faz-se uma análise mais detalhada dos 

prós e dos contras, tendo por base os critérios já apresentados. 

 

2.1.1. Marpocs 

O Marpocs é uma plataforma destinada a integrar resultados de modelos operacionais históricos 

(hindcast) e de previsão (forecast) para diferentes domínios espaciais: de circulação, meteorológicos e 

das ondas. Cingindo-se mais concretamente à sub-região do Oceano Atlântico que inclui Marrocos, 

arquipélagos da Madeira e das Canárias, esta plataforma foi criada tendo em vista responder às 
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necessidades de um maior controlo no que diz respeito aos derrames de petróleo e de outras 

substâncias nocivas, que constituem poluição em alto mar 2. Integra ainda a disponibilização de 

informação sobre a posição de embarcações e informações referentes às mesmas. 

 

No que diz respeito à análise, é possível observar resultados em mapas e gráficos. Estas diferentes 

formas de representação e apresentação de dados encontram-se em páginas diferentes. 

Em relação à página referente aos gráficos, após a seleção do domínio geográfico, seleciona-se a 

estação correspondente, de entre uma listagem textual, mas, primeiro, é necessário encontrar a 

variável pretendido, pois, para cada uma delas, existe uma listagem de estações. Imediatamente abaixo 

da listagem de estações surge, se existirem dados, o gráfico pretendido. 

Em relação à página referente aos mapas, existe a possibilidade de selecionar o domínio geográfico, 

informação adicional que se pretende ver como resultado nos mapas (embarcações e estações de 

monitorização), o modelo pretendido e, a partir daí, a variável a analisar. Os resultados são 

imediatamente mostrados no mapa que se encontra ao lado. A representação da informação sobre o 

mapa traduz-se numa solução que emprega várias camadas gráficas. Assim, cada camada associa-se 

a um dos tipos de dados representáveis já referidos. Na Figura 2.1, podemos observar uma 

representação desse género, sobre o mapa. No campo mais específico, é ainda possível selecionar 

índices de vulnerabilidade (socioeconómica, ecológica e ambiental) e de risco (acidentes de 

embarcação e contaminação), existindo, assim, um painel de controlo que permite mostrar, para 

diferentes locais, mapas relacionados com o risco associado a embarcações e à linha costeira. Como 

opções adicionais, é possível selecionar diferentes camadas-base de mapa (correspondentes a 

diferentes provedores de imagens de mapa) e existem controlos para selecionar diferentes momentos 

e observar a evolução do que se está a analisar. 

Por último, o que distingue este website é a possibilidade de realização de simulações referentes a 

possíveis incidentes, como os já descritos, tendo por objetivo estudar as consequências no ambiente, 

bem como identificar possíveis suspeitos como fontes do incidente. Nestas simulações, começa-se por 

indicar o tipo de incidente, identificando a substância envolvida, que pode ir desde diversos óleos e 

outras substâncias químicas até a um corpo humano. É depois necessário indicar onde e quando 

aconteceu o incidente, para se poder proceder à simulação. O emprego desta funcionalidade requer o 

registo no website. 

 

 

2 Informação disponível em http://marpocs.actionmodulers.com/ 
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Figura 2.1 – Interface do Marpocs na análise dos mapas, num computador pessoal 

Aspetos positivos: 

• O facto de o projeto se desenvolver com entidades parceiras diversas e geograficamente 

dispersas permite ter informação com várias proveniências referente a diferentes regiões e 

unificá-la, permitindo, desta forma, várias linhas de ação conjunta, naquele que é um dos 

grandes objetivos deste site: identificar fontes poluidoras. 

• A interface é agradável, eficiente e ágil. 

• A interface para consulta dos mapas é bastante interessante e interativa, uma vez que 

permite ter um mapa único, alternar entre vários fornecedores de mapas e apenas se 

modificar a informação que é sobreposta sobre esse mesmo mapa, como podemos 

observar na Figura 2.1Figura 2.1 – Interface do Marpocs na análise dos mapas, num 

computador pessoal. 

• Sobre os mapas: 

o Informação (camadas sobre os mapas) é automaticamente reajustada, de acordo 

com o nível de zoom. 

o Possibilidade de selecionar, numa barra de comando, momentos anteriores 

(informação histórica) e momentos futuros (previsões), observando imediatamente 

a informação correspondente sobre o mapa. 

o Possibilidade de iniciar uma animação a partir de qualquer um desses momentos e 

poder analisar a evolução, com a apresentação sequencial da informação 

correspondente, a intervalos de uma hora. 

o Possibilidade de alterar as propriedades de visualização a qualquer momento, 

inclusivamente no decorrer de uma animação. É possível mudar o domínio espacial, 

acrescentar informação adicional (como a localização de embarcações e de 

estações de monitorização), selecionar o modelo pretendido e modificar as 

variáveis. 

o Possibilidade de fazer download, como imagem, da observação atual do mapa. 

• Sobre os gráficos: 



10 
 

o Apresentação dos gráficos para os valores das diferentes variáveis de forma 

interativa. 

o Possibilidade de selecionar e modificar o período temporal, para cada variável. 

o Os gráficos reajustam-se adequadamente em dispositivos móveis e permitem uma 

observação clara. 

• Sobre as simulações: 

o Interface facilmente compreensível, seguindo uma ordem lógica – a escolha do tipo 

de substância e eventuais opções (o quê?), seguido da localização (onde?) e 

finalizando no momento (quando?) 

 

 

Figura 2.2 – Interface do Marpocs na análise dos mapas, num dispositivo móvel 

 

Aspetos negativos: 

• Apesar de agradável, a interface nem sempre é fácil de entender por completo, para quem 

não domina os conceitos. 

• Sobre os mapas: 

o Para utilizadores que não dominam a área, torna-se um pouco complexo aceder a 

certa informação: a necessidade de se escolher o modelo dificulta o acesso à 

escolha das variáveis, uma vez que modelos diferentes correspondem a variáveis 

e localizações também elas diferentes. Existem também determinadas 

propriedades que não são entendíveis pelo utilizador comum. 3 

 

3 A utilização, a representação e a interpretação dos índices de vulnerabilidade e de risco não são 
claras. Também não é entendível para todos os utilizadores como utilizar as camadas de simulação e 
as respetivas propriedades de visualização, Barrier, Plume Envelope e Plume Center Trajectory. 
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o Apesar de se reajustar, mostrando certo nível de responsividade, a interface num 

dispositivo móvel não é a melhor, uma vez que obriga o utilizador a scrolls 

constantes, se quiser modificar as propriedades de visualização e, de seguida, 

observar os seus efeitos no mapa. Por sua vez, este último, à partida, não se ajusta 

a uma visão de ecrã inteiro ou de grande parte do ecrã do dispositivo, na página. 

Tal problema pode ser observado na Figura 2.2. 

o Não é possível, mudar o tempo de visualização da animação. Só são permitidas 

animações com intervalos de uma hora, não sendo possível consultas cronológicas 

com intervalos maiores, como seria desejável para analisar a evolução de algumas 

variáveis. 

 

• Sobre os gráficos: 

o Os gráficos não são desenhados em área de visualização única. A página contém 

áreas de visualização para cada variável, sendo unicamente necessário selecionar 

a estação pretendida e modificar, se assim o utilizador o entender, o período 

temporal. Contudo, como se pode observar na Figura 2.3, tal obriga a fazer scroll, 

na busca da variável pretendida. Tal visualização é ainda mais desenquadrada e 

ineficaz num dispositivo móvel. 

o Para escolher uma estação, tem de se recorrer a uma listagem associada às 

variáveis, após a escolha do domínio. Tal não permite uma noção visual e 

geográfica da mesma, como se escolhêssemos num mapa. Para além disto, revela-

se ineficiente, tendo em conta que a estação só se escolhe para uma variável. Se 

se pretender analisar outra variável de seguida, na mesma estação, tem de se 

escolher de outra listagem essa estação. 

o Não é possível comparar graficamente (através da sobreposição de séries), a 

evolução de uma mesma variável, em diferentes estações. 

• Sobre as simulações: 

o É necessário ser utilizador registado para se usufruir desta funcionalidade. 

 

 

Figura 2.3 – Interface do Marpocs na análise dos gráficos dos diferentes variáveis referentes a uma 
estação, num computador pessoal 
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Concluindo: 

Positivamente, verifica-se que o website é coerente no que diz respeito ao design: as diferentes 

páginas assumem a mesma organização e um aspeto gráfico similar. Observa-se que existiu uma certa 

abordagem ao RWD, na medida em que os conteúdos se adaptam por forma a caber nos ecrãs de 

dispositivos móveis. Contudo, a preocupação com o tópico não foi além disso: verifica-se que não foi 

estudada a melhor forma de apresentação dos conteúdos, num dispositivo móvel. Na página dos 

gráficos, torna-se complicado alcançar o pretendido, principalmente num dispositivo móvel, na medida 

em que a listagem de áreas de desenho torna-se longa. Na página dos mapas, num ecrã de reduzidas 

dimensões, todos os itens surgem em coluna única, as opções de visualização e o mapa, que deveria 

ser elemento central da página. Por esse motivo, o utilizador vê-se obrigado a deslocar a página para 

baixo e para cima, se pretender modificar as opções. 

 

2.1.2. MetOceanView 

O MetOceanView é uma plataforma que integra e apresenta informação relativa a resultados dos 

modelos ambientais operacionais históricos (hindcast) e dos modelos ambientais operacionais de 

previsão (forecast), permanentemente atualizada. Fazendo parte de uma empresa alargada com 

diferentes focos no contexto da divulgação da informação meteorológica marítima, a MetOcean, esta 

plataforma engloba os respetivos serviços que são acessíveis livre e publicamente 4. Foi criada tendo 

em vista transmitir a informação ao utilizador comum, mas é também virada para sectores da indústria 

global que lidam diariamente com este tipo de informação. 

Diferentemente de outras plataformas, nesta, a informação gráfica, tanto para os modelos históricos 

como para os de previsão, é apresentada através da disposição de uma camada de imagens, em 

esquema tipo “ladrilho”, contendo a representação dos dados referentes às diferentes variáveis, 

sobreposta ao mapa. Podemos observar esse tipo de representação nas Figuras 2.4 e 2.5. 

Em termos territoriais, o MetOceanView disponibiliza informação bastante abrangente, a uma escala 

global, uma vez que utiliza modelos do mundo inteiro, apresentando diversa informação que se estende 

mesmo até todo o território do planeta. No entanto, para o caso dos modelos históricos, são 

apresentados, no mapa, domínios territoriais específicos, que remetem para modelos de ondas e de 

vento particulares, domínios esses a saber: Nova Zelândia (e alguns menores, incluídos), Indonésia, 

Índia, Golfo Pérsico, África Ocidental, Mediterrâneo e Mar do Norte.  

No que diz respeito a ferramentas e funcionalidades disponíveis e a resultados, esta plataforma 

apenas se subdivide em duas secções: a destinada aos modelos de previsão (forecast) e a destinada 

aos modelos históricos (hindcast). No que diz respeito às previsões, é possível navegar no mapa ou 

selecionar diretamente a região. Em termos da informação a apresentar, é possível selecionar a 

localização dos locais associados à previsão, a variável que se pretende analisar no mapa através da 

 

4 Informação disponível em http://metoceanview.com/ 
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sobreposição de camadas, escolher um possível esquema para a sobreposição de imagens de satélite 

com as nuvens e selecionar a sinalização, no mapa, de diferentes observações, bem como de perigos 

diversos. Uma boa opção de observação, nesta secção, é a possibilidade de animação, através da 

apresentação sequencial de resultados, havendo lugar a três casos para a animação: últimas 24 horas, 

próximas 48 horas e próximos 7 dias. Já em relação aos modelos históricos, as opções são diferentes. 

É possível selecionar conjuntos de dados específicos a apresentar sobre o mapa, sob a forma 

numérica. As restantes opções passam por selecionar uma variável para analisar, cujos dados se 

representam em camada sobre o mapa, e escolher um diferente período temporal a ter em 

consideração. É ainda possível mudar a camada-base do mapa. 

 

 

Figura 2.4 – Interface do MetOceanView na análise dos mapas, para as previsões, num computador 
pessoal 
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Figura 2.5 – Interface do MetOceanView na 
análise dos mapas, para as previsões, num 

dispositivo móvel 

 

Figura 2.6 – Interface do MetOceanView na 
análise dos mapas, para os modelos históricos, 

num dispositivo móvel 

 

 

Figura 2.7 – Interface do MetOceanView na análise dos mapas, para os modelos históricos, num 

computador pessoal 

 

Aspetos positivos: 

• O facto de, quer a nível histórico, quer a nível das previsões, agregar diferentes modelos 

que permitem mostrar ao utilizador informação, num mesmo ecrã, para praticamente todo 

o planeta. 

• Interface interessante e atrativa. O facto de, para ambas as páginas, a informação ser 

disponibilizada em camadas sobre um mapa é uma grande vantagem, sendo possível 

selecionar e modificar o que se quer e observar imediatamente os efeitos no mapa. O mapa 
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é único, em cada uma das páginas. Pela análise das Figuras 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, é possível 

observar estes factos. 

• Possibilidade de alterar as propriedades de visualização (o que inclui as variáveis em 

análise) a qualquer momento. 

• Informação (camadas sobre os mapas) automaticamente reajustada, em termos de detalhe, 

de acordo com o nível de zoom. 

• Para o caso da visualização dos modelos históricos: 

o Para utilizadores bastante familiarizados com o tópico, possibilidade de selecionar 

o conjunto de dados que lhe interessa, com foco localizado automático do mapa, se 

esses dados se referirem exclusivamente a uma área limitada da superfície 

terrestre. 

o Possibilidade de selecionar um mês específico para a visualização de informação. 

o Também para utilizadores avançados, o facto de se encontrarem desenhados no 

mapa as áreas referentes aos diferentes modelos, permitindo associar dados aos 

diferentes domínios geográficos. 

o Visualização do mapa, em versão desktop, bastante flexível, uma vez que este se 

adapta corretamente a uma área relevante e abrangente do ecrã. 

• Para o caso da página dos modelos de previsão: 

o Possibilidade de iniciar uma animação que permite visualizar a possível evolução 

da informação, de acordo com o tempo, através da apresentação sequencial. 

o Possibilidade de ativar uma camada que posiciona, no mapa, as diferentes 

estações meteorológicas ou meteorológicas-oceanográficas de previsão. 

o Seleção da variável a analisar imediata, tendo em conta que existe apenas uma 

listagem de variáveis visível. 

 

Aspetos negativos: 

• A necessidade de se ser utilizador registado para se usufruir da página referente aos 

modelos de previsão (forecast) e ter de fazer login todas as vezes que se a pretenda visitar. 

Encontrar a forma de realizar o registo, bem como, posteriormente, efetuar o login, não são 

também tarefas acessíveis, tornando-se morosa para quem pretende efetuar uma consulta 

rápida. 

• O facto de a informação histórica e a de previsão ter de ser observada e analisada em 

páginas diferentes. 

• A forma de alcançar a informação que interessa (os mapas) requer alguns passos que 

podem não ser facilmente captados pelos utilizadores. 

• A inexistência de uniformidade e coesão entre o design de cada uma das páginas que 

compõem o website. Através da comparação entre a Figura 2.4 e a Figura 2.7, podemos 

observar que existe uma grande diferença entre a página associada aos modelos históricos 
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e a associada aos modelos de previsão, quer em termos de aspeto, quer em termos das 

opções disponíveis e respetiva localização. 

• Apesar de incorporar a abordagem RWD, esta é deficientemente aplicada. Em ambas as 

páginas, observamos o ajuste dos conteúdos ao tamanho do ecrã e o mapa assume 

diferentes dimensões também de acordo com este. No entanto, como podemos observar 

na Figura 2.5, a página referente aos modelos de previsão não se adapta corretamente aos 

dispositivos móveis, uma vez que há apenas um redimensionamento dos conteúdos, sem 

a preocupação de as opções de escolha ao lado do mapa se poderem tornar reduzidas 

demais. Já, pela observação da Figura 2.6, que se refere à página dos modelos históricos, 

os conteúdos ajustam-se mais adequadamente aos dispositivos, sem a questão das opções 

ao lado do mapa se colocar. Contudo, o ajuste não é o mais correto. Observe-se que o 

mapa, que é onde consta a informação relevante, surge apenas numa pequena área. 

• Não existe possibilidade de exportar ou guardar diretamente qualquer conteúdo, como 

imagem. 

• No que diz respeito, em específico, ao caso da página referente aos modelos históricos: 

o Para utilizadores não especialistas no tema, selecionar a origem do conjunto de 

dados poderá ser algo não facilmente entendível. 

o As opções de visualização são poucas. Não existe possibilidade de animação ou 

de observação da evolução, bem como não existe a possibilidade de selecionar 

outras camadas: localização de estações ou outras observações. 

• No que diz respeito, em específico, ao caso da página da página referente aos modelos de 

previsão: 

o A visualização do mapa é menos flexível, uma vez que não se adequa tão bem às 

dimensões do ecrã. 

o Na animação, o intervalo entre momentos diferentes é curto demais, não chegando, 

algumas vezes, sequer, por esse motivo, a fazer um primeiro carregamento 

completo das camadas. Tal conduz a uma observação deficiente. 

o O design da página, nomeadamente no que diz respeito às opções de visualização 

ao lado do mapa, é desenquadrado, tendo em conta o restante website. 

Concluindo: 

Esta solução não tem qualquer página dedicada à análise de gráficos. No que diz respeito aos 

mapas, observa-se, de forma global, que o RWD não é uma preocupação. Não existe coerência de 

design entre a página dos modelos de previsão e a dos modelos históricos: apesar de remeterem para 

realidades semelhantes, são completamente diferentes. Na página referente aos modelos de previsão, 

não existe uma adequação interessante dos conteúdos a dispositivos móveis. Já na página referente 

aos modelos históricos, tal acontece. Positivamente, verifica-se que o mapa e as opções de 

visualização se ajustam. Porém, a aba onde surgem e modificam as diferentes opções acaba por 

ocupar continuamente demasiado espaço, não dando um grande lugar ao mapa, que é o elemento 



17 
 

central. Em termos de interface, a análise é positiva, a informação em camadas sobre os mapas conduz 

a melhores resultados visuais, permitindo também uma análise mais completa. 

 

2.2. Solução anterior do Forecast MARETEC 

De seguida, apresenta-se a análise da solução anteriormente disponível para o Forecast 

MARETEC. Sendo o ponto de partida para o presente trabalho, esta análise, ainda que, tendo por base 

os mesmos pressupostos das anteriores, é mais aprofundada. Uma vez que o website já foi enquadrado 

e os seus objetivos e as suas principais funcionalidades já foram, num âmbito mais genérico, 

apresentados no capítulo introdutório do presente documento, o tratamento dado nesta secção tem um 

alcance mais profundo. Assim, procura-se, numa primeira abordagem, apresentar a estrutura do 

website e o propósito das páginas constituintes do mesmo. Tendo em conta que, nos diferentes âmbitos 

do website, a representação de informação é primordial, segue-se uma breve explicitação das várias 

formas como diferentes variáveis se representam, devidamente enquadradas nas duas principais 

formas de visualização de informação: mapas e gráficos. Por último, analisam-se, em relação à solução 

existente, pontos positivos, observando aspetos para manter, e pontos negativos, identificando e 

abordando os principais problemas. Estas análises foram primordiais pois são elas que, em primeira 

instância, delinearam o rumo do projeto. 

 

2.2.1. Estrutura do website 

 

 

Figura 2.8 – Página principal do Forecast MARETEC, visualizada num computador pessoal 
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Figura 2.9 – Divisão genérica do website nas suas diferentes áreas 

 

 

A página principal apresenta, sucintamente, os contactos, bem como os propósitos do grupo 

MARETEC. Não existindo qualquer barra de navegação, a navegação é feita através de grandes 

ícones, que encaminham para cada uma das outras páginas, como se pode observar na Figura 2.8. As 

possibilidades de navegação a partir da página principal, que correspondem também às diferentes 

áreas do website, explicitam-se, ainda, num diagrama modular, que se apresenta na Figura 2.9. Mais 

adiante apresentam-se os diagramas para cada uma das restantes páginas, uma vez que, por 

conveniência de apresentação, optou-se por se fazer a subdivisão. O surgimento de situações 

inesperadas ou de erro é assinalado a vermelho nos diagramas. 

A página Modelling Maps destina-se a obter representações sobre os mapas da informação 

correspondente aos resultados dos modelos de previsão e ao registo histórico de valores, no que diz 

respeito a diferentes variáveis. Como será observado mais adiante, utilizam-se diferentes tipos de 

escalas nessa representação. Os resultados são obtidos na forma de imagem, sem recurso a qualquer 

interface de mapas. Para se chegar a eles, em primeiro lugar, seleciona-se um de três domínios 

espaciais disponíveis – Hydrodynamic, Waves ou Watersheds –, aos quais correspondem um conjunto 

diferente de domínios geográficos que se representam imediatamente num mapa comum. Após a 

seleção do domínio geográfico pretendido, abre-se uma nova página, na qual é possível escolher a 

data e qual a variável que se pretende analisar (Figura 2.10). 

A página Modelling Charts destina-se a apresentar gráficos referentes à variação do valor de um 

das variáveis selecionados, para um ou mais locais, correspondentes a estações terrestres ou 

marítimas, de acordo com os resultados dos modelos. Pode-se selecionar até quatro estações, de entre 

as que estão apresentadas no mapa. As estações selecionadas aparecem numa listagem ao lado e, 

para cada uma delas, se existirem observações particulares, pode-se selecionar, nesse local, a opção 

que as permite mostrar. De seguida, seleciona-se a variável que se pretende analisar e pode-se então 

solicitar o traçamento do gráfico. É ainda possível modificar o período sobre o qual se pretende os 

resultados. (Figura 2.11). 

Weather Forecast, como já foi anteriormente referido, não será incluído nesta abordagem. 



19 
 

 

Figura 2.10 – Possibilidades de navegação e de consulta de informação, a partir da página Modelling 

Maps 
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Figura 2.11 – Possibilidades de navegação e de consulta de informação, a partir da página Modelling 
Charts 



21 
 

2.2.2. Variáveis e representação de dados 

Sendo o foco principal deste website a representação de dados associados a variáveis que se traduz 

em resultados sob a forma de mapas legendados, obtidos a partir da página Modelling Maps, para o 

caso de uma análise momentânea num determinado domínio geográfico, e em resultados sob a forma 

de gráficos, obtidos a partir da página Modelling Charts, para o caso de uma análise evolutiva e 

comparativa em locais específicos, é importante compreender e ter em consideração a distinção entre 

as variáveis e entre as respetivas representações. As variáveis consideradas nestas páginas, 

enquadrados de acordo com a sua representação, são apresentados de seguida. 

Em relação aos mapas, obtidos a partir da página Modelling Charts: 

• No que diz respeito ao Domínio Hydrodynamic, as variáveis existentes e que podem ser 

devidamente analisados através das imagens-resultado são Salinity, Temperature, Velocity, 

Dissolved Oxygen, Clorophyll-a, Zooplancton, Nitrate, Phosphate e Suspended Particulate 

Matter. À excepção de Velocity, todos eles têm uma representação escalar, sendo utilizada 

a cor, que representa o valor, de acordo com uma escala. Para a variável Velocity, para 

além da cor, recorre-se também a uma representação vetorial sobre o mapa, uma vez que 

existe a necessidade de sinalizar não só o módulo do valor da velocidade, mas também o 

seu sentido e a sua direção. Assim, para um mesmo caso, convivem dois tipos de 

representação.  Exemplo do resultado descrito pode ser observado na Figura 2.12. A 

representação de todas estas variáveis é sobre a área marítima. 

• Já em relação ao Domínio Waves, as variáveis que existem são significant wave height e 

mean wave period. Para ambos os casos, recorre-se à cor e a vetores. Note-se que, 

diferentemente do que foi observado para o caso anterior, estas grandezas não são 

vetoriais, mas sim escalares. Contudo, para uma análise mais conseguida, introduziram-se 

vetores, que complementam a informação referente às variáveis, com o sentido e a direção 

das ondas. Conclui-se que, nestes casos, na realidade, representam-se duas variáveis. A 

representação é igualmente sobre a área marítima. 

• No que toca ao Domínio Watersheds, existem, para análise em mapas nas imagens-

resultado, as variáveis Soil Surface Relative Water Content, Soil Water Table Depth, 

Vegetation Leaf Area Index, Runoff Velocity Modulus, Soil Surface Salinity e Soil Surface 

Nitrate. Estão ainda referenciados as variáveis River Flow, River Salinity, River Nitrate, River 

Cohesive Sediment e River Ortophosphate, sem, no entanto, estarem ainda todas incluídas 

nos resultados que atualmente são produzidos. Todas as variáveis deste Domínio têm uma 

representação escalar, recorrendo-se, deste modo, novamente, à cor, com a diferença de 

que, para estes casos, o território em análise corresponde à porção terrestre e não à 

marítima.  Exemplo do resultado descrito pode ser observado na Figura 2.13. 
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Figura 2.12 – Exemplo de mapa-resultado para a 
variável Velocity, no domínio Hydrodynamic, que 
emprega, simultaneamente, uma representação 

vetorial e uma representação do valor pela cor 

 

Figura 2.13 – Exemplo de mapa-resultado para a 
variável Soil Surface Relative Water Content, no 

domínio Watersheds, que emprega uma 

representação colorida na área terrestre 

 

Em relação aos gráficos, obtidos a partir da página Modelling Charts, como já foi observado, todas 

as variáveis têm uma representação escalar sobre um sistema de eixos. Deste modo, apenas é possível 

representar dados numéricos, não sendo possível percecionar qualquer informação vetorial. Esta vista 

permite percecionar a evolução do valor de uma variável, para um ou mais locais (correspondentes a 

estações disponíveis), ao longo do tempo. Na Figura 2.14, observa-se um exemplo deste resultado, 

para o caso de quatro locais. Distinguem-se ainda, todavia, dois tipos de estações selecionáveis (estão 

representadas com cores diferentes), sendo as variáveis disponíveis distintas: 

• No que concerne às estações terrestres, as variáveis disponíveis são, para o caso do 

domínio Watersheds, Ammonia, Channel Flow, Cohesive sediment, Inorganic Phosphorus, 

Nitrate, Nitrite, Oxygen, Phytoplankton, Salinity, Temperature e Zooplankton e, para o caso 

do domínio Meteorology, Air temperature, Mean Sea Level Pressure, Precipitation, Relative 

Humidity, Solar Radiation e Wind Velocity. 

• No que diz respeito às estações aquáticas, as variáveis são, para o caso do domínio 

Hydrodinamics, Velocity Modulus e Water Level, para o caso do domínio Meteorology, os 

mesmos que nas estações terrestres, para o caso do domínio Water properties, os mesmos 
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que domínio Watersheds nas estações terrestres e, para o caso do domínio Waves, Mean 

Wave direction, Mean Wave period, Peak direction, Peak period, Significant Wave height. 

 

 

Figura 2.14 – Exemplo de gráfico-resultado para a variável Water Level, no domínio Meteorology, em que 
se compara a evolução do valor em quatro estações distintas. 

 

2.2.3. Aspetos positivos 

Em qualquer projeto que tenha por base uma solução pré-existente, é particularmente relevante 

identificar e analisar os aspetos positivos desta última. Se se delineiam objetivos com base em 

problemas, os aspetos que beneficiam uma solução não podem ser esquecidos na elaboração de uma 

nova, pois, decerto, permitirão aprender e, deste modo, beneficiá-la-ão. 

Na solução pré-existente para o Forecast MARETEC, há importantes aspetos a ter em 

consideração. Do ponto de vista ao mais alto nível, observa-se que a divisão do website é adequada. 

Não existe combinações de diferentes tipos de resultado, isto é, os diferentes serviços encontram-se 

perfeitamente distinguidos e divididos, constituindo páginas diferentes e independentes. Um utilizador 

que os conheça, se pretender obter um determinado tipo de resultado, conseguirá navegar, sem 

problemas, até à página pretendida. No que toca a um ponto de vista mais específico, observe-se: 

• Sobre a página inicial: 

o Apresenta apenas a informação necessária de forma sucinta. Os textos que existem 

são curtos e apresentam apenas o projeto e o objetivo da página. 

o Os ícones apresentados permitem alcançar ambos os serviços da página. 

o Existe um princípio mínimo de responsividade, na medida em que os ícones de 

navegação e os textos correspondentes aos contactos e aos propósitos do grupo 

MARETEC sofrem uma adaptação: no caso de ecrãs menos largos, deixam de se 
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dispor lado-a-lado e passam a enquadrar-se numa coluna única. Tal pode ser 

observado pela comparação da Figura 2.8 com a Figura 2.15.  

 

Figura 2.15 – Página principal do Forecast MARETEC, visualizada num dispositivo móvel 

 

• Sobre a página Modelling Maps: 

o É utilizada uma interface de mapas, com um mapa comum para representação dos 

diferentes domínios geográficos, sendo fácil compreender quais são, e, assim, 

escolher o que mais se enquadra na informação que o utilizador pretende obter. 

o Após a seleção de um domínio geográfico, abre-se uma nova página, onde é 

compreensível, até para um utilizador menos experiente, a forma de seleção da 

variável que se pretende analisar e da data. 

o Aquando da visualização dos mapas, é possível “navegar” nos mapas-resultado, 

através de elos que permitem avançar ou recuar uma hora ou um dia. 

• Sobre a página Modelling Charts: 

o É utilizada uma interface de mapas, com um mapa comum para representação das 

diferentes estações. Estas, por sua vez, utilizam uma representação colorida que 

as permite distinguir adequadamente, entre terrestres e aquáticas. 

o Os passos que é necessário seguir para se obter alguma informação (seleção de 

estações, seleção da variável que se pretende analisar e pedido de traçado do 

gráfico) seguem uma ordem lógica e são compreensíveis, sem complexidades 

adicionais que tornem a tarefa em algo apenas facilmente acessível aos utilizadores 

especialistas no tema. 

o Os gráficos-resultado obtidos são visualmente apelativos, claros, fáceis de ler e de 

analisar por qualquer utilizador. A legendagem e a etiquetagem dos eixos são 
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bastante compreensíveis. Uma barra indica o momento atual, separando os valores 

historicamente registados, que surgem numa linha contínua, das previsões, que 

surgem numa linha tracejada. Com o cursor do rato, é possível fazer surgir uma 

pequena informação onde se pode ler os valores numéricos para um determinado 

momento. É ainda possível inibir a apresentação das séries correspondentes a 

algumas das estações. (Figuras 2.14 e 2.16). 

o É possível fazer download dos gráficos-resultado obtidos, podendo obter-se ou uma 

imagem de formato PNG ou um documento de formato PDF. É ainda possível obter, 

em formato CSV, os dados numéricos correspondentes àquele resultado. Assim, 

tem-se acesso a um ficheiro que contém um conjunto de dados, em que se associa, 

a cada momento (data/hora), o valor da variável em consideração, repetindo-se 

sempre este par, no caso de resultados referentes a mais que uma estação. Pode-

se, deste modo, utilizar os dados do Forecast MARETEC que dizem respeito às 

estações para fins externos que requerem maior precisão. 

 

 

Figura 2.16 – Exemplo de gráfico-resultado para a variável Oxygen, com quatro estações distintas, uma 

delas desabilitada, em que se lê e compara o valor numérico da variável, num dado momento. 

 

 

2.2.4. Aspetos negativos: uma análise detalhada dos problemas 

A identificação e a análise detalhada dos aspetos negativos presentes numa solução pré-existente 

permitem definir linhas de ação mais focadas, aquando do planeamento e do desenvolvimento de uma 

nova solução, de modo a que os problemas possam ser alvo de tratamento e, desta forma, minorados. 

Nesta secção, apresentam-se e debatem-se os aspetos que se revelam menos adequados, no 

contexto da solução pré-existente para o Forecast MARETEC. Há questões que são comuns e há 
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problemas que se revelam de forma diferente nas diferentes páginas, mas que estão intimamente 

associados. Com a análise seguinte, procura-se aprofundar todas as questões relativas aos aspetos 

negativos comuns a todo o website, particularizando, depois, quando oportuno, no caso de cada página. 

Por esse motivo, a análise não segue o modelo anterior. Observe-se, seguidamente, os aspetos 

identificados. 

 

A deficiente incorporação da abordagem RWD 

A ausência de uma incorporação adequada da abordagem RWD em todas as páginas que compõem 

o website é talvez o aspeto mais relevante. Não é por acaso que a definição da nova solução, já 

apresentada, passa exatamente por aqui. Se num computador pessoal conseguimos alcançar a maioria 

dos resultados pretendidos neste website, o mesmo já não acontece quando navegamos num 

dispositivo móvel. A fraca adaptabilidade das páginas leva a que existam opções que não surgem 

corretamente em dispositivos móveis, impossibilitando a consulta de determinados resultados. 

Num âmbito mais específico, examinando as diferentes páginas, observamos que elas revelam 

graus de adaptabilidade e responsividade diferentes entre si, contudo, os problemas são extensíveis a 

todas elas. Observe-se: 

• Sobre a página principal: 

o Existe um reconhecimento das dimensões da janela. Quando a largura do ecrã se 

reduz, a partir de 767px, os conteúdos, ícones de navegação e elementos textuais, 

que, para maiores dimensões, se encontram dispostos em colunas lado-a-lado, 

passam a estar dispostos verticalmente numa coluna única, sem qualquer outra 

adaptação. Tal pode ser observado pela análise comparativa das Figuras 2.8 e 2.15. 

o Não existe qualquer redimensionamento adaptativo ou recorte dos ícones de 

navegação, a partir do ponto em que estes são dispostos em coluna única. Em 

dispositivos com um ecrã mais reduzido, estes tomam proporções absurdas, 

levando a um preenchimento do ecrã exagerado e desnecessário, como se pode 

observar na Figura 2.15. 

o Dado o problema referido no ponto anterior, o elemento de navegação assume 

proporções desconfortáveis. Assim, num dispositivo com um ecrã mais reduzido, 

para se encontrar os diferentes ícones de navegação, é-se obrigado a recorrer a 

um constante desenrolar tanto vertical como horizontalmente. 

• Sobre a página Modelling Maps: 

o Existe um reconhecimento das dimensões da janela. O conteúdo da página, que 

está disposto em duas colunas lado-a-lado, opções referentes ao domínio numa e 

mapa noutra, vai-se reajustando, consoante as dimensões do ecrã. Todavia, apenas 

existe um redimensionamento da largura das colunas, que se mantêm duas lado-a-

lado, sem ter em conta o conteúdo. As opções à esquerda do mapa tornam-se, 

deste modo, ilegíveis em ecrãs mais pequenos, tendo em conta que acabam por 
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ser cortadas. Não existe qualquer relocalização ou reenquadramento das opções 

por forma a ter-se acesso adequado às mesmas. Tal pode ser observado pela 

análise comparativa das Figuras 2.17 e 2.18. 

o A interface dos mapas não permite alcançar a página de visualização dos mapas-

resultado, numa visualização que não seja num ecrã de um computador pessoal. 

Não é, por isso, pertinente fazer uma análise desta. 

 

Figura 2.17 – Página Modelling Maps, visualizada num computador 
pessoal  

Figura 2.18 – Página Modelling 
Maps, visualizada num 

dispositivo móvel 

 

• Sobre a página Modelling Charts: 

o Não existe adaptabilidade. Não é feito qualquer ajuste ou adaptação, em função 

das dimensões do ecrã, como podemos constatar pela análise comparativa das 

Figuras 2.19 e 2.20. 

o O mapa e as opções não se reenquadram devidamente quando as dimensões do 

ecrã se tornam reduzidas. 

o Os gráficos-resultado também não se ajustam, tornando a sua visualização e 

análise numa tarefa complicada. 

o Todos os aspetos anteriores conduzem à necessidade de se recorrer 

constantemente ao zoom e ao scroll, se se pretende utilizar os serviços da página. 

Não é, assim, possível uma interação adequada, tornando-se impraticável realizar 

qualquer ação na página. 

o A barra de navegação torna-se disfuncional num ecrã de reduzidas dimensões. 

As adaptações que existem a nível da responsividade nas páginas são bastante limitadas, pelo que 

existe um problema considerável. É importante verificar que, acima de tudo, não se tem em 

consideração o mais fundamental: o conteúdo das páginas. 
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Figura 2.19 – Página Modelling Charts, visualizada num computador 
pessoal 

 

Figura 2.20 – Página Modelling 
Charts, visualizada num 

dispositivo móvel 

 

Falta de uniformização do design e da organização de elementos 

Ao navegar-se pelo website, torna-se evidente que não existe coerência na navegação. Observa-

se a coexistência de vários layouts independentes: cada página tem um aspeto diferente das outras, 

apresentando, inclusivamente, elementos que se suporiam comuns ou similares enquadrados de forma 

diferente, com um aspeto diferente ou apenas presentes numa ou noutra das páginas. Observe-se 

alguns exemplos: 

• A barra de navegação apenas está presente na página Modelling Charts. 

• Os cabeçalhos são dispostos diferentemente e com aspeto distinto em todas as páginas, 

sendo que, na página Modelling Maps, nem sequer é apresentado o logotipo. 

• A organização e a disposição de elementos como o mapa e as opções de seleção varia 

entre as páginas Modelling Charts e Modelling Maps, não mantendo uma interface que 

poderia ser comum e os componentes com organização similar. 

• Após a seleção de um domínio geográfico, na página Modelling Maps, abre-se uma página 

para detalhar o que se pretende analisar e que permite observar os mapas-resultado que 

se distingue das outras, com fundo e cabeçalho diferentes e sem qualquer referência ao 

MARETEC, dando, desta forma, a ideia de que se trata de um serviço externo. 

Deste modo, pode-se concluir que, no decorrer de uma qualquer navegação no website em que o 

utilizador pretenda consultar os diferentes tipos de informação disponibilizada, este último experiencia 

a falta de uniformização entre as diferentes páginas, até chegar aos diferentes resultados. É importante 

denotar que, pelo carácter meramente visual, este problema corresponde a uma das primeiras 

impressões com que o utilizador fica do website. 
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Observe-se, como possível explicação para algumas destas irregularidades, que o website não é 

mantido em dedicação ou exclusividade por parte de nenhuma entidade e que, neste contexto, o 

MARETEC tem como principal missão produzir e disponibilizar os resultados. O aspeto visual da página 

manteve-se praticamente inalterável, utilizando sempre as mesmas ferramentas e tecnologias. Mais, 

recentemente, algumas secções foram sendo intervencionadas. Contudo, essas intervenções foram 

sempre independentes e, deste modo, não foi tida em conta uma perspetiva integral do website. O 

problema enunciado pode ser observado através de uma análise comparativa entre as Figuras 2.8, 

2.17 e 2.19. 

 

Interação pouco clara e com passos desnecessários 

Quando se navega pelo website em busca dos diferentes resultados que o mesmo pode 

providenciar, não é fácil entender todos os passos que se têm de dar para alcançá-los, principalmente 

para o utilizador não especialista no tema. O facto de nem sempre a interação ser clara e nem sempre 

ser compreensível o que se pretende com alguns diálogos torna-se num problema, na medida em que 

leva a que nem sempre o utilizador consiga alcançar a informação pretendida de forma fácil e eficaz, 

podendo-o levar a desistir. Por outro lado, também a introdução excessiva de passos torna a navegação 

complexa, tendo em conta que introduz barreiras adicionais. Observe-se, então, as situações em que 

tal ocorre: 

• Na página Modelling Maps, se se pretende prosseguir para a obtenção de mapas-resultado, 

tem de se clicar no domínio geográfico pretendido, no mapa geral. Contudo, não se navega 

de imediato para a página seguinte, sendo requerido um passo que poderá não ser 

entendível por vários utilizadores: clicar num link com o texto link to project, numa caixa 

que surge. Para além de, pelo que o texto indica, não ser claro o objetivo, não sendo 

percetível a necessidade de se seguir aquela ligação para se prosseguir para a obtenção 

de resultados, é um passo desnecessário que acrescenta complexidade. Isto pode ser 

verificado na Figura 2.21. 

• Na página Modelling Charts, se se pretende prosseguir na seleção de uma estação, após 

clicar no marcador a ela associado, no mapa geral, a estação não se seleciona de imediato, 

sendo necessário um passo adicional: clicar num link com o texto Click here to select this 

station, numa caixa que surge com a informação sobre os detalhes da estação. Existe, 

então, complexidade acrescida desnecessariamente. Isto pode ser verificado na Figura 

2.22. Se pretender selecionar quatro estações, o número máximo permitido, existem quatro 

clicks a mais, em virtude deste passo. Verifica-se ainda que um utilizador poderá pretender 

remover uma das estações selecionadas e, para além de tal não ser possível, não é claro 

que não o é: facilmente se pensaria que clicar novamente na estação a removeria. 
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Figura 2.21 – Página Modelling Maps, após a seleção do domínio geográfico do qual se pretende obter 

resultados, mostrando o passo “link to project”. 

 

 

Figura 2.22 – Página Modelling Charts, após se clicar numa estação, mostrando o passo “Click here to 
select this station”. 

 

 

Desadequação das opções de visualização e dos resultados obtidos em Modelling Maps 

Este último problema enquadra-se apenas na página Modelling Maps, podendo, todavia, subdividir-

se em diferentes sub-problemas. De forma geral, a adequação dos resultados obtidos através desta 

página com a realidade tecnológica atual é pouca. 

Como primeiro aspeto, observe-se que não é possível iniciar uma animação, a partir de dado 

momento, com a apresentação consecutiva de mapas-resultado a intervalos regulares. Reportando-se 

a análise dos mapas-resultado a fenómenos dinâmicos, a inexistência deste tipo de dinamismo na 
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página não permite uma elucidação tão grande acerca da evolução dos referidos fenómenos, levando, 

deste modo, a uma menor compreensão dos mesmos. 

O segundo aspeto prende-se com os mapas-resultado em si, que revelam alguns problemas, não 

permitindo, nalguns casos, uma análise satisfatória. Observe-se que estes são, regra geral, imagens 

de formato PNG, representando a área correspondendo ao domínio geográfico escolhido e, sobre isso, 

os dados representados do modo que foi anteriormente descrito, daí que exista certa limitação. Ao 

considerar-se apenas domínios geográficos específicos, as áreas territoriais passíveis de análise não 

são cobertas da mesma forma. Áreas de menor amplitude territorial poderão ser analisadas com maior 

detalhe do que outras. As imagens produzidas têm, não poucas vezes, fraca resolução e pouco detalhe, 

surgindo também alguns elementos com uma colocação desadequada, entre outros aspetos. 

Concretizando: 

• São incluídos um logotipo e uma escala do mapa, por vezes, de forma desadequada, como 

é possível observar na Figura 2.23. 

• Existem escalas coloridas referentes aos valores das variáveis que, por vezes, se 

encontram desenquadradas dos valores que surgem ao longo da área geográfica em 

consideração, como é possível observar na Figura 2.23. 

 

Figura 2.23 – Representação para o domínio PCOMS, na análise da variável Clorophyll-a. 

 

• Há escalas que podem variar de imagem para imagem. Existem situações relativas à 

mesma variável, em domínios geográficos/momentos diferentes, em que as escalas 

coloridas referentes aos seus valores assumem limites diferentes. Assim, uma mesma cor, 

em imagens distintas, pode representar valores diferentes. Tal poderá eventualmente 
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enganar os utilizadores que consultam mais que uma imagem referente a uma mesma 

variável, sem ter um olhar atento sobre os valores indicados em ambas as escalas. Observe-

se, comparativamente, as Figuras 2.24 e 2.25, em que é possível constatar esta situação. 

 

Figura 2.24 – Representação para o domínio 
Cascais Coast, na análise da variável Salinity. 

 

Figura 2.25 – Representação para o domínio 
PCOMS, na análise da variável Salinity. 

 

• Em representações para domínios de maior amplitude geográfica, na análise de variáveis 

com representação vetorial, com direção e sentido, dado os reduzidos níveis de detalhe e 

resolução, os mapas-resultado podem tornar-se dificilmente legíveis, devido a um grande 

número de vetores num espaço reduzido. Tal pode ser observado na Figura 2.26. 

 

Figura 2.26 – Representação para o domínio Lusitania, na análise da variável Velocity. 
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Como nota final, importa referir que este último problema advém do atual processo produtivo dos 

resultados. Este parte dos dados em bruto provenientes de diferentes fontes de dados, existindo um 

pré-processamento, que tem em conta as condições dos diferentes modelos, com vários softwares a 

serem corridos. Depois da etapa de simulação, os resultados dos modelos são guardados em ficheiros 

de formatos HDF/NetCDF [8]. No pós-processamento, são geradas imagens, recorrendo a linguagens 

de programação que não permitem melhores resultados. 

 

2.3. Análise sumária comparativa das soluções 

Com as análises anteriores, pôde-se observar que nenhuma das soluções consideradas e 

estudadas é perfeita: todas têm prós e contras. Por esse motivo, de todas elas há aspetos importantes 

a reter. É uma análise conjunta que permite que os problemas sejam devidamente compreendidos e é 

com estes últimos e com a forma como, em cada solução, são ou não tratados devidamente que é 

possível aprender o que é necessário que uma nova solução resolva e de que forma o pode fazer. 

De uma forma global, observou-se que o RWD não foi uma prioridade, aquando do desenho dos 

diferentes websites estudados. As diferentes soluções têm em conta, em graus diferentes, alguns 

aspetos relativos à responsividade. Contudo, não se verifica que seja possível efetuar uma consulta e 

uma análise eficaz dos resultados esperados num dispositivo móvel. Isto mostra que, apesar da 

questão do RWD ser importante, atualmente, ainda não lhe é dado um tratamento adequado, em 

websites que se enquadram neste tópico da apresentação de informação ambiental e meteorológica. 

No que diz respeito a outras questões, as abordagens divergem. As Tabelas Tabela 2.1 e Tabela 2.2 

fazem uma análise sumária das soluções, no que diz respeito à página de mapas-resultado e à página 

de gráficos-resultado, respetivamente. 

 

resultados 
gráficos 
(mapas-

resultado) 

controlos para 
navegar 

cronologicamente 
nos resultados 

possibilidade 
de animação, 

nos resultados 

ajuste 
responsivo do 

mapa geral 

ajuste 
responsivo das 

opções 
mecanismo de 

navegação 

Marpocs 
camada sobre o 

mapa geral 
sobre o mapa sim 

altura e 
localização 

desadequadas; 
necessário scroll 
para alcançar o 

mapa 

adequado, mas 
em coluna 

acima do mapa 

barra de 
navegação no 
topo que se 

ajusta 
responsivamente 

MetOceanView: 

Forecast 
camada sobre o 

mapa geral 
junto das opções 
de visualização 

sim, mas 
limitada e com 

velocidade 
rápida 

reajusta-se 
limitadamente 
de acordo com 
as dimensões 

não existe, 
opções surgem 
pequenas ao 
lado do mapa 

barra de 
navegação 

lateral que se 
ajusta 

responsivamente 

MetOceanView: 

Hindcast 
camada sobre o 

mapa geral 
não existem não 

reajusta-se 
corretamente de 
acordo com as 

dimensões, mas 
ocupa uma 

pequena área 

adequado, mas 
surgindo sempre 

ao lado do 
mapa, ocupando 

uma grande 
área 

barra de 
navegação 

lateral que não 
se ajusta 

responsivamente 

Forecast 

MARETEC 

(solução 

anterior) 

imagens numa 
nova página, 

após seleção de 
um domínio 
geográfico 

na nova página 
onde aparecem as 

imagens 
não 

reajusta-se, 
numa área 

restrita, com 
funcionalidade 

limitada 

desadequado, 
em coluna de 

largura reduzida 
ao lado do mapa  

não existe 
mecanismo de 
navegação, na 

página 

 

Tabela 2.1 – Sumário de alguns tópicos para as soluções estudadas, no caso das páginas de mapas-

resultado 
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seleção de 
locais 

(estações) 

resultados 
gráficos 

(gráficos-
resultado) 

localização dos 
resultados 

ajuste 
responsivo do 

mapa 

ajuste 
responsivo das 

opções 
mecanismo de 

navegação 

Marpocs 

complexa: numa 
listagem, após 

seleção da 
variável e após 

escolher o 
domínio 

interativos e 
visualmente 
atrativos e 

compreensíveis 

desadequada, 
listagem de 

gráficos, 
necessidade de 

scroll até se 
chegar ao 
pretendido 

não se aplica: 
não há mapa 

adequado, mas 
em coluna, 
acima dos 
gráficos 

barra de 
navegação no 
topo que se 

ajusta 
responsivamente 

MetOceanView não se aplica, a página não providencia gráficos 

Forecast 

MARETEC 

(solução 

anterior) 

simples: escolha 
no mapa, mas 
com um passo 

adicional 
desnecessário 

interativos e 
visualmente 
atrativos e 

compreensíveis 

desadequada, 
debaixo do 
mapa, mas 

gráfico único 

não há qualquer 
reajuste às 

dimensões do 
dispositivo 

não há qualquer 
reajuste às 

dimensões do 
dispositivo 

barra de 
navegação 

apenas funcional 
num computador 

pessoal 

 

Tabela 2.2 – Sumário de alguns tópicos para as soluções estudadas, no caso das páginas de gráficos-

resultado 

 

 

Desta análise comparativa, há aspetos importantes a reter. O RWD não se trata apenas de ajustar 

a dimensão dos conteúdos. É necessário estudar a funcionalidade dos diferentes itens, as diferentes 

importâncias que assumem e, partindo daí, qual a melhor disposição e qual a melhor forma de neles 

fazer aparecer certos tipos de informação. É nisso que as soluções estudadas falham. As soluções que 

recorrem à abordagem RWD, ora limitam-se a colocar itens que estavam em mais que uma coluna 

numa única, quando a largura do ecrã é menor, ora localizam adequadamente os seus itens, mas não 

têm em conta a variação das suas dimensões e de como esta é relevante, quando o espaço disponível 

é pouco. Também se verifica que não foi tido em consideração que, em certos contextos, para facilitar 

a visualização, alguns itens têm de ser ocultos. O mapa, que é um elemento central, em nenhuma das 

soluções é apresentado corretamente adaptado às dimensões do ecrã de um telemóvel (chegando a 

ser, inclusive, necessário deslizar a página para o encontrar), o que tem de acontecer. A solução 

precedente do Forecast MARETEC é a única das analisadas que não dispõe de barra de navegação 

funcional, essencial em qualquer website, independentemente da abordagem. A representação de 

dados relativos a mapas, na maioria das soluções estudadas, é feita recorrendo à utilização de 

camadas sobre a interface de mapa. A exceção é o Forecast MARETEC, que recorre a imagens 

apresentadas numa nova página. É uma desvantagem, porém, este é um assunto que não fez parte 

dos objetivos desta abordagem. Por seu lado, observa-se positivamente que dispõe de uma produção 

gráfica associada aos dados individuais das estações com resultados bastante interativos e 

compreensíveis, que foi mantida. Todavia, a organização dos itens não é a melhor, os passos 

desnecessários e incompreensíveis complicam a tarefa de obter resultados e, quando estamos num 

dispositivo de reduzidas dimensões, torna-se impraticável a realização de qualquer ação nesta página. 

O processo produtivo é semelhante no Marpocs, mas o facto de ser necessário encontrar a área de 

desenho gráfico pretendida, numa listagem de variáveis, sendo ainda necessário escolher a estação 

de uma listagem textual associada a cada variável, tornam a procura e a apresentação dos resultados 

desagradáveis.  
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3. Análise contextual e Requisitos 

Antes de se avançar para o desenho e posterior implementação de uma solução, é imperativo que 

exista uma pré-análise associada a um adequado planeamento, através da pesquisa e do estudo dos 

aspetos mais relevantes que se inserem no contexto. Desta forma, procura-se assegurar que a solução 

final corresponda o melhor possível ao que é solicitado. Apresenta-se, neste capítulo, a referida análise 

em função dos utilizadores e dos dispositivos, bem como do reconhecimento das necessidades e 

especificidades associadas, traduzindo-se na identificação de requisitos. É de mencionar que se 

enquadraria aqui a análise do problema, como motivação para o projeto. Contudo, tal análise é feita no 

capítulo anterior, no contexto da apresentação dos aspetos negativos associados à solução 

precedente. 

A análise apresentada neste capítulo visa compreender as necessidades dos utilizadores, 

traduzindo-as posteriormente em requisitos. É uma parte importante para o design que é decisiva para 

o sucesso de um sistema interativo [9]. Por esse motivo, é necessário conhecer os utilizadores, os 

destinatários primeiros de uma solução. Por outro lado, como já foi observado anteriormente, é 

determinante ter em apreciação os diferentes dispositivos. Como tal, só a análise dos diferentes 

contextos em que a solução pode ser utilizada permite assegurar um desenvolvimento que assegure 

uma boa experiência dos utilizadores em todos os dispositivos móveis. Tal deve-se ao aumento 

significativo e paralelo do número de utilizadores da Internet e de dispositivos móveis [10]. 

 

3.1. Utilizadores 

No que concerne aos utilizadores, é importante denotar que esta solução visa essencialmente 

aqueles que, de alguma forma, já detêm um conhecimento mais aprofundado do tema. Deste modo, 

pode-se classificar o utilizador-alvo como especialista. Tal não significa que não haja necessidade de 

tornar a solução em algo simples, com conteúdos facilmente compreensíveis e com uma funcionalidade 

acessível, mas sim apenas que os conteúdos e os conceitos representados se referem, em grande 

parte, a uma área que a maior parte dos utilizadores não domina, ainda que tenham que merecer um 

tratamento cuidado. Os utilizadores finais que aqui se enquadram são os gestores ambientais, os que 

executam atividades no mar, os utilizadores de água em geral e os agricultores 5. 

É importante não esquecer que, ainda que em bastante menor número, existem conceitos, 

observações e análises que a solução providencia que estão ao nível do utilizador comum. Por outro 

lado, não se desconsiderem iniciativas na direção da ciência cidadã. Por estes motivos, utilizadores 

que não se incluam nas categorias supramencionadas, mas que tenham necessidade ou interesse em 

obter determinadas informações de carácter ambiental e/ou meteorológico devem ser considerados 

utilizadores do website, mesmo não sendo peritos. A solução tem de ser, deste modo, compreensível e 

 

5 Informação disponível em http://www.maretec.org/ 
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acessível a todos. Não se espera, no entanto, que estes últimos utilizadores constituam uma parcela 

muito relevante do total de utilizadores, tendo em conta que existem outros serviços de abrangência 

mais generalizada destinados aos utilizadores não especialistas, com representações mais adaptadas 

a estes. 

 

3.2. Dispositivos 

Neste trabalho não se pretendeu uma solução contextualizada a um dispositivo específico, mas sim 

uma solução que resolvesse os problemas e que proporcionasse uma consulta do website eficiente e 

eficaz, em diversos dispositivos. 

Não se afigura conveniente, neste enquadramento, particularizar determinados dispositivos. Tal 

justifica-se no facto de que o pretendido é  fazer uso da abordagem RWD, o que se traduz no contínuo 

reajuste dos conteúdos do website, de acordo com as variações das dimensões de janela dos 

dispositivos em que o mesmo é acedido [6]. Os dispositivos visados são todos os dispositivos, quer 

sejam móveis ou não, com as mais distintas dimensões e resoluções de ecrã, que permitam navegar 

na Internet, mediante a utilização de um browser. 

Existe ainda uma outra dimensão a ser alvo de análise a nível do sistema. É importante assegurar 

que a solução seja universal, sem quaisquer dependências de um ou de outro programa. Deste modo, 

tem de ser sempre possível utilizar o website independentemente do sistema operativo do dispositivo, 

móvel (Android, iOS, Windows Mobile, …) ou não (macOS, Windows, Linux, …), e independentemente 

do browser que se utilize para navegar, desde que este suporte HTML5, CSS3 e JavaScript. O website 

tem, pois, de se comportar de forma equivalente em todos estes contextos. 

 

3.3. Requisitos 

Os requisitos são vistos como condições ou capacidades que devem ser atendidas por um sistema 

para satisfazer um contrato ou uma especificação. Assim, independentemente da tipologia de uma 

aplicação, é indispensável, por um lado, ter um certo conhecimento sobre o domínio do problema e, 

por outro, identificar a funcionalidade que um sistema deve preencher, por forma a satisfazer as 

necessidades dos utilizadores [11]. Durante o processo de análise de requisitos, é possível recorrer a 

objetivos, estratégias, hipóteses, informações de diferentes proveniências, entre outros aspetos, a fim 

de ser possível sintetizar uma solução que contribua, de facto, positivamente. Consistência, 

compreensibilidade, modificabilidade, integridade e correção são qualidades que as especificações de 

requisitos devem possuir [12]. 

Com base no acima descrito, no contexto da elaboração da nova solução, procedeu-se à 

especificação e explicitação de requisitos. Para tal, teve-se, essencialmente, por base os problemas 

que na solução precedente foram identificados e analisados (ver no capítulo anterior). Porém, foram 
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ainda tidos em consideração os objetivos preestabelecidos para este projeto e as solicitações e 

considerações do grupo MARETEC. A especificação que se segue constitui um compromisso entre 

estes três aspetos. 

 

Num âmbito global: 

1. O website deve possuir um design comum em contextos equivalentes. 

Embora esta especificação aparente corresponder a uma situação mais abstrata, na realidade, não 

o é, é apenas mais geral. Em termos genéricos, significa que deve haver uma uniformização na 

estrutura do website: elementos que remetem para a mesma realidade ou para uma realidade 

equivalente devem assumir a mesma estrutura e a mesma aparência. A nível de layout, texto, gráficos 

e imagens têm de se organizar de forma comum entre as diferentes páginas. De igual modo, menus, 

cabeçalhos, janelas, botões e outros widgets devem assumir aparência e disposição com uma base 

comum. Por último, a materialização de um conceito comum deve acontecer por meio de uma única 

interface. 

1.1. O logotipo do grupo MARETEC tem de estar sempre visível, em qualquer página. 

A escolha mais óbvia sobre a localização do mesmo recai sobre a barra de navegação, não 

ocupando, deste modo, espaço noutros locais, especialmente em visualizações em dispositivos móveis 

de reduzidas dimensões. 

1.2. O website deverá possuir uma barra de navegação com as diferentes ligações. 

A barra de navegação deve ser comum a todas as páginas, com a mesma aparência e com a mesma 

localização. Nela constam as ligações que permitem a navegação por todo o website, admitindo, ainda, 

opções relativas a ações e comportamentos mais globais numa dada página, como a escolha de um 

conjunto de domínios ou de uma tipologia de estações a particularizar. 

1.3. A barra de navegação deverá ser colapsável/retrátil para as visualizações em 

dispositivos móveis de reduzidas dimensões. 

Nos casos em que não é possível apresentar todos os itens da barra de navegação sem que haja 

prejuízo para a restante área da página disponível, o que ocorreria em grande parte dos dispositivos 

móveis, esses itens deverão ser escondidos. Deverá surgir então um botão que permita revelar ou 

esconder uma seção lateral onde os itens se encontram dispostos verticalmente. Após clicar num item 

navegável desta seção, ou após clicar novamente no referido botão, a seção deverá ser ocultada. A 

barra de navegação no topo manterá sempre a altura sem prejuízo para o resto da página. 
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1.4. A navegação deverá ser estrutural, devendo a barra de navegação mostrar onde o 

utilizador se encontra. 

A barra de navegação deverá permitir ao utilizador orientar-se, ao possibilitar que este saiba onde 

se encontra dentro da estrutura do website. Deve ser possível identificar o caminho de como chegou 

ao conteúdo que está a visualizar a qualquer momento. 

1.5. Deverá ser possível selecionar a linguagem pretendida para a navegação no website. 

Com um botão sempre visível, deverá ser possível mudar a linguagem a qualquer momento. Para 

uma melhor identificação, este botão deverá mostrar a linguagem atual através de uma representação 

gráfica com uma bandeira. Ao clicar nele, deverá surgir a listagem de linguagens disponíveis, onde se 

poderá selecionar uma linguagem diferente. 

1.6. A adição de traduções de itens noutras linguagens deverá ser independente da 

funcionalidade e da estrutura interna de qualquer uma das páginas. 

Adicionar uma nova linguagem não deverá ser dependente do código interno de funcionamento do 

website. Deverá ser possível adicionar a tradução de itens numa nova linguagem recorrendo a 

informações criadas externamente. 

1.7. Deverá ser possível memorizar a escolha da linguagem e, quando se regressar ao 

website no futuro, apresentar o website na linguagem selecionada anteriormente. 

A informação da linguagem escolhida terá de ser mantida entre páginas e ser mantida entre 

diferentes sessões de navegação, para que seja possível apresentar a página na última linguagem 

escolhida. 

 

No caso das páginas que fazem uso de uma interface de mapas (Modelling Maps e Modelling 

Charts): 

1.8. A interface de mapas deverá ser comum a todas as páginas e ajustar-se às dimensões 

do ecrã. 

O mapa deverá adaptar-se de acordo com as dimensões do ecrã do dispositivo e ser ajustado à 

quase totalidade da janela, permitindo uma visão mais abrangente e clara, essencial em dispositivos 

móveis. As opções referentes à interface deverão ser comuns a todas as páginas, através de botões. 

As opções básicas comuns deverão consistir na modificação do nível de zoom, na recentragem e na 

geolocalização. 
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1.9. Deverá ser possível selecionar entre diferentes conjuntos de imagens/provedores de 

mapas. 

Entre as opções da interface de mapas, deverá existir um botão que permita exibir uma listagem 

referente a diferentes provedores de imagens-base para os mapas e selecionar, entre esses diferentes 

conjuntos de imagens, o pretendido. 

1.10. A adição de novos conjuntos de imagens/provedores de mapas deverá ser 

independente da funcionalidade e da estrutura interna. 

Adicionar um novo conjunto de imagens-base para os mapas não deverá ser dependente do código 

interno de funcionamento do website, devendo ser possível adicionar externamente as informações 

necessárias sobre os provedores a carregar. 

1.11. Deverá ser possível memorizar a escolha do conjunto de imagens/provedor de mapas 

e, quando se regressar ao website no futuro, apresentar o mapa com essa escolha. 

A informação do conjunto de imagens-base para os mapas escolhido terá de ser mantida entre 

páginas e de ser mantida entre diferentes sessões de navegação, a fim de que seja possível apresentar 

o mapa com as imagens referente ao provedor escolhido, sempre que se volte ao website. 

1.12. Deverá ser possível aceder a uma janela de informação que ajude o utilizador a 

compreender as principais funcionalidades da página. 

Deverá existir um botão cujas aparência e localização deverão ser as mesmas em todas as páginas, 

para que a funcionalidade seja facilmente reconhecível. A informação disponibilizada deve também ser 

apresentada de forma equivalente, mesmo que varie de página para página. 

 

No caso da página principal: 

2. A página principal deverá apresentar os diferentes itens adaptando-se devidamente a 

uma visualização em dispositivos com dimensões mais reduzidas. 

Uma seção que contém ícones explicativos, com imagens, que constituem ligações para as 

restantes páginas e uma seção com as informações sobre o grupo MARETEC devem existir na nova 

solução. 

2.1. Os ícones de navegação deverão continuamente adaptar-se às variações de dimensões 

do ecrã. 

O tamanho dos ícones deverá variar proporcionalmente com as dimensões do ecrã. O número de 

colunas, nas quais estes estão enquadrados, deverá ir variando de modo contínuo, consoante a largura 

disponível. 
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2.2. A seção relativa às informações sobre os propósitos e os contactos do grupo deverá 

ser mantida com a mesma estrutura. 

A informação deverá ser disposta igualmente em duas colunas, exceto quando o ecrã apresenta 

reduzidas dimensões, devendo, neste a caso, a coluna ser única. Quando lado-a-lado, a coluna relativa 

às informações terá de ser sempre mais larga, pois contém mais texto do que a referente aos contactos. 

3. A página principal deverá apresentar uma secção de notícias, artigos ou eventos de 

destaque, num slideshow com imagens relacionadas. (requisito desconsiderado). 

Deveria existir um componente slideshow que mostrasse diferentes conteúdos associados às 

actividades do MARETEC, nomeadamente notícias, artigos ou eventos, ainda que com foco em 

imagens. Todavia, este requisito foi desconsiderado, uma vez que o grupo optou, posteriormente, por 

não apresentar qualquer outra informação neste website que não fossem os resultados e os dados que 

providenciam, devendo tudo o resto caber ao website global. 

 

No caso da página referente aos mapas: 

4. Deverão ser apresentados os diferentes domínios geográficos na nova interface de 

modo equivalente, mas permitindo funcionalidade adequada em dispositivos móveis. 

Os domínios geográficos deverão ter uma representação clara na nova interface de mapas, 

adaptando-se a visualização aos diferentes dispositivos. A seleção do conjunto de domínios a ser 

mostrado deverá ser feita a partir da barra de navegação, conforme o requisito 1.2. O carregamento da 

informação a eles associada deverá continuar a ocorrer de forma independente do código interno de 

funcionamento do website. Deverá ser possível adicionar e remover domínios. 

5. Deverá ser possível desativar temporariamente um domínio, sem eliminar as 

informações relativas ao mesmo e fazendo-o surgir, à mesma, na interface do mapa, 

mas com uma aparência distinta. 

Os domínios deverão ser passíveis de ser desativados nas informações de carregamento. Deverão, 

no entanto, surgir com uma aparência diferente e, quando neles se clicar, nada deverá ocorrer. 

6. Após se clicar num dado domínio geográfico, deve-se abrir imediatamente a página 

onde é possível observar e analisar resultados referente ao mesmo. 

Não deverão existir passos adicionais, após se selecionar um domínio. A exceção a este 

comportamento deverá ser quando existem dois domínios diferentes com coincidência geográfica 

exata. Nesse caso, após se clicar, dever-se-á, então, selecionar qual o domínio que se pretende. 
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7. A recentragem deverá permitir recentrar o mapa em função do conjunto de domínios da 

presente opção de visualização e colocá-lo no nível de zoom que possibilite mostrar, na 

totalidade, a área geográfica referente a esses domínios. 

O botão de recentragem deverá para além de colocar o mapa no centro do conjunto de domínios 

geográficos de uma visualização, permitir observar esses mesmos domínios no seu todo, ao ajustar 

adequadamente o nível de zoom. 

 

No caso da página referente aos resultados dos mapas: 

8. Os mapas-resultado deverão ser apresentados no seu todo, ocupando o espaço 

máximo possível no ecrã e adaptando-se às dimensões dos diferentes dispositivos. 

Os mapas-resultado são o resultado relevante desta página, pelo que deverão ser apresentados da 

forma que permita a melhor leitura e interpretação. 

9. As informações referentes aos mapas-resultado do domínio a ser mostrado deverão 

poder ser modificadas de forma independente da funcionalidade e da estrutura interna 

da página. 

Informações como a data/hora de início e de fim da disponibilidade das imagens, o número de dias 

de previsão máximo e as variáveis disponíveis devem localizar-se externamente e devem poder ser 

modificadas ou adicionadas, sem modificar o código interno de funcionamento da página. Deve 

igualmente ser possível adicionar externamente informações relativas a novos domínios. 

10. Deverá ser possível escolher a data/hora do mapa-resultado que se pretenda observar. 

Um item do tipo calendário deverá permitir selecionar, a qualquer momento, uma data que satisfaça 

as condições estabelecidas nas informações do domínio. A imagem deve ser imediatamente atualizada. 

11. Deverá ser possível selecionar e modificar a variável a ser observada a qualquer 

instante. 

A variável pretendida deverá ser selecionada de entre as constantes na listagem das variáveis 

disponíveis, que surge quando se clica num botão. Deverá ser possível modificá-la a qualquer 

momento, sem anular as restantes opções de visualização. A imagem deve ser imediatamente 

atualizada. 

12. Deverá ser possível aceder ao catálogo de dados. 

Um botão deverá estar disponível para encaminhar o utilizador para a página do catálogo histórico 

de resultados numéricos, se este estiver disponível para o domínio corrente. 

 



42 
 

13. Deverão existir controlos que permitam avançar e recuar uma hora, para os domínios 

com informação horária, e um dia, para os domínios com informação horária e/ou diária 

Deverão existir botões, sempre disponíveis, que permitam controlar a data/hora da informação a ser 

visualizada, através do avanço/recuo horário e diário. 

14. Deverá ser possível iniciar uma animação a partir de qualquer data/hora, com intervalos 

horários regulares de 1, 6 e 8 horas, para os domínios com informação horária, e 1, 8 e 

30 dias, para os domínios com informação horária e/ou diária. 

Um botão deverá estar disponível para iniciar uma animação a qualquer instante, sem anular as 

restantes opções de visualização. 

15. Deverá existir um mecanismo que permita ampliar detalhes do mapa-resultado. 

Deverá estar disponível uma forma de ampliação que permita analisar detalhes nos mapas-

resultado. Esse mecanismo deverá poder reajustar-se constantemente a diferentes áreas que o 

utilizador pretenda observar em detalhe. 

 

No caso da página referente aos gráficos: 

16. Deverão ser apresentadas as diferentes estações na nova interface de modo 

equivalente, mas permitindo funcionalidade adequada a dispositivos móveis. 

As estações deverão ter uma representação clara na nova interface de mapas, adaptando-se a 

visualização aos diferentes dispositivos. A seleção do conjunto de estações a ser mostrado deverá ser 

feita a partir da barra de navegação, conforme explicitado pelo requisito 1.2. O carregamento das 

informações geográficas a elas associada deverá continuar a ocorrer de forma independente do código 

interno de funcionamento do website.  

17. Após se clicar numa dada estação, esta deve ficar imediatamente selecionada. 

Após ser selecionada, a estação tem de ser realçada com uma cor diferente, para permitir a 

distinção. 

18. As estações selecionadas devem ser realçadas com uma cor que não crie confusão 

face à cor das estações no seu estado normal (não selecionado) 

A cor de uma estação selecionada não deverá ser igual ou bastante semelhante à cor de uma não 

selecionada. 

19. O número máximo de estações simultaneamente selecionadas deverá ser 6. 

No caso desse número ser ultrapassado deverá ser mostrada uma mensagem de erro. 
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20. Deverá ser possível desselecionar uma estação selecionada, clicando na mesma. 

Não deverá ser necessário remover todas as estações selecionadas e voltar a selecionar as que se 

pretendem, apenas porque se pretende remover uma delas. 

21. Deverá ser possível desselecionar todas as estações recorrendo a um botão que exista 

sobre o mapa. 

A opção de desselecionar todas as estações, presente na solução anterior, não deverá, contudo, 

desaparecer, e ser obtida através de um botão sobre o mapa. 

22. Deverá existir um mecanismo que permita a consulta das diferentes informações 

(coordenadas, domínio, modelo, …) relativas a cada estação. 

Deverá existir uma forma de fazer surgir sobre o mapa, sem prejuízo para a restante funcionalidade, 

as diferentes informações referentes a cada estação, junto da localização da mesma. 

23. Deverá ser possível escolher a data de início e a data de fim para as quais se pretende 

visualizar informação. 

Dois itens do tipo calendário deverão existir sobre o mapa. Terão de estar permanentemente 

sincronizados entre si por forma a não ser possível selecionar uma data de início que seja posterior à 

data de fim ou uma data de fim que seja anterior à data de início. 

24. A data mais antiga que se pode escolher deverá corresponder a 210 dias antes do dia 

atual e a data futura máxima deverá corresponder a 7 dias após o dia atual. 

Os itens do tipo calendário terão de ser configurados por forma a permitir apenas selecionar datas 

dentro deste intervalo de datas. 

25. Quando se seleciona pelo menos uma estação, deverá ser possível aceder às opções 

de detalhe: escolha da variável a analisar e geração do gráfico. 

Através de um botão, deverá ser possível aceder às restantes opções e à listagem das estações 

selecionadas, que devem surgir, quando nele se clica, numa janela de detalhe, desde que esteja 

selecionada pelo menos uma estação. 

26. Deverá existir a possibilidade de desselecionar temporariamente (e de voltar a 

selecionar) o aparecimento dos dados referentes a uma dada estação no gráfico, sem a 

eliminar da lista de estações selecionadas. 

Deverá ser possível assinalar, entre as estações selecionadas, aquelas de que se pretende obter 

informação, no momento. 

27. Deverá ser possível eliminar uma estação da lista de estações selecionadas, a partir das 

opções de detalhe. 

Para cada estação da lista, deverá haver um botão que a permita desselecionar. 
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28. A geração do gráfico deve ocorrer de modo equivalente, mas permitindo uma 

visualização adequada a dispositivos móveis. 

O gráfico gerado deverá surgir numa janela que se adapte às dimensões do ecrã, por forma a 

permitir ter sempre uma visualização completa da informação, em qualquer dispositivo. 

29. A informação sobre a origem dos dados referente ao gráfico gerado deverá, sempre que 

possível, estar visível ao mesmo tempo que o gráfico. 

A informação deverá apresentar-se lado-a-lado com o gráfico. Para o caso dos dispositivos móveis 

com um ecrã de menores dimensões, essa informação terá de ser ocultada, sob pena de o gráfico não 

ser compreensível devido às reduzidas dimensões. Deverá, então, surgir um botão que a permite 

consultar numa nova janela. 

 

Com os requisitos acima especificados, é possível melhor compreender e particularizar os aspetos 

que a nova solução teve de considerar, uma vez que apresentam a informação recolhida sobre os 

problemas, as necessidades e os objetivos de forma tratada e organizada numa listagem. Tal forma de 

apresentação facilitou, deste modo, uma compreensão mais eficaz do que era necessário implementar 

na fase de desenvolvimento da nova solução. 



45 
 

4. Arquitetura e Tecnologia 

Após a identificação do que se pretende que o sistema faça, com a especificação dos requisitos 

traduzindo as necessidades, começa-se então a delinear um esboço mental para a solução. É nesta 

fase que é importante analisar, determinar e estabelecer a arquitetura da solução, bem como avaliar e 

conhecer o estado da arte, no que diz respeito às tecnologias e às ferramentas disponíveis para o 

desenvolvimento da solução, na forma pretendida. 

A definição da arquitetura, tendo em conta a informação já conhecida e todos os fatores 

condicionantes à partida, como a estrutura que a solução tem de assumir e os itens que deverão ser 

incluídos, é sempre limitada, mas determina a direção do procedimento. Por seu lado, a tecnologia e 

as ferramentas só podem ser escolhidas e analisadas se se conhecer primeiramente a arquitetura da 

solução. Nos dias de hoje, os aspetos técnico-funcionais de um website são tidos como garantidos, na 

medida em que os utilizadores apenas esperam que tudo funcione. A tecnologia assume, então, um 

lugar em que é vista como uma base para experiências estéticas e a estética, no web design, tem um 

papel marcante, considerando a forma como faz chegar os conteúdos ao público-alvo. [13] Daí que 

seja tão relevante focar este assunto. 

Afigurando-se, pelos motivos enunciados, necessário proceder a uma análise arquitetural e 

tecnológica, apresenta-se, neste capítulo, a arquitetura que a solução veio a assumir, bem como se faz 

uma alusão à tecnologia analisada e, porventura, empregada na construção do novo website. 

 

4.1. Arquitetura da solução 

Definir a arquitetura de uma solução implica definir os diferentes componentes, as propriedades 

externas e globais, bem como estabelecer, a um nível mais alto, a relação e as interações com outros 

componentes ou fontes de informação. 

No presente trabalho, como já foi observado, a proposta foi partir de um website já existente e criar 

um que permitisse apresentar a mesma informação, mas de forma mais adequada a diferentes 

realidades e contextos. Constituiu objetivo e requisito que o novo website adotasse um esqueleto similar 

ao precedente. Por essa razão, a definição da estrutura arquitetural estaria sempre subjugada à 

arquitetura anterior. Tendo em vista o cumprimento do preestabelecido e uma vez que, em termos do 

tipo de informação tratada e difundida, a solução precedente já era relativamente completa, procurou-

se manter, na medida do possível, a arquitetura. 

Do ponto de vista do utilizador, sem ter em consideração os aspetos técnicos, a estrutura precedente 

já foi dada a conhecer na secção 2.2.1 do presente documento. A estruturação da nova solução seguiu 

a estrutura apresentada, modificando-se e adicionando-se apenas os aspetos já referenciados. 
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O website encontra-se, à semelhança do que acontecia e conforme a estrutura apresentada na 

Figura 2.9, subdividido em Modelling Maps, Modelling Charts e Weather Forecast, sendo estas também 

as ligações disponíveis a partir da Página Principal. Uma vez que correspondem a páginas distintas e 

que, apesar de haver relações externas comuns, estas têm caráter independente e há alguns aspetos 

que são próprios de cada página, a representação esquematizada é individual. As vistas sistemáticas 

da arquitetura para as páginas principal, Modelling Maps, apresentação de mapas-resultado (Map 

Results Display), Modelling Charts podem ser observadas, respetivamente, nas Figuras 4.1, 4.2, 4.3 e 

4.4. 

 

 

 

Figura 4.1 – Esquematização da arquitetura na página principal 

 

 

 

Figura 4.2 – Esquematização da arquitetura na página Modelling Maps 
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Figura 4.3 – Esquematização da arquitetura na página Map Results Display 

 

 

 

Figura 4.4 – Esquematização da arquitetura na página Modelling Charts 

 

Note-se que tudo o que está assinalado nas representações como relações bidirecionais trata-se de 

fluxo do tipo pedido-resposta. Em todas as páginas, do lado do cliente, são feitos pedidos de dados ao 

servidor Forecast MARETEC. Se se trata de dados que este não dispõe e necessita obter, internamente 

é efetuado um pedido a outras máquinas e, após a obtenção destes dados, os mesmos são 

providenciados ao cliente, sendo do lado deste último que é feito o tratamento, para depois se proceder 

à apresentação. Dados numéricos para a geração de um gráfico associado a uma ou mais estações 
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consistem em informação que tem de ser obtida. Também as imagens de mapas-resultado se localizam 

externamente, sendo, porém, mapeadas do lado do Forecast MARETEC.  É na camada de 

apresentação (front-end) que se apresentam todos os itens, conteúdos e controlos, na forma devida, 

ajustada aos diferentes clientes. 

Observe-se que, no fluxo descrito entre o cliente e o servidor Forecast MARETEC, existem tipos de 

informação que são comuns a várias páginas, não remetendo necessariamente para a mesma 

informação. Exemplos disso são os elementos da barra de navegação e os itens e conteúdos da página, 

nas diferentes linguagens: apesar de se referirem ao mesmo, a informação varia de página para página. 

As representações são, porém, individuais, tendo em conta que, esses pedidos, embora recorrendo 

maioritariamente a módulos comuns, são feitos de forma independente. 

No que diz respeito a páginas que fazem uso de uma interface de mapas, os dados relativos aos 

diferentes provedores são obtidos a partir de um pedido ao servidor Forecast MARETEC. De seguida, 

munido da informação necessária, estabelecem-se pedidos de dados e de “ladrilhos” de mapas aos 

servidores correspondentes aos diferentes fornecedores. 

Por último, importa reforçar que o trabalho realizado não passou por análises profundas, nem por 

modificações na estrutura arquitetural. Não se procedeu a qualquer alteração na forma como o servidor 

Forecast MARETEC comunica e obtém informações, nem se procedeu à modificação das interações 

externas entre os componentes, nesta secção apresentadas. 

 

4.2. Tecnologia 

Após se conhecer a estrutura que a solução assume, pôde-se então proceder a uma análise 

tecnológica. Nesta secção, focam-se os aspetos mais importantes que dizem respeito à tecnologia 

empregada na construção de websites responsivos e particulariza-se a análise no contexto da nova 

solução para o Forecast MARETEC, com a apresentação de tecnologia a que se recorreu. 

Centrando-se esta abordagem no desenvolvimento para dispositivos móveis, poder-se-iam colocar 

várias hipóteses para uma solução: aplicação nativa, aplicação web ou aplicação híbrida. Tal significava 

escolher entre desenvolver uma aplicação para correr num dado sistema operativo, utilizando IDEs 

correspondentes, que permitisse tirar partido de todas as capacidades do dispositivo, uma aplicação 

que recorresse às linguagens e tecnologias web e pudesse ser transversal a todos os sistemas 

operativos e dispositivos ou uma aplicação que assimilasse um pouco dos dois mundos [14]. Contudo, 

de acordo com o que se tomou por objetivo, a opção por algo que não fizesse uso da tecnologia web e 

que não pudesse ser consultado em todos os dispositivos, independentemente do sistema operativo, 

não seria admissível. O pretendido foi um website com uma estrutura semelhante à solução anterior 

que fosse passível de ser visualizado correta e adequadamente em qualquer dispositivo. Tal só nos 

deixou como opção o recurso à abordagem RWD, que seguidamente se analisa. 
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No que diz respeito à tecnologia, o ambiente web atual recorre ao HTML e ao CSS para apresentar 

dados e conteúdos aos utilizadores, enquanto se serve do JavaScript para permitir interação. São as 

chamadas tecnologias de front-end. [15] A solução anterior, em parte, já recorria a estas tecnologias e, 

considerando estes aspetos, foram de manter na nova solução e de atualizar a sua aplicação, isto é, 

utilizar-se as mais recentes versões (HTML5 e CSS3) e ter em atenção as respetivas especificidades. 

  

4.2.1. Responsive Web Design 

O entendimento do que é a abordagem RWD e o porquê da sua génese já estão bem patentes neste 

documento, pelo que se dispensam, a esta altura, introduções conceptuais: a flexibilidade que constitui 

a adaptação do conteúdo de um website baseada no tamanho do ecrã do dispositivo, proporcionando, 

assim, uma maior legibilidade e uma melhor interatividade é a ideia chave a manter. Existem, por esse 

motivo, determinados conteúdos que têm de ser ajustados, relocalizados e/ou dimensionados 

inteligentemente, por forma a evitar dificuldades na visualização a um nível global. O RWD apenas 

necessita de recurso a HTML e CSS. O suporte a vários tipos de visualização e a diferentes 

mecanismos de input, tendo em conta a utilização não exclusiva do rato e procurando, desta forma, 

tornar os elementos touch friendly, são princípios que devem ser aplicados. 

A presença do elemento meta do viewport no HTML é o que torna uma página responsiva, 

adequando-a à janela de visualização. Este é incluído no cabeçalho do documento e dá a informação 

ao navegador de como a página deve ser renderizada. [16] Observe-se: 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, 
maximum-scale=1.0, user-scalable=no">  

Deste modo, define-se a largura da página de acordo com a largura do dispositivo, estabelece-se o 

nível de zoom que permita a página adequar-se ao ecrã do dispositivo na totalidade, estabelece-se 

este como o nível de zoom máximo e inibe-se as modificações do nível de zoom por parte do utilizador. 

Existem três tipos de técnicas comuns para realizar um website responsivo: media queries e 

resolução do ecrã, imagens e media flexíveis e layouts de grelha fluída [6]. 

Media queries e resolução do ecrã 

Do lado do CSS, é possível a elaboração de regras que permitem que um bloco de declarações 

(associações de propriedades a valores), apenas seja aplicado, se dada condição associada às 

restrições do dispositivo ou da visualização atual, for verdadeira. Essas regras são designadas media 

queries e permitem ter em consideração as dimensões do dispositivo, as dimensões da janela, a 

orientação e a resolução do dispositivo. Atente-se no exemplo: 

@media only screen and (max-width: 600px) {/* CSS */} 

Neste exemplo, as declarações que se encontrarem onde está o comentário /* CSS */ apenas se 

aplicarão se a largura da janela do browser for menor que 600px. Através da associação múltipla de 
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media queries com regras diferentes (por exemplo, a variação do valor de min-width), é possível criar 

breakpoints. Assim, poderemos ter a definição de vários intervalos relativos às dimensões de 

janelas/dispositivos, dentro dos quais as propriedades CSS assumirão um mesmo valor. É então 

possível definir estilo diferente, para diferentes intervalos de dimensões de janelas/dispositivos, por 

forma a melhor adequar os conteúdos. 

Imagens e media flexíveis 

As imagens ou outro tipo de media numa página poderão adequar-se através do redimensionamento 

ou recorte automáticos. O redimensionamento automático pode ser feito recorrendo a dimensões 

relativas. Observe-se: 

<img src="abcde.png" width="60%"/> 

Especificar uma largura com uma percentagem como 60%, em vez de especificar um valor fixo 

como 320px para essa propriedade, permite que a imagem assuma, neste caso, 60% do valor da 

largura do elemento onde está incluída. Se as dimensões externas variarem, também as dimensões da 

imagem variarão. Contrariamente, se se especificasse 320px como valor para a largura, a imagem teria 

sempre essa dimensão, independentemente da largura de ecrã disponível. 

Uma outra possibilidade para a adequação de conteúdos consiste no recorte. Ao estabelecer-se 

valores fixos para as dimensões de um conteúdo, pode-se atribuir o valor hidden à propriedade 

overflow, o que provocará o corte e a ocultação de parte do conteúdo, se este ultrapassar as dimensões 

disponíveis. O exemplo de código seguinte ilustra esta situação: se a imagem “abcd.png” ultrapassar 

uma largura de 200px e/ou uma altura de 150px, será recortada por forma a enquadrar-se nessas 

dimensões. 

<div style="width: 200px; height: 150px; overflow: hidden;"> 
 <img src="abcd.png" /> 
</div>  

Layouts de grelha fluída 

Um website é habitualmente construído com um layout baseado em grelha, recorrendo a divs ou a 

tabelas HTML [6]. Um exemplo habitual desta estrutura é um website conter um cabeçalho que consiste 

num elemento de coluna única a toda a largura, e, abaixo, dois elementos em duas colunas lado-a-

lado, um o menu (coluna com menor largura) e outro o conteúdo da página propriamente dito (coluna 

com maior largura). Tradicionalmente, poder-se-iam definir as larguras de cada uma das colunas de 

forma estática, com valores absolutos, o que levaria a que a vista fosse constante entre diferentes 

dispositivos. A abordagem responsiva conduz-nos à implementação do layout de grelha fluída, em que, 

à semelhança do que verificámos para o caso das imagens, se pode definir a largura de cada uma das 

colunas de forma relativa, recorrendo a percentagens. Deste modo, as colunas assumiriam uma largura 

diretamente dependente da largura disponível no ecrã.  
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A abordagem ideal combina estas técnicas de forma inteligente, aumentando, desta forma, as 

possibilidades de uma correta adequação dos elementos a diferentes ecrãs com dimensões distintas. 

 

4.2.2. Aplicando RWD: Frameworks 

Com o objetivo de facilitar o recurso às técnicas abordadas anteriormente, bem como de outros 

aspetos mais específicos, existem algumas frameworks que permitem criar páginas responsivas, 

encapsulando e simplificando alguns detalhes associados à implementação. Assim, é possível 

consolidar o processo de design de um projeto e rentabilizar os recursos gastos, na medida em que os 

programadores, em algumas situações, deixam de ter de se preocupar primariamente com a forma 

como um website aparece em cada dispositivo. Dos aspetos observados anteriormente, o que terá uma 

abrangência maior é a existência de layout de grelha fluída, daí que as frameworks procurem dar 

especial foco a essa questão, sendo, por esse motivo, também designadas frame-based-solutions. 

Constituem, pois, abordagens que recorrem a um layout predefinido que necessita de instalação e 

customização avolumada. Duas das mais populares frameworks são o Bootstrap e o Foundation. [17] 

Foram, pois, estas as ferramentas que se procurou analisar, nesta secção. 

Bootstrap6 

É uma framework web de código aberto, composta por HTML, JavaScript e CSS, originalmente 

desenvolvida para o Twitter, a fim de manter consistência entre os diferentes elementos do seu website. 

O Bootstrap oferece uma variedade de temas e templates bastante completos e dinâmicos que podem 

ser importados, sendo possível iniciar o desenvolvimento a partir daí. A nível de layout, dispõe de uma 

grelha ajustável com doze colunas e ordenação de colunas. A nível de componentes, o Boostrap é 

bastante completo. Observe-se que são providenciados diversos tipos de alertas e botões, 

agrupamentos de botões, dropdowns, itens de formulário, listagens, barra de navegação, caixas de 

diálogo (modals), slideshows (carousels), entre outros. Por sua vez, a documentação disponível é 

exaustiva e existem diversos exemplos para os diferentes componentes, facilitando a aprendizagem 

dos que ainda não estão tão familiarizados com o Bootstrap. Existe também uma comunidade de 

suporte avassaladora. O ponto negativo desta framework reside no facto de não ser tão leve quando 

comparada com outras. 

Foundation7 

É uma framework web de código aberto, leve, também composta por HTML, JavaScript e CSS, 

desenvolvida e mantida pela ZURB. O Foundation dispõe também de alguns templates que constituem 

esqueletos simples de diferentes tipos de website (notícias, blogues, portfólio, …), dos quais se pode 

partir para desenvolver um projeto. A nível de layout, a grande distinção face a outras frameworks é a 

inclusão de grelhas XY, que permitem controlar os layouts tendo por base quer a posição vertical, como 

 

6 https://getbootstrap.com/ 

7 https://foundation.zurb.com/ 



52 
 

a horizontal. No que diz respeito a componentes, são providenciados diversos tipos de botões, 

agrupamentos de botões, menus, dropdowns, slideshows (carousels - Orbit), caixas de diálogo 

(modals), entre outros. Os pontos negativos associados a esta framework são a complexidade quando 

se tenta customizar, o facto de não ser fácil começar para utilizadores não familiarizados e o facto de a 

documentação disponível não ser tão acessível e entendível, no início. 

Comparação 

Como apontamento global, repare-se que ambas as frameworks são completamente responsivas, 

providenciando variadíssimos componentes que funcionam adequadamente numa grande variedade 

de ecrãs e dispositivos. Além disso, em ambas os componentes providenciados estão bem 

documentados e testados [17]. Os conjuntos de elementos UI base que são incluídos em ambas as 

frameworks, a fim de facilitar a implementação, compreendem componentes como grelhas, botões, 

slideshows (carousels), entre outros. Também positivamente podemos observar que ambas as 

frameworks estão constantemente a ser atualizadas. Porém, a comunidade de suporte do Bootstrap é 

relativamente superior à do Foundation, encontrando-se também o Bootstrap bastante mais difundido.8 

Por esse motivo, os exemplos, os posts relativos ao esclarecimento de dúvidas, os tutoriais, entre 

outras fontes de informação são muito mais numerosos, no que diz respeito ao Bootstrap. 

Os últimos aspetos mencionados ditaram a escolha pelo recurso ao Bootstrap, na nova solução 

para o Forecast MARETEC. Observe-se ainda que, na solução precedente, já se recorria ao Bootstrap. 

Alguns dos aspetos básicos relativos à responsividade que essa solução considerou, ainda que com 

problemas, só foram possíveis graças ao sistema de grelha do Bootstrap. São exemplo disso a 

disposição minimamente adaptada dos ícones de navegação, na página principal, que em dispositivos 

com larguras menores passavam a uma disposição vertical, em coluna única, e o redimensionamento 

de acordo com as dimensões do ecrã das duas colunas, onde estão as opções relativas aos domínios 

e o mapa, na página Modelling Maps. 

 

4.2.3. Bibliotecas e plugins 

Tendo em consideração que, no contexto do design web, tecnologias como o JavaScript se tornaram 

cada vez mais importantes para a camada de apresentação, a utilização de bibliotecas que permitem 

providenciar aplicações mais rápidas e mais interativas teve de começar a ser cada vez mais 

equacionada. Uma biblioteca pode ser considerada como um pacote funcional fechado tendo em vista 

a provisão de uma solução para um problema específico. Existem muitas bibliotecas JS e, através 

delas, é possível introduzir funcionalidade não-standard em aplicações web. [18] Um plugin é visto 

numa amplitude mais pequena, estendendo simplesmente a capacidade de um pacote funcional ou de 

uma aplicação maior. 

 

8 Informação sobre os números e a evolução comparativa do interesse nas frameworks Bootstrap e 
Foundation disponível em https://blog.templatetoaster.com/bootstrap-vs-foundation/ 
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No contexto da elaboração de uma solução, afigura-se, então, necessário compreender quais são 

os aspetos funcionais e interacionais não-standard que é preciso suportar. Apesar desta análise poder 

e dever partir dos requisitos, foi indispensável entrar na fase de codificação para compreender todos 

os meandros dos problemas e, daí, analisar e escolher bibliotecas de acordo com as necessidades. 

Nesta secção, procura-se apresentar e justificar o recurso às principais bibliotecas escolhidas. 

Numa solução que se foca na seleção de informação apresentada em mapas e cuja definição prevê 

a existência de uma interface de mapas, é óbvio que uma das bibliotecas mais importantes seria a que 

tivesse esse aspeto por base. No entanto, existem outras que, noutros aspetos, se viriam a revelar 

determinantes para uma solução mais interativa e adequada. Os aspetos mais relevantes a suportar 

foram os mecanismos de seleção de data/hora, no formato de calendário, e de ampliação de 

determinadas regiões das imagens que constituem os mapas-resultado. 

 

Biblioteca para mapas – Leaflet9 

A biblioteca escolhida para este âmbito foi o Leaflet, biblioteca em código aberto, completamente 

livre para usar e distribuir, desenhada para construir aplicações web baseadas em mapas. Para além 

de ser uma das bibliotecas mais utilizadas, é também leve, fácil de usar e o código é facilmente legível. 

Para ilustrar a simplicidade, observe-se que, para ter um mapa básico, basta definir uma div que vai 

conter o mapa, podendo-se e devendo-se definir as propriedades CSS para a mesma, a fim de 

enquadrar o mapa devidamente na página, e, no código JS inicializar o mapa com a função L.map, com 

o id da div como argumento, carregar uma camada de “ladrilhos” de mapas com a função L.tileLayer, 

com as informações do fornecedor correspondente como argumento, e adicioná-la ao mapa mediante 

a função addTo. Os mapas construídos são suportados e apresentados adequadamente nos mais 

variados ambientes e dispositivos, sendo possível fazer uso dos meios de input associados a 

dispositivos touch. A sua funcionalidade pode ser estendida com vários plugins que podem, 

inclusivamente, ser resultado de contribuição externa. 

Entre as variadíssimas funcionalidades, encontramos aquelas que, no contexto desta solução, 

poderiam fazer sentido. Com o Leaflet, é possível sobrepor ao mapa variadíssima informação, sob a 

forma de camadas. É possível apresentar polígonos, círculos, caminhos, marcadores, imagens, entre 

outros, bastando, para isso, apenas indicar a informação geográfica e o formato da disposição dos 

elementos. Por seu lado, alguma desta informação, pode ainda ser carregada a partir de dados 

externos no formato JSON. É permitido associar a cada elemento diferentes acontecimentos de 

interação (click, contextmenu, keypressed, mouseover, mouseup, mouseout, …) e respetivas funções 

de escuta. É ainda possível apresentar informação sob a forma de popups e tooltips. Por último, existe 

suporte à adição de múltiplas camadas de “ladrilhos” de mapa, que podem, inclusivamente, sobrepor-

se, algo que é particularmente útil se uma destas camadas corresponder a informação que não cobre 

 

9 https://leafletjs.com/ 
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o território mundial na íntegra (por exemplo, cartas náuticas, que cobrem apenas o oceano) ou que é 

munida de alguma transparência (por exemplo, camadas de informação meteorológica). 

No que diz respeito a documentação, o Leaflet é uma biblioteca muito completa. O website oficial 

apresenta toda a funcionalidade da biblioteca: todos os objetos, funções, opções estão documentadas 

e, em muitos casos, exemplificadas. Existem ainda alguns tutoriais que permitem uma familiarização 

com a biblioteca e demonstram boa parte desta funcionalidade. 

A opção pela utilização desta biblioteca na solução teve em consideração os aspetos acima focados, 

mas também o facto de a solução precedente já fazer uso da mesma para apresentar a informação. 

Cumprindo todos os requisitos funcionais, viria a ser mais claro e simples integrar alguma da 

funcionalidade anterior que resultava do que codificar toda a funcionalidade de início, sem saber se se 

obteriam resultados proveitosos. Todavia, uma outra opção foi equacionada: 

OpenLayers10 

É uma biblioteca JS de código aberto que permite criar mapas dinâmicos. É mais complexa que o 

Leaflet e leva, consequentemente, mais tempo para se conseguir começar. Por exemplo, é necessário 

recorrer a projeções para criar um simples mapa. Cria alguma confusão, face a outras bibliotecas, no 

sentido em que as coordenadas não se encontram no formato esperado (latitude, longitude), mas sim 

no formato (longitude, latitude). Porém, oferece também mais recursos na funcionalidade base, 

recursos esses que, para se estarem disponíveis numa aplicação criada com o Leaflet, ter-se-ia de 

recorrer a plugins. São exemplos a barra de controlos ser editável, ser possível desenhar sobre o mapa, 

existir a possibilidade de animações distintas aquando da centragem do mapa numa área, ser possível 

o agrupamento de recursos e dados sobre o mapa, entre outros. Por esse motivo, o OpenLayers é 

associado ao desenvolvimento de aplicações mais complexas baseadas em mapas. A documentação 

está bem organizada, mas é bastante ampla, podendo ser difícil de utilizar, no início. 

 

Plugin para seletor de data/hora – Tempus Dominus11 

O plugin escolhido para a apresentação de um widget correspondente a um selector de data/hora 

foi o Tempus Dominus, inicialmente, na versão anterior, que tinha outra designação – 

DateTimePicker12. Este plugin providencia um seletor de data/hora robusto, perfeitamente integrável 

com o Bootstrap. A implementação é bastante acessível, tendo em conta que basta dispor, no HTML, 

de um elemento input-group, com um campo textual e um botão, ao qual deverá ser associado um id, 

que a configuração, no código JS, trata do resto. A criação e a configuração básica tratam-se numa 

chamada à função datetimepicker, com diferentes opções como argumento. 

 

10 https://openlayers.org/ 

11 https://tempusdominus.github.io/bootstrap-4/ 

12 https://eonasdan.github.io/bootstrap-datetimepicker/ 
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A nível de utilização, existe também alguma simplicidade: ao clicar-se no botão, abre-se um 

calendário onde é possível selecionar a data/hora desejada. No widget, é ainda possível selecionar 

diferentes meses (deslocando para trás e para a frente) e diferentes amplitudes de visualização 

(mensal, anual, …). A data/hora selecionada é apresentada na forma textual no campo ao lado do 

botão. 

Em termos de funcionalidade interna, é possível obter um objeto contendo a data/hora selecionada, 

é possível ativar/desativar o componente e é possível fazer aparecer/desaparecer o widget 

explicitamente. Existem ainda opções como definir o formato para a data/hora, definir ou obter as datas 

máxima e mínima possíveis, definir a linguagem do widget, definir a data por omissão, definir o 

momento atual como a data por omissão e inibir ou ativar a possibilidade de seleção de um conjunto 

de datas ou de dias da semana. 

No que concerne à documentação, a funcionalidade e o modo de instalação e de configuração estão 

documentados corretamente e de forma bastante compreensível no website. Existem ainda bastantes 

exemplos configurados com opções diferentes, a fim de que se possa experimentar e analisar 

diferentes funcionalidades e hipóteses de apresentação. 

Na solução precedente do Forecast MARETEC, recorria-se, na página Modelling Charts, a um 

seletor de intervalos de data, implementado com recurso ao plugin Date Range Picker13. Porém, de 

acordo com a proposta estabelecida, essa opção foi desconsiderada na nova solução, em virtude de 

fazer apresentar dois calendários simultaneamente, o que, em dispositivos móveis de reduzidas 

dimensões, não se adequava. Aquando da elaboração da proposta, optou-se, então, por apresentar 

dois itens do tipo calendário diferentes, um em que pudesse ser selecionada a data de início e outro 

em que pudesse ser selecionada a data de fim. Por isso, a nível funcional, recorreu-se igualmente à 

biblioteca Tempus Dominus, mantendo, deste modo, coerência com um seletor de data/hora única na 

página de apresentação de mapas-resultado (Map Results Display). 

Foi ainda analisado outro plugin, o jQuery Datepicker14. Em termos de funcionalidade, está 

equiparado ao Tempus Dominus, possuindo as mesmas possibilidades. A opção, inicialmente, pelo 

DateTimePicker e, posteriormente, pelo seu sucessor Tempus Dominus, deveu-se ao facto de este 

plugin ter sido exclusivamente desenhado a pensar na framework web escolhida, o Bootstrap, fazendo 

uso dos elementos e das valências da mesma. 

 

Bibliotecas para zoom de imagem – Drift e Touch-enabled Image Zoom 

Tendo em conta que, no que diz respeito à análise de informação em mapas, recorre-se a imagens, 

tornou-se evidente que, considerando as suas dimensões, se num ecrã de um computador de 

secretária ou de um computador portátil, por exemplo, é possível observar adequadamente grande 

 

13 http://www.daterangepicker.com/ 

14 https://api.jqueryui.com/datepicker/ 
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parte dos detalhes destas, em dispositivos com ecrãs de reduzidas dimensões, tal já não é verdade 

para todas as imagens. Devido às dimensões distintas, existem imagens que, por exemplo, num 

telemóvel, tornam-se ilegíveis de tão pequenas que se apresentam. É por esse motivo que a proposta, 

de acordo com o estabelecido nos requisitos, teria de incluir um mecanismo de ampliação. A primeira 

hipótese colocada seria recorrer à própria modificação do zoom da página, dando a hipótese ao 

utilizador de proceder ao escalamento. Contudo, isso quebraria, em parte, o princípio do RWD, tendo 

em conta que não só a imagem seria ampliada, mas sim toda a página. 

No enquadramento do exposto no parágrafo anterior, as bibliotecas Drift e Touch-enabled Image 

Zoom foram analisadas e escolhidas para suportar de diferentes formas a ampliação de determinadas 

regiões das imagens que constituem os mapas-resultado. 

Drift15 

É uma biblioteca leve e sem dependências JS que permite adicionar, de forma acessível, a 

funcionalidade de ampliação on hover a imagens. Tal traduz-se na possibilidade de ampliar 

determinadas regiões de uma imagem, simplesmente com a passagem do ponteiro por cima da região 

pretendida. Ao variar-se a posição do cursor, também a região ampliada vai variando. Para ilustrar a 

simplicidade da configuração, observe-se que, para ter uma imagem munida deste recurso, basta 

proceder à criação com new Drift, com um selector para o elemento HTML <img> correspondente à 

imagem pretendida e um objeto com a definição de eventuais opções como argumentos. Esta biblioteca 

permite que a área ampliada surja num elemento tipo lupa sobre a imagem (inline) ou numa qualquer 

outra área da página, especificando-se, para tal, um selector para a div onde se pretende que surja a 

área da imagem ampliada (pane container). Por omissão, em janelas mais pequenas, a área ampliada 

é mostrada inline e, para maiores dimensões da janela, é mostrada no pane container, podendo-se 

estabelecer qual o valor da largura da janela no qual a transição de um modo para o outro ocorre. 

Porém, é possível inibir um dos modos e, assim, o comportamento será sempre o mesmo. No que diz 

respeito a esta biblioteca, existam ainda outras opções, tais como a definição de offsets em x e em y 

para a área de ampliação desde o ponto de interação no modo inline, a definição do fator de ampliação, 

a permissão/proibição para acontecimentos touch serem tratados como acontecimentos mouse, a 

associação de funções de escuta para quando se inicia a visualização ou a ocultação da área de 

ampliação e a definição de um valor para o retardamento do aparecimento da área de ampliação. 

No que diz respeito a documentação, a exposição e a apresentação de todas as opções está patente 

de forma sucinta, mas clara, no website. 

Touch-enabled Image Zoom16 

É uma biblioteca simples e multiplataforma para providenciar a ampliação de imagens de forma 

independente. As principais funcionalidades consistem nas possibilidades de ampliação de uma 

imagem através de único ou duplo clique/tap e de modificação do nível de zoom através da roda do 

 

15 https://imgix.github.io/drift/ 

16 https://github.com/reskilldev/zoom 
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rato (mouse wheel) e através dos acontecimentos touch swipe (deslizar) e pinch (usar dois dedos para, 

sobre o ecrã, abrir, aproximando uma área, ou fechar, afastando uma área). Para utilizar esta biblioteca, 

basta inserir uma div com a classe zoom, que consistirá no contentor zoom, que contenha o elemento 

img que se deseja abrangido por esta funcionalidade. Neste caso, não existem opções adicionais. Para 

proporcionar uma melhor experiência, a div que contém a imagem deverá ter, no que concerne ao 

estilo, as propriedades altura (height) e largura (width) definidas. A propriedade overflow deverá ainda 

ter atribuído o valor hidden, a fim de que a imagem seja cortada devidamente, quando se amplia, 

evitando, deste modo, também o inconveniente aparecimento das barras de deslocamento no 

navegador. 

Tendo em conta que não há funcionalidades ou opções adicionais a serem exploradas ou 

analisadas, não existe documentação disponível sem ser os princípios de instalação e utilização. 

Numa perspetiva de utilização semelhante à explorada nesta última análise foi ainda examinado o 

plugin Wheelzoom17. Apesar de apresentar uma funcionalidade bastante semelhante ao Touch-

enabled Image Zoom, veio-se a revelar mais fraco, ao não contemplar os acontecimentos touch. Assim, 

não seria possível proceder à modificação do nível de zoom em dispositivos móveis touch. Este facto 

levou a que este plugin fosse preterido. 

 

4.3. Ferramentas 

Construir, verificar e testar uma solução recorrendo a diferentes tecnologias só é possível se houver 

recurso a ferramentas que as permitam incorporar e trabalhar sobre elas. Tendo em conta que, como 

foi apresentado, a solução proposta viria a constituir um website desenhado com recurso às tecnologias 

HTML5, JavaScript e CSS3, incluindo-se, neste campo, ainda, diferentes frameworks e bibliotecas 

apresentadas, as ferramentas teriam de assumir duas dimensões. Em primeiro lugar, seria necessária 

uma ferramenta que permitisse escrever código de acordo com as especificidades da tecnologia 

supramencionada, permitindo syntax highlighting e, em segundo lugar, seria necessária uma 

ferramenta que permitisse observar e testar o resultado visual e comportamental. 

Contrariamente às necessidades quando se trabalha com outras linguagens e considerando as 

características das acima mencionadas, não foi necessário recorrer a nenhum IDE, visto que o código 

pode ser escrito na totalidade sem outras necessidades particulares. Assim, a principal ferramenta de 

trabalho, a este nível, é um editor de texto, tendo sido, neste caso, escolhido o Notepad++. 

No que diz respeito à observação e ao teste dos diferentes resultados obtidos à medida que a 

solução foi sendo construída, seria sempre necessário recorrer aos programas que iriam permitir aos 

utilizadores interagir e navegar no website, os navegadores. No entanto, verifica-se que, em diferentes 

navegadores e, muitas vezes, entre diferentes versões do mesmo navegador, a mesma página nem 

 

17 https://www.jacklmoore.com/wheelzoom/ 
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sempre se apresenta ou se comporta da mesma forma, algo que pôde ser observado durante o 

desenvolvimento. Neste enquadramento, se se verificasse que um website não era compatível com 

uma boa parte dos navegadores disponíveis, a reputação de quem o detém seria negativamente 

afetada. [19] Por esse motivo, surgiu a necessidade de se ir testando não num navegador, mas em 

vários. Assim, os navegadores em que, durante o desenvolvimento, o website foi sendo testado foram 

o Google Chrome, o Mozilla Firefox e o Opera. Também foram feitos, quando possível, testes no Safari, 

em dispositivos da Apple. Foram sempre utilizadas as versões mais recentes disponíveis. 

Por último, importa referir que existiu a permanente necessidade de disponibilizar e testar o website 

em contexto não local. Por esse motivo, foi necessário transferir ficheiros de forma segura para um 

computador remoto, de forma constante. Sendo, para o efeito, o SSH o protocolo utilizado, recorreu-se 

a um cliente correspondente para o fazer: o WinSCP. 

 

4.4. Dificuldades associadas à tecnologia e às 

ferramentas 

Apesar de, com este trabalho, se ter procurado, ao mesmo tempo, uniformização e independência, 

isto é, que o aspeto e o comportamento, nesta solução, fossem o mais similar possível na maioria dos 

dispositivos, recorrendo aos diferentes browsers, existem especificidades de cada plataforma que 

levaram a que não fosse possível resolver todos os problemas. Algumas destas questões só deverão 

poder ser resolvidas com futuras atualizações das plataformas. Outras, porém, deverão poder ser 

minoradas com algum trabalho futuro a nível da implementação. Exemplo destes problemas puderam 

ser observados nas interações com a interface de mapas proporcionada pelo Leaflet, nos dispositivos 

iPhone e iPad, com o Safari, no iOS 13. O comportamento errático foi observado recentemente e está 

associado aos acontecimentos touch que não são devidamente endereçados. Deste modo, parte das 

interações associadas ao toque, como fazer pressão longa ou clicar em certos elementos no mapa, 

não produzem os resultados esperados 18. 

Para testar os resultados produzidos ao longo do desenvolvimento da solução, observando a forma 

como o website apareceria e se comportaria em dispositivos distintos com diferentes dimensões, 

recorreu-se ao Device Mode providenciado pelas DevTools do Google Chrome, uma vez que não existiu 

a possibilidade de ter à disposição um conjunto muito vasto de dispositivos.  Foi, deste modo, possível 

emular uma grande variedade de dispositivos, testando a responsividade da solução. Todavia, é 

importante denotar que estes testes não substituem os testes com dispositivos reais, pois existem 

especificidades associadas aos diferentes browsers e dispositivos que não são consideradas, nem 

emuladas. Tal foi possível observar ao longo de toda a fase de desenvolvimento: diversas foram as 

vezes que, recorrendo ao Device Mode, um dado aspeto surgia e se comportava corretamente e que, 

 

18 Problemas com iOS 13 Safari descritos em https://github.com/Leaflet/Leaflet/issues/6817 
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em testes com dispositivos reais, o mesmo já não ocorria, o que obrigou a um cuidado redobrado. 

Assim, existiu a preocupação posterior de testar as diversas funcionalidades em dispositivos e 

ambientes diferenciados.  
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5. Solução 

A implementação é o culminar de todo o processo associado à elaboração de uma nova solução. 

Não se subestime, por isso, nenhuma das fases que fazem parte desse processo: todas são 

determinantes para o resultado. A análise do problema, a pesquisa no sentido de compreender as 

necessidades e o estabelecimento de objetivos permitiu proceder à especificação de requisitos que, 

por sua vez, possibilitou que se passasse para a prototipagem, chegando a esta fase, com as 

indicações expressas daquilo que o sistema tem de cumprir. Uma especificação de requisitos 

incompleta, sem detalhe ou sem a informação necessária, prejudicaria os resultados seguintes, não 

dando origem a uma solução adequada. 

Neste capítulo, procura-se apresentar a solução implementada no contexto do projeto. No entanto, 

uma vez que esta é resultado de um método sequencial de análise e elaboração, em primeiro lugar, 

apresenta-se a proposta inicial, enquadrada com um protótipo de baixa fidelidade, e, seguidamente, a 

solução resultante, após as diferentes fases de desenvolvimento, recorrendo já à tecnologia. 

 

5.1. Proposta inicial: protótipo de baixa-fidelidade e 

considerações-base 

A elaboração de protótipos de baixa-fidelidade é um método que envolve brainstorm, design, 

comunicação e criação de interfaces do utilizador [20]. A ideia é, procurando delinear as primeiras 

necessidades, criar um esboço em papel daquilo que poderia constituir, posteriormente, o sistema 

baseado nos requisitos preestabelecidos. Por outro lado, este tipo de prototipagem, para além de não 

ser dispendioso em termos de tempo e recursos, pode ser visto como uma forma de design 

participativo, dando espaço a outros intervenientes. Pode haver, deste modo, lugar a um refinamento 

dos requisitos e da conceção do sistema. [21] 

Tendo por base o que foi referido no parágrafo anterior, procurou-se elaborar uma proposta inicial, 

com um protótipo de baixa-fidelidade. Deste modo, foi possível envolver elementos do grupo MARETEC 

no processo de elaboração da solução. Tal vir-se-ia a verificar importante, tendo em conta que permitiu 

um refinamento dos requisitos. 

O primeiro aspeto que se teve em conta aquando da elaboração do protótipo inicial foi que a 

proposta de uma solução destinada a resolver problemas de uma solução já implementada não deve 

nunca ser elaborada de raiz, sem ter por base o trabalho já existente. A solução para o website Forecast 

MARETEC não poderia deixar de considerar a estrutura, o modo de representação da informação e a 

funcionalidade do website já existente. Procurou-se, por esse motivo, ter em consideração todos estes 

aspetos, logo aquando da elaboração do protótipo inicial. 
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No que diz respeito à página principal, propôs-se, inicialmente, a eliminação da forma de navegação 

recorrendo a grandes ícones, nas visualizações em dispositivos móveis de menores dimensões. A um 

nível global, havendo mais espaço para incluir uma secção adicional com conteúdos de interesse para 

o utilizador, a página principal passaria a possuir uma área com referências a notícias, artigos ou 

eventos de destaque, de acordo com o especificado pelo requisito 3, e passaria a ter uma barra de 

navegação sempre visível no topo, como refere o requisito 1.2. (Figuras 5.1 e 5.3) Num dispositivo de 

menores dimensões, deveria, então, ser possível, quando se clicasse no respetivo botão, exibir apenas 

um menu numa versão mais minimalista e apenas textual, que permitisse a fácil e eficaz navegação 

para qualquer uma das outras páginas, como se pode observar na Figura 5.2. No caso dos dispositivos 

de maiores dimensões, os ícones de navegação continuariam a surgir, mas teriam de ser adaptados 

por forma a se adequar melhor à janela. Não obstante, após a análise do protótipo com os elementos 

do grupo MARETEC, optou-se por transitar as referências a notícias e artigos para o website global e, 

também consequentemente, a manter os ícones de navegação nas visualizações em dispositivos 

móveis de menores dimensões, mas adaptando devidamente os ícones, como refere o requisito 2.1. 

 

Figura 5.1 – Protótipo da Página Principal 
(sem apresentação da secção 

correspondente ao menu), num telemóvel 

 

 

Figura 5.2 – Secção correspondente ao menu revelada 
após se clicar no respetivo botão 

 

Figura 5.3 – Protótipo da Página Principal, num 
computador pessoal 

 

Em relação às páginas referentes aos mapas, a proposta foi no sentido de melhorar e adaptar o 

layout, por forma a eliminar os principais problemas de inadaptação, quer da interface (o mapa deveria 

ocupar todo o ecrã à exceção da zona da barra de navegação), quer dos mapas-resultado. Na página 
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Modelling Maps, a caixa de opções deveria, assim, desaparecer da localização à esquerda do mapa. 

As três opções referentes aos diferentes domínios de análise deveriam aparecer no menu, conforme 

requisito 1.2. Na Figura 5.4, é possível observar a proposta do menu para estas páginas, num 

dispositivo móvel.  Foi aspeto considerado o ser sempre possível voltar atrás, através da barra de 

navegação. Contudo, a forma de o fazer foi posteriormente debatida, optando-se pela navegação 

estrutural, como referido no requisito 1.4. Após a escolha do domínio, deveria ser apresentado o mapa-

resultado e um conjunto de opções que permitissem escolher a variável (11) e controlar a data/hora a 

analisar, mediante uma barra localizada na parte superior (controlos posteriormente modificados), como 

podemos observar nas Figuras 5.5 e 5.6. Uma opção permitiria iniciar uma animação em que fosse 

possível analisar a evolução, com a apresentação consecutiva de imagens referentes à evolução dessa 

variável, ao longo do tempo, de acordo com o especificado no requisito 14. 

 

 

Figura 5.4 – Protótipo do menu, 
na página Modelling Maps, num 

telemóvel 

 

Figura 5.5 – Protótipo da obtenção de 
mapas-resultado, num telemóvel 

 

Figura 5.6 – Protótipo do menu 
de seleção de uma variável, na 
obtenção de mapas-resultado, 

num telemóvel 

 

No que aos gráficos diz respeito, a ideia subjacente à proposta foi semelhante: adaptar a interface 

de mapas (o mapa deveria ocupar todo o ecrã à exceção da zona da barra de navegação) e ajustar as 

restantes opções e a obtenção de resultados, por forma a cumprir os requisitos e a adequarem-se às 

diferentes dimensões dos dispositivos. A seleção das estações deveria ocorrer sobre uma interface 

semelhante à anterior, pontos sobre o mapa, (requisito 16) como podemos observar na Figura 5.7, 

devendo mudar-se a cor das estações selecionadas, por forma a não coincidirem com as das estações 

não selecionadas, como refere o requisito 18. Deste modo seria mais entendível quais as estações 

selecionadas. A seleção do intervalo temporal seria feita através de dois ícones que permitiriam 

escolher datas (requisito 23), no canto superior esquerdo. Por sua vez, a seleção da variável e das 
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outras opções seria feita numa caixa (Figura 5.8) acionada por um botão (requisito 25), aqui, no canto 

superior direito. Podemos observar na Figura 5.7 a disposição destes itens. O gráfico seria gerado e 

apareceria numa caixa (Figura 5.9) que surgiria mediante o botão correspondente na caixa referente à 

variável e às restantes opções. As caixas para conter estes itens teriam de ser automaticamente 

ajustáveis às dimensões dos dispositivos. 

 

 

Figura 5.7 – Protótipo da página 
Modelling Charts, na seleção de 

estações, num telemóvel 

 

Figura 5.8 – Protótipo da caixa de 
seleção da variável a analisar, 

num telemóvel 

 

Figura 5.9 – Protótipo da 
apresentação do gráfico, após 

seleção das estações e da 
variável, num telemóvel 

 

Note-se que, apesar de não individualmente mencionado acima, o formato das barras de navegação 

seria semelhante para todas as páginas. 

É importante ressalvar que, para realizar um redesenho e uma adaptação eficaz do website a todos 

os dispositivos, é sempre necessário minimizar e simplificar alguns elementos, a fim de que a 

informação que os utilizadores pretendem consultar seja, desde logo, eficazmente alcançável e que o 

meio para a alcançar seja visível e funcional, proporcionando uma experiência de navegação positiva. 

A proposta deste protótipo surgiu neste sentido e teve este facto em consideração. 

Numa análise global do protótipo, poder-se-ia constatar que há alguns aspetos considerados nos 

requisitos que, nesta abordagem, não são traduzidos. Contudo, observe-se que os requisitos foram 

sendo reformulados, reestruturados e refinados, de acordo com necessidades entretanto identificadas. 
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5.2. Protótipo final 

A solução desenvolvida é o produto final do conjunto de fases descritas neste documento. Após a 

elaboração e a análise conjunta da proposta inicial, tendo-se examinado os aspetos que teriam de ser 

trabalhados, partiu-se para a implementação em que, por fim, se recorreu às ferramentas e às 

tecnologias descritas no capítulo anterior. 

Nesta secção, apresenta-se a referida solução. A exposição partirá dos aspetos comuns a todo o 

website, procurando-se, depois, particularizar os casos das diferentes páginas. A análise exploratória 

procurará ainda incidir sobre a forma como alguns problemas foram resolvidos. 

  

Âmbito global: 

Independência da funcionalidade e da estrutura interna 

Como aspeto inicial, um dos pontos focados por alguns dos requisitos foi a independência da 

funcionalidade e da estrutura interna que a adição, a eliminação ou a modificação de vários elementos 

(que serão detalhados devidamente) teriam de assumir. Deveria, assim, ser possível modificar, do lado 

do servidor, informação relativa aos itens que precisariam ser carregados no website, quando 

visualizado do lado do cliente. Para tal, optou-se pelo recurso ao JSON. A razão desta escolha esteve 

relacionada com o facto ser um formato textual que permite guardar dados em ficheiros. Internamente, 

tratar-se-ia de obter esses dados e utilizá-los para os fins necessários, nomeadamente a construção e 

inclusão de itens nas diferentes páginas. Uma outra motivação para esta opção consistiu no facto de o 

JSON possuir uma estrutura compreensível podendo, assim, um ficheiro ser modificado facilmente 

quando necessário. 

Barra de navegação 

Constituindo a barra de navegação um mecanismo comum a todas as páginas, procurou-se criar 

uma forma de esta ser apresentada de forma equivalente, independentemente dos itens que a mesma 

contivesse, que variariam de página para página. Para tal, afigurou-se necessário definir um estilo 

comum de apresentação. Todavia, para cumprimento da já referida independência da funcionalidade e 

da estrutura interna, a definição dos itens da barra de navegação não poderia estar no código, tendo-

se recorrido ao JSON. Para sistematizar a criação da barra de navegação e permitir a abstração de 

alguns detalhes de implementação da mesma procedeu-se então à elaboração de um script 

independente: menu.js. Assim, para ter uma barra de navegação numa página, apenas é necessário 

incluir este script e uma div como se exemplifica: 

<div class="website-navbar" info-orig="menu-itens"></div> 

O script enunciado procede à construção da estrutura básica da barra de navegação e adiciona-a à 

página. De seguida, recorre-se da informação constante no atributo info-orig da div adicionada para 

aceder ao ficheiro que contém a informação sobre os itens a incluir e adiciona estes últimos à estrutura. 
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No exemplo acima apresentado, aceder-se-ia a um ficheiro designado “menu-itens.json”, que se 

deveria localizar numa pasta definida para os ficheiros JSON. Para cada item, define-se um id, um 

nome a apresentar e uma possível ligação associada. É ainda possível definir, também para cada um 

deles, um conjunto de itens de segunda ordem, apresentados, depois, sob a forma de dropdown. 

Porém, no que concerne à navegação, há ainda informações que se considerou requisito serem 

apresentadas, nomeadamente o título da página atual e dados sobre o caminho até à mesma, no 

enquadramento da navegação estrutural. Para isso, o ficheiro JSON contém, no início, um conjunto de 

informações associadas: título (obrigatório), eventual ligação, caminho para uma imagem que se queira 

no lugar do título e um conjunto de itens que se queiram mostrados sobre o caminho até chegar à 

página atual. Para cumprimento do requisito de que o logotipo do grupo MARETEC teria de estar 

sempre visível, estabeleceu-se que, na barra de navegação, este se associaria sempre à página inicial 

e estaria presente inclusive nas restantes páginas como item do caminho até à página atual. 

No que concerne aos aspetos relativos ao RWD, estes são resolvidos diretamente pelo Bootstrap e 

pela configuração inicial da barra de navegação, que é colapsável/retrátil. Os itens são escondidos 

quando há uma menor largura disponível e surge um botão que os permite revelar. A decisão do valor 

aproximado para a largura a partir do qual a barra de navegação deveria colapsar partiu de uma 

avaliação visual, com a sujeição a diferentes larguras de janela, realizada na página inicial, uma vez 

que é nesta que a barra de navegação contém mais itens. A fim de manter a coerência, recorreu-se 

aos standards estabelecidos pelo Bootstrap e utilizou-se a classe navbar-expand-lg, que induz o 

colapso quando a largura é menor que 992px, ao se verificar ser a opção que melhor se ajustava. 

Posteriormente, foram realizadas avaliações visuais em telemóveis e tablets, para confirmar se a 

escolha era adequada. Os resultados foram positivos. 

As Figuras 5.10, 5.11 e 5.12 mostram a barra de navegação referente a uma mesma página 

visualizada num computador pessoal e num telemóvel e permitem constatar os aspetos acima 

descritos. 

 

 

Figura 5.10 – Barra de navegação com um item dropdown expandido, referente à página Modelling Maps 

visualizada num computador pessoal 
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Figura 5.11 – Barra de navegação retraída, referente à 
página Modelling Maps visualizada num telemóvel 

 

Figura 5.12 – Barra de navegação com os itens 
revelados e um item dropdown expandido, referente à 

página Modelling Maps visualizada num telemóvel 

 

Suporte a diferentes linguagens 

No que diz respeito à incorporação de diferentes linguagens no novo website, existiam diversos 

aspetos a considerar tendo em conta que grande parte dos elementos teriam de ser traduzidos e a 

estrutura desses elementos era diversa. A primeira opção considerada foi a existência de diferentes 

versões para o website, uma por cada língua. Contudo, tal revelar-se-ia uma prática que conduziria à 

desaconselhável duplicação. Tendo por base a ideia já assente de que a informação para a 

apresentação de itens era carregada externamente a partir de ficheiros JSON, optou-se não pela 

existência de uma versão integral da estrutura do website para cada linguagem, mas pela existência 

de uma versão de cada ficheiro JSON com informação que carecia de tradução. Ainda assim, 

continuaria a existir redundância, uma vez que alguns dos ficheiros JSON não conteriam unicamente 

informação traduzível, mas também diversos outros dados que não mudariam, independentemente da 

linguagem. A solução passou, por fim, por definir a existência de uma linguagem por omissão. Deste 

modo, os ficheiros JSON associados a esta última conteriam todos os dados necessários à construção 

e à inclusão de itens, enquanto os restantes conteriam apenas a informação que carecia de tradução. 

Esta opção viria ainda a permitir uma outra vantagem: se, porventura, uma tradução não estivesse 

ainda concluída, mas se se pretendesse que a mesma fosse disponibilizada, sempre que existisse um 

item que não tivesse tradução, poder-se-ia recorrer à linguagem por omissão, apresentando esse item 

nessa linguagem. Para distinguir os ficheiros JSON associados a cada linguagem, recorreu-se à 

estrutura hierárquica. Assim, os ficheiros correspondentes a uma linguagem estão na mesma diretoria. 

A definição das linguagens disponíveis e de qual é a linguagem por omissão é feita num ficheiro JSON 

global: languages.json. Tal induz ainda uma outra vantagem: adicionar uma nova linguagem ao website 

consiste apenas em adicionar novas diretorias contendo os ficheiros JSON referentes à tradução e 

referenciar a nova linguagem no ficheiro languages.json. 
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Figura 5.13 – Componente seletor de linguagem aberto 

 

Para permitir a implementação de todos estes aspetos, nas diferentes páginas, procedeu-se à 

criação de um script independente a ser incluído em todas as páginas: language-selection.js. Este script 

procede à criação de um componente seletor de linguagem que é adicionado na barra de navegação, 

do lado direito, como podermos observar nas Figuras 5.10, 5.11 e 5.12. Esse componente consiste num 

botão que mostra a bandeira da linguagem atualmente selecionada e constitui um dropdown que mostra 

as linguagens disponíveis, recorrendo à bandeira e à designação, realçando a correntemente 

selecionada, como se observa na Figura 5.13. A representação da bandeira e da designação da 

linguagem é feita recorrendo ao projeto Languages for Bootstrap 319, que consiste num ficheiro CSS e 

num conjunto de sprites representando as bandeiras em ficheiro PNG. Sempre que a linguagem é 

modificada no seletor, é desencadeado um acontecimento languageChange. Tendo em conta que a 

tradução de itens não poderá ser tratada da mesma forma para o caso de todos os elementos 

traduzíveis, devido às diferentes estruturas dos vários elementos e componentes, cabe ao código JS 

associado aos mesmos proceder a essa tradução. Porém, existem vários casos simples em que os 

elementos podem ser simplesmente traduzidos pela via da seleção, com um seletor lang-id, e 

substituição do conteúdo textual, daí que se tenha procedido à definição de uma função global, em 

language-selection.js, que procede a essa sequência de operações. Essa função é invocada pelo 

código JS específico de cada página para a tradução dos elementos textuais simples. 

Todavia há um aspeto determinante que era ainda necessário atentar: os requisitos referem a 

necessidade de manter a linguagem escolhida, não só entre páginas, como entre diferentes sessões 

de navegação. Se inicialmente se ponderou a passagem da linguagem escolhida como parâmetro no 

endereço, seguidamente, observou-se que tal só funcionaria numa mesma sessão de navegação. A 

solução passou por recorrer à criação de um cookie que guarda a linguagem escolhida, de modo a que, 

sempre que esta seja modificada, também o cookie é atualizado. Para tal, sempre que um utilizador 

entra no website, sem haver registo de que o tenha visitado anteriormente (se não existirem cookies 

associados guardados), é apresentado um diálogo de aceitação da utilização de cookies. Só após essa 

aceitação é criado o cookie referente à linguagem. Para determinar a linguagem a apresentar sempre 

que uma página é carregada, no script language-selection.js, primeiro averigua-se a existência do 

 

19 https://usrz.github.io/bootstrap-languages/ 
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cookie. Se este existir, apresenta-se logo a página na linguagem nele guardada, senão, averigua-se a 

preferência da linguagem do navegador. Se esta coincidir com alguma das linguagens disponíveis, a 

página é apresentada com essa linguagem, senão, é apresentada com a linguagem por omissão. 

 

Páginas que fazem uso de uma interface de mapas (Modelling Maps e Modelling Charts): 

Tendo em consideração que as páginas Modelling Maps e Modelling Charts recorrem ambas a uma 

interface de mapas que, nos aspetos comuns, é equivalente, procedeu-se à sistematização da sua 

criação e configuração. Para tal, elaborou-se um script independente: full-map.js. A ideia foi 

providenciar uma base comum para as páginas aplicarem no que se refere à apresentação e à 

funcionalidade do mapa evitando, deste modo, a repetição de código. Assim, para ter um mapa numa 

página, apenas é necessário incluir este script e uma div como se exemplifica: 

<div class="full-map"></div> 

O script enunciado procede à criação do mapa de acordo com a interface da biblioteca Leaflet e 

adiciona-o à página, na referida div. A definição de estilos leva a que o mapa se ajuste às dimensões 

da janela, assumindo a largura da mesma. À altura, é descontado o valor da altura da barra de 

navegação, para que esta permaneça sempre presente. Se as dimensões da janela forem modificadas, 

também o mapa se readaptará. Nas Figuras 5.14 e 5.15, podemos observar como o mapa se adequa 

em diferentes dispositivos com diferentes dimensões. 

 

Figura 5.14 – Página Modelling Maps visualizada num computador pessoal  

Figura 5.15 – Página Modelling 
Maps visualizada num telemóvel 

 

Controlos do mapa / apresentação de camadas 

Além dos habituais controlos associados ao mapa e que já são, por norma, adicionados pelo Leaflet 

(a modificação do nível de zoom, quer através dos botões (+ e -), quer através da funcionalidade touch), 

o script enunciado procede ainda à colocação de mais dois controlos sobre o mesmo: recentragem ( ) 
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e geolocalização ( ). Nas Figuras 5.14 e 5.15, podemos observar os botões correspondentes a esses 

dois controlos abaixo dos controlos do nível de zoom. O botão de geolocalização utiliza a interface do 

Leaflet para centrar o mapa na região onde o utilizador se encontra, com um nível de zoom maior. Por 

sua vez, o botão de recentragem recoloca o mapa no maior nível de zoom que permita abranger toda 

a informação representada sobre o mesmo no momento e centra-o correspondentemente. No entanto, 

para que tal possa acontecer, do lado de cada uma das páginas, tem de ser invocada uma função de 

full-map.js que permite carregar os dados para a recentragem de cada um dos conjuntos de informação 

representáveis (camadas) sobre o mapa. Esses dados encontram-se em ficheiros JSON e consistem 

num conjunto de pares constituídos pela associação de uma região de recentragem, definida por 

conjuntos de coordenadas, a um domínio. 

No que diz respeito aos controlos referentes à apresentação de camadas sobre o mapa, a 

localização recaiu sobre a barra de navegação, como se observa, por exemplo, nas Figuras 5.10 e 

5.12. Esta escolha esteve relacionada com o facto de a descrição associada ser uma informação textual 

e ainda com o facto de essa área não estar sobreocupada com outros itens. É ainda relevante observar 

que, em termos de funcionalidade, as camadas são carregadas de forma independente, do lado do 

código exclusivo de cada uma das páginas, mas recorrendo a uma interface comum disponibilizada 

mediante uma função global do script full-map.js. O processo começa com a remoção das camadas 

anteriores, segue com a adição das novas camadas e finaliza com uma centragem do mapa, de acordo 

com a informação de recentragem disponível para a nova camada adicionada. 

 

Seleção de conjuntos de “ladrilhos” de mapas 

A especificação de requisitos estabeleceu que deveria existir uma forma de seleção entre diferentes 

conjuntos de imagens “ladrilhos” de mapas, possivelmente correspondentes a diferentes provedores. 

Para tal, é disponibilizado um botão, localizado no canto superior direito, que apresenta um dropdown 

onde pode ser feita essa seleção, como se pode observar na Figura 5.16.  

 

Figura 5.16 – Dropdown onde é possível selecionar entre diferentes conjuntos de “ladrilhos” de mapas 
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Sendo particularmente relevante a possibilidade de adicionar ou remover conjuntos de “ladrilhos” de 

mapas e respetivas informações, recorreu-se, mais uma vez, ao JSON. Assim, um ficheiro denominado 

map-tile-layers.json contém dados associados a cada conjunto, tais como um id, o nome a apresentar, 

o URL relativo ao servidor de imagens ou a chave. Adicionar um novo conjunto de “ladrilhos” de mapas 

corresponde a adicionar, neste ficheiro, uma entrada com as respetivas informações. Repare-se que é 

possível definir mais que um nível para as camadas que contêm os conjuntos de “ladrilhos”, 

possibilitando que aquelas que constituem informação parcial sobre a superfície terrestre (por exemplo, 

cartas náuticas) ou que constituam informação de sobreposição (por exemplo, marcadores diversos, 

estradas) se possam sobrepor às que constituem informação global. Daí existir mais que uma seleção 

simultânea (Figura 5.16). Também por esse motivo, no que diz respeito ao ficheiro JSON, a informação 

é agrupada consoante o nível. O script full-map.js procede ao carregamento dos diferentes conjuntos 

a partir do ficheiro JSON, recorre à interface do Leaflet para proceder à criação interna de camadas de 

“ladrilhos” que podem ser adicionadas ao mapa e procede ainda à construção do dropdown. Depois 

desta sequência de operações, o botão já apresentado acima é então adicionado. 

Por último, houve ainda um aspeto a considerar: seria necessário que as escolhas dos conjuntos de 

“ladrilhos” fossem mantidas e consideradas, para que, quando se regressasse ao website no futuro, o 

mapa fosse logo apresentado com as camadas escolhidas pelo utilizador. Para tal, optou-se novamente 

pelo recurso à criação de um cookie que mantém as opções relativas às diferentes camadas 

selecionadas. Sempre que, no dropdown acima referido, é selecionada uma camada diferente, para 

além de, no mapa, ser removida a anterior e ser adicionada a nova, no cookie, é atualizada essa 

informação. Sempre que um utilizador entra numa página que apresente esta interface de mapas, é 

averiguada, no script full-map.js, a existência do referido cookie. Se este existe, apresentam-se as 

camadas de “ladrilhos” correspondentes. Se este não existe, as camadas adicionadas seriam as 

primeiras de cada nível e o cookie seria criado, após a confirmação da já mencionada aceitação da 

utilização de cookies. 

 

Página principal: 

Os aspetos que dizem exclusivamente respeito à página principal são aqueles que estão 

relacionados com a apresentação dos diferentes itens, tendo em conta que os itens apresentados são 

semelhantes aos constantes na solução precedente e que os restantes tópicos já foram abordados na 

análise do caso global. Em termos gerais, nesta página, foram criadas duas secções, estruturalmente 

concretizadas por duas divs. 

Na primeira secção, encontram-se dispostos um pequeno painel de boas-vindas, com o logotipo do 

centro de investigação MARETEC, e, à semelhança da solução anterior, os já abordados ícones de 

navegação, com imagens e breves descrições. Todavia, agora, procurou-se melhor adaptar esta 

secção. Assim, os ícones foram reduzidos e passaram também a ser levemente redimensionados de 

acordo com a largura da janela, por forma a não adotarem proporções exageradas em dispositivos 

móveis de menores dimensões. Por outro lado, passou também a tirar-se melhor proveito do sistema 
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de grelha proporcionado pelo Bootstrap: se, nas janelas de maior largura, os itens são três, dispostos 

lado-a-lado, quando esta se reduz um pouco, passam a ser dois e um é apresentado mais abaixo e, só 

no ponto em que se afigura inviável mantê-los nessa configuração, são, então, dispostos em coluna 

única. As Figuras 5.17, 5.18 e 5.19 permitem observar as diferentes configurações que a disposição 

dos ícones de navegação na página principal pode assumir. Quanto ao pequeno painel de boas-vindas, 

a disposição é sempre em coluna única. 

 

Figura 5.17 – Disposição dos ícones de navegação da página principal visualizada num computador 
pessoal, com a largura da janela maximizada 

 

Figura 5.18 – Disposição dos ícones de navegação da 
página principal visualizada num computador pessoal, com 

a largura da janela reduzida em parte 

 

Figura 5.19 – Disposição dos ícones de 
navegação da página principal visualizada num 

telemóvel 

 

As diferentes configurações associadas à disposição dos ícones de navegação tiveram de ser alvo 

de algumas decisões no que diz respeito aos pontos de quebra, os valores aproximados para a largura 

a partir dos quais o número de colunas lado-a-lado variaria. Tal partiu de uma avaliação visual, com a 

sujeição a diferentes larguras de janela. A fim de manter a coerência, recorreu-se aos standards 

estabelecidos pelo Bootstrap e utilizaram-se as classes associadas ao sistema de grelha de 12 colunas. 

A Tabela 5.1 sumariza estas diferentes configurações. Posteriormente foram realizadas avaliações 
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visuais em telemóveis e tablets, com diferentes larguras, recorrendo aos navegadores Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Opera e Safari, para confirmar se a escolha era adequada. Os resultados foram 

positivos, dado que se verificou que a informação se tornou facilmente legível e compreensível, 

independentemente das dimensões da janela. 

 

 Extra small Small 
Medium 

e maiores 
(large e extra large) 

Largura máxima da 

janela 
575px 767px - 

Classes utilizadas col-12 col-sm-6 col-md-4 

Configuração coluna única 
2 colunas lado-a-lado 
e 1 coluna em baixo 

3 colunas lado-a-lado 

 

Tabela 5.1 – Configurações associadas à disposição dos ícones na página inicial 

 

Na segunda secção, são apresentadas as informações sobre os propósitos e os contactos do grupo 

MARETEC, com estrutura semelhante à da solução anterior. Porém, foram ainda adicionadas, sob os 

títulos, imagens representativas da informação em causa. A secção está disposta em duas colunas 

lado-a-lado e só quando se afigura, de todo, inviável essa configuração é que a informação passa a 

estar organizada em coluna única, como se pode observar pela análise comparativa das Figuras 5.20 

e 5.21. 

 

Figura 5.20 – Disposição das informações gerais sobre o grupo 
MARETEC, na página principal, quando visualizada num computador 

pessoal 

 

Figura 5.21 – Disposição das 
informações gerais sobre o grupo 

MARETEC, na página principal, 
quando visualizada num telemóvel 
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Em termos estilísticos globais, procurou-se melhorar a apresentação da página, com a adição de 

uma imagem de fundo sobre uma cor, para cada uma das secções, e com a escolha de diferentes cores 

e tipos de letra, como se pode observar nas Figuras 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 e 5.21. Em termos funcionais 

globais, é de recordar que, como foi anteriormente observado, o conteúdo/texto dos itens apresentados 

é definido externamente em ficheiros JSON. 

 

Página Modelling Maps: 

Os aspetos respeitantes à página Modelling Maps aqui abordados estão apenas relacionados com 

a representação e o controlo associados a camadas/domínios, tendo em conta que os restantes já são 

explorados no caso geral das páginas que recorrem a uma interface de mapas. 

Como já foi observado neste trabalho, a informação representável neste contexto está subdividida 

em três grandes domínios – Hydrodynamic (nesta solução, rebatizado de Circulation, em função de 

solicitação do grupo MARETEC), Waves e Watersheds –, sendo que, a cada um deles, se associa um 

conjunto de domínios geográficos. Esta informação está disponível num ficheiro domains.json a que a 

solução anterior já recorria. Tendo em conta que o modo como a informação era apresentada no mapa, 

recorrendo à interface do Leaflet, deveria ser mantida, e também que esta forma de representação se 

enquadrava já na independência da informação da estrutura interna pretendida, optou-se por se manter 

também este ficheiro. Porém, este veio a ser atualizado com a inclusão de todas as informações 

associadas a cada domínio. A estruturação do mesmo é de acordo com a hierarquia acima apresentada. 

O script map-domains.js, associado exclusivamente à página Modelling Maps, procede à leitura da 

informação dos domínios, segue com a construção das camadas, recorrendo à interface do Leaflet, e 

associa o controlo respetivo a cada domínio.  

 

 

Figura 5.22 – Página Modelling Maps, visualizada num computador pessoal, com um domínio desativado 

e a apresentação da designação de um outro domínio. 
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A nível da seleção de domínios, a grande modificação, em termos funcionais, face à solução anterior 

consistiu na omissão do popup associado a cada um desses domínios. Como podemos observar na 

Figura 5.22, a informação do domínio está disponível quando se passa com o cursor em cima do mesmo 

ou, em dispositivos móveis, quando se faz tap. Quando se clica num domínio, é-se imediatamente 

conduzido à página de apresentação de resultados. A exceção, como já mencionado anteriormente, é 

o caso em que ocorrem dois domínios com coincidência geográfica, dado que é necessário selecionar 

de qual se pretende observar resultados. Nesse caso, é então mostrado um popup para proceder a 

essa seleção. Um último aspeto a ser considerado é a possibilidade de representação de domínios 

temporariamente desativados. Um domínio temporariamente desativado surge a cinzento, enquanto os 

restantes surgem a azul, como também podemos observar na Figura 5.22. Para um domínio ser 

considerado e mostrado como desativado, é necessário que, no ficheiro domains.json, a data/hora de 

início de resultados disponíveis associada a esse domínio esteja em branco. 

 

Página Map Results Display (apresentação de mapas-resultado): 

Da nova solução, esta foi a página que não recorreu a nenhum componente ou configuração das 

páginas correspondentes na solução anterior. Em primeiro lugar, observe-se que, na solução anterior, 

existia uma página diferente para cada diferente domínio. Depois, atente-se no facto de que a forma 

como se pretendia selecionar e apresentar informação, na nova solução, em nada se coadunava com 

a organização e os componentes presentes na solução anterior. Considerando que a nova solução 

apenas comportaria uma única página para a apresentação de mapas-resultado, afigurar-se-ia 

necessário que os dados que eram estabelecidos em cada uma das páginas associadas aos domínios 

(o endereço base para procura das imagens e as variáveis disponíveis) transitassem para outra 

localização. A opção recaiu inicialmente por adicionar esses dados ao ficheiro domains.json, tendo em 

conta que este já comportava informações relativas a cada domínio. Contudo, posteriormente, tendo 

em conta que, no endereço das imagens de mapas-resultado, parte do caminho era comum a todos os 

domínios, tal aspeto foi definido no script associado exclusivamente a esta página: map-result-

display.js. Note-se positivamente que, se se pretendesse inserir um novo domínio, anteriormente, era 

necessário criar uma nova página, enquanto que, atualmente, basta acrescentá-lo no ficheiro 

domains.json. 

Para se proceder à apresentação de imagens de mapas-resultado, começa-se por se obter as 

informações necessárias associadas ao domínio pretendido, que se sabe qual é, por ser passado como 

parâmetro no endereço. A informação é depois utilizada para a construção dos diferentes elementos. 

De imediato, se inicia a procura pela última imagem disponível, se não for encontrada nenhuma 

correspondente à data/hora atual ou à data/hora de fim de resultados disponíveis indicada, caso esta 

última seja anterior à atual. Esta procura é feita para trás, recuando o valor da data/hora até encontrar 

uma imagem disponível. O algoritmo é o seguinte: até às 24 horas anteriores e quando as imagens têm 

frequência horária, a procura é de hora a hora; quando a procura ultrapassa as 24 horas anteriores, 

passa a ter caráter diário, quando ultrapassa os 8 dias anteriores, é de 8 em 8 dias; quando ultrapassa 

os 60 dias anteriores, é de 30 em 30 dias. Quando uma imagem é encontrada, é imediatamente 
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apresentada numa div que ocupa toda a área da janela disponível, excetuando a ocupada pela barra 

de navegação. Porém, com esta procura, não é garantido que não haja algumas imagens posteriores. 

Por esse motivo, internamente, é, de imediato iniciada uma procura para a frente. Se existirem imagens 

para a frente, a data/hora de fim de resultados disponíveis é atualizada nos elementos da página com 

a data/hora correspondente à última imagem encontrada nesta segunda procura. O carregamento 

associado a imagens dispõe de um ecrã, como podemos observar na Figura 5.23, que surge sempre 

que o tempo de procura ultrapassa meio segundo. 

 

Figura 5.23 – Ecrã de carregamento de imagens correspondentes a mapas-resultado, na página Map 
Results Display visualizada num telemóvel 

 

Zoom de imagens correspondentes a mapas-resultado 

Tendo em conta a relação entre a altura e a largura de algumas imagens, nem sempre estas se 

conseguiriam adequar a ecrãs mais reduzidos, sem desajustar a página, acabando por não satisfazer 

o RWD. Foi então necessário recorrer a alguns mecanismos de zoom, que viriam também a beneficiar 

as visualizações em ecrãs de maiores dimensões, quando se pretendesse observar determinados 

detalhes dos mapas-resultado de forma ampliada. Recorreu-se, então, às duas bibliotecas 

apresentadas anteriormente: Drift e Touch-enabled Image Zoom. 

Ao clicar-se no botão lupa ( ), existente nos controlos ao fundo da página é ativado, recorrendo à 

biblioteca Drift, um elemento que permite observar de forma ampliada determinados detalhes dos 

mapas-resultado, sem perder o contexto da restante informação no mapa-resultado. Assim, ao deslocar 

o ponteiro sobre a imagem é possível observar, neste elemento lupa, a ampliação das áreas da imagem 

em torno do cursor. Em dispositivos touch, tal é feito com o deslocamento do dedo sobre o ecrã. Tal 

efeito pode ser observado na Figura 5.24. 

Não obstante o elemento lupa apresentado, existe, quando o mesmo não está ativo, uma outra 

forma de ampliar determinados detalhes dos mapas-resultado, recorrendo à biblioteca Touch-enabled 

Image Zoom. Em dispositivos dispondo de rato, basta utilizar a roda do rato para ampliar (ou reduzir) e 
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clicar e arrastar, se se pretender deslocar a imagem. Em dispositivos touch, com dois dedos, abre-se, 

aproximando uma área, ou fecha-se, afastando, e, com um dedo, é possível deslocar a imagem 

adequadamente. Uma imagem ampliada desta forma pode ser observada na Figura 5.25. 

 

Figura 5.24 – Ampliação de uma área de um mapa-
resultado, recorrendo ao elemento lupa, na página 

Map Results Display, visualizada num telemóvel 

 

Figura 5.25 – Ampliação total da imagem 
correspondente a um mapa-resultado, na página Map 

Results Display, visualizada num telemóvel 

 

Seleção da variável a analisar 

Tendo em conta que cada domínio territorial tem mais do que uma variável associada, é imperativo 

que exista um mecanismo de seleção da variável pretendida. Para tal, é disponibilizado um botão              

( ), localizado no canto superior direito, que apresenta um dropdown onde pode ser feita essa 

seleção. Na Figura 5.26, apresenta-se um exemplo do referido dropdown. 

As variáveis associadas a cada domínio estão, como já mencionado, no ficheiro domains.json. O 

script map-result-display.js, recorre a essa informação para encontrar a designação correspondente, 

num ficheiro map-result-variables.json, que tem as designações de todas as variáveis. A partir desta 

nova informação, constrói-se o dropdown. Sempre que se clica numa variável diferente da atualmente 

selecionada, o endereço base para as imagens é modificado e a imagem atual é imediatamente 

atualizada. Qualquer imagem que, seguidamente, se visualize já será referente à nova variável. 

 

Figura 5.26 – Dropdown onde é possível selecionar a variável pretendida, na página Map Result Display 
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Controlos de visualização 

Pretendendo-se a existência de dinamismo nesta página, era fundamental a inclusão de controlos 

que permitissem navegar pelos mapas-resultado, ao longo do tempo. Apesar do controlo apresentado 

na primeira proposta consistir apenas numa barra de deslocamento, nesta solução, optou-se pelo 

recurso a um conjunto de controlos num estilo de reprodutor de vídeo, como se pode observar no canto 

inferior direito das Figuras 5.23, 5.24 e 5.25. Tal opção foi motivada, considerando o parecer do grupo 

MARETEC, pelo facto do conjunto de imagens associadas a cada domínio ser bastante numeroso, 

tornando inviável a opção envolvendo uma barra de deslocamento. 

Os controlos criados permitem navegar nos resultados, considerando os intervalos temporais dos 

resultados específicos de cada domínio. Deste modo, nos controlos, existe um botão para avançar uma 

hora ( ), para recuar uma hora ( ), para avançar um dia ( ) e para recuar um dia ( ). Sempre que 

se clica num deles, os efeitos traduzem-se na modificação do mapa-resultado observado, através da 

atualização dos dados internos relativos ao momento que está a ser visualizado e, por fim, do endereço 

da imagem em análise. Porém, sempre que um domínio só tenha informação diária, os controlos 

horários são desativados, como se observa na Figura 5.27. A fim de sistematizar todo este 

comportamento, foram definidas, no script map-result-display.js, funções que permitem modificar o dia 

e a hora da informação a ser visualizada, com as alterações a refletirem-se em todos os elementos da 

página. Sempre que, para um dado momento selecionado, não exista uma imagem, é apresentada 

uma mensagem de erro e a imagem e os dados anteriores são reestabelecidos.  

 

Figura 5.27 – Seleção do intervalo temporal entre imagens durante a animação, na página Map Result 
Display, visualizada num telemóvel 

 

Um outro botão permite iniciar uma animação ( ). Assim, sempre que nele se clica, o botão muda 

( ) e recorre-se a uma função que permite que, a intervalos regulares, neste caso, de um segundo, 

seja invocada uma das funções de modificação do dia e da hora da informação a ser visualizada. Assim, 
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partindo da visualização atual, é possível analisar a evolução. Ao voltar a clicar-se no botão, a animação 

para, com a anulação da definição do comportamento anterior. Como se pode observar na Figura 5.27, 

os intervalos temporais possíveis entre as imagens apresentadas durante a animação são escolhidos 

num dropdown, sendo que, no caso de um domínio só ter informação diária, os intervalos horários são 

inibidos. Sempre que se modifica este intervalo no dropdown, o valor é atualizado internamente e a 

função que permite a animação já irá invocar as funções de modificação do dia e da hora da informação 

a ser visualizada com o novo valor. 

Por último, é importante observar que, em qualquer momento, este conjunto de controlos pode ser 

ocultado, ao clicar-se num botão à direita do mesmo ( ), quando não estiver a ser necessário, a fim de 

possibilitar uma melhor observação dos mapas-resultado. Para voltar a fazê-lo aparecer, basta clicar 

no mesmo local, agora com um ícone inverso ( ). 

 

Acesso ao catálogo de dados 

Existem alguns domínios geográficos que dispõem de um catálogo histórico público de resultados 

numéricos disponível num outro servidor do MARETEC. A fim de proporcionar aos interessados uma 

forma de alcançar o catálogo, sempre que esses dados estão disponíveis para um dado domínio, surge 

um botão ( ) no canto superior esquerdo, abaixo da barra de navegação, com uma ligação direta para 

a listagem de conjuntos de dados correspondente no servidor do catálogo. O endereço para o qual os 

utilizadores devem ser encaminhados, através deste botão, é associado a cada domínio, mediante 

indicação no ficheiro domains.json. 

 

Calendário – Seletor de data/hora 

O seletor de data/hora no formato de calendário surge da necessidade de se indicar, de forma 

explícita, uma data/hora para a visualização de resultados. Assume particular importância, uma vez que 

os dados disponíveis, no que diz respeito aos mapas-resultado, são numerosos e referentes a períodos 

bastante consideráveis. 

Para se poder dispor de um calendário recorreu-se à biblioteca Tempus Dominus. Este item é 

configurado no script map-result-display.js, de modo a não permitir seleções posteriores à data/hora de 

fim de resultados disponíveis e anteriores à data/hora de início de resultados disponíveis definidas para 

aquele domínio. Contudo, tal poderá ser modificado, se, quando a página for carregada, não for 

encontrada a imagem correspondente ao momento atual ou ao momento de fim, caso este seja anterior 

ao atual. A data/hora máxima possível para a seleção no calendário é então redefinida, após o términus 

do algoritmo de procura de imagens apresentado anteriormente. Observe-se que a data/hora 

selecionada e mostrada no seletor corresponde sempre à imagem em visualização. Sempre que se 

avança ou recua na hora ou no dia, num outro controlo, o seletor de data/hora é devidamente 

sincronizado.  
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O elemento mencionado localiza-se no canto superior direito, abaixo da barra de navegação, e é 

constituído por um campo que contém sempre a data correspondente à imagem mostrada num formato 

textual, e um botão que permite abrir o widget correspondente ao calendário, onde essa data surge 

destacada, como se pode observar na Figura 5.28. Ao clicar num dos dias, a data/hora do elemento e 

a data/hora interna correspondente à visualização são atualizadas e procede-se à modificação do nome 

do ficheiro correspondente à imagem atual. Os efeitos traduzem-se na modificação imediata do mapa-

resultado observado. Clicando no ícone correspondente, é ainda possível modificar a hora. 

Analogamente ao comportamento definido para os outros controlos, sempre que, para um dado 

momento selecionado no calendário não exista uma imagem, é apresentada uma mensagem de erro e 

a imagem e os dados anteriores são reestabelecidos. 

 

 

Figura 5.28 – Seletor de data/hora para visualização dos mapas-resultado, na página Map Result Display 

 

Página Modelling Charts: 

Os aspetos respeitantes à página Modelling Charts incluem, recorde-se, os já mencionados no caso 

geral das páginas que recorrem a uma interface de mapas. Os restantes aspetos não estão apenas 

relacionados com a representação e o controlo associados a camadas, mas também com a 

apresentação dos resultados gráficos pretendidos. 

Como já foi observado neste trabalho, a informação representável neste contexto está subdividida 

em camada de estações aquáticas e camada de estações terrestres. No script associado a esta página, 

stations.js, esta informação é obtida através de um pedido ao servidor, que devolve os dados no formato 

JSON. Como se pretendeu que o modo como as estações são representadas na nova solução fosse 

semelhante ao modo como o eram na solução anterior, optou-se por, recorrendo à interface do Leaflet, 

manter o modo de carregamento e de criação das camadas, à exceção de alguns comportamentos e 

acontecimentos, como será adiante observado. Também a informação relativa às variáveis e respetivos 
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dados para a representação (designações, unidades, número de casas decimais e disponibilidade) e 

às variáveis disponíveis por estação é carregada no início. 

Tendo-se procedido à construção de camadas, partindo dos dados JSON relativos às estações, 

segue-se a disposição no mapa, recorrendo à interface comum. A nível da seleção de estações, em 

termos funcionais, a grande modificação, face à solução anterior, consistiu na omissão do popup 

associado a cada uma dessas estações. Assim, quando se clica numa estação, a mesma fica 

imediatamente selecionada, o que, estilisticamente, é destacado de forma diferente (tamanho maior e 

cor distinta). Porém, se, na solução anterior, esse destaque criava confusão, em virtude de algumas 

das cores utilizadas no destaque coincidirem com as cores utilizadas quando as estações se 

encontravam no estado não selecionado, para a nova solução selecionou-se um conjunto de cores 

completamente novo, como se pode observar na Figura 5.29. Foi também corrigida a situação de que 

quando se passava com o ponteiro sobre uma estação selecionada ela voltava a assumir o tamanho 

de uma não selecionada, embora continuasse selecionada, bem como foi adicionado um mecanismo 

que atualiza adequadamente o tamanho dos ícones das estações, sempre que se modifica o nível de 

zoom, por forma a terem um aspeto proporcional. Como últimos aspetos no enquadramento da seleção 

de estações, aumentou-se o número máximo de estações selecionáveis de quatro para seis e 

adicionou-se a possibilidade de se remover uma estação clicando na mesma, se estiver selecionada. 

No que diz respeito ao primeiro aspeto, observe-se que a verificação de se o número máximo de 

estações já foi ultrapassado é, porém, estruturada da mesma forma que anteriormente, sendo 

apresentada uma caixa de diálogo com uma mensagem, no caso desse número ter sido ultrapassado. 

No que concerne à última modificação mencionada, note-se que, desta forma, se eliminou o caso de 

tentativa de seleção de uma estação já selecionada.  

 

Figura 5.29 – Seis estações selecionadas, na página Modelling Charts, 

visualizada num computador pessoal  

Figura 5.30 – Popup contendo as 
informações sobre uma estação, 

na página Modelling Charts, 
visualizada num telemóvel 
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Com a eliminação do popup anteriormente referido, o utilizador deixou de conseguir aceder às 

informações referentes a cada uma das estações (nome, coordenadas, modelos, domínio). Para 

continuar a existir acesso a esta informação, procurou-se, então, associar um novo popup excluindo a 

agora desnecessária ligação que permitia a seleção de uma estação, como se pode observar na Figura 

5.30. Este surge quando se clica com o botão direito do rato, ou, em dispositivos touch, quando se faz 

pressão longa, sobre uma estação.  

 

Desseleção de todas as estações selecionadas 

Como um dos requisitos estabelecidos postulava a eficaz acessibilidade a uma opção de remoção 

de todas as estações da lista de estações selecionadas, apresentou-se essa opção, recorrendo a um 

botão ( ) vermelho sobre o mapa, do lado direito, abaixo dos seletores de data/hora, como pode ser 

observado nas Figuras 5.29 e 5.30. Quando se clica no botão, todas as estações são desseleccionadas 

e quaisquer opções são limpas. Internamente, é ainda atribuído o estado normal a todas as estações 

que se encontravam selecionadas. Este botão só está disponível quando existem estações 

selecionadas, pelo que um clique nele o inibe. Um botão semelhante está também presente na caixa 

de diálogo das estações selecionadas. 

 

Calendários – Seletores de data 

Os seletores de data no formato de calendário surgem da necessidade de se estabelecer um 

intervalo temporal sobre o qual deverão incidir os resultados gráficos obtidos. Sendo configurados no 

script stations.js, para a sua construção recorreu-se mais uma vez à biblioteca Tempus Dominus. As 

considerações funcionais gerais feitas anteriormente são válidas também aqui. As configurações destes 

elementos têm em consideração as datas sobre as quais se pode escolher gerar gráficos: até 210 dias 

antes e até 7 dias depois da data atual. Deste modo, o primeiro seletor é internamente configurado com 

a data mínima de 210 dias antes da data atual e o segundo com a data máxima de 7 dias depois da 

data atual. O primeiro seletor é inicializado com a data atual menos 2 dias e o segundo com a data 

atual mais 7 dias. Como o primeiro seletor não pode apresentar nunca data posterior à do segundo e 

o segundo não pode apresentar nunca data anterior à do primeiro, considerando que se pretende que 

definam um intervalo entre si, a data máxima do primeiro seletor é definida com a data selecionada no 

segundo seletor e a data mínima do segundo seletor é definida com a data selecionada no primeiro. 

Sempre que a data num dos seletores é modificada, procede-se à atualização das datas 

máxima/mínima adequadamente, por forma a manter sempre a consistência. 

Os elementos mencionados localizam-se no canto superior direito, abaixo da barra de navegação, 

e, sendo muito semelhantes, têm funcionamento similar ao utilizado na página Map Result Display, 

como se observa na Figura 5.31.  
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Figura 5.31 – Seletor de data/hora de fim com o widget aberto, na página Modelling Charts, visualizada 
num computador pessoal 

 

Caixa de diálogo das estações selecionadas 

A caixa de diálogo das estações selecionadas, para além de apresentar as designações de cada 

uma das estações selecionadas, é onde, de facto, se seleciona qual a informação a representar no 

gráfico. Para aceder à mesma, recorre-se a um botão ( ) que está disponível sobre o mapa, do lado 

direito, abaixo dos seletores de data/hora, como pode ser observado nas Figuras 5.29 e 5.30. Este 

botão só está acessível quando existem estações selecionadas. 

As estações selecionadas são o elemento que aparece em primeiro lugar, numa listagem que segue 

a ordem pela qual foram escolhidas. A cada estação está associado um ícone ( ) vermelho que a 

permite remover da listagem de estações selecionadas sem sair do diálogo. Quando nele se clica, o 

comportamento desencadeado é equivalente a tê-lo feito no mapa. Depois de uma estação ser 

removida, a listagem de estações selecionadas é reorganizada, é atribuído o estado normal à estação 

removida e, caso seja a única selecionada, a caixa de diálogo é fechada. Ao lado do referido ícone, 

está uma caixa de seleção que, se desseleccionada, faz com que não apareçam os dados referentes 

àquela estação no gráfico, sem ter de a eliminar da lista de estações selecionadas. Tal é particularmente 

útil se se pretender, por exemplo, gerar um conjunto de gráficos sucessivos com as mesmas estações, 

mas, nalgum deles não se pretender os dados referentes a todas elas. Assim, não é preciso proceder 

à remoção para depois se voltar a proceder a uma nova adição. Cada estação é apresentada, nesta 

listagem, com a cor e a designação respetivas. Ao lado, pode ainda existir uma outra caixa de seleção 

que permite selecionar, ou não, o aparecimento, no gráfico, de um conjunto de observações pontuais 

associadas à estação, se existirem. No início, todas as caixas de seleção se encontram selecionadas. 

(Figura 5.32) 

O elemento seguinte consiste numa lista dropdown onde deve ser selecionada a variável que se 

pretende analisar no gráfico. As variáveis apresentadas são previamente organizadas, recorrendo às 

listagens de variáveis associadas a cada estação. (Figura 5.33) 
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O botão ( ) mais à esquerda destina-se à geração do gráfico. Quando nele se clica, é enviado o 

pedido de dados, de acordo com as seleções nesta caixa e com as datas selecionadas nos seletores 

de data/hora. Tal é feito no script chart.js. Se houver algum problema e não for possível obter os dados 

selecionados, é apresentada uma mensagem de erro. Os restantes botões da caixa de diálogo 

assumem funcionalidade já apresentada e conhecida. 

 

 

Figura 5.32 – Caixa de diálogo das 
estações selecionadas com cinco 

estações, na página Modelling Charts, 
visualizada num telemóvel 

 

Figura 5.33 – Caixa de diálogo das estações selecionadas com 
duas estações selecionadas e com o dropdown relativo à escolha 

da variável expandido, na página Modelling Charts, visualizada 
num computador pessoal 

 

É relevante referir que a caixa de diálogo se procura adaptar ao dispositivo, recorrendo às valências 

do Bootstrap. Por forma a permitir um melhor ajustamento e uma melhor interatividade em dispositivos 

de menor dimensão, procurou-se garantir que o conteúdo do corpo da mesma fosse scrollable. 

 

Gráfico 

Recebidos os dados, no script chart.js, estes são passados à interface de geração do gráfico, da 

mesma forma que era realizado anteriormente. Tendo em conta que os gráficos gerados na solução 

precedente já eram bastante dinâmicos e interativos, a interface Highcharts20 foi mantida de acordo 

com o estabelecido. Porém, houve necessidade de enquadrar adequadamente a apresentação de 

gráficos: o gráfico não poderia surgir simplesmente num qualquer lugar da página, tendo em conta que 

a área já estava ocupada na totalidade e que dificilmente se conseguiria uma visualização adequada 

em dispositivos móveis de pequenas dimensões se se ocupasse uma pequena área. Optou-se então 

 

20 https://www.highcharts.com/ 
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por uma caixa de diálogo. As razões da escolha foram o facto de esta se poder sobrepor ao restante 

conteúdo da página e o facto das valências do Bootstrap permitirem que a mesma se ajuste 

adequadamente em ecrãs das mais variadíssimas dimensões. Ainda assim, foi necessário ajustar o 

estilo no que diz respeito à altura e à largura máximas e às margens, por forma a tirar o melhor partido 

possível do espaço disponível. Por esse mesmo motivo, a caixa de diálogo associada ao gráfico não 

possui, para além dos botões, mais nenhum elemento que ocupe espaço vertical. O gráfico ajusta-se 

à dimensão da caixa de diálogo, que, por sua vez, se adapta de acordo com a dimensão da janela. 

(Figuras 5.34, 5.35 e 5.36) Porém quando a sua altura se reduz para aquém de um valor que se 

considerou como limite para se conseguir uma visualização/leitura adequada (220px), o gráfico não se 

reduz mais e pode, então, ser deslocado verticalmente no corpo da caixa de diálogo (utilizando scroll).  

 

Figura 5.34 – Caixa de diálogo do gráfico, com a informação sobre a origem de dados visível, bem como 
o dropdown para download, na página Modelling Charts, visualizada num computador pessoal 

 

 

Figura 5.35 – Caixa de diálogo do gráfico, na página 
Modelling Charts, visualizada num telemóvel 

 

Figura 5.36 – Caixa de diálogo das informações 
sobre a origem dos dados, na página Modelling 

Charts, visualizada num telemóvel 
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No que concerne à geração do gráfico, procedeu-se a algumas correções, no script chart.js. Quando 

a variável a apresentar é representada por uma percentagem, passou-se a multiplicar todos os valores 

dos conjuntos de dados por 100, por forma a surgirem corretamente no gráfico. Por outro lado, 

adicionou-se um comportamento que permite estabelecer o mesmo número de casas decimais para 

todos os valores das etiquetas do eixo dos yy. 

No que diz respeito à informação sobre a origem dos dados, inicialmente, na nova solução, recorria-

se simplesmente a uma nova caixa de diálogo, mediante um botão presente na caixa onde surgia o 

gráfico. Todavia, o grupo MARETEC considerou importante que essa informação fosse disponibilizada 

lado-a-lado com o gráfico, pelo menos, nos dispositivos de maiores dimensões, em que existe espaço 

para tal. Por esse motivo, quando se visualiza o gráfico nos ecrãs de maiores dimensões, é possível 

atentar-se também na informação sobre a origem dos dados (Figura 5.34). Quando as dimensões se 

reduzem, é apenas apresentado o gráfico nessa caixa e surge um botão que permite abrir um outro 

diálogo com a informação sobre a origem dos dados (Figuras 5.35 e 5.36). A decisão do valor 

aproximado para a largura a partir do qual a informação sobre a origem dos dados deveria surgir lado-

a-lado com o gráfico partiu de uma avaliação visual, com a sujeição a diferentes larguras de janela. A 

fim de manter a coerência, recorreu-se aos standards estabelecidos pelo Bootstrap e utilizou-se as 

classes d-none e d-lg-block, o que induz o aparecimento deste bloco apenas quando a largura 

disponível é maior ou igual a 992px, ao se verificar ser a opção que melhor se ajustava. No que diz 

respeito ao botão para uma nova caixa de diálogo, as classes utilizadas foram d-block e d-lg-none, uma 

vez que o efeito pretendido é o contrário: que este apareça quando a largura é menor que 992px. 

Posteriormente, foram realizadas avaliações visuais em telemóveis e tablets, para confirmar se a 

escolha era adequada. Os resultados foram positivos. 

 

Recorrendo ao ícone presente no canto superior direito do gráfico, é possível, como anteriormente, 

fazer download do mesmo, nos formatos PNG, PDF e SVG, como podemos observar na Figura 5.34. 

É ainda possível fazer download dos dados que servem de base ao gráfico, no formato CSV. Para tal, 

é apenas requerido que se preencha um formulário (Figura 5.37). Internamente, procede-se a um novo 

pedido ao servidor, no script chart.js, permitindo o envio dos dados preenchidos no formulário e a 

obtenção dos dados formatados para download em CSV. 
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Figura 5.37 – Caixa de diálogo do formulário para download dos dados CSV, na página Modelling Charts, 

visualizada num computador pessoal 

 

Ajuda: 

Nas páginas com funcionalidades específicas, é disponibilizado um botão no canto inferior esquerdo 

que permite aceder a uma caixa de diálogo com breves esclarecimentos que visam orientar os 

utilizadores menos experientes na utilização das diferentes funcionalidades das páginas.  
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6. Avaliação com utilizadores 

Após a elaboração de uma solução constituindo um protótipo funcional, torna-se imperativo proceder 

à sua avaliação. Nesse sentido, é fulcral que se realizem testes com utilizadores, tendo em conta que 

é a melhor forma de entender o modo como estes lidam com a interface. A realização de testes de 

usabilidade é o método pelo qual se requer aos utilizadores a execução de determinadas tarefas num 

sistema, por forma a aferir a facilidade de uso, o tempo de utilização e a perceção do utilizador no que 

concerne à experiência [22]. É assim possível compreender o modo como os utilizadores realizariam 

as diferentes tarefas em contexto real e identificar eventuais lacunas que possam existir na interface 

que mereçam dedicação posterior. 

No enquadramento do acima exposto, realizaram-se testes de usabilidade, considerando a nova 

solução do Forecast MARETEC, com 15 utilizadores com variados níveis de conhecimento do tópico. 

Para a concretização destes testes, procedeu-se, antes de mais, à elaboração de um protocolo, por 

forma a sistematizar o procedimento e a metodologia de avaliação. Desta forma, garantiu-se que todos 

os utilizadores realizaram os testes nas mesmas condições e com acesso às mesmas informações e 

instruções prévias. Por outro lado, foi assim possível assumir um conjunto comum de tarefas a ser 

executado por todos. Após a realização destes testes, procedeu-se à análise e ao tratamento dos 

dados, recorrendo a medidas estatísticas, e à organização de algumas apreciações obtidas com os 

comentários de alguns utilizadores. Por fim, considerando os resultados obtidos com o processo 

anterior, elaborou-se uma análise conclusiva, observando os pontos positivos e os pontos negativos. É 

com a examinação crítica dos pontos negativos que é possível melhorar a interface em iterações 

futuras. 

Nesta secção, apresentam-se as três dimensões referidas anteriormente: o protocolo e a 

metodologia de avaliação, os resultados e a análise crítico-conclusiva dos mesmos. 

 

6.1. Protocolo e metodologia de avaliação 

O guião correspondente ao protocolo para a realização de testes com utilizadores (Anexo A) foi 

desenvolvido por forma a permitir que utilizadores que não estivessem familiarizados com a solução 

anterior e com os seus propósitos adquirissem algum conhecimento prévio antes de testar a nova 

solução. Assim, após a assunção de um compromisso de confidencialidade, no que diz respeito ao 

tratamento dos dados, foram apresentados os principais objetivos e as funcionalidades essenciais do 

website e contextualizou-se a realização de testes como etapa fundamental após a conceção de uma 

nova interface. 

Já no enquadramento da metodologia de avaliação, em primeiro lugar, recorrendo a um pré-

questionário, procurou-se obter o perfil do utilizador, a nível de informações demográficas (idade e sexo) 

e no que concerne ao conhecimento prévio que o utilizador tinha acerca do Forecast MARETEC. 
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Apresentaram-se, seguidamente, alguns cenários, a fim de contextualizar o utilizador em algumas 

circunstâncias possíveis que motivassem uma utilização da interface e no modo como esta interação 

poderia decorrer. Por fim, antes da apresentação e da realização das tarefas, deu-se a hipótese ao 

utilizador de explorar a interface durante breves momentos (cinco minutos), para que se pudesse 

ambientar. 

Propuseram-se, por fim, 9 tarefas divididas em dois conjuntos. O primeiro conjunto, com 7 tarefas, 

teve o objetivo primordial de avaliar a funcionalidade e a interatividade do website. O segundo conjunto, 

complementarmente ao primeiro, destinou-se a avaliar a facilidade de utilização da interface, 

enquadrando os aspetos relacionados com a responsividade. Deste modo, as tarefas do primeiro 

conjunto foram realizadas num computador pessoal, ao passo que as tarefas do segundo conjunto 

assumiram dois dos objetivos encontrados nas do primeiro, mas a sua realização foi num telemóvel. O 

grau de complexidade das tarefas foi variável. As tarefas propostas foram: 

• 1ª tarefa: Com a linguagem em Português, obter a localização e os contactos do 

MARETEC. 

• 2ª tarefa: Obter o mapa referente ao domínio de Circulação, compreendendo o território da 

Boca do Tejo, variável Velocidade, para o dia 20 de Agosto de 2019, às 2h00m. 

• 3ª tarefa: Obter a animação do mapa referente ao domínio de Ondas, compreendendo o 

território de Portugal, variável Altura Significativa da Onda, animando com intervalos de 6 

horas, a partir do dia 6 de Julho de 2019, às 16h00m. 

• 4ª tarefa: Aceder ao catálogo de dados numéricos do mapa referente ao domínio de 

Circulação, domínio territorial PCOMS (Portugal). 

• 5ª tarefa: Consultar o gráfico referente às duas estações aquáticas mais próximas de Lisboa 

(Cascais TG e Porto Lisboa Buoy), para o período de 1 de Setembro de 2019 a 9 de 

Setembro de 2019, variável Temperatura do ar. 

• 6ª tarefa: Com Cascais TG e Porto Lisboa Buoy incluídas na lista de estações selecionadas, 

consultar e fazer download no formato PNG do gráfico referente apenas a Cascais TG, para 

o período de 1 de Setembro de 2019 a 9 de Setembro de 2019, variável Radiação Solar, 

obtendo ainda o seu valor para 4 de Setembro de 2019 às 15h00m. 

• 7ª tarefa: Para a estação terrestre mais junto a Coimbra, Mondego River - Ponte Sta Clara, 

obter as coordenadas da sua localização e o domínio em que se enquadra. 

• 8ª tarefa: Repetir no telemóvel a tarefa 3. 

• 9ª tarefa: Repetir no telemóvel a tarefa 5. 

Para o posterior tratamento recolheram-se, para cada tarefa, as métricas tempo para a completar, 

número de erros cometidos, número de consultas à ajuda e, no final, um grau de satisfação atribuído 

pelo utilizador, recorrendo a uma escala de Likert, que variava de 1 (não gostei nada/nada satisfeito) a 

5 (gostei muito/fiquei muito satisfeito). 

Após a realização de todas as tarefas, houve lugar a uma pequena discussão sobre a solução 

testada, com cada utilizador. Procurou-se, deste modo, averiguar como este globalmente se sentiu ao 
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utilizar a interface e procurou-se compreender as dificuldades e os problemas experienciados durante 

a realização das tarefas. Por fim, questionou-se o utilizador sobre o que ele considerou que poderia e 

deveria ser futuramente melhorado no website. 

 

6.2. Resultados 

A avaliação foi realizada com 15 utilizadores, com a seguinte distribuição por idades: 18-30, 11 

utilizadores; 31-40, 3 utilizadores; 41-50, 1 utilizador. 10 utilizadores são do sexo masculino (66,67%) 

e 5 utilizadores (33,33%) são do sexo feminino. No que diz respeito ao conhecimento prévio que os 

utilizadores tinham acerca do Forecast MARETEC, 4 utilizadores (26,67%) afirmaram já ter 

conhecimento sobre a sua existência e 2 utilizadores (13,33%) afirmaram já ter utilizado a solução 

anterior para o website. 

Os dados recolhidos por utilizador e por tarefa, no que se refere às métricas anteriormente 

mencionadas – tempo (segundos) para completar a tarefa, número de erros cometidos, número de 

consultas à ajuda e grau de satisfação atribuído pelo utilizador (1-5) –, encontram-se no Anexo B. Para 

se poder interpretar estes dados, recorreu-se a uma análise estatística que seguidamente se apresenta, 

por meio de tabelas, onde se indicam, para cada tarefa, os valores mínimo e máximo, a média, o desvio 

padrão e, nos casos oportunos, a moda. Recorreu-se ainda a diagramas de caixa, uma vez que, com 

estes, recorrendo à média, a valores barreira superior e inferior e aos três quartis, obtém-se uma 

representação esclarecedora sobre a forma como os dados se distribuem, permitindo assim uma 

análise comparativa da variação dos dados nos respetivos conjuntos, particularmente útil na 

comparação entre diferentes tarefas. Esta representação permite ainda identificar possíveis valores 

discrepantes (outliers). 

A Tabela 6.1 e o diagrama da Figura 6.1 dizem respeito ao tempo para completar cada tarefa. É 

possível observar que a tarefa 1 foi, em média, concluída com bastante rapidez, o que era expectável 

tendo em conta a simplicidade do solicitado. Por outro lado, a tarefa 3 foi a tarefa que, em média, 

requereu mais tempo para ser completada, o que está associado a alguma complexidade, mas também 

a dificuldades adiante debatidas. Recorrendo ao diagrama, observamos que esta é também a tarefa 

com maior distribuição de valores, o que mostra que, ainda que tenha havido um número considerável 

de utilizadores que demoraram muito tempo para a concluir, houve também um número considerável 

de utilizadores que não demoraram muito tempo. O tempo para completar a tarefa 4 assume uma 

grande dispersão (é o maior valor do desvio padrão), todavia, ainda que a análise denote uma certa 

dificuldade na sua realização, face ao que é pedido, observamos no diagrama que esta dispersão se 

deve a valores extremamente discrepantes. As tarefas 5 e 6 assumem uma dispersão mais reduzida, 

quando comparadas com outras, o que demonstra um maior consenso na sua realização por parte dos 

utilizadores. Na tarefa 6, os valores ascendem, porém, ligeiramente, tal como era esperado, tendo em 

conta que o solicitado é mais complexo que na 5. A variação dos valores na tarefa 9 é mais ligeira que 

na tarefa 5, estando, contudo, os valores médios do tempo aproximadamente equiparados. Por sua 
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vez, os valores para tarefa 8 apresentam uma melhoria face à tarefa 3, o que denota o fator 

aprendizagem, face a uma situação anteriormente difícil. 

 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Mínimo 2 33 47 11 37 42 9 37 37 

Máximo 26 126 123 130 75 79 132 90 70 

Média 7,73 58,47 66,80 41,53 51,73 58,87 32,13 62,60 49,40 

Desv.Pad. 5,74 24,77 22,62 32,07 12,35 11,89 30,73 13,76 8,45 
 

Tabela 6.1  – Análise estatística do tempo (segundos) para completar cada tarefa 

 

 

Figura 6.1 – Diagrama de caixa para o tempo (segundos) para completar cada tarefa 

 

A Tabela 2.2 e o diagrama da Figura 6.2 dizem respeito ao número de erros cometidos em cada 

tarefa. Como se pode observar, a tarefa 3 é a que apresenta maior valor médio para o número de erros 

cometidos, mas é também a que apresenta uma maior distribuição de valores, o que se coaduna com 

a informação anterior relativa ao tempo para a completar e com as dificuldades relatadas. Segue-se a 

tarefa 4, que também apresenta um considerável valor médio para o número de erros. Na tarefa 1, 

apenas um utilizador cometeu um erro. As tarefas 5 e 6, por sua vez, são completadas em média, com 

mais facilidade, com menos erros que as que lhe antecedem. Os valores para tarefa 8 apresentam uma 

melhoria face à tarefa 3, o que denota, mais uma vez, o fator aprendizagem, face a uma situação 

anteriormente difícil. 
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 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Mínimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Máximo 1 3 4 4 1 2 3 3 2 

Média 0,07 0,53 1,47 1,20 0,27 0,60 0,93 1,00 0,40 

Desv.Pad. 0,26 0,92 1,36 1,21 0,46 0,83 0,88 1,13 0,63 
 

Tabela 6.2  – Análise estatística do número de erros cometidos em cada tarefa 

 

 

Figura 6.2 – Diagrama de caixa para o número de erros cometidos em cada tarefa 

 

A Tabela 6.3 apresenta uma análise estatística do número de consultas à ajuda. Para a tarefa 1, não 

são apresentados valores, dado que a mesma está associada à página principal desprovida, por razões 

óbvias, de qualquer diálogo referente à ajuda. Esta análise não foi, contudo, conclusiva, tendo em conta 

que o número de consultas à ajuda por parte dos utilizadores, no decorrer dos testes, foi residual. 

 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Mínimo N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 

Máximo N/A 0 0 1 0 0 1 0 0 

Moda N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 

Média N/A 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 

Desv.Pad. N/A 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 
 

Tabela 6.3  – Análise estatística do número de consultas à ajuda em cada tarefa 

 

A Tabela 6.4 apresenta uma análise estatística do grau de satisfação que cada utilizador atribuiu a 

cada tarefa. É possível concluir que, como esperado, a tarefa 1 é a que mais satisfação suscitou nos 

utilizadores. As tarefas 3 e 8 foram as que menos valoração tiveram, em média, sendo, porém, também 

as menos consensuais, como se pode analisar pelos valores do desvio padrão. Tal deve-se aos factos 

já apresentados: os utilizadores que conseguiram concluí-las sem problemas tenderam a pontuá-las 

melhor, os que tiveram mais dificuldades não ficaram tão satisfeitos, o que se refletiu não tão 
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positivamente no grau atribuído. Os valores obtidos nas tarefas 5, 6 e 9 demonstram uma clara 

satisfação com a página Modelling Charts, com exceção para a funcionalidade alvo da tarefa 7, que 

não foi imediata para alguns utilizadores. 

 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Mínimo 4 3 1 3 3 3 2 2 3 

Máximo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Moda 5 4 4 4 5 4 4 4 5 

Média 4,93 4,20 3,73 4,00 4,73 4,33 3,93 3,80 4,67 

Desv.Pad. 0,26 0,77 1,10 0,76 0,59 0,62 0,88 1,01 0,62 
 

Tabela 6.4  – Análise estatística do grau de satisfação atribuído pelos utilizadores (1-5) em cada tarefa 

 

 

6.3. Análise crítico-conclusiva dos resultados da 

avaliação 

Com a análise dos resultados, é possível observar que vários utilizadores sentiram dificuldades em 

completar algumas das tarefas. Contudo, é de considerar o facto de estes apenas terem interagido com 

a interface nesta sessão e é importante não esquecer que os conceitos abrangidos por esta solução 

são de domínio especializado. Em futuras utilizações, dificuldades que foram sentidas nesta sessão de 

testes seriam provavelmente minoradas, aspeto inclusive mencionado por parte de alguns utilizadores 

na discussão final. Aspeto apreciável foi a aprendizagem que os utilizadores foram tendo ao longo da 

sessão, o que permitiu que, a cada nova tarefa, os utilizadores tivessem mais confiança e maior 

facilidade na execução: situações já exercitadas anteriormente foram realizadas, em grande parte, com 

um menor número de erros e em menor tempo. 

Não obstante o mencionado no parágrafo anterior, é importante ter em consideração as dificuldades 

que surgiram ao longo das sessões, traduzidas nos resultados apresentados, pois, para além de se 

observar que algumas foram comuns a vários utilizadores, todas elas envolvem problemas que podem 

ser devidamente abordados em futuras iterações do projeto. Observe-se: 

• Não foi claro, para vários utilizadores que, na página Modelling Maps, para se selecionar um 

domínio espacial diferente, é necessário recorrer ao menu. Tal foi comprovado com os 

resultados obtidos na tarefa 3, na qual se solicitou o acesso a informação correspondente a um 

território que pertence a um domínio espacial diferente do primeiro apresentado. Todavia, na 

discussão final, foi observado, por vários dos submetidos ao teste, que os erros cometidos neste 

contexto se deveram à não lembrança da necessidade de escolha do domínio espacial, em 

virtude de não se encontrarem familiarizados com a maioria destes conceitos, neste website. 
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Se alguns dos utilizadores referiram que seria positivo que a necessidade dessa seleção 

estivesse mais explícita na interface, vários foram os que, mesmo não conseguindo completar 

a tarefa sem esse erro associado, consideraram que, ainda assim, esta é a melhor forma de 

proceder à escolha do domínio espacial sem sobrecarregar mais a interface com outros 

elementos e que, após uma habituação se torna acessível. Atente-se ainda no facto de que 

nenhum dos utilizadores que já tinham recorrido à solução precedente do website cometeu este 

erro, em virtude de haver, segundo os mesmos, uma familiarização com os conceitos. Esta 

situação não deve ser, contudo, desconsiderada. Futuramente, o problema deverá ser analisado 

de modo mais aprofundado, por forma a verificar se se afigura necessário proceder a 

modificações nesta funcionalidade. Hipóteses futuras que ainda enquadrem a atual solução 

podem passar pela seleção do domínio logo na página principal antes de se prosseguir para a 

página Modelling Maps, pela apresentação da página Modelling Maps, assim que acedida, com 

o dropdown do menú correspondente à seleção do domínio expandido (lembrando assim o 

utilizador da necessidade de escolha) ou pela criação de um outro item sobre o mapa para se 

proceder à seleção do domínio (com a desvantagem de ocupar mais espaço). 

• O acesso ao catálogo de dados numéricos verificou-se constituir uma funcionalidade não muito 

bem compreendida por parte de vários utilizadores, apesar de mencionada na contextualização 

inicial. Contudo, é de referir que a mesma se destina essencialmente ao utilizador especialista, 

pelo que é natural que, na ausência de entendimento, alguns utilizadores, no decorrer dos 

testes, tivessem cometido algum erro na execução da tarefa 4. A visibilidade não será um 

problema, tendo em conta que o botão pelo qual este acesso é conseguido é visível sem 

qualquer passo adicional. A única modificação que poderia beneficiar o entendimento da 

funcionalidade seria colocação de uma informação textual no botão, em vez do atual ícone. No 

entanto, existira um prejuízo no que concerne à área do ecrã ocupada, tão indispensável nas 

visualizações em dispositivos de menores dimensões. 

• Um dos utilizadores que participou no processo de avaliação considerou existir uma pequena 

incoerência entre os itens do menu na página principal e os itens do menu nas restantes 

páginas. Esta incoerência traduz-se na referência das páginas Modelling Maps e Modelling 

Charts: apesar de, na barra de navegação da página principal, estas surgirem com esta 

designação, nas restantes, surge Maps e Stations, respetivamente. Esta segunda designação 

surgiu do facto de, nas restantes páginas, se selecionarem os tipos e os domínios 

correspondentes a estações e a mapas num dropdown associado, enquanto, na página 

principal, apenas se acede às páginas correspondentes, sem existir qualquer escolha. Na 

próxima iteração deste trabalho, é importante corrigir esta incoerência. A hipótese será atribuir 

a mesma designação e, possivelmente, colocar os dropdowns para seleção logo na página 

inicial, solução já endereçada para outro problema acima mencionado. 

• Alguns utilizadores consideraram que a forma de acesso às várias informações sobre as 

estações (coordenadas, domínio, modelo, …) – com recurso ao botão direito do rato, em 

computadores pessoais, e à pressão longa, em dispositivos touch – não era a mais imediata. 

Esse facto pode ser corroborado pelos resultados: um número considerável de utilizadores 
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cometeu pelo menos um erro na execução da tarefa 7. Todavia, alguns também consideraram 

que esta será talvez a melhor forma de apresentar essas informações, bastando a 

aprendizagem para que, numa utilização futura, se consiga aceder sem problemas. Solução 

alternativa seria fazê-las surgir numa tooltip, quando se passasse com o cursor por cima de 

cada estação, no caso dos computadores pessoais. Essa solução, porém, seria desvantajosa 

nalguns aspetos, tendo em conta que, assim que o cursor deixasse de estar sobre a estação, o 

popup com as informações desapareceria. A experiência no acesso e na leitura das informações 

poderia assim tornar-se menos positiva. Além disso, o tooltip ocultaria inevitavelmente os locais 

das estações que estivessem próximas. 

De forma geral, foi ainda possível observar que a maior parte dos utilizadores sentiu uma maior 

facilidade na realização das tarefas correspondentes à seleção de estações e à visualização de 

informação em gráficos do que na realização das tarefas correspondentes à seleção de domínios e à 

visualização de informação em mapas. Este facto pode ser corroborado pelo número de erros 

cometidos em média e foi mencionado por alguns utilizadores, na discussão final. Observa-se, assim, 

que a interface de apresentação de informação em mapas deverá ser alvo de uma abordagem futura. 

Por outro lado, com os resultados obtidos, é possível denotar que, como esperado, as tarefas mais 

complexas ou que endereçam funcionalidades de domínio mais especializado são realizadas com uma 

maior dificuldade. 

Como aspeto final desta análise, importa referir que houve utilizadores que conseguiram concluir 

todas as tarefas sem a realização de um único erro, o que mostra que, apesar dos problemas relatados, 

que devem ser futuramente resolvidos, a interface apresenta facilidade de utilização. O questionário de 

satisfação permite corroborar este facto, dado que as tarefas propostas nos testes englobam a quase 

totalidade dos aspetos funcionais da nova solução. Tendo em conta os graus médios de satisfação de 

cada tarefa, e valorando cada tarefa de igual modo, o grau médio de satisfação dos utilizadores com a 

utilização da nova solução é 4,26, numa escala de 1 a 5, o que se traduz numa avaliação bastante 

positiva. 
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7. Conclusão 

7.1. Análise conclusiva 

Com o presente trabalho, procurou-se resolver vários dos problemas da solução existente para o 

website Forecast MARETEC, nomeadamente os que estavam relacionados com a deficitária 

apresentação da informação em diversos dispositivos. Para tal, antes de chegar à solução e posterior 

testagem, recorreu-se a um conjunto de etapas de estudo, análise e especificação que permitiram 

melhor endereçar as necessidades e os problemas identificados inicialmente. O enquadramento, a 

análise introdutória e a definição do problema e dos objetivos permitiram um conhecimento sumário do 

ponto de partida. O estudo e o exame de soluções e trabalhos relacionados foram fulcrais para observar 

criticamente aspetos positivos e negativos e fazer um levantamento de diferentes funcionalidades e 

formas de apresentação de informação. Foi possível observar que todas as soluções têm prós e contras 

e que, em nenhuma o RWD foi prioritário. Por sua vez, a análise da solução anterior do Forecast 

MARETEC permitiu conhecer aprofundadamente a estrutura do mesmo, bem como os aspetos 

positivos e os problemas a ela inerentes. Foi todo este conhecimento, aliado ainda aos objetivos 

estabelecidos e às solicitações do grupo MARETEC, que permitiu estabelecer o caminho a seguir. A 

especificação de requisitos que daí partiu, possibilitou a existência de diretrizes bem específicas para 

a conceção do sistema. A análise tecnológica articulou-se com a implementação da solução, tendo em 

conta que, conhecendo a estrutura e o que se pretendia desenvolver, se afigurou necessário, a pouco 

e pouco, pesquisar e compreender as diferentes tecnologias existentes. 

A solução desenvolvida procurou, tanto quanto possível, manter a estrutura e a arquitetura da 

solução pré-existente, criando assim uma ponte entre ambas. Tal foi importante pois permite que os 

utilizadores que agora recorrerem à nova solução e que anteriormente já utilizavam o website Forecast 

MARETEC não tenham dificuldades de adaptação, visto que a organização da navegação, embora 

significativamente mais simplificada, é semelhante e a apresentação da informação é, em grande parte, 

feita de forma análoga, mas devidamente uniformizada e adaptada a diferentes visualizações. Por outro 

lado, do ponto de vista interno, isto permitiu reciclar alguma da funcionalidade anteriormente 

implementada. 

Observando o título deste trabalho, Maretec Responsive (Re)Design, pode-se afirmar que a solução 

desenvolvida cumpriu os principais objetivos da proposta, o website Forecast MARETEC foi sujeito a 

um redesenho que o permitiu tornar responsivo: as diferentes seleções passaram a ser feitas 

recorrendo a mecanismos que se enquadram em qualquer dispositivo; uma barra de navegação 

responsiva com um formato comum a todas as páginas foi incorporada; a página inicial passou a 

adaptar os seus elementos de forma adequada; nas páginas que apresentam uma interface de mapas, 

Modelling Maps e Modelling Charts, o mapa passou a assumir as dimensões do ecrã; a apresentação 

de resultados passou a ser feita de forma adaptada e com possibilidades de zoom; passou a ser 

possível análises dinâmicas dos mapas-resulado, com comandos acessíveis e animação. 
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Com o novo website, procurou-se ainda dar resposta a outros problemas e necessidades. Observe-

se que a falta de uniformização do design e da organização de elementos entre as diferentes páginas 

foi colmatada e que se procedeu à eliminação de passos desnecessários, aquando da seleção da 

informação a analisar. Por outro lado, adicionaram-se algumas funcionalidades úteis como a seleção 

de linguagem. É, porém, legítimo afirmar que, com este trabalho, nem todos os problemas estão 

resolvidos: a apresentação dos mapas-resultado é um dos principais aspetos a ser melhorado e 

trabalhado futuramente, como adiante será mencionado.  

A realização de testes foi fulcral para avaliar a solução desenvolvida. É com o contacto direto com 

os utilizadores que podemos compreender se um sistema é usável. Com a análise dos resultados 

decorrentes da avaliação da nova solução do Forecast MARETEC, verificou-se que alguns utilizadores 

não reconheceram como imediato o acesso a algumas das funcionalidades, embora vários refiram que 

se deva à falta de familiarização, não só com a interface, mas também com vários dos conceitos. Ainda 

assim, é relevante que estes aspetos sejam considerados, abordados e trabalhados em iterações 

futuras. 

A nível de detalhes de implementação, este website é diferente. De modo genérico, a adição, a 

modificação ou a eliminação de itens é feita externa e independentemente, o que facilita bastante o 

trabalho a quem gerir o website: não estará maioritariamente dependente do código. Assim, uma 

pessoa que não tenha um conhecimento aprofundado em programação Web pode realizar várias 

modificações. O facto de a adição de uma nova linguagem ter por base a mesma filosofia permite que 

a consumação de tal seja relativamente acessível. 

O RWD é algo que tem de ser seriamente considerado, pois, a cada dia que passa, mais utilizadores 

recorrem aos dispositivos móveis para aceder a informação diversificada na Internet. O facto de não se 

encontrarem serviços que providenciem o tipo de informação que o Forecast MARETEC providencia 

de modo organizado e devidamente adaptado a diferentes dispositivos é um fator diferenciador desta 

nova solução. 

 

7.2. Trabalho futuro 

É importante notar que este trabalho não tem caráter terminante por dois motivos. Em primeiro lugar, 

a tecnologia está em permanente evolução e novos dispositivos e ferramentas vão surgindo. Em 

segundo lugar, que, sendo num âmbito mais próximo, nos focamos, as hipóteses de melhoramento do 

trabalho atual não estão esgotadas e existe ainda uma integração a fazer com os trabalhos paralelos. 

Observe-se: 

- Se a representação em gráficos dos dados associados a estações já é feita de forma dinâmica e 

interativa, e até é perfeitamente adequável a dispositivos de menores dimensões, o mesmo não sucede 

com os dados associados a mapas. O processo produtivo gera maioritariamente imagens com pouca 

resolução e que permitem uma análise pouco satisfatória, principalmente em dispositivos de menores 
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dimensões. Ainda que, com a implementação de mecanismos de zoom (ampliação de imagens e lupa), 

se tenha procurado minimizar o efeito desses problemas, a solução mais adequada está num trabalho 

paralelo que permita representar sobre uma única interface de mapas (neste caso, recorrendo ao 

Leaflet), potencialmente de modo vetorial, a informação respeitante à análise das diferentes variáveis, 

sob a forma de camadas geradas diretamente a partir dos dados em bruto. Idealmente, não seria 

necessário escolher entre diferentes domínios geográficos: assim que se aumentasse o nível de zoom 

sobre uma região, recorrer-se-ia aos dados correspondentes ao domínio mais detalhado que 

abrangesse essa região. 

- Tendo-se, nesta solução, recorrido ao JSON como formato para a importação de conteúdos para 

o website, por forma a estabelecer uma barreira entre o conteúdo e a estrutura interna, seria 

interessante ponderar a elaboração de uma aplicação de gestão de conteúdos interativa que permitisse 

introduzir, remover e modificar elementos, sendo geradas, de forma dinâmica, respostas JSON 

contendo os conteúdos. 

- Embora a geração de gráficos dos dados associados a estações decorra sem problemas, nem 

sempre se verifica o mesmo na obtenção desses dados. Por vezes, a resposta do servidor é demorada, 

incompleta ou com informação vazia. Uma hipótese de trabalho seria analisar a estrutura do lado do 

servidor, o modo como são obtidos os dados e elaboradas as respostas, entre outros aspetos de um 

ponto de vista mais arquitetural, por forma a endereçar uma solução que permita providenciar as 

respostas de modo mais eficiente e eficaz. 

- Futuramente, o presente trabalho associado ao Forecast MARETEC poderá e deverá ser articulado 

com a restante estrutura associada ao grupo MARETEC, por forma a ser estendido a todos os websites. 

Seria importante que o website principal do MARETEC, que não incorpora uma abordagem RWD, e o 

METEO fossem devidamente tratados por forma a resolver os principais problemas e a uniformizar 

conceptualmente toda a estrutura de websites MARETEC. 

- À solução atual, é importante proceder à incorporação e à implementação de analytics. A obtenção 

de resultados demográficos e estatísticos sobre os utilizadores que acedem e utilizam o website é 

determinante para compreender se este está a cativar a atenção dos utilizadores. Por outro lado, a 

obtenção de informações sobre o modo como estes interagem com o website permite averiguar e 

analisar eventuais dificuldades e, assim, identificar aspetos em que este tenha de ser melhorado 

futuramente. 

- É importante não esquecer os resultados dos testes e os potenciais problemas identificados, pelo 

que a análise e a eventual implementação das hipóteses de modificação referidas anteriormente, no 

que diz respeito ao modo de seleção do domínio, à inconsistência entre os itens da barra de navegação 

da página principal e os itens da barra de navegação das restantes páginas e ao modo de acesso às 

informações relativas a cada estação, devem ser consideradas trabalho futuro. 

Todos estes trabalhos assumirão um papel determinante, uma vez que consolidarão e 

complementarão o trabalho atual, permitindo que o website (e os websites associados) esteja cada vez 

melhor adaptado às necessidades e exigências dos utilizadores.  
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Anexo A 

Maretec Responsive (Re)Design 

Protocolo para a realização de testes com utilizadores 

 

1. Introdução e compromisso de confidencialidade 

No contexto da finalização de um protótipo, é fulcral proceder-se à realização 

de testes com utilizadores. São os resultados provenientes destes que melhor 

permitem avaliar um protótipo, determinando a facilidade com que os utilizadores 

realizam um conjunto de tarefas, em contexto real, e, deste modo, identificar possíveis 

problemas que existam. 

A informação que irá ser recolhida neste teste, bem como os dados pessoais 

serão tratados com confidencialidade e serão utilizados exclusivamente no âmbito 

deste estudo. 

 

2. Apresentação do teste e do objecto de avaliação 

Nesta sessão, o que se pretende avaliar é um protótipo para o website do grupo 

MARETEC, Centro de Ciência e Tecnologia do Ambiente e do Mar do IST, que se 

destina à apresentação dos resultados dos seus modelos, informação de carácter 

meteorológico e ambiental, no mar e em terra. Assim, é possível: 

• consultar e analisar informação em mapas legendados de diversos 

domínios e locais, no que toca a análise instantânea, horária ou diária, 

de diferentes variáveis (por exemplo: temperatura, salinidade, 

velocidade, período médio e altura significativa das ondas, …); 

• fazer uma apresentação sequencial (animação) da evolução de uma 

variável, para um dado domínio e local; 

• aceder aos dados em bruto respeitantes à informação contida nos 

mapas; 

• consultar e analisar informação em gráficos referente à evolução no 

tempo (com selecção de datas de início e de fim) de uma variável, no 

contexto dos dados de uma dada estação meteorológica/ambiental; 

• no enquadramento do ponto anterior, fazer uma análise comparativa 

para a mesma variável em diversos locais, seleccionando mais do que 

uma estação. 
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Ser-lhe-á pedido que realize uma série de tarefas que lhe serão seguidamente 

apresentadas. Não fique preocupado se cometer algum erro ou não for capaz de 

realizar o que lhe for solicitado. Não existem respostas correctas, nem incorrectas. É 

importante que saiba que estamos a avaliar o protótipo, não o/a estamos a avaliar a 

si. Os resultados serão utilizados exclusivamente para melhorar o website. 

Poderá falar e comentar livremente, bem como abandonar os testes, a qualquer 

momento, se assim o entender. Durante a realização dos testes, não deverá fazer 

perguntas, no que diz concerne à funcionalidade do protótipo. Os testes não irão ser 

alvo de qualquer registo audiovisual (não irão ser gravados vídeo ou áudio). 

Obrigado por participar nesta avaliação. 

 

3. Pré-questionário 

Idade ❑ 18-30    ❑ 31-40    ❑ 41-50 

❑ 51-60    ❑ mais de 60 

Sexo  

Já tinha conhecimento do website FORECAST do MARETEC?  

Já usou o website FORECAST do MARETEC?  
 

4. Apresentação de cenários possíveis 

a) Pretendendo iniciar uma navegação ao longo da costa portuguesa, em 

Portugal Continental, que duraria alguns dias, João achou necessário 

informar-se devidamente acerca das condições do mar. Assim, tendo 

observado que era importante ter conhecimento da altura das ondas e da 

direcção das mesmas e da evolução destas variáveis, no tempo em que iria 

estar no mar, recorreu ao website FORECAST do MARETEC. Começa, 

então, por seleccionar a opção mapas, procurando, em seguida, pelo 

domínio das Ondas. Após selecionar este domínio, seleciona o domínio 

territorial Portugal, tendo em conta que é o que mais se ajusta à sua 

navegação. Após seleccionar a variável Altura Significativa da Onda, 

através dos controlos, inicia então uma animação, que lhe permite averiguar 

que nos próximos dois dias as ondas não passarão dos três metros de altura 

e que, ao longo de toda a costa que pretende navegar, a direcção das ondas 

será sempre NO-SE. 

b) O António pretende aproveitar um dia desta semana, para ir surfar para 

Peniche. Para descobrir em que dia apanhará as ondas maiores, recorre ao 

website FORECAST do MARETEC. Começa então por seleccionar a opção 

Gráficos, assegura que a data de fim está para daqui a sete dias e 

selecciona, em seguida, a estação Peniche TG. Posto isto, vai à lista de 
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estações seleccionadas, escolhe a variável Nível da água, e obtém o gráfico 

correspondente. Analisando o gráfico, observa que o momento em que as 

ondas estarão maiores será hoje pelas 17h00, atingindo 4,2 m, algo que ele 

consegue observar ao utilizar o rato no gráfico. Decide, então, que hoje é o 

dia adequado para dedicar ao surf. 

 

5. Ambiente de realização dos testes 

Para a realização dos testes, é necessário e será disponibilizado um 

computador portátil correndo o SO Windows 10 e um telemóvel correndo um SO 

Android, com uma versão actualizada do Google Chrome. Para os testes no 

computador portátil, será ainda disponibilizado um rato. Para além disso, tem de estar 

disponível uma ligação à Internet para aceder à interface. 

Aceder através do link: http://hawking.tecnico.ulisboa.pt/ForecastMARETEC 

O utilizador poderá explorar a interface durante cinco minutos, antes de se dar 

início ao teste com a realização a primeira tarefa. 

 

6. Tarefas a realizar 

Apresentam-se agora as tarefas a realizar. 

Se o entender, pode comentar oportunamente, em voz alta, aquilo que vai 

fazendo e porquê. Assim, é possível melhor conhecer e compreender as razões das 

suas escolhas, bem como as dúvidas e os problemas que vão surgindo. 

 Como já foi dito, não irá ser ajudado em nenhuma situação, uma vez que o 

interesse é saber como os utilizadores desempenham as tarefas, no contexto real da 

utilização da interface. 

 

1ª tarefa: Com a linguagem em Português, obter a localização e os contactos 

do MARETEC. 

 

2ª tarefa: Obter o mapa referente ao domínio de Circulação, compreendendo 

o território da Boca do Tejo, variável Velocidade, para o dia 20 de Agosto de 2019, às 

2h00m. 

 

3ª tarefa: Obter a animação do mapa referente ao domínio de Ondas, 

compreendendo o território de Portugal, variável Altura Significativa da Onda, 

animando com intervalos de 6 horas, a partir do dia 6 de Julho de 2019, às 16h00m. 

http://hawking.tecnico.ulisboa.pt/ForecastMARETEC
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4ª tarefa: Aceder ao catálogo de dados numéricos do mapa referente ao 

domínio de Circulação, domínio territorial PCOMS (Portugal). 

 

5ª tarefa: Consultar o gráfico referente às duas estações aquáticas mais 

próximas de Lisboa (Cascais TG e Porto Lisboa Buoy), para o período de 1 de 

Setembro de 2019 a 9 de Setembro de 2019, variável Temperatura do ar. 

 

6ª tarefa: Com Cascais TG e Porto Lisboa Buoy incluídas na lista de estações 

seleccionadas, consultar e fazer download no formato PNG do gráfico referente 

apenas a Cascais TG, para o período de 1 de Setembro de 2019 a 9 de Setembro de 

2019, variável Radiação Solar, obtendo ainda qual o valor para 4 de Setembro de 2019 

às 15h00m. 

 

7ª tarefa: Para a estação terrestre mais junto a Coimbra, Mondego River - Ponte 

Sta Clara, obter as coordenadas da sua localização e o domínio em que se enquadra. 

 

8ª tarefa: Repetir no telemóvel a tarefa 3. 

 

9ª tarefa: Repetir no telemóvel a tarefa 5. 

 

7. Questionário de satisfação 

Numa escala de 1 a 5, sendo 1 – não gostei nada/nada satisfeito e 5 – gostei 

muito/fiquei muito satisfeito, indique (depois da realização de cada tarefa) como se 

sentiu ao completar a tarefa: 

  1 2 3 4 5 

1º Tarefa  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

2º Tarefa  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

3º Tarefa  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

4º Tarefa  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

5º Tarefa  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

6º Tarefa  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

7º Tarefa  ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
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De forma global, como se sentiu ao utilizar esta interface? Quais as dificuldades 

e problemas que notou? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

O que considera que pode/deve ser melhorado no website? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Muito obrigado pelo contributo dado, ao participar neste teste. 
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Anexo B 

 

Avaliação do Forecast MARETEC: métricas recolhidas na realização 

de testes de usabilidade, por utilizador e por tarefa 

 

Tempo (s) 

Tarefa 
Utilizador T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

1 12 50 63 30 60 79 15 58 53 

2 8 43 61 42 42 48 19 60 46 

3 5 126 48 33 57 75 132 73 53 

4 6 33 47 31 74 70 40 37 47 

5 3 58 53 43 54 72 62 70 57 

6 9 54 52 13 37 54 17 50 42 

7 3 57 50 11 39 52 14 90 37 

8 6 50 67 33 56 63 23 64 59 

9 8 44 62 18 38 46 34 73 49 

10 2 57 90 22 41 42 22 63 52 

11 10 45 51 33 49 56 35 64 50 

12 6 59 96 96 58 53 15 44 43 

13 5 106 90 130 75 52 28 80 70 

14 7 41 49 29 40 49 9 51 41 

15 26 54 123 59 56 72 17 62 42 

 

Número de erros 

Tarefa 
Utilizador T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

2 0 1 0 2 0 0 2 0 0 

3 0 3 1 1 1 2 3 2 2 

4 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

5 0 0 2 1 1 1 1 1 1 

6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

7 0 1 1 0 0 0 1 2 0 

8 0 0 0 2 1 2 0 0 0 

9 0 0 2 1 0 1 1 3 1 

10 0 1 3 1 0 0 1 3 1 

11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

12 0 0 3 3 0 2 1 0 0 

13 0 2 3 4 1 0 0 1 0 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 1 0 4 2 0 1 1 2 1 
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Número de consultas à ajuda 

Tarefa 
Utilizador T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

1 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 N/A 0 0 1 0 0 0 0 0 

3 N/A 0 0 0 0 0 1 0 0 

4 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 N/A 0 0 1 0 0 1 0 0 

6 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 N/A 0 0 0 0 0 1 0 0 

13 N/A 0 0 1 0 0 0 0 0 

14 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Grau de satisfação (1 – 5) 

Tarefa 
Utilizador T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

1 5 4 4 5 5 4 4 5 5 

2 5 4 5 3 5 5 3 5 5 

3 5 3 4 4 3 4 3 4 4 

4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 

5 5 4 3 4 4 4 3 3 5 

6 5 5 4 5 5 5 4 4 5 

7 5 3 2 5 5 4 2 2 3 

8 5 5 4 4 5 5 5 4 5 

9 5 5 4 5 5 5 4 3 5 

10 5 3 4 4 5 4 4 3 4 

11 5 5 5 4 5 4 4 4 5 

12 5 5 3 3 5 3 5 5 5 

13 5 4 4 3 5 5 4 4 5 

14 5 4 5 5 5 5 5 4 5 

15 4 5 3 3 4 4 4 3 4 

 


