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Resumo 

 

São poucos os sistemas que informam realmente as pessoas de forma imediata e eficaz sobre que transporte 

público usar, quando é que ele chega, de onde é que vem e para onde é que vai. 

Quem anda de Transportes Públicos fá-lo ou por ser a melhor alternativa ou por ser a única ao seu alcance, pois 

por algum motivo não pode, ou não quer, usar viatura particular ou outro meio para se deslocar. 

Neste trabalho propomos dar mais ênfase às necessidades do cliente do transporte público, ajudando-o a 

planear melhor as suas viagens. Para além disso, podemos ajudá-lo a tomar a melhor decisão, tendo sempre 

em conta vários fatores externos ao Transporte Público em si. Vamos mais longe do que outras aplicações já 

existentes ao implementar certos parâmetros inovadores, tais como a lotação do transporte ou o tipo de 

bilhete/passe possuído.  

Foram inquiridas mais de cem pessoas e com base nos inquéritos descobrimos quais as funcionalidades 

desejadas, quer ao aproximar da paragem, quer noutros contextos. Através dos mesmos aprofundámos 

também a importância dos transportes públicos na vida das pessoas.  

Desenvolvemos uma aplicação em android que tem a vantagem de ajudar a dar informação o mais completa 

possível e em tempo real. Testes feitos com os utilizadores mostram realmente que o MyPTNow é necessário, 

sendo uma aplicação onde o cliente pode gerir a sua informação pessoal, contribuindo simultaneamente para 

um sistema maior que vai aprendendo e ajudando à decisão de outras pessoas que usam transportes públicos. 

Palavras-chave: Transportes Públicos, Gestão de Informação Pessoal, Satisfação do Cliente, Partilha de 

Informação, Base de Conhecimento, Sistemas de Apoio à Decisão. 
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Abstract 

 

There are few systems that actually inform people immediately and effectively on which public transport they 

should use, when it arrives, where it is coming from and where it is going. 

People who use Public Transportation do it because it is the best alternative or because it is the only one 

available. For some reason they can’t, or they don’t want to use a private car or other means to move .  

In this work we give more emphasis to people’s needs, helping them to plan their trips in a more effective way. 

In addition, we can help them to make the best decision, taking into account various factors external to the 

Public Transport itself. We go further than other existing applications to implement some innovative 

parameters, such as the capacity of the transport or the type of ticket/pass owned by the customer. 

More than a hundred people were surveyed and, based on those results, we found the desired features, either 

when approaching the station or in other contexts. They were also useful to evaluate the importance of public 

transportation in people's lives. 

We developed an application in android system that has the advantage of helping to give the fullest possible 

information in real time. Tests with users show that MyPTNow is really required, with an application where the 

client can manage their personal information, while contributing to a larger system that keeps learning  and 

helps other people to make decisions on the use of public transportation. 

Keywords: Public Transportation, Personal Information Management, Customer Satisfaction, Information 

Sharing, Knowledge Base, Decision Support Systems. 
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I  Introdução 

 

O crescimento das grandes metrópoles e a sua modernização afeta os serviços oferecidos pelos Transportes 

Públicos de tal forma que as pessoas exigem cada vez mais melhoria na sua mobilidade [Herrero 2011].  

As empresas de Transportes Públicos preocupam-se acima de tudo com a eficiência e com os custos dos seus 

transportes mas começam a perceber que os clientes pretendem informação em tempo-real que os ajude 

também a ter uma boa mobilidade, sem atrasos e outros problemas [JAO-HONG 2010]. No entanto, muitas das 

mesmas empresas de Transporte Públicos ainda veem o transporte como um produto derivado da 

consequência da necessidade de transportar pessoas e bens, enquanto que as pessoas começam a ter mais 

consciência que a sua mobilidade tem valor para sua qualidade de vida e para o seu lazer [Banister 2008]. 

Mesmo com imensos sistemas informatizados que as empresas maiores têm, a maior parte desses sistemas de 

informação ao cliente usam uma abordagem "top-down", partindo das necessidades da empresa e só depois 

para o cliente. Por outro lado, ainda existem poucos sistemas que usem as necessidade do Cliente como ponto 

de partida dos seus serviços [GILLAM 1999]. Pesquisa avançada da informação existente, ou mais uma vista 

diferente da mesma informação, não implica que o sistema tenha melhorias significativas na perspetiva do 

cliente final, pois não está a ter em conta o que cada pessoa necessita no momento em que pretende viajar 

[GILLAM 1999]. 

Existem várias implicações para quem anda de transportes públicos e os sistemas de informação podem vir a 

ajudar nesse sentido. Por exemplo: Pode acontecer frequentemente que a espera por um transporte se torne 

mais demorada do que o normal, o que normalmente quer dizer que os transportes foram afetados por algum 

fator externo. No entanto, o problema anterior pode ser relevante para alguns clientes e para outros não. 

Sendo assim, será necessário conhecer todas a implicações que os sistemas de informação têm nas pessoas, 

embora seja complexo abranger todos os grupos ou sociedades. Assim sendo, terão de ser escolhidos públicos-

alvo, principalmente os que usam sistemas informáticos, pois muitas pessoas podem não ter acesso [GILLAM 

1999]. 

Um dos fatores mais importantes para o cliente é a possibilidade de obter informação em tempo-real. Esta 

importância torna-se ainda maior para os utilizadores frequentes que percorrem sempre a mesma rota, pois 

para eles as opções de pesquisa de caminhos são menos necessárias, em oposição à necessidade de saberem o 

tempo real da chegada e da duração do percurso [Magrini 2011].   

Outra questão a ter em conta é a falta de tempo em determinados momentos em que o cliente se vê obrigado 

a procurar informação (procurar paragens, informação em mapas, localização de bilheteiras, etc) que não está 

facilmente acessível e/ou que implica uma decisão rápida. A informação tem de estar acessível de outras 
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formas mais dinâmicas, usando, por exemplo, localização geográfica ou realidade aumentada [Borgia 2012]. 

Assim, permite que a pessoa tenha acesso a um conjunto de imagens fotográficas em movimento (em tempo-

real) que indicam de forma clara os pontos de interesse.  

A par destas necessidades existe cada vez mais familiaridade das pessoas com as novas tecnologias e estas 

estão também a ser usadas pelas empresas de transportes públicos para melhorar a qualidade dos serviços. O 

telemóvel pode levar-se para qualquer lugar. Será assim um meio privilegiado para fornecer aos Clientes 

informação atempadamente e relevante sobre Transportes Públicos.  

O objetivo deste trabalho é proporcionar aos utilizadores informação em tempo real sobre transportes públicos, 

tendo em conta a sua localização e contexto para fornecer dados relevantes. A informação deverá ser fornecida 

em tempo-real sempre que possível, pois só assim o cliente pode ter conhecimento dos problemas inesperados 

(tráfego, acidentes, catástrofes, etc.) que acontecem frequentemente nas grandes metrópoles, e procurar 

alternativas. É também objetivo deste nosso sistema oferecer as alternativas necessárias ao cliente, 

dependendo não só de fatores externos mas também de decisões do próprio cliente, como por exemplo a 

preferência pelo conforto ao invés de rapidez. 

Após análise do domínio atual e problemas existentes, podemos afirmar que uma das motivações principais 

deste trabalho é preencher uma lacuna dos sistemas de informação que referimos no terceiro parágrafo, que 

consiste em abordar o sistema na perspetiva do cliente final em primeiro lugar, aplicando uma abordagem 

"bottom-up" [GILLAM 1999]. Por outro lado, pretendemos um sistema que vá ao encontro das necessidade do 

cliente final e não da transportadora. Desta forma poderá também cativar os clientes no sentido de aderirem 

mais aos transportes pois tem em conta, principalmente, os seus interesses. Sabemos que, apesar do aumento 

de qualidade do serviço no contexto Europeu, existe um decréscimo da utilização de transportes públicos 

[ZEGRAS 2006]. 

A nossa solução passou pela criação de uma aplicação para Android, suportada por um levantamento de 

requisitos efetuado por um questionário que nos permitiu saber exatamente quais as reais necessidades dos 

clientes.  

Na análise de requisitos definimos três contextos principais relativos à utilização do transporte público: 

 Em Casa (inclui qualquer sitio onde a pessoa esteja estacionária, por exemplo, trabalho ou 

restaurante, que não na paragem) 

 Na Paragem 

 Em Andamento 
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Em casa a pessoa pode calmamente traçar rotas, na paragem ele quer saber quando vem o transporte e em 

andamento onde sair e o que pode apanhar a seguir. Através dos contextos e baseado no conceito MyPTNow 

(Como ir daqui e agora para qualquer lugar em transportes públicos) definimos três funcionalidades principais: 

 "Daqui" 

 "Agora" 

 "Ir" 

 

Partindo de onde a pessoa "está" "agora", esta pode "ir" para onde quiser ou então usar rotas já prefinidas. Em 

qualquer um dos casos pode ser alterado o parâmetro: 

 "Daqui" - pode ser alterado para outro local de partida. 

 "Agora" - pode ser alterado para outra hora de partida. 

 "Ir" - pode ser alterado o percurso ou criação de um novo.  

 

Testes com os utilizadores demonstraram que realmente a aplicação fornece a informação que eles 

necessitam, em qualquer altura e lugar.  Os mesmos testes  também provaram que é uma aplicação simples de 

usar e que além disso mostra um paradigma algo diferente do que as pessoas estão habituadas quando usam 

aplicações já existentes do mesmo propósito.  

Observámos que as empresas de transporte têm normalmente um site público com informação estática e 

disponibilizam alguns serviços extra com informação em tempo real. Quando as mesmas empresas lançam uma 

aplicação móvel normalmente transpõem exatamente  a interface e serviços já disponibilizados no site público, 

sem, na sua maioria, pensar numa aplicação de raiz e usufruir das diferentes capacidades de um dispositivo 

móvel.  

O MyPTNow, além partir das necessidades da pessoa também tenta cumprir com as regras de usabilidade mas 

mais importante que tudo informa o cliente de forma atempada e em tempo real. 

Para cumprir os propósitos do MyPTNow propomos a divisão deste documento nas seguintes partes: 

 Capítulo II - Trabalho Relacionado - Neste capítulo pretendemos analisar o "estado da arte" relativo 

aos transportes públicos, nomeadamente como as empresas da área endereçam o transporte dos seus 

clientes. Pretendemos responder às seguintes questões Que aplicações usam? Que canais usam? Que 

serviços usam? E analisar a sua usabilidade. 

 Capítulo III - Análise dos Requisitos - Neste capítulo pretendemos através de um questionário aferir e 

analisar as reais necessidades dos clientes no uso de transportes públicos. As questões foram 

construídas com base no trabalho relacionado (Capítulo II), pretendendo com isso cobrir todos os 

requisitos. No final da análise estatística definimos então os requisitos finais da nossa aplicação. 
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 Capítulo IV - O MyPTNow - Neste capítulo apresentamos a nossa proposta de implementação do 

MyPTNow baseada na análise de requisitos (Capítulo III). Propomos definir a arquitetura, o modelo de 

dados e por fim a Interface da aplicação. Relativo à Interface pretendemos analisar a sua conceção e 

tarefas ou mecanismos, sempre relacionados com os requisitos. 

 Capítulo V - Avaliação - Neste capítulo pretendemos testar a aplicação, exercitando várias partes 

relacionadas com a Interface. Os testes for reproduzidos por pessoas com interesse na utilização de uma 

aplicação do mesmo género. Pretendemos depois fazer uma análise exaustiva dos testes e por fim 

discutir o real valor da aplicação. 

 Capítulo VI - Conclusões e Trabalho Futuro - Neste capítulo pretendemos fazer um resumo dos 

motivos e problemas da temática apresentada. Apresentamos de seguida as soluções encontradas, 

confirmando-as a seguir com as conclusões da avaliação (Capitulo V). Por fim fazemos uma análise do 

que ficou por fazer e definimos qual o trabalho possível para o futuro. 
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II Trabalho Relacionado 

 

No trabalho relacionado iremos focar a nossa análise na utilização de serviços extra transporte que as várias 

companhias de grandes metrópoles da Europa e de outros continentes usam para satisfazer o cliente ou com 

outros propósitos. Adicionalmente, as cidades para o nosso estudo constituem uma amostra dessas mesmas 

metrópoles que fornecem um vasto serviço no campo dos Transportes Públicos. 

Existem vários tipos de transportes públicos que todos conhecemos. Uns nós classificámos como 

determinísticos e outros como não determinísticos. Aqueles meios de transporte que têm horários fixos e que 

cumprem esses horários de forma rigorosa, salvo situações excecionais, são os que nós chamamos 

determinísticos, como são os casos do Avião ou Comboio. Os outros são os que têm horários fixos ou alguma 

periodicidade definida mas onde normalmente se verifica alguma disparidade, ou desconhecimento, do tempo 

de chegada ou partida, como por exemplo os Autocarros ou o Metropolitano. 

Por outro lado os transportes não determinísticos encontram-se mais centrados nas metrópoles, onde existe 

sempre mais movimentação, picos de tráfego e maior possibilidade de acontecimentos inesperados. São estas 

empresas de transportes que também fornecem poucos serviços ao cliente final, para além do transporte. A 

sua principal preocupação está nos números: o número de autocarros, o de pessoas, o de bilhetes comprados, 

entre outros. Esta perspetiva das empresas funciona de cima para baixo [Gillam 1999], ou seja, as empresas 

focam-se primeiro no transporte e só depois de todos os processos intermédios é que chegam à informação 

final para o Cliente. Por outro lado, a perspetiva de baixo para cima, que começa no Cliente para construir a 

informação de suporte às suas viagens, é muito pouco usada, [Gillam 1999]. 

Como do âmbito deste projeto faz parte a Satisfação do Cliente, nós escolhemos os transportes não 

determinísticos como base de estudo pois pelas razões que apresentámos é um desafio fornecer serviços de 

valor para o utilizador final. Em termos simples, quer evitar-se que o cliente fique um tempo indeterminado à 

espera dos transportes, que o mesmo vá apertado dentro do transporte, que não saiba que transporte vem a 

seguir, entre outros fatores, aos quais os clientes finais dão muita importância.  

Certas companhias já perceberam que para contribuir para esta necessidade do cliente e, consequentemente, 

para a sua satisfação, têm de fornecer ferramentas que o auxiliem a planear as suas viagens. Contudo, o que se 

verifica é que a maior parte da informação é estática e/ou tem de ser adquirida antecipadamente, 

normalmente via web. 

Em quase todas as grandes cidades europeias analisadas neste capítulo a empresa de autocarros e a de metro 

são a mesma, com exceção de Lisboa e Madrid. No caso de ser a mesma companhia, esta fornece assim o 

mesmo site (ou as mesmas aplicações) onde os dois transportes estão melhor interligados. Nas situações em 
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que tal não acontece os clientes têm de usar sites e aplicações diferentes, o que leva a uma maior dificuldade 

na pesquisa, por exemplo, quando se lida com transbordos. 

As várias empresas utilizam vários canais para disponibilizar os seus serviços. Para um maior detalhe e 

compreensão do panorama dos transportes públicos dividimos o nosso estudo sobre serviços disponibilizados 

pelas empresas em quatro grupos de canais: o Site Público, o Site Pessoal, dispositivos Mobile e a própria 

Paragem.  

II.1 Site Público 

Todas as empresas do estudo têm um site público onde fornecem sempre algum tipo de pesquisa, 

normalmente com ponto de chegada e ponto de partida, umas mais detalhadas do que outras. No entanto, a 

maior parte das pesquisas dão resultados baseados unicamente em informação estática e não têm em conta o 

estado da rede. (Anexo I) 

II.1.1 EMT (Autocarros de Madrid) 

Uma exceção à apresentação de informação meramente estática é a pesquisa em Mapa Dinâmico, totalmente 

feito à medida, fornecida pela EMT, autocarros de Madrid, onde o cliente pode traçar as suas rotas e inclusive 

saber o tempo de espera atual dos autocarros ou o estado da rede.  

Ao entrar, o cliente consegue visualizar, para além do mapa da cidade, todas as paragens de autocarro. Ao 

clicar numa das paragens consegue saber o seu código, que autocarros lá passam e os tempos de espera dos 

mesmos. Ao escolher um ou mais autocarros são traçadas automaticamente no mapa as linhas por onde os 

autocarros passam (Figura II.1).  

A partir daí, a qualquer momento, o cliente pode escolher a mesma paragem como origem, como destino ou 

ver que linhas passam por ali. Para traçar uma rota com a pesquisa o cliente tem de usar os códigos da 

paragem como origem ou destino. Para saber os códigos o cliente pode navegar (arrastar e fazer zoom) pelo 

mapa até à paragem destino sem nunca perder o contexto. Depois de clicar em “calcular”, a aplicação fornece 

trajetos recomendados, que inclui tempos de viagens e inclusive o tempo de andar a pé (por vezes num 

transbordo é necessário andar até á próxima paragem, não muito longe dali na maior parte dos casos). Ao 

clicar em cada linha do trajeto o foco do mapa muda para mostrar os vários passos da rota, o que é bastante 

interativo para o utilizador. 

Por outro lado, ao escolher “ver os tempos de espera” aparece uma tabela com todos os tempos para todos os 

autocarros. No entanto, esta informação é estática, mas de certa forma até fornece alguma informação em 

tempo real - por exemplo se o autocarro pretendido está a funcionar no presente momento, ou até mesmo 

fornecer o horário à hora atual sem o cliente ter de observar todas as linhas de um horário num documento 
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estático. Da mesma forma também a informação sobre incidências é estática mas está associada às várias 

paragens e o cliente pode mudar a sua rota se assim o pretender.  

 

 

Para refinar ainda mais a pesquisa a aplicação também fornece filtros para ver certos pontos de interesse no 

mapa, tais como hospitais, estações de metro, entre outros. Por outro lado também oferece a possibilidade de 

filtrar por horários diurnos e noturnos, e mesmo horário de fecho de linha com data e hora definida. 

Se o interesse do cliente for turístico este pode escolher a opção “rotas turísticas” e automaticamente vão 

aparecer no mapa os pontos de interesse e uma lista ao lado com todas as rotas por ponto de interesse. Mais 

uma vez o cliente, ao clicar em cada item, vai parar ao ponto de interesse do mapa e ver a rota que tem de 

percorrer para lá chegar. 

Se tudo isto ainda não for suficiente o cliente pode pesquisar por uma localidade ou paragem utilizando a 

pesquisa livre. Ao pesquisar vão ser-lhe fornecidas alternativas e ao clicar numa delas vai parar 

automaticamente ao local no mapa. 

Como se observa pela Figura II.2 o contexto é sempre mantido mas neste caso existe a limitação de não se 

poder mover janelas resultado ou de configuração. Adicionalmente, para guardar informação ou para levar 

consigo, o cliente pode enviar o mapa por e-mail ou imprimir, mas aqui não dá para escolher o que imprimir ou 

enviar. 

O site público em si é bastante simples, permitindo ao cliente pesquisar por caminhos e ler informação estática 

mas ao lado tem esta aplicação bastante robusta - Usabilidade e Resultados fáceis e rápidos -  que fornece 

muita da informação estática de forma interativa para uso livre por parte do cliente final.  

 

Figura II.1 - Navega por Madrid - Trajeto recomendado e Linhas Traçadas 
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II.1.2 GVB (Amsterdão) 

Estamos a falar sempre de pesquisa e o site da GVB de Amsterdão não fornece este serviço de raiz, 

simplesmente aponta para um site Geral para todo país (9292.nl) que fornece um sítio onde o cliente pode 

planear as suas viagens. Este site está focado na pesquisa, congregando todos os tipo de transportes e todas as 

empresas de transportes públicos do país. 

A pesquisa em si é bastante simples e rápida (Figura II.3). O cliente insere uma origem, destino, uma data e 

hora, se está de partida ou de chegada e obtém resultados em poucos segundos. É simples para o utilizador 

pois todos os campos de origem, destino e via têm auto-complete, que para além da paragem/estação mostra 

um ícone do tipo de transporte que passa naquela paragem. Adicionalmente, o cliente pode escolher tempo 

adicional por transbordo, o que é uma opção que pretende aproximar a simulação da realidade, mas não deixa 

definir esse tempo extra, obrigando ao valor fixo de 5 minutos. 

 

 

 

 

Figura II.2 - Navega por Madrid - Filtros, Rotas Turísticas e pesquisa livre 

Figura II.3 - 9292.nl – Pesquisa por percurso 
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O resultado da pesquisa é bastante user-friendly e permite alterar o planeamento a qualquer momento sem se 

perder os dados inseridos anteriormente, além de o cliente poder planear automaticamente o retorno. 

Adicionalmente, também fornece o preço a pagar pela viagem, o que é sempre importante saber, para além 

das rotas a percorrer (Figura II.4). 

A partir do resultado o cliente pode depois observar o caminho no mapa ou o mapa da estação. Aqui é usado o 

goggle maps personalizado à medida (os marcos e a disposição dos botões) com zoom e navegação rápidas. 

A aplicação não fornece o serviço de tempo de espera mas como se pode observar na figura os autocarros têm 

tempos bem definidos, resta saber se são sempre exatos. 

 

 

Voltando ao site da GVB de Amsterdão, é nos mapas e nas tabelas de horários que fornecem a informação ao 

cliente final. Os mapas e as tabelas não são apenas estáticos pois apresentam alguma interatividade. À primeira 

vista as tabelas de horários parecem iguais às que vemos numa paragem de autocarro mas ao clicar nas várias 

paragens consegue-se ver o horário a que o transporte passa nessa paragem escolhida. Quanto aos mapas, ao 

clicar numa estação vê-se um sketch ampliado da mesma. 

Apesar da pesquisa e os resultados serem aparentemente simples, estes dois parâmetros, aliados com a 

rapidez do sistema 9292, são bastante eficazes para o planeamento por parte do cliente final. 

Figura II.4 - 9292.nl – Resultados de pesquisa 



MyPTNow: Como ir daqui para algum lado em transportes públicos 

Trabalho Relacionado 
 

 

10 

II.1.3  Outras Empresas 

As outras empresas do estudo ficam agrupadas aqui pois fornecem o mesmo género de serviços. Além de toda 

a informação estática normal têm sempre uma forma de planear uma viagem pesquisando por uma origem e 

um destino, data e hora, e em mapas estáticos. É nos dados inseridos no formulário, no resultado da pesquisa e 

na interatividade dos mapas que existem pequenas diferenças. Adicionalmente, também diferem no serviço de 

tempo de espera, que algumas empresas não fornecem no seu site público. Vejamos alguns aspetos a destacar 

em cada caso: 

BVG (Berlim) 

Tem uma particularidade em relação aos alertas sobre fatores externos relacionados, como  por exemplo 

elevadores que não estão funcionar, mas eles próprios alertam que a informação pode não ser fiável, pois 

incide sobre dados estáticos.   

TMB (Barcelona) 

A pesquisa não tem auto-complete na escolha da origem e destino, o que dificulta imenso a tarefa do 

utilizador. O Site está em versão Beta e após vários testes não conseguimos prosseguir neste pesquisa. A TMB 

promove mais a utilização de serviços mobile.  

BKV (Budapeste) 

Tem um mapa feito à medida ao lado da pesquisa, que assinala automaticamente  a origem e o destino 

escolhidos. Nesse mesmo mapa o cliente pode  ver os sítios de venda de bilhetes. Quanto aos resultados, outro 

fator interessante é o cliente poder escolher o seu tipo de velocidade, sendo esta dependente de andar a pé ou 

em cadeira de rodas.  Além disso, também pode escolher percursos em que tenha de andar a pé o menos 

possível. 

SITB (Bruxelas) 

Por outro lado,  o site da SITB tem um mapa do BING ao lado da pesquisa e ao clicar nos marcos faz auto-

complete na origem ou no destino (Figura II.5). Escrevendo sem escolher no mapa também tem auto-complete 

embora não funcione em pleno em alguns casos, por exemplo quando se escolhem pontos de interesse. Nessa 

situação, a pesquisa é efetuada por qualquer tipo de ponto de interesse mas depois tem de se escolher a letra 

certa, caso contrário não aparece. 

RTA (Dubai) 

A origem e destino só são completadas automaticamente através de um mapa feito à medida mas de difícil 

navegação.  
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SL (Estocolmo) 

A pesquisa pode ser efetuada com um mapa onde se escolhem as paragens/estações de vários tipos de 

transporte. Adicionalmente, o utilizador consegue obter informação do tempo de espera pelo transporte via 

código da paragem. 

ATAF (Florença) 

A pesquisa não tem auto-complete na escolha da origem e destino, o que dificulta imenso a tarefa do 

utilizador. No entanto, através de um mapa, o cliente consegue ver os horários dos próximos autocarros, mas a 

escolha do marco não está ligado à pesquisa como acontece em outros casos. 

Metro (Lisboa) 

A pesquisa tem um mapa da rede ao lado onde se pode escolher a estação de origem e destino. No entanto, é 

apenas o mapa da rede e não tem o mapa da cidade associado, o que pode dificultar a pesquisa do cliente final. 

Entretanto, em relação à hora de partida, o sistema assume que a partida é de 5 em 5 minutos, o que em vários 

casos não é verdade, pois o horário noturno, por exemplo, é mais espaçado no tempo. 

Carris (Lisboa) 

A pesquisa não tem um mapa de suporte, só existem mapas estáticos noutra secção do site. O resultado da 

pesquisa fornece informação estática sobre o horário e mostra um mapa da linha sem ter em conta o mapa da 

cidade, o que pode dificultar o planeamento da viagem pelo cliente. Adicionalmente, o site fornece uma 

pesquisa por códigos de paragem que depois o cliente pode usar para saber o tempo de espera mas para isso 

tem de escolher um código em particular e inserir o e-mail onde quer receber essa informação. 

TFL (Londres) 

A pesquisa da origem e destino não tem auto-complete. Existem algumas ajudas, tais como mapas estáticos da 

rede de metro e da cidade por onde o cliente pode navegar e a escolha por código postal, mas isso obriga a que 

o cliente tenha de analisar várias fontes para poder  fazer o seu planeamento. Adicionalmente é fornecido um 

Figura II.5 - SITB Bruxelas – Escolha do ponto de interesse 
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mapa interativo da rede de todos os transportes de Londres, no entanto o manuseamento não é muito fácil e 

cada paragem ou linha tem ligação para informação estática existente no site. 

Metro (Madrid) 

Se o cliente souber os nomes das paragens que pretende a pesquisa é fácil (aparecem numa dropdown). Caso 

contrário, se o Cliente quiser pesquisar por rua ou localidade não tem ajuda de auto-complete. Adicionalmente, 

o resultado não é de imediata compreensão pois a disposição dos campos e de cores não é muito boa. Por 

outro lado fornece também um mapa interativo com o resultado mas este é muito lento e de difícil 

manuseamento (zoom e arrastar). 

Metro (Moscovo) 

O site do metro de Moscovo fornece um mapa interativo onde o cliente traça as suas rotas de forma fácil e 

rápida com o rato e, ao terminar uma rota, aparece automaticamente o tempo de viagem. Ao clicar numa 

estação pode ver informação descritiva sobre a mesma. 

MTA (Nova Iorque) 

Além da pesquisa tradicional por origem-destino, tem um mapa interativo onde se consegue facilmente, depois 

de escolher uma rota, saber dados sobre a espera e, dependendo do caso, o resultado pode não ser só sobre o 

tempo, em minutos, pode ser em milhas ou por paragens que faltam. Quanto ao metro, tem um mapa mais 

simples mas com uma boa legenda e onde se podem ver as estações com obras em curso (piscam pontos no 

mapa). 

RATP (Paris) 

A pesquisa textual é bastante rápida, pergunta só por origem e destino e só depois é que se escolhe a data e 

outras opções se for pretendido (por defeito põe a data atual). Adicionalmente, também tem uma pesquisa em 

mapa dinâmico à semelhança do da EMT de Madrid mas para todos os transportes. No entanto, é muito mais 

difícil de compreender, pois não é imediato como o da EMT. 

DPP (Praga) 

A pesquisa tem auto-complete com ajuda de um mapa feito à medida com os marcos das paragens mas só 

depois do cliente clicar no botão para aceder à pesquisa avançada. 

ATAC (Roma) 

A pesquisa não tem auto-complete nem ajuda de um mapa. Para além disso, salienta-se o facto do Site ter 

alguns problemas de links quebrados. 

Metro (Tóquio) 

A pesquisa tem auto-complete mas o cliente tem de conhecer as estações e as linhas antecipadamente. 

Adicionalmnete, consegue-se filtrar por preço de bilhete  nos casos de adulto, criança ou adulto com criança. 
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ZTM (Varsóvia) 

Tem uma pesquisa textual simples e rápida. Com a ajuda de um mapa dinâmico baseado no google  pode-se 

escolher origem e destino mas é difícil de encontrar um marco com paragens. 

WL (Viena) 

A pesquisa é textual e rápida mas é necessário clicar no mapa para obter o auto-complete. O site também 

fornece informação de tempo de espera mas aqui o mapa não faz ligação direta, isto é, a pessoa tem de 

escrever à mão. 

 

II.2 Site Pessoal 

Na gíria é denominado por "my site". Aqui o cliente tem de estar registado para poder usufruir dos serviços 

extra e personalizados. Estes serviços são normalmente usados para tentar fidelizar mais clientes mas poucas 

das empresas do estudo usam esses serviços no seu site. Adicionalmente, algumas usam apenas subscrição de 

notícias como serviço personalizado. 

II.2.1 Carris (Lisboa). 

A Carris usa poucos serviços personalizados mas estes estão de acordo com os resultados de pesquisas 

efetuadas pelos utilizadores, ou seja, sempre que o utilizador faz uma pesquisa o resultado é uma lista de 

carreiras e por conseguinte fornecem um serviço para o cliente guardar as suas carreiras favoritas ou mais 

usadas (Figura II.6). No entanto, este serviço é um pouco pobre pois não fica associado a nada, não tem um 

nome. Seria útil conseguir agrupar um conjunto de carreiras e dar-lhe um significado, como por exemplo a rota 

para ir para o trabalho, para a praia, para o futebol, entre outras. 

 

Figura II.6 - As Minhas Carreiras (Carris Lisboa) 
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A carris também oferece na altura do registo a subscrição de notícias sobre qualquer evento relacionado com a 

empresa, incluindo também alterações de rede e de carreiras.  

II.2.2 DPP (Praga) 

Por outro lado temos o site da empresa DPP de Praga, onde também o cliente pode guardar os seus percursos, 

conforme o resultado da sua pesquisa. Neste caso são rotas inteiras que o cliente pode guardar e pode dar-lhes 

nomes, por exemplo: "ida e volta para o trabalho" ou "buscar o meu filho ao colégio" 

Para além disso, o cliente pode até criar o seu próprio Blog (Figura II.8), provavelmente para contar histórias 

sobre as suas viagens. Provavelmente poucas empresas de transportes se lembrariam de tal serviço mas faz 

sentido  no contexto da República Checa pois em geral, pelo que observamos na sua extensa rede e serviços 

disponibilizados, é fomentada a utilização dos transportes públicos. Outro exemplo que consideramos único é 

que em zonas pitorescas do país observámos que por vezes existem comboios de apenas uma pequena 

carruagem mas a atenção ao cliente é tal que num espaço tão pequeno fornece uma casa de banho, suporte 

para deficientes, podem entrar animais domésticos e os clientes podem levar as suas bicicletas.  

 

 

Este país foi um dos principais inspiradores para este projeto pois fornece vários serviços personalizados 

ultrapassando até a utilidade dos serviços públicos disponibilizados (como vimos acima Praga não se destaca 

no seu site público, comparando com outras empesas) para satisfazer melhor cada cliente em particular. 

Adicionalmente, a DPP de Praga oferece uma newsletter e possibilidade de receber mensagens de e-mail ou 

sms sobre perturbações na rede. 

 

 

Figura II.7 - Perfil de um utilizador do site DPP de Praga 

Figura II.8 - Registo para se receber informações 



MyPTNow: Como ir daqui para algum lado em transportes públicos 

   Trabalho Relacionado 

 

15 

II.2.3 WL (Viena) 

A Wiener Linien de Viena, em tudo similar às anteriores, após registo, fornece a possibilidade de o cliente 

guardar as suas viagens, tendo sido feita uma pesquisa. 

II.2.4 SL (Estocolmo) 

A SL de Estocolmo também oferece serviços personalizados de viagens mas este serviço está restringido a 

suecos, pois exige o número de identificação sueco. Por causa disso, quando se trata do registo, não existem 

páginas traduzidas em inglês. A SL é das poucas empresas que encara qualquer estrangeiro como 

simplesmente turista, chamando ao URI do site em inglês Visitor em vez do normal EN. 

II.2.5 ATAC (Roma) 

Tem a opção de registo mas não estava a funcionar nos vários momentos em que testámos. 

II.2.6 EMT (Autocarros Madrid) 

O site pessoal da empresa oferece apenas subscrição de notícias, nomeadamente sobre perturbações na rede, 

entre outras, de forma a otimizar o uso dos transportes públicos por parte dos clientes finais. 

II.2.7 Outras Empresas 

Das outras 15 empresas (mais de 70%) do estudo, mais nenhuma fornece serviços personalizados, após registo 

no seu site público. Isto demonstra que o site pessoal ainda não é uma grande aposta de maior parte das 

empresas e, por conseguinte, que muito ainda tem de ser feito para dar resposta à preocupação com o cliente 

em si e com as suas necessidades pessoais.  

 

II.3 Na Paragem 

Quando o cliente está na paragem pode observar mapas com a rede, carreiras e tabelas com horários. 

Contudo, trata-se de informação estática e, por vezes, desatualizada. No caso da paragem o serviço mais usado 

pelas empresas é o tempo de espera pois é uma informação que qualquer cliente quer saber, para além de 

para onde vai o transporte ou que linha percorre. É com os autocarros que este serviço é mais pertinente pois 

o tempo de espera é mais incerto por causa do trânsito ou outro fator externo.   

Existem algumas empresas que têm essa informação em documentos estáticos mas que fornecem serviços que 

usam essa informação interactivamente. Por outro lado, em alguns locais já existem painéis em que o tempo 

de espera é recolhido por GPS com dispositivos instalados nos autocarros. Esta informação em tempo real já 

ajuda bastante o cliente final a planear melhor a sua viagem mas quando existe um fator externo o painel pode 
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induzir em erro o utilizador. Por exemplo, quando o autocarro está parado por causa do tráfego, o painel 

continua a mostrar que vai demorar o mesmo tempo. 

No entanto, algumas das empresas do estudo (BVG, TMB, SL, ATAF, CARRIS, TFL, RATP, DPP e ATAC)  fornecem 

esse mesmo serviço (de tempo de espera pelo próximo transporte) a pedido do cliente, via SMS ou e-mail,  

utilizando os códigos associados às paragens (o código está normalmente registado e visível na própria 

paragem). O código é apenas isso, um número associado a uma paragem, mas se o cliente não souber onde 

está ou por onde vai, tem de analisar toda a informação estática ao seu dispor.  

Com o aparecimento do Smartphone os códigos já são lidos automaticamente por QRCode. Assim, o cliente não 

necessita de saber códigos mas o funcionamento continua a ser o mesmo. Um exemplo de uma empresa que já 

usa QRCode´s é a RATP de Paris. 

II.4 Dispositivos Móveis 

Os dispositivos móveis, como o nome indica, estão relacionados com  mobilidade e os transportes públicos 

também. Assim, em andamento, o cliente pode obter serviços na hora. 

Quando os telemóveis se tornaram acessíveis para grande parte da população, as empresas começaram a 

disponibilizar aplicações móveis com serviços semelhantes aos que oferecem no seu site público, com vistas 

diferentes da informação já existente. 

Estas aplicações continuam a ser usadas mas com o aparecimento dos smartphones aparecem outros serviços 

bem mais interessantes que começam a vingar. Deste modo vamos avaliar os serviços disponibilizados por 

telemóveis antes do aparecimento do smartphone e pelo smartphone propriamente dito.  

II.4.1 Telemóveis 

Algumas empresas disponibilizam em telemóveis de primeira geração (ou superior) aplicações onde fornecem 

vários serviços muito semelhantes aos que oferecem no seu site público. 

Por vezes estas aplicações mobile já têm uma lista de paragens associadas aos códigos e basta clicar numa 

delas para saber o tempo de espera. Neste caso já não é necessário o cliente estar no local exato. 

Por outro lado, a empresa de Paris (RATP) fornece essas aplicações para um grande número de versões de 

telemóvel, tentando dessa forma chegar ao maior número de clientes possível. 

São poucos os que têm serviços extra em mobile. Contudo, a empresa de Bruxelas (SITB) fornece um serviço de 

proximidade, isto é, um serviço que disponibiliza as paragens mais próximas daquela onde me encontro (aqui é 

sabido onde o cliente está pelo código da paragem). 
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A empresa de Estocolmo (SL), por outro lado, construiu a aplicação de pesquisa de tal forma que as interfaces 

do site público e a interface do dispositivo mobile são iguais, o que fomenta a utilização por parte do  cliente, 

por já conhecer o seu modo de funcionamento. No entanto, na versão mobile a pesquisa não tem auto-

complete e é por código da paragem ao invés de uma descrição do local ou paragem.  

Outras empresas do estudo (GVB, BVG, TMB, BKV, TFL, EMT e ATAC) continuam a fornecer serviços mobile mas 

tal como as anteriores muitas delas começam a apostar mais nos SmartPhones. 

II.4.2 SmartPhone 

Com o aparecimento destes pequenos "computadores de bordo" as empresas começam a disponibilizar outros 

serviços que acrescentam mais formas do cliente planear e se deslocar, nomeadamente utilizando GPS e 

realidade aumentada. 

Além da normal pesquisa, fornecem serviços para descobrir a estação mais próxima, bem como pontos de 

interesse, a partir da localização em tempo real (utilizando GPS e/ou realidade aumentada). 

Por outro lado, por vezes fornecem outros serviços de extrema importância, tais como o estado da rede e 

outros alertas.    

Dado o produto diferenciado da aplicação "Navega por Madrid" da EMT para o site público, também é 

facultado no SmartPhone  uma aplicação similar. 

A Carris (Lisboa) por sua vez já tem uma versão para smartphone mas deixa muita a desejar em termos de 

diferença para o que já disponibilizado via Site Publico, a interface e serviços são muito similares sem valor 

acrescentado. 

Por outro lado, a DPP de Praga disponibiliza mais uma vez a possibilidade da pessoa guardar as suas rotas 

favoritas, traçadas num mapa. Depois das rotas guardadas o cliente pode usar essa informação Offline. 

Disponibiliza também outra informação muitas vezes negligenciada, que é o horário do funcionamento da 

linha. 

Outra nota em relação aos smartphones é que certos serviços que algumas empresas nunca disponibilizaram 

nos outros canais são agora implementados nas aplicações para SmartPhone. O site 9292 da GVB de Amsterdão 

é exemplo disso pois já dá para guardar rotas no SmartPhone. 

Outras empresas dos estudo (TMB, SITB, ATAF, MTA e RATP) fornecem serviços similares aos já descritos, umas 

mais que outras mas sempre com o mesmo objetivo, o de fornecer serviços em tempo real tendo em conta o 

local atual. 
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II.5 Serviços a Disponibilizar (Dimensões de Análise) 

Depois de avaliar os serviços disponibilizados pelas várias companhias e de uma análise cuidada das 

necessidades nesta área é pertinente definir quais as principais questões com que o cliente se depara no dia a 

dia e quais são as sua necessidades principais. 

II.5.1 Tempo de espera. 

Uma das questões mais importantes para o cliente é saber quando vem o próximo transporte e, por isso, todas 

as companhias tentam resolver esta questão. Normalmente, o cliente só consegue esta informação na Paragem 

ou na Estação. No caso dos autocarros existe por vezes um painel mas na maior parte das vezes o cliente tem 

de usar o seu telemóvel (SMS) para perguntar ao sistema central quanto tempo falta. 

Este tempo de espera é normalmente medido por GPS com sistemas instalados no veículo. A questão é que 

nem sempre é um tempo real pois o transporte pode estar preso indefinidamente no trânsito e o que 

transparece para o cliente é que faltam x minutos para chegar. 

O importante a atingir é que é necessário primeiro arranjar um sistema fidedigno para oferecer essa 

informação antes de oferecer esse serviço ao cliente final, pois hoje em dia ainda existe muita informação 

estática que apenas é gerida interactivamente. 

II.5.2 Onde estou? Para onde quero ir? 

O cliente pode pesquisar na web antecipadamente ou na paragem com a informação que lá é fornecida. O 

cliente tem mais dúvidas e incertezas quando está em movimento e já existem alguns serviços para 

smartphone, tais como realidade aumentada, que ajudam o cliente a movimentar-se nas direções corretas. 

Mapas dinâmicos com pontos de interesse também são de bastante utilidade. 

II.5.3 Perturbações da Rede. 

As perturbações na rede criam grandes transtornos na viagem do cliente, que espera que não ocorram 

problemas na sua viagem pré-planeada. O facto é que podem acontecer vários problemas e a maior parte das 

companhias até fornece essa informação mas normalmente só na estação/paragem ou em algumas aplicações. 

Na maioria dos casos também não justificam o porquê da ocorrência, nem fornecem alternativas à mesma.  

II.5.4 Em períodos diferentes os horários são diferentes? 

Já pode ser complicado o cliente observar horários estáticos de autocarros quanto mais ser confrontado com a 

necessidade de saber quando começa e acaba o horário diurno/noturno. Outra situação mais grave é a 

restrição de percursos, pois a certas horas o transporte não percorre toda a linha. A maior parte das 
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companhias não fornece esta informação de forma acessível, ou seja, limitam-se a pôr essa informação num 

documento estático e a pessoa tem sempre de se lembrar onde está. 

II.5.5 Dentro da estação onde é a paragem?  

A aplicação que o cliente usa até pode levá-lo ao sítio certo mas se for uma estação relativamente grande o 

cliente tem de andar à procura da paragem certa. Hoje em dia aplicações para SmartPhone já ajudam nesta 

tarefa com a utilização da Realidade Aumentada. Alguns mapas interativos com detalhe da estação também 

ajudam. 

II.5.6 Bilhetes. 

Tenho bilhete necessário para viajar? Caso contrário onde adquirir os mesmos? Que tipo de bilhete necessito? 

Qual a tarifa? A resposta a todas estas questões é normalmente apresentada na forma de informação estática. 

O sistema deve informar o utilizador dinamicamente conforme os transportes a apanhar e ajudar a decidir 

tendo vários tipos de bilhetes e bilheteiras à escolha. Por vezes algumas companhias já fornecem preços base 

para os bilhetes após a pesquisa de uma rota mas essa informação nem sempre é suficiente. 

II.5.7 As minhas rotas usuais. 

A ida para o trabalho diariamente pode ser uma rota definida, assim como qualquer outra rota que seja 

importante para o cliente. Sempre que o cliente quer ir por esse caminho não tem de se preocupar pois a 

informação está guardada e ele pode aceder-lhe a qualquer momento. O sistema deve ainda analisar 

perturbações em tempo real e dar alternativas ao utilizador. 

II.5.8 Online/Offline. 

Para uma gestão equilibrada dos recursos o cliente não pode estar sempre ligado à rede Internet. 

Normalmente o cliente tem acesso em casa, faz os seus planeamentos e depois a partir daí está tudo offline em 

mapas ou tabelas. Será útil ter mapas dinâmicos que possam estar online/offline, até porque será necessário 

guardar as rotas usuais da pessoa. 

II.5.9 Transporte Cheio? 

Esta questão é uma das mais críticas para o cliente final mas não é tratada por nenhuma das companhias (as do 

estudo efetuado). Por vezes o cliente até tem algum tempo, por isso se ele souber que a certas horas poderá ir 

instalado confortavelmente poderá optar. Quando, por exemplo, um transporte vem com a sua lotação 

máxima mas vem outro a seguir vazio, seria útil o cliente ser informado.  
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Empresas/Canais
Site 

Público

Site 

Pessoal

Na 

Paragem *
Telemóvel SmartPhone

Total 

Avaliação

Serviços

Amsterdão (GVB) + ND ND 0 + +

Barcelona (TMB) - ND 0 + + 0

Berlim (BVG) 0 ND 0 + ND 0

Bruxelas (STIB) 0 ND ND + + 0

Budapeste (BKV) + ND ND - ND 0

Dubai (RTA) - ND ND ND ND -

Estocolmo (SL) 0 - 0 0 ND 0

Florença (ATAF) - ND 0 ND 0 -

Lisboa (BUS - Carris) - 0 0 ND ND -

Lisboa (Metro) - ND ND ND + 0

Londres (TFL) - ND 0 0 ND -

Madrid(BUS - EMT) ++ 0 ND - ++ +

Madrid(Metro) - ND ND ND ND -

Moscovo (Metro) 0 ND ND ND ND -

Nova Iorque (MTA) 0 ND ND ND + 0

Paris (RATP) + ND + ++ 0 +

Praga (DPP) 0 ++ 0 0 ++ +

Roma (ATAC) -- -- 0 + ND -

Tóquio (Metro) 0 ND ND ND ND -

Varsóvia (ZTM) 0 ND ND ND ND 0

Viena (WL) 0 + ND ND ND 0

II.6 Discussão 

Como vimos até agora as companhias fornecem bastantes serviços mas muitos deles podem não ter tido 

génese nas necessidades do cliente mas sim no aparecimento de tecnologia ou do negócio de transporte em si.  

Por outro lado, com o aparecimento de novas tecnologias, limitam-se a fazer mais vistas dos sistemas de 

informação já existentes, em vez de os melhorarem. Inclusive, na maioria dos casos, as interfaces são 

diferentes entre os vários sistemas.  

Para dar mais ênfase à necessidade de melhorias nos serviços de transportes públicos fazemos de seguida uma 

análise comparativa entre canais e serviços disponibilizados pelas várias empresas. 

II.6.1 Canais de Informação usados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Legenda: 

++ Muito Bom  ; + Bom; 0 Aceitável  ; - Pobre  ; -- Muito Pobre;   ND - Não Disponível;   * Esta informação é 

relativo àquilo que é disponibilizado nos sites. Nas paragens a avaliação pode ser diferente. 

Tabela II.1 -Canais de Informação usados pelas companhias de transportes públicos 
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Podemos então observar que existem mais avaliações negativas do que positivas dos vários sites de empresas 

de transportes públicos analisados. Estes resultados prendem-se com o facto de não ser fornecido um serviço 

completo e fácil de usar, que dê resposta às questões e necessidades do utilizador.  

Para além disso, a grande maioria das empresas não disponibiliza serviços personalizados, não dando aos 

clientes a possibilidade de personalizar percursos, pesquisas, etc. Mesmo as que têm alguns serviços, estes são 

muito pobres. A que se destaca é a empresa de Praga que, deste modo, consegue fidelizar, ou pelo menos 

tornar mais satisfeitos, mais clientes. O Site pessoal está, assim, muito descurado por maior parte das 

empresas. Muitas pessoas usam diariamente transportes públicos e podem querer usufruir de serviços 

particulares para planearem melhor as suas viagens. 

Praticamente metade das empresas não facultam no seu site o serviço de tempo de espera, que é outra das 

principais necessidades dos utilizadores.  

Pode-se também verificar que há uma aposta de cerca de metade das empresas analisadas nas novas 

tecnologias, em particular nos dispositivos mobile como os telemóveis e  smartphones. Para além disso, as 

avaliações referentes aos seus serviços são, em geral, positivas.  

No que diz respeito às empresas, e falando de uma avaliação geral dos vários serviços oferecidos, há a destacar 

pela positiva as empresas GVB de Amsterdão, EMT, de Madrid, RATP, de Paris, e DPP, de Praga.  

II.6.2 Serviços Prestados 

 

 Legenda:   ++ Muito Bom ; + Bom; 0 Aceitável  ; - Pobre  ; -- Muito Pobre;  ND - Não Disponível 

Empresas/Serviços 

1

Horários 

diferentes 

durante o 

dia

Amsterdão (GVB)  -

Barcelona (TMB) -- 

Bruxelas (STIB)  --

Berlim (BVG) 0

Budapeste (BKV)  --

Dubai (RTA) -

Estocolmo (SL)  --

Florença (ATAF) -- 

Lisboa (BUS - Carris) - 

Lisboa (Metro)  --

Londres (TFL) -

Madrid(BUS - EMT)  +

Madrid(Metro)  -

Moscovo (Metro) -

Nova Iorque (MTA) 0

Paris (RATP)  --

Praga (DPP)  0

Roma (ATAC)  --

Tóquio (Metro) -

Varsóvia (ZTM)  -

Viena (WL) 0

-  -- -  -- 

- 0 + 0

- -  -   --

- 0 0 -

 - -   0  -

 -  - +   0

- + + -

- 0 + +

+  +   +  +

0 0   -  +

-  +  0 0

- - - 0

-  - -  -- 

0   -  0  --

- - - -

0  -  0  - 

0 0 0 0

- 0  -  -- 

0   +  + - 

0  +  +  0 

Tempo de Espera Onde estou? Para onde quero ir?
Perturbações da 

Rede

 -  -  + 0 

Tabela II.2 - Serviços prestados pelas empresas  de transportes públicos (1) 
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Analisando as tabelas, podemos fazer algumas considerações sobre os serviços avaliados. 

No que diz respeito ao tempo de espera, os serviços disponibilizados são claramente negativos, pois não são 

apresentados valores reais e fidedignos na maior parte das vezes. O tempo de espera está normalmente 

associado a um código de paragem que o cliente tem de utilizar para perguntar ao sistema, que por sua vez usa 

normalmente o sistema GPS, mas não deixa de ser por vezes incerto quando fatores externos existem. 

Para que o cliente saiba com rigor onde está é necessária a utilização de geolocalização, que nem todas as 

empresas disponibilizam, pelo que os resultados foram mais negativos do que positivos. Por outro lado, para 

saber o local de destino, o cliente pode procurar em mapas ou pesquisas web e, por conseguinte, as empresas 

conseguem oferecer um serviço mais positivo.   

 

 Legenda:   ++ Muito Bom ; + Bom; 0 Aceitável  ; - Pobre  ; -- Muito Pobre;  ND - Não Disponível 

 

 

Os resultados francamente negativos da avaliação do serviço de informação sobre perturbações na rede são 

facilmente explicados pela necessidade de informação em tempo real e associada às rotas escolhidas por cada 

um. Por um motivo similar, a informação sobre os diferentes tipos de horários é estática e não existe ligação 

feita no momento com as rotas dos clientes. 

O serviço que mostra onde se situa uma paragem, dentro de uma estação, é praticamente inexistente, pois 

exige a existência de mapas detalhados e simples de compreender ou, caso contrário, é preciso um 

smartphone com realidade aumentada. 

Online  

/Offline

Transport

e Cheio?

- ND 

- ND 

- ND 

+ ND

-- ND 

- ND

- ND 

- ND 

- ND 

-- ND 

- ND

0 ND 

- ND 

Moscovo (Metro) - ND 

0 ND

- ND

++ ND

-- ND

- ND

- ND

0 ND

0  - ND 

Empresas/Serviços 

2

Dentro da estação 

onde é a paragem?
Bilhetes

As minhas rotas 

usuais

Amsterdão (GVB)  + -   ND

Barcelona (TMB) 0  -   ND

Bruxelas (STIB)  + -  ND

Budapeste (BKV)  -- +  ND 

Berlim (BVG) - 0 ND

Dubai (RTA) - + ND

Estocolmo (SL)  - -   ND 

Florença (ATAF) --  -   ND 

Lisboa (BUS - Carris) -  -  - 

Lisboa (Metro)  0 -  ND 

Londres (TFL) - 0 ND

Madrid(BUS - EMT) 0  - ND 

Madrid(Metro)  - -   ND 

Nova Iorque (MTA) 0 0 ND

Paris (RATP) --  -   ND 

- ND 

Praga (DPP)  -- -  ++

Roma (ATAC)  - 0  ND

Viena (WL) - 0 +

Tóquio (Metro) 0 - ND

Varsóvia (ZTM)  --

Tabela II.3 -Serviços prestados pelas empresas  de transportes públicos (2) 
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Em relação aos bilhetes, quase todas as empresas fornecem um serviço negativo pois é geralmente necessária 

uma consulta por parte do cliente de informação estática, o que demora o seu tempo, por vezes por causa da 

complexidade da rede ou, por outras, por causa da complexidade da informação. 

Há que notar que nos campo das Rotas Usuais poucas empresas do estudo oferecem esse serviço. Isto é 

coerente com a análise anteriormente feita sobre a pouca utilização de sites pessoais.  

O sistema estar online/offline vem por acréscimo ao ponto anterior, pois é offline que são guardadas as rotas 

que o cliente pesquisou online.  

Por fim, nenhuma companhia fornece o serviço de lotação do transporte, que indica se o mesmo vem cheio ou 

vazio e qual o próximo mais vazio.          

 

II.6.3 Serviços Prestados usados nos vários Canais de Informação 

 

Legenda: -- nunca, - quase nunca, + quase sempre, ++ sempre 

Como era de esperar a maior parte dos serviços estão centrados no Site Público. Contudo, com o boom da 

Internet muitos serviços vieram por acréscimo, o que permite aliar a evolução tecnológica necessidade de dar 

resposta às preocupações dos clientes. Dessa forma, o aparecimento dos Smartphones, GPS integrado e a 

Realidade Aumentada veio ajudar a colmatar a falta de serviços para o cliente em andamento, com 

georreferenciação do local onde se encontra. Por isso, a maior parte das empresas começa a apostar mais no 

SmartPhone, fornecendo neste momento mais serviços por essa via do que no site público, em maior parte dos 

casos. Por outro lado, os telemóveis de gerações anteriores estão a ser substituídos e cada vez menos 

utilizados, o que justifica a pouca aposta das empresas num meio que não permite a disponibilização de 

serviços com adicional valor ao que existe já no site público. 

Serviços/Canais
Site 

Público

Site 

Pessoal

Na 

Paragem
Telemóvel SmartPhone

Tempo de Espera + -- + ++ +

Onde Estou? - - ++ - ++

Para onde quero ir? + + + - ++

Perturbações da Rede + -- - - +

Horários Diferentes durante o dia + -- ++ - -

Dentro da Estação onde é a paragem? + -- - - +

Bilhetes ++ -- - - -

As minhas rotas usuais - ++ -- -- +

Online/Offline - + - - +

Transporte Cheio? -- -- -- -- --

Tabela II.4 - Serviços prestados nos vários canais 
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Mais uma vez, a disponibilização de informação nos sites pessoais fica muito aquém do que seria desejável, 

uma vez que podiam ser fornecidos mais serviços para além da criação das rotas pessoais. 

Na paragem o cliente tem serviços relacionados com a sua localização (geralmente através de mapas 

disponibilizados) e com os horários. Não é possível para o cliente traçar e/ou simular rotas, uma vez que isso 

implica dados dinâmicos.  
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III Análise dos Requisitos 

 

A motivação da realização deste trabalho parte de experiências pessoais que carecem de confirmação. Deste 

modo foi efetuado um inquérito exaustivo on-line a quem quisesse responder. 

Primeiro quisemos aferir se as pessoas têm interesse em Transportes Públicos, nomeadamente se usam ou 

não, e porquê. Percebendo a situação atual perguntámos sobre vantagens e desvantagens, onde os Clientes 

(ou não) dos serviços de Transportes Públicos podiam responder.   

Nas principais questões já perguntámos aos inquiridos sobre alterações inesperadas ao seu percurso, assunto 

que está relacionado com informação em tempo-real, ou seja, este tipo de informação só está disponível com 

informação na hora.   

Compreender a forma como procedem as pessoas no uso dos Transportes Públicos é um dos nossos objetivos. 

Outro é saber da aceitação de novas formas de obter informação sobre transportes públicos, ou se esta 

informação é insuficiente. Por outro lado queremos perceber que serviços usam e querem usar. 

O questionário foi disponibilizado online via "google docs" (Anexo II) onde ficou 3 meses, aberto a respostas de 

qualquer parte do globo. Foi disponibilizada uma versão em inglês para ter essa abrangência. O questionário foi 

apresentado com 29 questões, bastante exaustivo para podermos aferir os requisitos.  Maior parte das 

questões são de escolha múltipla, com maior parte das hipóteses presentes, sempre com a opção outros, para 

sugestões dos inquiridos. 

III.1 Tratamento e representação dos dados estatísticos 

A população deste estudo estatístico são os cidadãos, portugueses e estrangeiros, que diariamente se 

deslocam para determinados locais, de forma rotineira ou não, utilizando para isso qualquer meio que esteja 

disponível.  

Para tal, escolheu-se uma amostra aleatória de 150 adultos, que responderam online ao inquérito 

disponibilizado.  

III.1.1 Caracterização da amostra do inquérito  

Nacionalidade 

Do total dos 150 inquiridos, a grande maioria (83%) são portugueses que se movem por cidades nacionais. 

Contudo, pela pertinência do estudo, e para que este fosse o mais abrangente possível, considerámos útil saber 
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também a opinião de cidadãos estrangeiros sobre o tema, daí termos cerca de 17% de inquiridos estrangeiros, 

cujas deslocações são feitas  em locais dos vários pontos do planeta, como se pode observar na Figura III.1. 

 

Figura III.1 - Inquérito - Nacionalidade dos inquiridos 

 

Género e idade 

Ao inquérito responderam pessoas de ambos os sexos, havendo, contudo, um maior número de respostas de 

indivíduos do sexo masculino (Figura III.2), que contabilizam 75% das respostas, sendo os restantes 25% do 

sexo feminino. 

 

Figura III.2 - Inquérito - Sexo dos inquiridos 
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No que diz respeito à idade, podemos constatar que a grande maioria dos inquiridos (120, num total de 150, 

perfazendo uma percentagem de 80%) têm entre 18 a 35 anos, ou seja, são jovens adultos numa fase que é 

típica de início da vida profissional e familiar.  Se incluirmos também os dados da faixa etária seguinte, temos 

um total de 90% dos inquiridos entre os 18 e os 45 anos. É neste intervalo que estão situados os indivíduos que 

assistiram ao crescimento da presença tecnológica nas vidas de hoje em dia. Poderá dizer-se que são estes os 

indivíduos mais recetivos à aplicação da inovação tecnológica a vários campos, e em particular ao que nos 

interessa, os transportes públicos. 

 

Figura III.3 - Inquérito - Idade dos inquiridos 

De notar que estes dados não se alteram quando analisamos a idade consoante o género (Figura III.4): quer nos 

indivíduos do sexo masculino quer nos do sexo feminino, as faixas dos 18 aos 25 anos e dos 26 aos 35 anos 

incluem, juntas, cerca de 80% do total de inquiridos. 

 

Figura III.4 - Inquérito - Idade consoante o género 
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III.1.2 Frequência de utilização dos transportes públicos 

Analisando as respostas, podemos ver que a frequência de utilização dos transportes públicos por parte dos 

inquiridos está razoavelmente distribuída, não havendo uma tendência maioritária. Os indivíduos que usam 

transportes públicos todos os dias, ou todos os dias úteis, são 47% do total dos inquiridos, cerca de metade, 

enquanto que a restante metade usa menos frequentemente os transportes públicos, havendo apenas 5% que 

nunca os usam.  

 

Figura III.5- Inquérito - Frequência da utilização dos transportes públicos 

 

 

Figura III.6 - Inquérito - Utilização de transportes públicos no estrangeiro e em Portugal 
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De forma a verificarmos se existe diferença significativa no tipo de uso dos transportes públicos por parte dos 

portugueses e dos cidadãos estrangeiros, construímos o gráfico representado na Figura III.6, que nos permite 

concluir que existe uma diferença a assinalar: enquanto que no estrangeiro são 58% os inquiridos que utilizam 

os transportes públicos todos os dias ou todos os dias úteis, em Portugal essa percentagem é de 47%. Poder-se-

á concluir, por estes dados, que no estrangeiro os transportes públicos são mais utilizados na deslocação para o 

trabalho do que em Portugal.  

Em Portugal, os tipos de utilização mais frequente são quase dois opostos: em primeiro lugar, com 31%, 

aparece a utilização diária, logo seguida da utilização rara, com 27% dos inquiridos. No estrangeiro, os dois 

lugares do topo são ocupados pelas utilizações em dias úteis e todos os dias.    

A percentagem de inquiridos que nunca usa transportes públicos é muito próxima para ambos os casos: 4% 

para os cidadãos estrangeiros e 5% para os cidadãos portugueses. 

 

Figura III.7 - Inquérito - Motivos apontados por quem não usa os transportes públicos 

 

Para os que raramente ou nunca usam os transportes públicos, quisemos saber os motivos dessa opção. As 

razões apresentadas foram de várias ordens mas, após as agruparmos, conseguimos observar que os cinco 

principais motivos, destacados no gráfico da Figura III.7, são:  
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 a inexistência de uma rede eficiente e abrangente; 

 um horário irregular (sem possibilidade de previsão de atrasos) e periodicidade insuficiente; 

 preço alto das tarifas aplicadas, e com pouca diferença para o gasto em combustível para veículo 
próprio; 

 demasiado tempo de duração do percurso, precisamente devido às duas razões anteriores (muitas 
vezes são necessários vários transbordos e longo tempo de espera);  

 a preferência por veículo próprio (por todos os motivos apontados anteriormente). 

 

No que diz respeito ao tipo de título de transporte utilizado, 40% dos inquiridos utiliza um passe mensal, 

enquanto que cerca de um quarto, 26%, utiliza cartão recarregável (Figura III.8).  

 

Figura III.8 - Inquérito - Tipo de título de transporte utilizado 

 

Cruzando estes dados com o tipo de utilização dos transportes públicos, observamos que quem anda 

diariamente, ou todos os dias úteis, de transportes públicos utiliza preferencialmente o passe mensal.  Já quem 

tem uma frequência menor de uso opta pelo  cartão recarregável ou pelo bilhete comprado no momento 

(Figura III.9).  

Fazendo também uma análise tendo em conta a nacionalidade, por forma a vermos se existem diferenças entre 

os hábitos dos utilizadores nacionais e dos utilizadores estrangeiros, verificamos grandes semelhanças: apenas 

se constata que no estrangeiro existem outras modalidades diferentes de tarifa, específicas do sistema de 

transportes local (Figura III.10). 
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Figura III.9 - Inquérito - Título de transporte e frequência de utilização dos transportes públicos 

 

 

Figura III.10 - Inquérito - Título de transporte utilizado consoante a nacionalidade 
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III.1.3 Aspetos positivos e negativos da utilização de transportes públicos 

Quando questionados acerca das vantagens da utilização de transportes públicos (Figura III.11), os inquiridos 

destacam o preço, a disponibilidade para realizar outras tarefas (ler, falar ao telemóvel, etc), o horário e a 

rapidez.  Curiosamente, alguns destes aspetos foram referidos anteriormente como principais razões para a 

não utilização de transportes públicos, mas tal facto não nos parece contraditório, pois leva-nos apenas a 

concluir que a análise do preço, o horário e a rapidez do percurso dependem muito do tipo de percurso que a 

pessoa faz. Daí que, consoante o trajeto que têm de percorrer, as pessoas vejam estes aspetos como positivos 

ou negativos.  

Algumas das vantagens apontadas pelos inquiridos, na categoria “Outras” passam pela ausência de 

preocupação com o estacionamento, os benefícios para o meio ambiente ou a não exigência de carta de 

condução (destacando desta forma os transportes públicos como único meio, não próprio, para jovens ou 

idosos se deslocarem), entre outros.  

 

Figura III.11 - Inquérito - Aspetos positivos da utilização de transportes públicos 

 

No que diz respeito aos aspetos negativos (Figura III.12), destacam-se o tempo de espera, os atrasos, os preços 

altos, as interrupções temporárias de serviço (linhas interrompidas, greves, etc) e a lotação do transporte. O 
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preço aparece, assim, visto como uma vantagem para cerca de setenta inquiridos (Figura III.11), como já vimos, 

mas ao mesmo tempo é demasiado alto para outros tantos (Figura III.12).  

Treze indivíduos indicaram outras opções de resposta, nas quais podemos encontrar referências ao 

desconforto dos transportes, no que diz respeito à higiene, à presença de passageiros incomodativos e até 

mesmo à sua insegurança. Há também quem refira que tem pouca informação sobre os percursos e que não 

existe coordenação entre os vários transportes e respetivos horários, bem como nas tarifas (ausência de título 

comum), o que dificulta as situações onde é necessário realizar transbordos.  

 

 

Figura III.12 - Inquérito - Aspetos negativos da utilização de transportes públicos 
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III.1.4 Caraterização da utilização de transportes públicos 

Em que situações são utilizados os transportes públicos? 

Mais de metade (57%) dos inquiridos utiliza os transportes públicos em situações de rotina. Tendo em conta os 

dados que foram observados na figura 5, podemos concluir que muitas das utilizações, sendo rotineiras e 

diárias, dizem respeito ao trajeto casa-trabalho e vice-versa.  

No entanto, o uso dos transportes não se reduz a essas situações, pois também há 51% dos inquiridos que os 

utiliza para situações excecionais (ida a um concerto, etc). Na Figura III.13 podemos ainda observar que 19% 

dos inquiridos utiliza os transportes em rotas desconhecidas.  

Os transportes são também usados noutro tipo de situações, relacionadas com a indisponibilidade de veículo 

próprio, ou quando este se torna de difícil utilização, devido a falta de estacionamento ou circulação 

condicionada. Também em situações de lazer os transportes públicos se apresentam como melhor alternativa, 

principalmente no estrangeiro em ou viagens nacionais de longa distância. 

 

Figura III.13 - Inquérito - Em que situações são utilizados os transportes públicos? 

 

De acordo com os dados da figura 18, 74% dos inquiridos utiliza um (37%) ou dois (37%) transportes públicos, 

estando estas duas fatias igualmente distribuídas. Contudo, há ainda a registar 18% de inquiridos que utilizam 

no seu dia-a-dia três ou mais transportes. (Figura III.14) 

O transporte mais utilizado é o autocarro (68%), seguido do metro (49%). Ambos têm forte presença no centro 

das grandes cidades mundiais e são, por isso, usados para deslocações dentro da cidade. Já o comboio, que 

aparece na terceira posição com 33% de utilizadores, ou o barco (3%) asseguram ligações entre os arredores da 

cidade e o centro. (Figura III.15) 
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Figura III.14 - Inquérito - Número de transportes públicos utilizados 

 

 

Figura III.15 - Inquérito - Transportes utilizados 

 

Importante também é analisarmos ambos os dados anteriores em conjunto, isto é, vermos quais os transportes 

usados por quem usa apenas um e por quem usa dois ou três (Figura III.16). Verifica-se que se mantém a 

tendência analisada no gráfico anterior, isto é, independentemente do número de transportes que os 

inquiridos usam, o autocarro aparece sempre em primeiro lugar, seguido do metro e do comboio. A diferença 

entre o número de utilizações destes transportes diminui à medida que aumenta o número de transportes 

utilizados.  
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Figura III.16 - Inquérito - Transportes em função do número de transportes utilizado 

 

III.1.5 Interrupções ocasionais: alterações no horário e procedimento adotado 

Em média, num mês, um terço dos inquiridos não vê o horário habitual do seu transporte ser alterado. No 

entanto, uma percentagem próxima, 35% dos indivíduos, observa até 5 alterações no horário, devido a fatores 

alheios (Figura III.17).  

É importante observar também a percentagem significativa de inquiridos que vê o seu horário ser modificado 

mais de 5 vezes mensalmente, que são 12%. 

 

Figura III.17 - Inquérito - Número de alterações mensais no horário dos transportes, em média 
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Em caso de greve, o procedimento mais usual é a utilização de veículo próprio, seguido das alternativas de ficar 

em casa ou usar outro transporte público alternativo. Existem ainda outras opções referidas pelos inquiridos, 

contudo com menor expressão: ir de táxi, a pé, de bicicleta ou apanhar boleia com outra pessoa (Figura III.18). 

É de referir que alguns dos inquiridos têm várias alternativas, tendo dado respostas múltiplas. 

 

Figura III.18 - Inquérito - Procedimento usual em caso de greve 

Alterações no trajeto usual 

A grande maioria dos inquiridos, 83%, gostaria de ser informado, regular e atempadamente, sobre qualquer 

alteração ao seu trajeto inicial (Figura III.19). Apenas uns pouco expressivos 7% não demonstram interesse 

nisso. 

 

Figura III.19 - Inquérito - Informação sobre alterações ao trajeto usual 
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Sobre o modo de reagir perante uma alteração inesperada no trajeto, podemos observar na Figura III.20 que o 

mais habitual é ir a pé, tentando achar outra paragem/estação como alternativa, bem como apanhar outro 

transporte ou aguardar que a situação normalize.  

Apesar de não ser a opção mais habitual por parte dos inquiridos, há a destacar o uso dos telemóveis para 

pesquisas online, procedimento contudo mais adotado no estrangeiro do que em Portugal, em termos 

relativos.  

 

Figura III.20 - Inquérito - Procedimento perante uma alteração ocasional 

 

III.1.6 Telemóvel e funcionalidades utilizadas online/offline 

99% dos inquiridos têm telemóvel, que se divide de forma quase equitativa entre telemóvel simples (47%) e 

smartphone (52%). De qualquer forma, apesar da pequena diferença, podemos concluir a partir da Figura III.21 

que a maior parte dos inquiridos possui um smartphone.  

 

Figura III.21 - Inquérito - Tipo de telemóvel que os inquiridos possuem 
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Para além do tipo de telemóvel, é importante também analisarmos as funcionalidades utilizadas, seja num 

telemóvel simples seja num smartphone. O gráfico da Figura III.22 mostra-nos que os inquiridos que possuem 

um telemóvel simples utilizam-no mais para falar e trocar mensagens escritas (61%), e também usam algumas 

das aplicações que o aparelho disponibiliza. Já os utilizadores de smartphones fazem uma utilização mais 

extensiva do aparelho, pois 77% dos inquiridos usam-no para falar e trocar mensagens escritas e também usam 

funcionalidades como a agenda e calendário e outras aplicações. Esta diferença entre as funcionalidades 

usadas num caso e noutro são facilmente explicadas pelas caraterísticas dos próprios aparelhos: um 

smartphone disponibiliza inúmeras aplicações, enquanto que as mesmas são muito limitadas num telemóvel 

simples.   

Desta forma, é importante também analisar que funcionalidades e aplicações são essas que são utilizadas por 

quem tem um smartphone. O gráfico da Figura III.23 mostra-nos que  96% dos utilizadores de smartphones 

utilizam as aplicações gerais que hoje em dia qualquer sistema disponibiliza, de forma a cobrir todas as 

possíveis áreas de interesse. O GPS é a segunda funcionalidade mais usada (82% dos utilizadores), o que sugere 

a valiosa ajuda que um aparelho como um smartphone pode dar em qualquer deslocação que o utilizador faça. 

Os jogos e os chats ocupam os lugares seguintes, com 58% e 47% de utilizadores, respetivamente. Contudo, o 

que verdadeiramente diz respeito ao tema do nosso trabalho é o curioso dado de que 42% dos utilizadores 

usam o smartphone para pesquisar mapas de transportes, o que confirma o smartphone como um meio de 

aceder rápida e facilmente a informação relacionada com os transportes.   

 

 

Figura III.22 - Inquérito - Funcionalidades usadas nos telemóveis 
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Figura III.23 - Inquérito - Funcionalidades usadas por quem tem smartphone 

 

Pesquisa online de mapas e horários 

80% dos inquiridos já fizeram pesquisas online de mapas de transportes, de acordo com o gráfico seguinte: 

 

Figura III.24 - Inquérito - Realização de pesquisas online sobre mapas de transportes 

Assim, é importante vermos que tipo de informação procuram os inquiridos quando fazem essas pesquisas. De 

acordo com a Figura III.25, o tempo é a variável mais visada nessas pesquisas. Nas deslocações do dia-a-dia, o 
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cumprimento de horários é essencial, pelo que os inquiridos procuram maioritariamente saber o percurso mais 

rápido e o tempo previsto para o percurso.  

 

Figura III.25 - Inquérito - O que os inquiridos fazem nas pesquisas online sobre deslocações futuras 

III.1.7 Caraterização das deslocações rotineiras ou regulares 

62% dos inquiridos não se desloca de automóvel até à paragem ou estação onde depois acede ao transporte 

pretendido (Figura III.26). Assim, deslocam-se diretamente até uma paragem/estação próxima de casa. Os 27% 

que utilizam o automóvel para esse fim necessitam de estacionamento disponível próximo do local pretendido, 

pelo que estão limitados nesse aspeto. No centro das grandes cidades, por exemplo, pode não ser fácil recorrer 

a essa alternativa, sendo mais fácil de o fazer em estações de interface de transportes como o metro ou 

comboio, onde são disponibilizados parques de estacionamento para esse efeito. 

 

Figura III.26 - Inquérito - Utilização de automóvel até ao local  do primeiro transporte 
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De acordo com estes dados, é importante ver como procede a maioria dos inquiridos enquanto se deslocam a 

pé até à paragem/estação desejada.   

Analisando o gráfico da Figura III.27, a escolha da paragem/estação é feita com base em dois critérios distintos: 

62% dos inquiridos privilegiam a proximidade da mesma, enquanto que 41% se desloca para o local mais 

conveniente, ainda que não seja o mais próximo. 

Como já vimos anteriormente, o tempo é uma das preocupações principais dos passageiros, daí haver 27% que 

analisa os vários placards de forma a ter noção do tempo de espera ou para saber se há alguma interrupção 

temporária do serviço, e 10% vão atentos ao trânsito para tentar prever se a sua viagem será mais demorada 

do que o esperado. 

 

Figura III.27 - Inquérito - Interesses enquanto se deslocam para a paragem/estação 

 

Quando estão na paragem/estação à espera do transporte, 82% dos inquiridos mantêm-se fiel ao transporte da 

sua escolha inicial, contudo 27% podem apanhar outro transporte que chegue mais cedo, mesmo que isso 

implique andar um pouco mais até ao destino pretendido. Mais uma vez, a poupança de tempo é critério de 

extrema importância.  

As possíveis perturbações na rede são uma preocupação para 33% dos inquiridos, pelo que tentam encontrar 

essa informação. Perante a confirmação de existência de perturbações, 25% tenta achar alternativas, enquanto 

que 8% aguarda que a situação fique normalizada. 

Há ainda a registar que, apesar da importância do tempo, o conforto é também importante para 17% dos 

inquiridos, uma vez que dizem estar atentos à lotação do transporte e, caso esteja muito cheio, optam por 

aguardar pelo próximo (Figura III.28). 
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Figura III.28 - Inquérito - O que se faz na estação/paragem 

 

Nas deslocações regulares para um destino (Figura III.29), as rotinas não variam muito para quem usa 

transportes públicos: 26% dos inquiridos apanham o transporte sempre à mesma hora, percentagem igual aos 

que apanham à hora que lhes dá mais jeito; também a percentagem de passageiros que apanha sempre os 

mesmos transportes não difere muito da percentagem que usa os transportes conforme lhes dá mais jeito. 

 

Figura III.29 - Inquérito - Opções em deslocações regulares para um determinado destino 
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Quem usa o automóvel para as deslocações regulares, varia mais na hora: 24% vão à hora que lhes dá mais 

jeito, contra apenas 11% que têm um horário certo.  

Assim, podemos concluir que a questão do horário é mais importante para quem usa transportes públicos, 

sendo que quem usa o automóvel consegue gerir o horário à sua maneira, dependendo apenas de si próprio.  

Para além das deslocações regulares, os inquiridos vêm a utilização de transportes públicos útil noutras 

situações também, das quais se destacam o turismo e as saídas noturnas (Figura III.30). 

 

Figura III.30 - Inquérito - Situações em que os inquiridos dão preferência aos transportes públicos 

III.1.8 Utilização de serviços de informação relacionados com os transportes 

públicos 

A grande maioria (77%) dos utilizadores de transportes públicos não utiliza o serviço de SMS para tentar saber 

o tempo de espera. Este serviço é utilizado, contudo, por 13% dos inquiridos (Figura III.32). 

 

Figura III.31 - Inquérito - Informação sobre a utilização do serviço de SMS tempo de espera 
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De acordo com a Figura III.32, os principais motivos apontados para a não utilização acima referida foram o 

preço do serviço de SMS, o facto de muitos (33%) não terem conhecimento da sua existência (5% dizem 

mesmo que não existe) e a pouca utilidade que vêem no serviço (25%). Alguns inquiridos (7%) obtêm a 

informação pretendida através de outros meios (placards, internet, aplicações).  

 

Figura III.32 - Inquérito - Os motivos da não utilização do SMS para obtenção do tempo de espera 

A esmagadora percentagem de 83% dos inquiridos afirma ter interesse em receber informação útil e atualizada 

sobre os transportes que utiliza, contudo o preço tem novamente, aqui, relevância extrema: 62% colocam 

como condição a ausência de qualquer custo (Figura III.33). 

 

Figura III.33 - Inquérito - Interesse em receber informação sobre transportes públicos 
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Também na situação contrária (Figura III.34) a preocupação com o preço aparece destacada, uma vez que a 

percentagem de inquiridos que estariam dispostos a fornecer informação sobre os transportes públicos divide-

se entre os que o fariam sem impor qualquer condição (27%) e os que o fariam apenas se isso não implicasse 

nenhum custo (60%).  

 

Figura III.34 - Inquérito - Fornecer informação para benefício de outros 

 

 

Figura III.35 - Inquérito - Tipos de informações que os inquiridos gostariam de ter disponível 
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Dado o elevado interesse dos inquiridos em receber informações, torna-se pertinente sabermos quais as 

informações que gostariam de ter disponíveis. De acordo com a figura 36, o tempo de espera (67%), a 

informação em tempo real de perturbações na rede ou no tráfego (65%), o tempo do percurso (56%), as 

alternativas em casa de perturbações na rede ou tráfego intenso (53%) e os horários em tempo real (52%), são 

informações desejadas por mais de metade dos inquiridos. 

O preço e local de venda dos bilhetes/passes (49%), as paragens/estações mais próximas (46%), as melhores 

alternativas à rota habitual (38%), a lotação do transporte (37%), a possibilidade de analisar o percurso por GPS 

e de poder guardar a rota para uso futuro (ambas 25%) são também preocupações de um quarto ou mais dos 

inquiridos (Figura III.35). 

 

III.2 Requisitos 

  Analisando os resultados na perspetiva de recolher os requisitos necessário necessitamos de olhar 

para os resultados uma perspetiva de mais alto nível. Assim, se cerca 50% são utilizadores assíduos dos 

transportes públicos, temos 50% pouco ou nada interessados, que viemos confirmar quando algumas pessoas 

se recusaram responder, que nos forneceram as razões principais para o qual: - Ou não usavam transportes 

públicos; Ou usam e dizem não ter problemas alguns com os sistemas atuais, que dizem fornecer tudo o que 

necessitam. 

As principais razões que os inquiridos apresentam para não usar todos ou alguns transportes públicos, são as 

seguintes: 

 Poucos transportes disponíveis . 

 Tempo de percurso demorado. 

 Preferem usar transporte próprio. 

 Tarifas altas. 

 

Estas questões estão relacionadas com custo versus benefício, se a pessoa levar menos tempo em veículo 

próprio poderá pesar duas vezes em usar transporte público. Se além do tempo o preço for mais elevado nos 

Transportes Públicos então existem dois pesos para medir a vontade das pessoas usarem os transportes 

públicos: 

 Tempo de Percurso. 

 Preço. 

 

A pouca disponibilidade de transportes não podemos aferir com certeza o porquê de acontecer mas 

pretendemos mostrar aos utilizadores todos os caminhos possíveis. Sendo assim, pela nossa análise trata-se de 

disponibilizar várias alternativas. 
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Quando se fala em desvantagens de usar o Transporte Público temos 4 principais razões: 

 Atrasos e Tempo de espera 

 Interrupções Temporárias dos serviços 

 Preços altos 

 Transporte Cheio 

 

Além do tempo de percurso os clientes também acham que o tempo de espera é bastante desvantajoso, visto 

que uma pessoa  em veiculo próprio ou a pé não tem de esperar. Os atrasos ou mesmo interrupções dos 

serviços são outro fator que incomoda o cliente na  utilização dos transportes públicos.  O cliente normalmente 

não sabe quando vem o próximo transporte nessas circunstâncias que lhe são alheias. Será necessário perceber 

quais os fatores externos que acontecem e fornecer alternativas ao cliente. Novamente, o preço aparece como 

uma das principais desvantagens. Por fim o transporte muito cheio é um fator muito importante para um 

transporte confortável mas está fora do nosso âmbito, a única parte do nosso projeto  que pode influenciar a 

decisão do cliente são as alternativas apresentadas. Sendo assim temos mais três requisitos: 

 Tempo de Espera 

 Fatores externos que interrompem o normal funcionamento. 

 Alternativas 

 

Será necessário informar o cliente sobre quanto tempo o transporte vai demorar para ele poder decidir esperar 

ou encolher uma alternativa. Por outro, lado se o tempo de espera é desconhecido, deverão ser fornecidas 

alternativas da forma mais célere possível. O fatores externos são muitas vezes conhecidos pela empresa mas 

aparecem ao utilizador final como uma interrupção. Se a informação for mais completa o cliente poderá decidir 

melhor.  

No entanto, olhando para os aspetos positivos os inquiridos dizem, na sua maioria, que o Transporte Público 

oferece: 

 Rapidez 

 Horário 

 Preço 

 Disponibilidade para outras tarefas. 

 

Estes pontos são também referidos nos aspetos menos positivos ou a melhorar. A perspetiva é informar 

sempre positivamente: 

 Falamos em tempo de espera  mas ao cliente apresentamos a possibilidade de escolher o 

percurso mais rápido. 
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 Falamos Atrasos e Tempo de espera mas devemos fornecer ao cliente horários atualizados e 

se possível em tempo-real para uma melhor decisão na utilização dos Transportes públicos. 

 Falamos de preço alto mas devemos apresentar ao utilizador  possibilidade de escolher o 

percurso mais barato. 

 A disponibilidade para outras tarefas é fulcral para manusear dispositivos móveis, aqui damos 

ênfase à usabilidade da aplicação, cuja informação deve ser fornecida o mais rápido possível e com 

uma utilização fácil da aplicação. 

 

Por outro lado, para os clientes dos serviços de Transportes Públicos obterem informação em tempo real 

necessitam de usar dispositivos móveis. Para obter essa informação será necessário lê-la de serviços externos 

que podem ter custos para o cliente final. O cliente deverá, pelo menos, ser informado o que estará a gastar. 

Como já foi referido anteriormente, o MYPTNow está centrado no cliente, ou seja, todos os serviços começam 

com suas necessidades, uma vez que o  MyPTNow pretende ser um sistema de baixo para cima. Tendo enfoque 

no Cliente, independentemente de onde este está, é a partir daí que se vai ao encontro das suas preocupações 

e anseios na utilização do transporte público. 

Entretanto, o cliente pode estar em vários locais diferentes, mas agrupámos as suas necessidades de acordo 

com a utilização dos sistemas: 

 Mobile; 

 Web. 

 

Para além do levantamento de necessidades apresentado, a partir das empresas que gerem os transportes 

públicos de grandes metrópoles a nível mundial, torna-se imperativo saber o que é essencial por parte de 

quem vai beneficiar do sistema, isto é, os próprios utilizadores. Assim sendo, será realizado um inquérito via 

web, com vista a recolher o que o cliente pretende do sistema.  

De acordo com as necessidades demonstradas, o MyPTNow pretende ser solução para as seguintes questões: 

 O cliente quer uma pesquisa que seja fácil e rápida, fornecendo o melhor resultado possível. 

  

 O MyPTNow pretende ter sempre a mesma interface e modo de funcionamento, e os seu 

sistemas vão aprendendo e ajudando o cliente a escolher as melhores opções durante as suas 

viagens. 

 

 Nesta fase é importante para o cliente final decidir entre origem e destino e ter como 

resultado o caminho mais curto (ou com outra vertente) utilizando os vários tipos de transporte. 
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 Colmatar questões de perturbações de rede, via pedido ou automaticamente. 

 

 Um cliente com informação pessoal que pode usar sempre que precisa é o fator importante a 

reter. Nesse sentido, guardar as rotas do dia a dia é um serviço importante. Contudo, o MyPtNow 

pretende ir ainda mais longe, pois essas viagens não serão estáticas, isto é, sempre que ocorrer um 

fator externo o cliente será avisado e ser-lhe-ão dadas alternativas. 

 

 As informações dadas pelo MyPTNow terão em conta o momento em que é feito o 

planeamento, adequando as respostas às condições atuais, como por exemplo os diferentes horários 

(horário de Verão, horário de Inverno, horário escolar, etc). 

 

 O MyPTNow alia-se ao mobile para poder fornecer serviços em tempo real aos seus clientes. É 

necessário ter um cuidado adicional com o GPS, que gasta muitos recursos energéticos do telemóvel 

e também ter com conta os custos da informação divulgada via Internet. 

 

 A criação e disponibilização de um mapa feito à medida, de fácil leitura e rápida utilização na 

marcação de rotas, em oposição à cada vez mais global utilização do google maps.  

 

Há que salientar a impossibilidade de obter dados reais para a implementação de todos os requisitos 

necessários para o MyPTNow, pelo que alguns desses dados terão de ser simulados. 

III.2.1 Mobile 

Na paragem, através do sistema MyPTNow mobile o cliente tem acesso aos seguintes serviços: 

 Tempo de espera - Pelo próximo transporte ou outro qualquer em circulação na rede. 

 

 Destino - Onde passa o transporte X; Que transporte X me deixa perto de Y. 

 

 Bilhete - Que bilhete(s) necessito para poder usufruir do transporte. Já tenho o bilhete necessário? 

Onde posso comprar o bilhete? Como o valido? 

 

 Lotação do Transporte (fora do âmbito deste projeto) - O transporte vem cheio? Qual o seguinte que 

vem mais vazio?  

Que outros transportes alternativos posso apanhar para obter mais conforto? 

 

 Perturbação da Rede - O sistema pode informar automaticamente ou a pedido do Cliente. 
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Em andamento o cliente tem acesso a todos os serviços anteriores e mais alguns para poder circular com 

ajudas do sistema. Em andamento refere-se a andar a pé para a paragem ou então já dentro do transporte. 

Os serviços a fornecer são, neste caso: 

 Onde estou - Em que local me encontro? Em que morada? Quais os pontos de referência? Quais são 

as Coordenadas de GPS? 

 

 Que paragem há aqui perto - O cliente circula a pé e quer saber onde apanha o transporte. Pode 

também querer saber a localização de outra paragem mais próxima já em andamento, por exemplo se 

quiser fazer transbordos. 

 

 Para onde quero ir - Que transportes lá passam? Qual a paragem mais próxima que tem um 

transporte que me leva a Y, incluindo pontos de interesse? 

III.2.2 Na Web 

Na Web estará o sistema central que contém todos os serviços e vai aprendendo com os inputs dos clientes. O 

sistema web fornece serviços de acordo com as várias rotas que o cliente pretende usar.  

As minhas rotas ("As minhas viagens"): 

 Criar/Gerir rotas - O Cliente cria e gere as próprias rotas. O Sistema poderá sugerir algumas 

automaticamente. 

 

 Informação em tempo real - Qualquer informação em tempo real, tal como perturbações da rede, 

greves, ou tempo de espera aparece como alerta para o cliente enquanto este manuseia as suas rotas. 

   

 Apoio à decisão - O sistema ajuda o cliente a decidir melhor. Qual a viagem mais curta? Qual a mais 

barata? Qual a mais confortável? Qual a mais rápida? Qual a que engloba mais pontos de interesse? 

 

 Deteção de falhas - Ao detetar falhas o sistema promove alternativas em tempo real para o cliente 

usar se assim o pretender. 

III.2.3 Variáveis Globais ao Sistema 

 A Rede - Exemplo: quando estou a sair da linha X para ir para Y , falta muito tempo para Y chegar? 

 

 Identificação das paragens – É fulcral fornecer tempos de espera e outras informações. 
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Global
Rede
Identificação das Paragens
Base de Conhecimento
Pro-atividade Web

Criar/Gerir rotas
Informação em tempo real
Apoio à decisão
Deteção de falhas

Mobile
Tempo de Espera
Destino
Bilhete
Lotação do Transporte
Perturbações da rede
Onde Estou?
Que paragem há aqui perto?
Para onde quero ir?

 "Memória"  - O sistema deve construir uma base de conhecimento com várias memórias que vai 

recolhendo. 

 

 Pro-atividade - O sistema deve ser pró-ativo, seja na informação automática oportunista ou 

recorrente (spam). 

III.2.4 Conclusão 

Agrupando os requisitos numa visão global o sistema engloba a Web, que por sua vez engloba o Mobile. A Web 

tem acesso às variáveis globais e é onde se pode usar serviços de larga escala e onde está situado o sistema 

central. O Mobile por sua vez usa serviços disponibilizados pela camada Web para fornecer a informação 

relevante ao cliente final (Figura III.36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.36 - Visão Global dos Requisitos do Sistema 
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IV  O MyPTNow 

 

Para fornecer informação em tempo real ao cliente em qualquer momento tem haver um aplicativo no seu 

telemóvel. No entanto, dado que o sistema MyPTNow usa muita informação, o sistema mobile não tem 

recursos suficientes para suportar essa informação e fornecer uma resposta credível ao utilizador. Por essa 

razão, tem de haver um servidor central robusto que recebe pedidos dos dispositivos mobile, analisa o mesmo 

e devolve uma resposta de volta.  

Ambos os sistemas, embora com recursos diferentes, devem apresentar uma interface consistente que 

apresente o mesmo tipo de informação. 

O Sistema mobile engloba telemóveis e smartphones. Os Clientes com telemóveis têm a vida dificultada pois 

não têm acesso a mapas dinâmicos, GPS ou Realidade Aumentada que os ajudem a saber dados em tempo 

real. Por outro lado, os clientes com Smartphone podem ter acesso a esses serviços. Para colmatar o problema 

dos clientes com telemóvel os clientes de smartphone obtêm dados através dos serviços mencionados e 

partilham com o Sistema Central. O Sistema central partilha com todos os outros, no caso do telemóvel por 

SMS, e para o Smartphone por web Services.  

Como a utilização desses serviços do SmartPhone gasta mais recursos (automaticamente), a aplicação precisa 

de ter o cuidado de gerir bem a energia gasta, nomeadamente conseguindo gerir quem tem estes dispositivos 

de forma equitativa. Quando não existem smartphones à disposição só existe uma alternativa que é a 

introdução de inputs manuais por parte dos clientes com Telemóvel. No entanto, para que não seja uma 

obrigação e as pessoas sintam motivação em inserir dados, estas devem ganhar algum tipo de distinção 

fornecida pelo sistema central.  

A comunicação entre os dois sistemas acontece nos dois sentidos, sendo uma das mais relevantes os inputs 

automáticos ou manuais do sistema mobile para o sistema central. Com esses dados o sistema central vai 

alimentando a sua base de conhecimento e fica logo disponível para informar outros clientes com dados em 

tempo real. 

De seguida apresentamos a imagem da Arquitetura MyPTNow (Figura IV.1), idealizada logo de início (Imagem 

apresentada ao Professor Orientador junto da folha da proposta de Tese) e uma das motivações principais 

desta Dissertação.  
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How much time Left?

What Bus is Coming?

Can I go now to my favorite coffee shop?
What Transport can I get?
How Much time it will take?

I need to go to the nearest hospital!

Easy Interface

Mobile CrowdSourcing

My Routes

At Home

At the Stop

T1

T3

MyPTNow

On the move

SPH1

T2

 

 

 

 

 

 

  

Caso de uso:  

"O João, o Mário, o Miguel e a Maria estão todos registados no MyPTNow. A Maria é a única com Smartphone.  

São 9 da manhã e o João está calmamente em casa a planear uma viagem para ver os pontos de maior 

interesse do Porto, para onde vai amanhã. Depois  de tudo planeado a informação sobre as suas rotas fica 

disponível no seu telemóvel.  

Por outro lado, o Mário está na paragem e pergunta ao sistema via SMS quanto tempo falta para o autocarro 

seguinte. O sistema ao receber o pedido sabe que a Maria está no autocarro mais próximo e tem um 

Smartphone com GPS.  

Avaliando a velocidade e localização do autocarro, o sistema cruzando com outros dados já existentes,  calcula 

o tempo de espera e envia  para o Mário. Já o Miguel tem um infortúnio, acabou de perder o autocarro por um 

segundo mas ele de seguida informa logo o sistema MyPTNow por SMS sobre o facto ocorrido.   

Assim, o sistema conseguiu saber por SMS a localização do autocarro. Pela ação que teve, o Miguel ganha um 

louvor (ainda por avaliar) oferecido pelo sistema para compensar o cliente, que mesmo tendo perdido o 

transporte ajuda outros e terem informação."  

Figura IV.1 - A Arquitetura do MyPTNow 
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Para gestão eficaz da imensidão de dados que vão circular, o Sistema Central deve conter duas base de dados 

diferentes, uma dinâmica e outra estática (Figura IV.2). A estática contém no fundo a topologia da rede e dados 

fixados com certa data. A base de dados dinâmica, como o nome indica, vai sendo alimentada no próprio dia. 

Depois, em períodos a definir, o sistema central encarrega-se de fazer a atualização da base de dados estática 

com dados do dia.  

Toda esta arquitetura foi desenhada de início com o propósito de abranger maior parte dos casos possíveis. No 

entanto, no âmbito desta tese apenas focamos o nosso desenvolvimento de uma aplicação para Smarphones. 

Foi simplesmente escolhido o ambiente mais desafiante, que ainda tem muito por onde explorar, ou que por 

outro lado tem funcionalidades estudadas  mas não muito implementadas devido à sua complexidade, 

nomeadamente na gestão de recursos reduzidos (Ecrã, RAM, etc). Por outro lado, em smartphones já temos 

GPS (e de forma gratuita) embora também consuma muitos recursos, fator que temos de ter em atenção no 

desenvolvimento das funcionalidades que usam GPS. 

 

 

Figura IV.2 - Bases de Dados Centrais MyPTNow 

 

Servidor

BD Estática BD Dinâmica

Servidor Web

GPS 
Realidade Aumentada
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IV.1 Dados  

No âmbito desta tese e com recursos mobile limitados não obtivemos nenhum serviço externo das 

Transportadoras para uso na aplicação.  Sendo assim todos os dados foram simulados mas estes são dados 

estáticos baseados na realidade. 

Os principais dados que são guardados na base de dados do telemóvel estão relacionados com as rotas 

guardadas pelo utilizador, que têm a seguinte informação por cada rota: 

 Origem do transporte 

 Destino do Transporte 

 Tempo de Espera 

 Tempo de Partida 

 Duração do Transporte 

 Tempo de chegada 

 Rota  favorita 

 

Cada Rota pode conter o uso de vários tipos de transporte, por isso  o Tipo de transporte é outro parâmetro a 

guardar. 

Por outro lado, existem variáveis que definem uma rota: 

 Mais rápida 

 Com menos transbordos 

 Mais barata 

 

Os dados são guardados no Telemóvel usando SQL Lite, que como o nome indica tem funcionalidades 

parecidas com o SQL mas menos complexas. 

Manipular os dados não tem assim nenhuma ciência adicional, basta criar as funcionalidades base de escrita, 

leitura, apagar e fazer alterações a registos existentes. 

Foram criadas classes para abstrair a camada de dados e assim alguma modificação não influencia diretamente 

a camada superior (interface).  

 

IV.2 Interface 

É a na interface que os olhos do cliente vão estar postos. A interface deve ser fácil de usar e cumprir os 

requisitos base.  Por outro lado, dado o tamanho reduzido do ecrã, apostamos num ecrã minimalista mas que 
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tenha toda a informação pertinente ao mesmo tempo. No entanto, tivemos muitos desafios pela frente no 

desenvolvimento de funcionalidades de manuseamento dos ecrãs, funcionalidades estas, relacionadas com o 

toque, tratando-se de uma solução para telemóveis com "touch screen". 

De inicio começámos a fazer esboços em papel fazendo vários protótipos da interface. Começamos com uma 

solução similar à da empresa de transportes públicos 9292.nl (Figura II.3) analisada no Capítulo do Trabalho 

Relacionado (Capítulo II).  Removemos na altura o tipo de transporte e focámo-nos nas opções mais relevantes 

consoante os requisitos. A interface tinha então duas opções - "daqui" e "agora" - por baixo da origem, pois 

estes requisitos fazem sentido na partida e não na chegada. Por outro lado, por baixo do destino tinha mais 

três opções - "Rápido", "Barato" e "Menos Transbordos" - cumprindo os requisitos para chegar ao sítio 

pretendido.  

E tínhamos então num só ecrã, bastante compacto, a pesquisa de acordo com os requisitos mas de seguida 

faltava apresentar resultados. Assim produzimos o protótipo da página de resultados,  similar de novo à ao da 

empresa 9292.nl (Figura II.4) mas as nossas linhas de detalhe, com cada transbordo, são apresentados 

totalmente na horizontal ao contrário da Figura II.4. Ou seja, nós temos origem, tempo  e destino em cada 

linha. Tomámos essa decisão devido ao tamanho disponível de ecrã num telemóvel e para disponibilizar numa 

única linha toda a informação.  

No entanto,  tínhamos então um problema, como por numa só linha toda a informação e serviços? Pensámos 

de imediato na solução de expandir cada linha por toque mas mais tarde verificámos que não iriamos tomar 

essa opção pois iria de novo expor os dados na vertical, que já tínhamos visto não ser favorável á utilização 

num telemóvel. Pensámos então numa solução que é algo inovadora, que grandes empresas como a Google ou 

o Twitter usam desde à pouco tempo, que é ter as opções escondidas por trás da linha, e ao arrastar a linha 

apareciam as opções. Sabíamos que a opção de arrastar se chamava "swipe" mas a informação existente, que 

nós pesquisávamos, não tinha nada a ver com "swipe" em listas. Após longa investigação descobrimos mais 

tarde que o existe um Padrão definido por trás chamado "Swipe for Action" (Anexo III).  

Tínhamos então uma pesquisa e uma página de resultados com possibilidade de esconder opções, 

necessitávamos agora de começar a complementar com mais requisitos. O que verificámos a seguir é que 

precisávamos de inserir persistência das rotas. De inicio pensámos ter a nossa pesquisa como ecrã principal e 

um botão para as rotas guardadas. Mas mais tarde verificámos que para cumprir os requisitos tínhamos de por 

as rotas logo disponíveis no ecrã principal porque é o seu uso habitual, e assim o que muda é o "daqui" e o 

"agora", com o resto já definido. O local onde se encontrava (aferido por GPS) a pessoa mudaria a ordem das 

rotas, as mais próximas do local de partida primeiro e as outras depois (e escolhendo à partida rota mais 

rápida). Mudar a hora seria planear a mesma rota para  uma viagem futura.   

Para manter a consistência e o minimalismo, a lista das rotas é em tudo similar ao do resultado desenhada, 

com algumas opções diferentes mas sempre dividindo a linha em três partes principais: "Origem", "Intermédio" 
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e "Destino". Então mas onde encacharíamos o nosso brilhante ecrã de pesquisa? Pensámos num botão no 

menu principal e num botão "+" no fim da listagem das rotas.  

De seguida, fomos então detalhar o nosso novo ecrã principal, "as rotas". Revisitámos a questão da ordenação 

e verificámos que a questão do automatismo do GPS não seria suficiente para colmatar essa questão decidimos 

usar a opção de favoritos. Assim o utilizador podia clicar na opção de menu com um figura de uma estrela e 

obter a lista ordenada pelos favoritos (mais tarde optámos por não reordenar por estarmos com falta de tempo 

e demos pouca prioridade a este desenvolvimento, no entanto escolher como favorito manteve-se). Tínhamos 

então um menu superior com as opções, Pesquisa, Rotas e Favoritos (utilizando símbolos em vez dos nomes 

para caber no menu). 

No entanto, não estávamos satisfeitos com esse menu, implicava mudar de página e perder o contexto. 

Pensando de novo de forma minimalista não precisávamos de uma opção rotas pois e a pagina principal e tudo 

parte dali e a pesquisa ficaria só presente no botão "+" no fim da lista. No entanto, depois pensámos que 

faltariam as opções guardar e undo, que depois decidimos não implementar nesta fase, pois verificámos que 

não era tão prioritário nesta fase e por falta de tempo. Estas ao invés das que retirámos, são em baixo numa 

linha mais fina com os símbolos da diskette, do undo e já agora o '+' para novas rotas. Decidimos que gravaria 

automaticamente e então acrescentaríamos é uma opção de apagar em cada linha. Decidimos mesmo eliminar 

o undo, pelo menos nesta fase, por ter uma complexidade acrescida e não trazer mais valor acrescentado ao 

que queríamos provar. 

Já tínhamos duas opções em cada linha, favoritos e apagar, que pensámos de imediato que poríamos 

escondidas atrás da mesma. No entanto tínhamos a questão em aberto de mudar a rota e alterar horários. 

Pensámos então que a forma mais fácil seria ter mais três opções por trás da linha: "Mapa" (para ver a rota 

actual e alterar tipo google maps), "Tempo Picker" (escolher horário de partida) e "Tempo Próximos" (para 

escolher próximos horários para aquela mesa rota. Com a utilização de símbolos para essas opções (por razões 

de espaço) tínhamos todas as opções pretendidas detrás da linha. De seguida, verificámos que essas opções 

tinham certas diferenças, umas eram típicas da linha, outras mais de acordo com a rota propriamente dita. 

Decidimos então ter opções que chamámos de "sistema" e outras da "rota". De seguida, percebemos que ao 

fazer swipe (segundo o padrão Swipe for action) apareciam todas essas opções e o utilizador podia ficar 

confundido. Decidimos então inovar e se fizemos "swipe right" tínhamos as opções de "sistema" e novo 

reverso as opções de "Rotas". Esta ordem não é por acaso, pois á direita tinamos então as opções das rotas, 

que são alterações às mesmas, sendo sempre futuras, são no seguimento em frente. Por outro lado as de 

"sistema" são usadas mais esporadicamente, por não terem diretamente a ver com as rotas e as viagens 

propriamente ditas. 

Faltava endereçar a página de resultados a que chamámos detalhe da rota. Como teríamos acesso? pensámos 

de inicio em "acoordeon fold", mais um padrão para telemóveis "touch" que expandia o detalhe como se fosse 
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um acordeão. Desistimos dessa ideia de seguida pois estávamos a cometer o mesmo erro de demasiada 

informação na vertical e perca do contexto. Pensamos então que um simples toque iria para o detalhe e 

usaríamos a opção de voltar do telemóvel para voltar às rotas principais. 

Tínhamos então todos os protótipos desenhados e passámos à fase de implementação. A implementação foi 

feita usando o "bundle" de desenvolvimento de "eclipse" para "android OS", onde é fornecida uma API própria 

de desenvolvimento para telemóveis inteligentes ("smartphones").  

Na transposição para o desenvolvimento tivemos vários novos desafios, nomeadamente o "Swipe for action" 

implementado nos dois sentidos não tinha solução fácil, acabando por ser o desenvolvimento que demorou 

mais tempo a ser feito. Por outro lado, durante a implementação conseguimos ajustar melhor onde a 

informação iria ser disposta. Sendo assim depois chegámos á seguinte disposição do ecrã principal (Figura IV.3): 

 Origem do transporte 

 Destino do Transporte 

 Tempo de Espera 

 Tempo de Partida 

 Duração do Transporte 

 

 

Figura IV.3 -Ecrã principal do MyPTNow 
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Figura IV.4 -Ecra inicial do MyPTNow com utilização do swipe 

 

De notar, que por limitações técnicas só conseguíamos ter cinco opções atras da linha. Pensámos da dada 

altura que uma opção de sistema para trancar a linha (rota) a alterações seria uma opção importante. Sendo 

assim o "Tempo Picker" e "Tempo Proximos" foi integrado num único botão com o ícone de um relógio.  

Cada linha tem também informação sobre interrupções do percurso  e atrasos.  A linha amarela significa que 

algum transporte da rota se encontra atrasado o que tem influencia sobre a duração do tempo de transporte (é 

maior do que o normal).  A linha vermelha significa que existe uma interrupção temporária sem se saber o 

tempo de remota, em algum dos transportes da Rota. 

Cada rota tem um detalhe como definido nos protótipos com os transportes usados/escolhidos (Figura IV.5). 

Aqui consegue-se ver, tal como o exemplo da figura, qual o transporte que está com interrupção. Carregando 

no "+" o utilizador pode procurar alternativas (processo que explicaremos mais à frente). 

No detalhe são apresentadas as mesmas opções por detrás da linha que na página inicial tal como as gerais da 

rota para manter a coerência da interface. 

O "Aqui", o "Agora" e o "Ir" são opções gerais para definir questões mais gerais: 

 "Aqui" - Gerir a localização actual, ao alterar composição do detalhe das rotas e poderá aumentar o 
tempo de duração da mesma. 

 "Agora" -  Gerir a hora de partida de todas as rotas. Ao alterar altera a data de partida de cada rota. 

 "Ir" - É aqui que o cliente define uma rota nova. No caso do "+" do detalhe da (Figura IV.4) serve para 
definir uma alternativa. 
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Figura IV.5 -Detalhe de uma Rota com uma interrupção a vermelho. 

 

 

Figura IV.6 -"ir" - Pesquisar/nova rota 

 

As páginas com as configurações de cada uma destas opções aparecem como windows popup ao clicar no 

botão. Chegou a ser estudada uma solução de navegação avançada, Navigation Drawer (anexo IV), que ao 

arrastar nas extremidades esquerda ao direita aparecia a página de imediato. Por outro lado o Navigation 

drawer em dispositivos maiores como um tablet fica com as páginas de opções sempre visíveis. No entanto no 
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telemóvel apresentou um problema e teve de ser removido. verificou-se que o "Navigation drawer" não com 

páginas de configuração (do género da do "Ir") pois se tentamos por exemplo fazer "scroll" a janela é 

simplesmente fechada, o que não é exequível. Ou seja, por outro lado, só funciona bem  em listas de seleção 

imediata de uma opção. 

Por fim, faltou falar na nossa maior dificuldade por causa de uma escolha inicial de desenho, que consistia em 

ter apenas um Ecrã em vez dos dois apresentados. Através dos padrões "expandable list" ou "accordion fold" 

deveria  conseguir-se expandir um elemento da lista para obter o detalhe. Apesar de várias tentativas não foi 

possível integrar qualquer uma das duas "features" com o "Swipe for Action". Mas de qualquer forma 

verificámos que também não seria uma boa ideia, pois ao expandir o utilizador tinha de navegar uma lista 

dentro de outra, estando a informação menos visível, e tornando a navegação impraticável, tal como 

verificámos mais acima, relativamente à informação na vertical, questão que nos acompanhou desde o 

desenho dos protótipos e nós fez tomar decisões importantes para tornar o MyPTNow viável. No capítulo 

seguinte propomos testar essa viabilidade. 
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V Avaliação  

 

O objetivo da avaliação é verificar se os utilizadores realmente veem no MyPTNow uma aplicação viável e 

usável para o seu dia a dia, na utilização dos Transportes Públicos. 

Foram realizados testes com os utilizadores, de onde foram retirados resultados sobre a completude das 

tarefas e de um inquérito de satisfação a que responderam posteriormente. 

Tarefas de teste realizadas: 

 Ir para o Marquês do Pombal partir do trabalho, escolhendo o trajecto mais rápido 

 Ver as várias alternativas de Roma para o marques do pombal 

 Alterar  horário de uma rota habitual do trabalho para o Saldanha, para uma saída à noite.  

 Analisar alternativas a uma rota em caso de interrupção. 

 Marcar as rotas que partem daqui (Roma) como favoritas. 

 

A aplicação foi testada numa amostra de dez indivíduos, de acordo com o procedimento a seguir descrito.  

A cada indivíduo foi feita uma breve apresentação da aplicação, onde foram mostrados os vários menús e as 

funcionalidades. Após isso, foram dadas cinco tarefas, que foram realizadas pelos indivíduos, sem qualquer 

ajuda. Foram tomadas várias notas: o tempo usado em cada tarefa, o número e o tipo de erros executados e o 

sucesso atingido na realização da tarefa. 

Depois de realizar as tarefas, cada indivíduo preencheu anonimamente um inquérito de satisfação sobre a 

utilização do MyPTNow, baseado na experiência que teve. 

V.1 Análise dos resultados dos testes 

Tarefa A: “Ir para o Marquês a partir do Trabalho, escolhendo o mais rápido” 

Esta tarefa tinha alguma complexidade, pois era necessário planear totalmente uma viagem, acedendo ao 

menú “Ir” e preenchendo todos os campos necessários, sem esquecer de assinalar a preferência indicada. 

A tarefa teve um sucesso de realização de 80%. Apenas duas pessoas não conseguiram realizar a tarefa, pois 

não encontraram o menú necessário para planear rotas.  

O tempo médio gasto pelos utilizadores que a completaram foi de aproximadamente dois minutos e meio e 

cada utilizador cometeu, em média, cerca de três erros. Os erros foram, na sua quase totalidade, relacionados 

com o preenchimento dos campos.  

O tempo gasto e o número de erros cometido sugere alguma complexidade da tarefa, no entanto a taxa de 

sucesso foi bastante satisfatória.  
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Tarefa B: “Ver as várias alternativas de Roma para Marquês” 

Esta tarefa consistia em ver as várias possibilidades para o percurso Roma – Marquês, sendo que uma das 

possibilidades não era diretamente visível no menú inicial do ecrã pois era apresentada como alternativa a uma 

das rotas. Era, portanto, uma tarefa de exploração.  

A tarefa teve um sucesso de realização de 70%, tendo os restantes 30% deixado a tarefa incompleta (não viram 

todas as possibilidades). Não houve nenhum utilizador que não conseguisse realizar parte da tarefa.  

O tempo médio gasto pelos utilizadores foi de aproximadamente um minuto e meio, o que revela a relativa 

facilidade da tarefa. Isso também é confirmado pelo reduzido número médio de erros cometidos, que nem 

chega a um erro por utilizador (mais de metade não cometeram qualquer erro). 

 

 

 

 

70% 

30% 

0% 

Sim, com sucesso Sim, mas errada Não  

Tarefa concluída? 

2 

8 

0 
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Tarefa C: “Alterar o horário de uma rota habitual do Trabalho para o Saldanha para uma saída à noite” 

Esta tarefa incluía apenas um procedimento: aceder ao menú “Agora” e alterar a hora atual para uma hora 

noturna. 

A tarefa teve um sucesso de realização de 90%. Apenas uma pessoa não conseguiu realizar a tarefa, pois não 

descobriu onde podia mudar a hora.  

O tempo médio gasto pelos utilizadores que a completaram foi de quase um minuto e meio, e cada utilizador 

cometeu, em média, um erro. Os erro foi sempre o mesmo: em vez de alterarem a hora no geral, os 

utilizadores selecionavam primeiro a rota Trabalho – Saldanha, com a intenção de mudar apenas essa.   

O tempo gasto e o número de erros cometido sugere uma tarefa de relativa facilidade, no entanto a 

consistência do erro dá-nos uma sugestão de como melhorar a aplicação.  
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Tarefa concluída? 
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Tarefa D: “Analisar alternativas a uma rota em caso de interrupção” 

Esta tarefa consistia num procedimento de alguma complexidade: olhar para o menú principal, onde estão 

todas as rotas, e distinguir a rota que está assinalada a vermelho para indicar interrupção, carregando depois 

na alternativa que é apresentada em baixo. Contudo, essa alternativa não está logo visível, é necessário 

carregar no ícone “+” para que ela apareça.  

A tarefa teve um sucesso de realização de 60%. Duas pessoas não conseguiram realizar a tarefa, pois não 

perceberam que a cor vermelha indicava a rota com interrupção. As restantes duas pessoas conseguiram 

identificar a rota mas procuraram a alternativa na lista principal, em vez de acederem a ela através do ícone “+” 

presente na rota com interrupção.  
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O tempo médio gasto pelos utilizadores que a completaram foi de pouco mais de um minuto, pois apesar de 

ser relativamente complexa, esta tarefa não era demorada, implicava apenas dois cliques se fosse executada 

corretamente. Demorou mais tempo quem foi à procura da alternativa na lista principal.  

Os erros cometidos foram muito poucos, pois nem chegou à média de um erro por pessoa.    

Os 20% de utilizadores que não conseguiram visualizar o ícone necessário para simplificar a tarefa sugerem-nos 

que esse ícone deve estar mais visível.   
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4 4 
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Tarefa E: “Marcar as rotas que partem de Roma como favoritas” 

Esta era a tarefa mais simples, pois bastava encontrar as rotas que tinham Roma como ponto de partida e 

assinalá-las como favoritas através do ícone para esse efeito, que se torna visível ao arrastar a rota. 

A tarefa teve um sucesso de realização de 100%.   

O tempo médio gasto pelos utilizadores que a completaram foi de cerca de um minuto e, em média, cada 

utilizador cometeu entre um a dois erros. Esses erros foram consistentes: praticamente todos se devem ao 

facto do utilizador ter a tendência de clicar na rota para procurar o ícone de preferido, mesmo sabendo, 

através da explicação dada inicialmente, que ele se encontra não por clique mas por arrastamento. Assim, 

cometiam o erro na primeira rota, e a maior parte já não voltava a errar nas seguintes.  
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V.2 Análise da Satisfação 

Caracterização da amostra 

A amostra foi constituída por 10 indivíduos, maioritariamente do sexo masculino, com idades compreendidas 

entre os 18 e os 25 anos. Metade dos inquiridos têm entre 26 e 35 anos. 
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Relação dos utilizadores com os transportes públicos 

Mais de metade dos inquiridos são utilizadores frequentes de transportes públicos. Apenas um indivíduo diz 

não utilizar (raramente ou nunca). 

Metade dos inquiridos tem passe mensal, o que é coerente com a utilização frequente referida. 

O transporte público mais utilizado é o metro, utilizado por 8 das 10 pessoas inquiridas, seguido do autocarro e 

do comboio. 
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Assim, podemos dizer que a nossa amostra é constituída por indivíduos familiarizados com a utilização dos 

transportes públicos. 
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Utilização de aplicações 

Metade dos inquiridos já utilizou, ou utiliza, aplicações semelhantes ao MyPTNow.  

Este é um facto interessante para a experiência de teste realizada, uma vez que temos metade da amostra com 

conhecimento deste tipo de aplicações e a outra metade constituída por indivíduos que poderão não ter 

contacto com as mesmas.  
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Análise das opiniões 

Para esta análise, os inquiridos pronunciaram-se sobre dez afirmações relacionadas com a experiência de 

utilização da aplicação, utilizando uma escala de 1 a 5, onde 1 significa “Discordo totalmente” e 5 representa 

“Concordo totalmente”.  

Facilidade na utilização 

“Achei que a aplicação era fácil de usar.” 

 

 

“Achei que a aplicação era desnecessariamente complexa.” 

 

“Eu acho que precisaria da ajuda de um técnico para conseguir utilizar a aplicação.” 
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“Acho que a maior parte das pessoas aprenderiam rapidamente a usar esta aplicação.” 
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“Achei complicado utilizar a aplicação.” 

 

 

“Senti-me bastante confiante a utilizar a aplicação.” 

 

Os resultados mostram que a avaliação feita em relação à facilidade de utilização é francamente positiva. A 

totalidade das pessoas concorda, ou concorda totalmente, que a aplicação é fácil de usar. 80% sentiu-se 

confiante durante a sua utilização e apenas 10% considera que precisaria de ajuda de um técnico. 90% acha 

que a maior parte das pessoas aprenderia a utilizar rapidamente. 

Perante estes resultados, e recordando que 50% dos inqueridos não costuma utilizar aplicações deste tipo, 

ficámos satisfeitos por perceber que a aplicação é de simples usabilidade, o que a torna viável.  

Necessidade de pré-requisitos 

“Eu precisaria de aprender muitas coisas antes de me entender com a aplicação.” 
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Quisemos também saber que os inquiridos consideravam necessárias aprendizagens ou conhecimentos prévios 

para uma correta utilização da aplicação. Apenas 20% considerou que necessitaria dessas aprendizagens. 

 

Funcionalidades da aplicação 

“Achei que as várias funcionalidades da aplicação estavam bem integradas.” 
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“Achei que havia demasiadas inconsistências na aplicação.” 

 

 

A opinião sobre as funcionalidades da aplicação foi positiva, pois 90% dos inquiridos achou que estavam bem 

integradas e que não havia demasiadas inconsistências. 

 

Interesse na utilização da aplicação 

“Eu acho que gostaria de usar esta aplicação frequentemente.” 

 

A quase totalidade dos inquiridos mostrou interesse em utilizar frequentemente o MyPTNow. 
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V.3 Conclusão 

As opiniões revelam, na sua maioria, que a aplicação é viável, pois é simples de usar, não requer 

conhecimentos prévios e as funcionalidades estão bem integradas, o que resulta num interesse em usar 

frequentemente. Além disso, não existe quase nenhuma implicação de alteração aos desenho da interface.  

Sendo assim, os objetivos foram plenamente atingidos. No entanto aprendemos que certas funcionalidades 

não são triviais para certos utilizadores e terão de ser melhoradas em trabalho futuro. 
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VI Conclusões e Trabalho Futuro 

 

No panorama geral, como seria de esperar, os serviços disponibilizados para o cliente final são claramente 

insuficientes para colmatar todas as necessidades dos viajantes dos transportes públicos. Por outro lado, 

existem vários canais de informação e serviços, mas estão todos muito esparsos, há que conseguir que os 

serviços comuniquem melhor entre si e funcionem como um todo. 

O MyPTnow é um sistema que vai fornecer a maior parte dos serviços já existentes hoje em dia mas que se 

propõe a melhorá-los, juntá-los e aprender com a sua utilização por parte do cliente final. O maior desafio será 

conseguir que as pessoas participem na partilha de informação e, no limite, que usem mais os transportes 

públicos, vendo neles uma alternativa rápida, cómoda e eficaz. 

Em termos de trabalho futuro existe algo a fazer em relação à interface, nomeadamente tornar o layout mais 

apelativo e implementar mapas e outras interações. Contudo, o mais importante na nossa opinião é um serviço 

que ficou por implementar, que por si só dava outra Tese, a Lotação de Transporte.   
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Anexos 

Anexo I - Sites das Empresas Estudadas 

 

Amsterdão (GVB): 
 

Madrid (Metro e EMT BUS): 

http://en.gvb.nl/ 
 

http://www.metromadrid.es/en/ 

   
Berlim (BVG): 

 
http://www.emtmadrid.es/ 

http://www.bvg.de/index.php/en/ 
  

  
Moscovo (Metro): 

Barcelona (TMB): 
 

http://engl.mosmetro.ru/ 

http://www.tmb.cat/en/ 
 

Geral (BUS): http://msk.rusavtobus.ru/en/ 

   
Budapeste (BKV): 

 
Nova Iorque (MTA): 

http://www.bkv.hu/en/ 

 
http://www.mta.info/ 

   
Bruxelas (SITB): 

 
Paris (RATP): 

http://www.stib.be/index.htm?l=en 

 
http://www.ratp.fr/  

   
Dubai (RTA): 

 
Praga (DPP): 

http://www.rta.ae/ 
 

http://www.dpp.cz/en/ 

  
Geral: http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/?lng=E 

Estocolmo (SL): 
  

http://sl.se/sv/Visitor/ 
 

Roma (ATAC): 

  
http://www.atac.roma.it/index.asp?lingua=ENG 

Florença (ATAF): 
  

http://www.ataf.net/en/ataf.aspx?idC=2&LN=en-US 

 
Tóquio (Metro): 

  
http://www.tokyometro.jp/en/  

Lisboa (Metro e Carris BUS): 
 

Geral:  http://www.japan-guide.com/e/e2017.html 

http://www.metrolisboa.pt/  

  

  
Varsóvia (ZTM): 

http://www.carris.pt/ 
 

http://www.ztm.waw.pl/?c=126&l=2 

   
Londres (TFL): 

 
Viena (WL): 

http://www.tfl.gov.uk/ 
 

http://www.wienerlinien.at/eportal/  

 

 

 

 

 

http://www.emtmadrid.es/
http://www.southafrica.info/travel/advice/joburg.htm
http://www.stib.be/index.htm?l=en
http://www.ratp.fr/
http://www.dpp.cz/en/
http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/?lng=E
http://www.atac.roma.it/index.asp?lingua=ENG
http://www.ataf.net/en/ataf.aspx?idC=2&LN=en-US
http://www.tokyometro.jp/en/index.html
http://www.japan-guide.com/e/e2017.html
http://www.metrolisboa.pt/
http://www.ztm.waw.pl/?c=126&l=2
http://www.tfl.gov.uk/
http://www.wienerlinien.at/eportal/
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Anexo II - Questionário sobre uso de Transportes Públicos 
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Anexo III - Padrão Swipe For Action Android 
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Anexo IV - Padrão Navigation Drawer (Android) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


