
Resumo 

 

Com o estado actual da sociedade o tempo é um bem precioso e a autonomia um 

objectivo a alcançar. No turismo, as visitas guiadas por vezes limitam o indivíduo na sua 

disponibilidade em visitar locais de interesse, ficando condicionado a horários e ao 

funcionamento do grupo. 

Para solucionar este problema, foi estudada uma alternativa que consiste numa 

aplicação multimédia, com vista a oferecer ao indivíduo opções de escolha que 

permitam devolver a autonomia e gestão do tempo necessário para conhecer e visitar 

os locais de interesse que mais lhe convém. 

Foi desenvolvido um guia turístico electrónico num PDA, no qual o utilizador pode 

carregar roteiros pré-concebidos e visitar os locais de interesse neles presentes, com o 

auxílio de um receptor GPS que o orienta até ao local sem qualquer tipo de mapas 

instalados no dispositivo. A orientação requer acesso à internet para as imagens dos 

mapas serem transferidas para o dispositivo pelo serviço Google Maps. 

Ao longo da sua visita, pode ser criado um álbum multimédia onde serão registadas as 

fotografias tiradas durante o trajecto, assim como os comentários pretendidos. 

Após a chegada ao local o utilizador ir-se-á deparar com um monitor exibindo um Media 

Center que contém bastantes informações sobre o sítio, tais como imagens, vídeos, 

músicas e outro conteúdo elucidativo referente ao local. Deste modo, o visitante pode, 

através do PDA, aceder e navegar via Wi-Fi num centro de multimédia, adquirindo 

assim informação de uma maneira inovadora, divertida e de certo modo excêntrica. 

Pode inclusive, no local de interesse no qual se encontra, comprar souvenirs do próprio 

sitio através de uma e-shop acessível no PDA, podendo levantar o produto, 

previamente encomendado, à saída. 

O resultado obtido foi a implementação de uma aplicação multimédia que simula um 

guia turístico electrónico com as funcionalidades descritas anteriormente. Para ter 

acesso a esta, o utilizador terá de se ligar a um servidor, autenticar-se, escolher um 

roteiro, navegar até ao local e controlar um Media Center. O utilizador pode assim 

escolher os seus itinerários preferidos, sem horários de grupo nem compromissos, 



tendo deste modo a capacidade de gerir o seu tempo e a opção de escolha entre viajar 

sozinho ou em grupo. 

 

 

Abstract 

 

With the current state of society, time is a precious asset and autonomy an objective to 

achieve. Tourism sometimes limits the person in his willingness to visit places of 

interest, being conditioned to the schedules and the most of the group. 

To solve this problem, we studied an alternative that is a multimedia application, in order 

to offer the individual choices that allow the return of autonomy and management of the 

time to meet and visit the most convenient places of interest. 

It was developed an electronic tour guide in a PDA, where the user can load pre-

designed tours and visit places of interest in them, with the aid of a GPS receiver that 

guides the user to the location without any maps installed on the device. The orientation 

process requires Internet access to download the images of the maps to the device by 

the Google Maps service. 

Throughout his visit, it can be created a multimedia album which will record the photos 

taken during the journey, as well as the optional comments. 

Upon the arrival, the user will find a monitor displaying a Media Center which contains 

much information of the site, such as pictures, videos, music and other content 

concerning the place where the visitor through the PDA, can access and navigate via 

Wi-Fi, the Media Center and will acquire information from an innovative way, fun and 

somewhat eccentric. 

Even in the place, the user can buy some souvenirs of the site through an e-shop 

accessible in the PDA, where in the exit way, he can get the product previously ordered. 

The result was the implementation of a multimedia application that simulates an 

electronic tour guide with the features described above, where you will have to connect 

to a server, log in, choose a tour map, navigate to the place and control a Media Center. 

This allows the user to choose itineraries, without schedules or commitments, and thus 



has the ability to manage their time and the option to choose between travel alone or in 

groups. 


