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RESUMO
O mapa geográfico é um instrumento com uma longa história e está re-
lacionado com o conhecimento, a localização e a deslocação do ser hu-
mano na Terra. O mapa turístico, é um instrumento confecionado para 
um utilizador específico e está direcionado para o conhecimento turístico; 
urbano e rural. O seu desenho, que é feito pelo autor, e a sua leitura, que 
é feita pelo utilizador, obriga a um conhecimento de simbologias que re-
presentam o real. Não existem na cartografia simbologia ou regras espe-
cíficas independentes, para responder à temática do Turismo que possam 
formatar o desenho do mapa turístico. Nesta interação do simbólico com 
o real, a localização do utilizador na realidade e a sua correspondência no 
mapa é o primeiro passo a ser feito antes da deslocação efetiva.

A presente investigação tem como objetivo, identificar elementos gráficos 
relacionados com o incremento da velocidade de leitura nos mapas turís-
ticos e desenvolver um sistema que incremente essa velocidade.

Numa primeira fase foram observados a cor, o texto e os pontos de inte-
resse em quatrocentos mapas turísticos a nível global. Posteriormente, 
questionados e entrevistados o cliente, o autor e o utilizador de mapas 
turísticos. Por fim, analisados os mapas de Manhattan, Paris e Londres 
(Legible Cities).

Após estas análises, desenvolvemos um novo sistema de geolocalização; 
SO – Sistema de Orientação. O seu lema é “Eu estou aqui” e “sei onde 
estou”. A interação entre dois elementos é o seu conceito basilar: a grelha 
ortogonal de coordenadas alfanuméricas de um mapa e essas coordena-
das colocadas junto às placas de toponímia. Desta forma fazem o “Eu es-
tou aqui” ao utilizador.
Esta investigação vai abordar questões distintas no SO; o seu conceito, a 
sua marca, o seu funcionamento, os suportes em que vai ser aplicado, o 
plano orçamental para a implementação, a avaliação da necessidade da 
sua  implementação social e a validação estatística na concretização deste 
sistema com testes no terreno e em meio artificial.

Palavras-chave: Design de informação, mapa turístico, sistema de geolo-
calização, velocidade de leitura, SO.
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ABSTRACT 
The geographic map is an instrument with a longstanding history re-
lated to the habitat and dispersal of the human being on Planet Earth. 
The tourist map is created for a specific population, oriented towards                   
touristic knowledge, both rural and urban. Its creation by the cartogra-
pher, and its interpretation by the end user, implies the knowledge of 
norms that link the symbolic to the real. This happens despitethe non-
-existence of specific and independent cartographic rules that relate 
specifically to the theme of tourism, which can format the shape of the 
tourist map. In the interaction of the symbolic to the real, the location of 
the user in the real space and his/her connection on the map, is the first 
step to be taken before the effective dislocation in the geographic space.

The objective of this investigation is to identify the graphic elements re-
lated to the augment of speed to read the tourist maps and to develop a 
system, which increases that speed.

On a first fase, the colour, text and landmarks on four hundred tourist 
maps at global level were observed. further more, the client, cartogra-
pher and the end user of tourist maps were interviewed and questioned. 
finaly, maps of Manhattan, Paris and London (Legible Cities) were studied.

After these analysis, we developed a new system, OS – Orientation Sys-
tem. The target is: “ I am here ” and “ I know where I am ”. The interaction 
between two elements is its basic concept: the orthogonal grid of alpha-
numeric coordinates of a map and those coordenates placed together 
with the toponymic plaque. This is the way the user finds “ I am here ”.
This investigation will project the OS on different fronts: on its concept, on 
its point, on its operation, on the supports in which it will be applied, on 
its budgeting plan, on the assessment of its need for implementation and 
on its statistical validation in the finalisation of the system in the field and 
in an artificial context.

Keywords: Information design, tourist map, geolocation system, reading 
speed, OS.
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Um pensamento de Walter Benjamin ... 

Saber orientar-se numa cidade poderá não ser o mais significante, 
no entanto, perder-se nela requer conhecimento.
(BENJAMIN, 2006)
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INTRODUÇÃO

A orientação é um fenómeno intrínseco ao ser humano. No ambiente em 
que habita, ele precisa de utilizar, referências que o apoiem na desloca-
ção, tais como; o mapa, a sinalética, as placas de toponímia, os pontos de 
interesse, a informação verbal fornecida pelas pessoas locais, a informa-
ção impressa, entre outros. Da mesma forma, o tato, a audição, o olfato 
(ASCHER, 2010). Estas referências que afetam o ser humano vão igual-
mente afetar a cidade (CHUECA GOITIA, 2010). Esta, na qual vivemos ou 
que podemos de igual modo ir conhecendo com o propósito turístico.
A cidade, pertence ao universo polissémico (LACAZE, 1995) porque trans-
mite uma multiplicidade de significados. Segundo Lynch, quando conhe-
cemos uma cidade, o nosso processo de orientação consiste em criar 
passo a passo o conhecimento da paisagem, produzindo uma “sensação 
agradável na familiaridade”, mesmo em situações que se considerem 
ameaçadoras (2009, p.129). Nem sempre nos conseguimos orientar e 
qualquer um de nós pode já ter-se perdido involuntariamente na cida-
de que visitar, ficando desorientado, ou não. Quando estamos perdidos 
podemo-nos dirigir no sentido oposto àquele que era o nosso destino. 
A desorientação acarreta custos e tem consequências; perder – um voo, 
uma reunião de negócios, uma consulta médica, um encontro, a localiza-
ção do nosso hotel ou onde estacionámos o carro.
Para corrigir esta situação existe um instrumento auxiliar – o mapa turísti-
co. Este, satisfaz as necessidades do utilizador e propõe, novas hipóteses 
de conhecimento da cidade. A comunicação no mapa é feita através do 
design de informação, que vai utilizar as suas ferramentas para comuni-
car a cidade (BAER, 2009). Através do design, a cidade é reconstruída no 
mapa com esquemas gráficos e cores. Os esquemas gráficos são o nome 
das ruas, as legendas, os ícones, os pontos de interesse e outras informa-
ções a partir das quais obtemos a visão de um lugar, de um monumento, 
de um rio, que podemos nunca ter visto (FAWCETT-TANG et al., 2008).
O utilizador precisa dessa informação em forma de esquema gráfico, para 
interpretar a cidade. O design, através destes elementos, torna a cidade 
compreensível, permitindo o utilizador tomar uma ação a partir do mapa. 
Caso contrário, se o tratamento da informação for deficitário, o resultado 
será a ineficiência (JACOBSON, 2000).
O design de um mapa influencia a visão do mundo (MONTELLO, 2002). 
A velocidade com que interpretamos esta visão do mundo, tornou-se 
uma medida na vida das cidades. A dimensão tempo, substitui a dimen-
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são distância. Medimos os nossos movimentos pelo tempo. Dizemos que 
uma cidade fica a 30 minutos de distância, em vez de a 30 km de distân-
cia. A medida da geografia não existe senão para os geógrafos e para os 
cartógrafos, preparados para demonstrarem a relação entre dois pontos 
(VIRILIO, 1995) e para nos deslocarmos entre esses dois pontos, existem 
instrumentos que interferem no tempo de deslocação do cidadão na ci-
dade (ASCHER, 2010). Um desses instrumentos, é o mapa turístico. Atra-
vés dele, escolhemos destinos e fazemos cálculos de deslocação. Apesar 
do imperativo ser a velocidade, a informação de um mapa encontra-se 
imobilizada, atualizável. No entanto, naquele momento encontra-se pa-
ralisada no tempo “É uma animação em pausa” (SCHULZE, 2010, p.43), 
é o desenho de um território que se fixou num preciso momento, que 
parou num determinado tempo e que no instante seguinte, se encontra 
desatualizado, seja um mapa de papel ou um mapa digital. Desta forma, é 
significativo que existia uma utilização combinada entre o mapa de papel 
e o digital (PAELKE et al., 2010).
Para que a nossa deslocação se realize a primeira tarefa a ser cumpri-
da é saber “Onde estou?”, que é o ponto de vista egocêntrico seguindo-
-se “Qual a direção que enfrento?”, que é o ponto de vista geocêntrico
(DARKEN et al., 2001). O estudo deste tipo de comportamentos, é um pro-
cedimento recente e envolve o design de mapas. Foi na segunda metade 
do século XX, em 1952, que o livro The Look of Maps de Robinson foi cre-
ditado como a publicação seminal nesta área. Apesar de estudos anterio-
res a esta data terem existido, através de Eckert’s Die Kartenwissenschaft, 
foi a partir de Robinson que a investigação no design de mapas se tornou 
um marco. As questões de como os utilizadores vêm e interpretam os 
mapas são questões científicas (MONTELLO, 2002).
O que nos motivou inicialmente a fazer esta investigação, foi:
Estudar o mapa de temática turística e nele incrementar a velocidade de 
leitura, através do design.
Com a evolução desta investigação e na pesquisa que fomos concreti-
zando, constatámos uma escassez de elementos gráficos e de modelos 
que incrementassem a velocidade de leitura. A geolocalização (“Eu estou 
aqui”) tornou-se capital para o nosso estudo.
A candidata a esta tese, é designer gráfica e constituiu gerência no Atelier 
da Imagem, lda (Cf. p.46). Trabalha nesta área há duas décadas, na cidade 
do Porto, onde igualmente reside. Dentro dos trabalhos desenvolvidos, 
10% está representado no site www.atelierdaimagem.net. Foi a autora do 
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mapa turístico da cidade do Porto, tendo sido o cliente a CMP – Câmara 
Municipal do Porto, doravante designada por CMP, e autora do mapa das 
lojas Marques Soares, estas que promovem igualmente o turismo da ci-
dade do Porto. A escolha do mapa para esta investigação, surgiu devido à 
necessidade de encontrar respostas para as questões relacionadas com a 
velocidade de leitura, que surgiram durante a confeção destes dois mapas.
Devido à interferência da candidata nos mapas que desenvolveu para a 
cidade do Porto, decidiu não participar na amostra do levantamento de 
dados nesta investigação, tais como as entrevistas, os questionários, os 
testes de terreno e em meio artificial. No entanto, utilizou a cidade para 
realizar estes dois testes, assim como, para aplicar o sistema que constitui 
o tema da investigação. A proximidade física da candidata à cidade do 
Porto, permitiu rapidez e redução de custos no acesso a informações e à 
concretização de testes.

O nosso estudo iniciou com a identificação de elementos gráficos que 
pudessem incrementar a velocidade de leitura nos mapas turísticos, e 
permitir construir padrões futuros na manufatura dos mapas turísticos.
A datação iniciava em 2000 até 2013, o momento em que decidimos pa-
rar. Com a evolução da investigação, o objetivo direcionou-se não só para 
a identificação de elementos gráficos, como para, a criação de um sistema 
para incrementar a velocidade na leitura dos mapas turísticos. Fazendo 
parte deste objetivo, contribuir com uma plataforma teórica e metodoló-
gica nesta área dos mapas turísticos.

Este trabalho é pertinente devido à inexistência de um sistema, como o 
que desenvolvemos, podendo ele contribuir para ganhos efetivos na ci-
dade; o aumento do turismo, da segurança na orientação do utilizador da 
cidade e por consequência a reputação positiva desta.

Estruturamos o conteúdo desta investigação da seguinte forma:
A primeira parte é constituída pelo enquadramento teórico no Capítulo 1. 
Este circunstância o mapa sob o ponto de vista histórico, desde a pré-
-história à época atual. Prossegue com a introdução do mapa turístico nas 
cidades, seguindo-se o surgimento do design nos mapas e por fim a evolu-
ção para um modelo do design de informação nos mapas, finalizando com 
uma referência à geolocalização.
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A segunda parte, apresenta quatro capítulos e é destinada à investigação 
realizada. Assim, o Capítulo 2, descreve a metodologia implementada;
qual o objetivo, a questão de investigação e seleção do método qualitati-
vo e quantitativo, os instrumentos de investigação na pesquisa, o método 
etnográfico, encerramento da coleta de dados e o sumário. O Capítulo 
3, é composto por três tipos de análise feitas a mapas – Análise 1, Aná-
lise 2, Análise 3, encerrando com a Análise dos dados de cada análise. 
No Capítulo 4, é apresentada a proposta do sistema que denominámos 
SO – Sistema de Orientação, doravante designado por SO desenvolvido 
para dar resposta à questão colocada nesta tese: que elementos gráficos 
que incrementam a velocidade de leitura nos mapas turísticos. Do SO, 
foi desenvolvido o seu conceito, funcionamento, aplicações, marca, pla-
no orçamental, avaliação da necessidade deste sistema e a sua validação.
O Capítulo 5, é a discussão e conclusão de dados. Apresentamos ainda 
uma reflexão sobre as perspetivas futuras.
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1.1. O MAPA: UMA ABORDAGEM HISTÓRICA
Este capítulo, intitulado Enquadramento teórico, é constituído por uma 
abordagem do mapa desde a pré-história à época atual. Integra o mapa tu-
rístico e o design de mapas, assim como o modelo de geolocalização, sendo 
este o foco desta investigação.

1.1.1. Da pré-história à época atual
Os mapas são um meio universal de comunicação, um meio para a trans-
missão de informação geográfica que é compreendida e apreciada pelo ser 
humano independentemente da sua língua ou cultura. Um mapa é o enten-
dimento instantâneo de uma ideia, de uma imagem, de um conjunto de da-
dos que mudam constantemente na realidade geográfica (BARBER, 2005).

O mapa é o produto cartográfico, que apresenta definições que são colo-
cadas por diferentes autores.
A ICA – International Cartographic Association, definiu a cartografia em 
1966, em 1991 e em 2003 com a seguinte proposta:

A cartografia é a “Habilidade singular para a criação e manipula-
ção de representações, visuais ou virtuais, do espaço geográfico
– mapas – permitindo a exploração, análise, compreensão e comu-
nicação de informação acerca desse espaço”.
(ICA – International Cartographic Association, 2003).

O mapa pertence à história da cartografia e este processo histórico con-
tém em si interrogações que nos conduzem a uma abordagem aberta e 
não definitiva. A cartografia é o retrato da Terra. A cartografia muda con-
tinuamente, porque a terra está em constante movimento.
LECOURT et al., (2006a) mencionam ser o mapa Bedolina o mais antigo, 
embora se considere a possibilidade de existirem outros ainda mais anti-
gos (ver: Fig. 1.1, p.10). Este mapa, é uma figura rupestre descoberta na 
Itália, tendo sido contextualizada na data de 1.500 a.C. A sua área gravada 
é de cerca de 4,3m x 2,4m e retrata a vista panorâmica de um vale de 
origem glaciar, representando campos, casas e estradas. Com a mesma 
datação surge o mapa de Nippur, como o primeiro mapa que representa 
uma cidade (ver: Fig. 1.2, p.11) na antiga Suméria.
Os mapas foram inicialmente registados em superfícies rochosas e só 
mais tarde em papel e outros suportes, tal como refere Beguin (LECOURT 
et al., 2006a). 
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Fig. 1.1
[Mapa Bedolina] (BARBER, 2005, p. 11)
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Fig. 1.2
[Mapa de Nippur] (BARBER, 2005, p. 13)
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Fig. 1.3
[Mapa-mundi de Ptolomeu] (BARBER, 2005, p. 21)

No século XIV a.C., os egípcios produziram mapas relacionados com a reconstru-
ção de campos junto ao rio Nilo, encontrados nos papiros que envolviam as mú-
mias, como menciona Grataloup (LECOURT et al., 2006a). Mais tarde, abre-se uma 
nova categoria para os mapas que se vai denominar de cosmogonia. Esta refere a 
representação concetual do universo. Ele é representado num disco plano de uma 
placa Babilónica no século VI ou VII a.C (BROWN, 1979).
Mais tarde, os três matemáticos Euclides [300? - ? a.C.], Pitágoras [580? - 500? 
a.C.] e Tales [623? - 556? a.C.] conceberam instrumentos de medição que torna-
ram a cartografia mais precisa do que até então, e entenderam que a terra não 
era plana. Eratóstenes [100?-170? a.C.], no Egito, mede pela primeira vez a cir-
cunferência da terra com 40.000 km, medida esta aproximada à que hoje conhe-
cemos. Ptolomeu [90?-168? a.C.], na Grécia, é considerado o primeiro cartógrafo 
ocidental (BARBER, 2005) a iniciar a cartografia científica. Ptolomeu desenhou o 
seu mapa-mundi somente com três continentes, colocando uma grelha em cima 
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do mapa com a forma de uma quadrícula, assinalando a latitude e 
longitude. Esta era a visão que se tinha do planeta Terra; os conti-
nentes no centro e as águas à volta (ver: Fig. 1.3).
Este conhecimento da antiguidade, foi esquecido na época seguinte, 
na idade média (século V a XV). No século VIII, a visão do mundo 
foi refletida nos mapas pelo pensamento religioso e o planeta Terra 
voltou a ser plano.
A visão medieval do mundo, separa-se do conhecimento prático e 
científico da antiguidade, originando os mapas T em O (Orbis Ter-
rarum) em que o “O”, representava a Terra e o “T” as águas, expõe 
Mela (LECOURT et al., 2006a). Grataloup alude que a Terra estava 
dividida em três partes; a Ásia, a Europa e a África, cuja origem bí-
blica refletia os três filhos de Noé (LECOURT et al., 2006a). Era um 
mapa imaginário, representando uma crença religiosa (ver: Fig. 1.4). Fig. 1.4

[Mapa T em O]
(BARBER, 2005, p. 33)
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No século XI, através do intercâmbio entre os países, a confeção dos mapas modifica-se novamente. 
A introdução da bússula na Europa, já conhecida e inventada pelos chineses, juntamente com outras 
ferramentas deram origem aos mapas portulanos (BROWN, 1979). Estes mapas, na sua maioria, eram 
registados em pele de animal, o pergaminho. Foram preparados especificamente para os marinheiros 
pois neles eram assinalados os portos marítimos, as costas e a direção dos ventos, capacitando-os para 
uma navegação com segurança, expõe Richard (LECOURT et al., 2006a), (ver: Fig. 1.5).

Fig. 1.5
[Mapa portulano] (BARBER, 2005, p. 63)
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Mais tarde, no início do século XV, os descobrimentos dos Portugueses, Espanhóis, Holandeses, Franceses 
e dos Ingleses que disputaram territórios e estabeleceram rotas de comércio, refletiram-se nos mapas.
Os Portugueses à procura de terras e de mares desconhecidos, desceram a costa Africana, ainda desco-
nhecida naquela época, pois sabiam que podiam chegar à Índia contornando a costa sul de África, dese-
nhando desta forma, mais conhecimento da terra e por consequência no registo nos mapas. O Infante 
D. Henrique (1394 - 1460), nascido na cidade do Porto, filho do rei D. João I e de D. Filipa de Lencastre, 
incentivou o conhecimento da geografia e da astronomia de forma a que estas tornassem mais precisa 
a confeção dos mapas (MELA, C. in LECOURT e WASTIAUX, 2006a). Nesta época, a cartografia portu-
guesa era a mais avançada da Europa e possivelmente a do mundo, no entanto, as informações que 
constavam nos mapas não eram reveladas, pois estes eram documentos considerados secretos (ver: 
Fig. 1.6). As potencias políticas desta época, usavam mapas para induzir que outros pensassem que 
estes eram possuidores de determinados territórios; isto é, os mapas eram forjados. Um exemplar 

Fig. 1.6
[Cartografia portuguesa] (BARBER, 2005 p. 107)
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que assinala esta postura é o mapa da costa do Brasil, refere Domingues, 
que foi forjado com uma área superior à que na realidade corresponde, 
de forma a atribuir a Portugal uma extensão maior à que deveria ser, de 
acordo com o Tratado de Tordesilhas em 1492 (LECOURT et al., 2006b).
Santos faz uma abordagem acerca das potências Portuguesa e Espanhola 
dizendo que estas solicitaram ao Papa, a divisão das terras do planeta ain-
da não descobertas, e que devíam ser possuídas por cada uma dessas po-

Fig. 1.7
[América no mapa-mundi]
(BARBER, 2005 p. 81)
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tências. O Tratado de Tordesilhas, surgiu desta solicitação, e consistiu em 
dividir o mundo em duas partes com uma linha imaginária, esta traçada a 
2.500 km do ocidente das ilhas de Cabo Verde. Ficava o hemisfério orien-
tal para os Portugueses e o ocidental para os Espanhóis (LECOURT et al., 
2006b). Nesse mesmo ano, do Tratado de Tordesilhas, os mapas revela-
ram um novo desenho, com a descoberta feita por Cristovão Colombo das 
Américas. Posteriormente, em 1507, o cartógrafo Martin Waldseemüller, 
tal como refere Richard, desenhou o primeiro mapa-mundi onde mostrou 
a América (ver: Fig. 1.7), e a nomeou (LECOURT et al., 2006b). Vasco da 
Gama, em 1497, contribuiu para novas descobertas e encontrou as índias.

No século XVI, Mercator criou o termo Atlas (LECOURT et al., 2006b). 
Classificou-o como uma compilação de mapas reunidos num só único li-
vro onde estava representado o mundo inteiro. A obra de Mercator, foi 
um marco no processo de representação da Terra seguindo-se à época 
dos descobrimentos. Ele transpôs o globo para um plano através de um 
sistema matemático conhecido como projeção. Ela consiste numa trans-
posição (apesar de distorcida) que representava o globo, o que na época 
contribuiu para a navegação. Esta projeção, é ainda usada nos dias de 
hoje (século XXI), apesar de outras projeções terem sido feitas.
Desde o tempo de Mercator que os holandeses dominaram a produção e 
a impressão de mapas durante os cem anos seguintes. O auge da época 
dos holandeses na cartografia foi o grande atlas de Blaeu publicado em 
1662, que representou o mundo descoberto e ainda as áreas por desco-
brir. Estes documentos foram trabalhados com cuidados estéticos e cons-
tituíram instrumentos de poder militar e económico.

Naquela época, a latitude estava resolvida na cartografia, mas a longitu-
de ainda não. As potências marítimas, a França e a Inglaterra, desejavam 
ver resolvido esse problema da longitude, que causou muitas vítimas aos 
navegadores. Estes, perdiam-se no alto mar por não saberem a longi-
tude, que lhes permitiria saber o “Eu estou aqui”, transmite-nos LeFort
(LECOURT et al., 2006b). Para tal, a França e a Inglaterra, ofereceram re-
compensas financeiras a quem surgisse com uma solução. Segundo Bru-
net, esta questão da longitude, que ocupou grande parte da história, é 
resolvida no século XVIII por Harrison (LECOURT et al., 2006b). Ele so-
lucionou esta questão construindo um relógio para calcular a longitude, 
através do tempo. Isto é, o tempo que um navio demoraria a percorrer do 
porto de saída até ao local onde se encontrava no mar, dá uma diferença 
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nos dois horários que mostra a distância percorrida. Saber o horário em 
dois lugares diferentes ao mesmo tempo, era impossível no tempo dos 
relógios de pêndulo da época, mas hoje é conseguido com os relógios de 
pulso e não só. No convés de um navio, um relógio de pêndulo, pode ace-
lerar ou parar completamente, porque as mudanças de temperatura es-
tendem ou encolhem o pêndulo, fazendo com que o tempo seja alterado, 
segundo a visão de Brown, (LECOURT et al., 2006b). De Vasco da Gama 
até Vasco Nunes de Balboa, de Fernando de Magalhães até Sir Francis 
Drake, todos eles navegaram pelas forças atribuídas à boa sorte ou às gra-
ças de Deus, até este século XVIII quando a longitude passa a ser medida 
com precisão.

Posteriormente o dinamarquês Bering descobriu que a Ásia e a Améri-
ca eram dois continentes separados por um estreito (estreito de Bering), 
acrescentando informação à cartografia. O inglês Cook descobriu a Nova 
Zelândia e a Austrália (esta última foi igualmente atribuída aos Portugue-
ses, mas com dúvidas). A terra foi sendo descoberta e os mapas registaram 
essas ocorrências. O cartógrafo francês Cassini (1714 a 1784) desenhou 
pela primeira vez um mapa com pormenor territorial, a França, assinalou 
rotas, rios, montanhas, entre outros. No século XIX, o americano Robert 
Peary poderá ter sido o primeiro a pisar o polo Norte e o Norueguês Roald 
Amundsen o polo Sul. Acompanhando os desenhos dos traçados da Terra 
que foram sendo descobertos, a litografia no século XIX usada extensiva-
mente, possibilitou uma produção de mapas seriada, contribuindo para a 
transformação das técnicas de construção dos mapas.
Assim, no início do século XX, o planeta inteiro tinha sido explorado.
Surgiram duas novas tecnologias que auxiliaram na cartografia:
A fotografia e a aviação. A aviação recolhia fotografias aéreas e a fotogra-
fia, permitia desenhar a partir dela. Apesar destes dois meios auxiliares à 
reprodução da realidade com maior fidelidade, os mapas continuavam a 
ser forjados. O governo, era quem por vezes decidia as informações que 
podiam ser fornecidas ao público. Durante os anos da guerra fria (do meio 
para o fim do século XX), a União Soviética, tanto retinha as informações 

Fig. 1.8
[Prédio KGB não referenciado no mapa]
Imagem retirada do video
(LECOURT et al., 2006b, parte 2)
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como adulterava os seus mapas. No mapa de Moscovo, disponível ao pú-
blico, foi manipulado. O prédio do KGB – Comité de Segurança do Esta-
do (ver: Fig. 1.8), não estava referenciado no mapa apesar de estar loca-
lizado no centro da cidade, e com visibilidade, como nos informa Brunet
(LECOURT et al., 2006b). Poderá ainda hoje, época dos satélites, século XXI, 
a informação do Google Earth ser forjada, assim como a de outros mapas? 
(ver: Fig. 1.9). Os mapas, parecem estar desde sempre, relacionados com 
o ser humano e com o seu contexto de vida. Entre as temáticas existentes, 
mapearam-se civilizações, rotas marítimas, estratégias militares, doenças, 
cidades, territórios políticos e genealógicos, todos eles centralizados no 
ser humano e para o ser humano (BARBER, 2005). A cartografia expandiu-
se, e hoje não só temos o planeta Terra mapeado, como avançámos para 
a cartografia de outros planetas (LECOURT et al., 2006b).

Fig. 1.9
[Imagem de satélite (NASA),
tratada artificialmente]
(BARBER, 2005 p. 355)
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1.1.2. Mapa turístico
A cartografia e o turismo fundem-se na cartografia turística e sob a forma 
gráfica, a cartografia turística, apresenta a informação turística numa base 
geográfica – o mapa turístico.
Estes documentos cartográficos de temática turística, dão ao utilizador 
uma visão global do espaço geográfico de interesse turístico. O mapa tu-
rístico, é um objeto cujo fim é especificamente turístico, é portador de 
informações para planear os locais a visitar, administrar os tempos de des-
locação e orientar o utilizador no espaço.
Um mapa turístico não tem de se sobrepor à geografia do seu território e 
não tem de apresentar cores ou formas correspondentes com fidelidade 
à realidade empírica (FERNANDES et al., 2008).
Na bibliografia consultada, não encontrámos trabalhos científicos que 
abordassem o surgimento do mapa turístico com precisão cronológica, 
assim como não encontrámos uma definição única para ele, ou métodos 
específico para responder à temática do mapa turístico.
A informação turística pode ser transmitida através de múltiplas fontes: 
mapas, profissionais de turismo, audioguias, sites, livros, revistas, jornais, 
folhetos, vídeos, entre outros (FERNANDES et al., 2008).
No mapa, a informação temática é transmitida através da geografia re-
ferindo lugares específicos da superfície terrestre (ABRAMS et al., 2005). 
No mapa turístico, a informação é transmitida através da geografia reme-
tendo-se a lugares específicos da superfície terrestre. A informação turís-
tica é geolocalizada.

Com base nestes conceitos, atrevemo-nos a definir uma das característi-
cas do mapa turístico como: Um objeto cartográfico, portador de informa-
ção turística geolocalizada.

Essa informação, é transmitida por elementos gráficos, exigindo como 
qualquer outro meio de comunicação escrita ou oral, um conhecimen-
to prévio por parte do utilizador para entendimento desses elementos 
gráficos (FERNANDES et al., 2008). No entanto, para vermos que é de um 
mapa que se trata, não precisamos de lhe colocar um título para seja per-
cebido como tal (BERTIN, 2010).
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1.1.3. Design nos mapas
Quando o pensamento/ideia é exteriorizado para a realidade através de 
uma imagem, pressupõe-se que esta, utilize uma linguagem visual. Uma 
imagem torna possível a visualização de um pensamento. Os mapas ex-
teriorizam pensamentos através de uma linguagem visual constituída por 
elementos gráficos.
Sob o ponto de vista cognitivo, os mapas e os elementos gráficos que 
comunicam o espaço e o que com ele, está relacionado, induzindo a pen-
samentos ou ideias (MONTELLO, 2009a).
As últimas cinco décadas do século XX, foram consideráveis para o estudo 
do design nos mapas:
Um primeiro momento, surge com o cartógrafo Robinson, em 1952, com 
a publicação da sua tese no livro, The Look of maps, onde surge o primei-
ro cruzamento da cartografia com as artes visuais e onde apela para um 
olhar objetivo relativamente ao método cartográfico (ROBINSON, 2010). 
Esta obra, relaciona elementos gráficos como a tipografia, a estrutura e a 
cor, com a confeção dos mapas. 
Robinson trabalhou modelos de comunicação de mapas e estabeleceu a 
cartografia como uma disciplina de licenciatura (EDNEY, 2005). Integrado na 
universidade, presidente da International Cartographic Association, criador 
de uma nova projeção plana do mapa do mundo adotada pela National
Geographic Society (NGS) e durante a II Guerra Mundial, coloca em prática 
em parceria com o governo, as suas teorias e técnicas na confeção de mapas 
definindo como devem ser abordadas as questões do design na cartografia.
Robinson considera que os mapas desenhados para terem um impacto 
artístico, normalmente não são funcionais e  que podem originar um re-
sultado indefinido ou equívoco. Sugere assim, alternativas para confeção 
dos mapas, a primeira foi, uniformizar os elementos gráficos de modo a 
que não surja confusão na interpretação dos símbolos e a segunda foi, 
analisar as características da perceção de modo a que as decisões na área 
do design possam ser apoiadas em regras objetivas. Esta iniciativa de     
Robinson originou adesão pelos cartógrafos académicos, que adotaram 
especialmente a segunda hipótese proposta.
The Look of maps, revela um conjunto de conclusões científicas prove-
nientes da investigação, e que reforçaram a ideia de Robinson para a ne-
cessidade de melhorar a eficácia nos mapas.
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Já em 1929, Withycombe, tinha estudado de que forma a tipografia de-
via constar nos mapas. Posteriormente Paterson e Tinker, conduziram 
ensaios para comparar a legibilidade e a velocidade de leitura do texto. 
Assim como Luckiest e Moss durante a década dos anos trinta, tinham já 
desenvolvido, igualmente dentro desta temática, uma escala de visibili-
dade onde testaram vários tipos de letra e os seus tempos de leitura, de-
monstrando que cada tipografia tinha características que proporcionam 
maior ou menor rapidez na leitura. Mostrando resultados que provam ser 
a leitura de texto em minúsculas mais rápida do que a leitura de texto em 
maiúsculas (ROBINSON, 2010).

Até aos anos sessenta não existiam modelos de comunicação na informa-
ção da cartografia. A partir daí, os cartógrafos começaram a aproximar-se 
de uma investigação mais empírica quanto aos modelos de comunicação. 
Entre outros, começaram a abordar a perspetiva do lado do cartógrafo; 
o seu conhecimento, a sua experiência, habilidades e atitudes. O lado do 
cliente; as considerações que eram fornecidas. O lado do utilizador; a sua 
perceção do espaço, compreensão do sistema simbólico, conhecimento 
prévio. Estas variáveis, que atuam na transmissão e receção de infor-
mação vão começar a constituir preocupação e incentivar o seu estudo.
Nesta altura, a psicologia estava a passar por um período em que questio-
nava as leis dos estímulos-resposta dizendo que estas não explicavam a 
perceção ou o comportamento. Esta conduta, permitiu que acontecesse 
uma mudança na abordagem dos mapas. Começa a estudar-se agora a cog-
nição associada à leitura de mapas, identificando as suas variáveis. A pes-
quisa cognitiva concentra-se em entender a informação geográfica, como 
a informação é percebida a partir de mapas, como é interpretado e arma-
zenado na memória, como é usado para raciocinar e resolver problemas, 
e como ele é usado para orientar o comportamento (MONTELLO, 2009a).

Em 1967, o cartógrafo Bertin no seu livro Semiology of Graphics, avança 
com uma estrutura teórica para a visualização da informação. Refere que, 
a informação se refere ao conteúdo que é traduzível. Estuda a perceção 
como uma relação entre a imagem e o mundo real. Considera que, uma 
das principais características de um mapa é a monossemia; é monossé-
mico aquilo que temos conhecimento, antes de vermos (um signo por 
exemplo). Ao contrário, está o sistema polissémico que é caracterizado 
por ser subjetivo. A monossemia minimiza a ambiguidade da informação 
contida num mapa e, como consequência, os utilizadores tornam-se ca-
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pazes de compreender a mesma mensagem. Conseguem descodificar os 
signos utilizados na legenda que se lançam sobre o mapa. Bertin teorizou 
e disponibilizou ao sistema gráfico oito variáveis visuais: a dimensionalida-
de 2D, 3D, forma, tamanho, textura, cor, gradação e orientação, que vão 
constituir novas ferramentas (2010), como se pode verificar na Fig. 1.10.
Estas, entre outras, visões orientadas para o mapa, vão acrescentando 
conhecimento e potenciando a transformação na confeção dos mapas.

Ao longo dos tempos, como referenciámos, a cartografia foi sendo grafi-
camente expressa por vários autores, e é depois da metade do século XX 
que o design surge objetivamente nos mapas. Gostaríamos de apresentar 
ainda, os seguintes intervenientes neste processo:
– O urbanista Lynch em 1960, considera que o design torna a cidade mais 
significante e memorável (LYNCH, 2009).
– Na década de 1970, Marr, neurocientista, juntamente com Nishihara, 
propõem um modelo de reconhecimento visual de objetos/elementos vi-
suais, com base na neuropsicologia (MACEACHREN, 2004).

Fig. 1.10
[Variáveis visuais de Bertin] 
(BERTIN, 2010, p. 43)
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– Pinker, professor de psicologia em Harvard University 1.1, (MACEACHREN, 
2004), a partir da década seguinte, demonstra como a mente deve inferir 
o mundo tridimensional a partir do órgão bidimensional da visão. A quan-
tidade de luz e a fonte luminosa que incidem num objeto interferem no 
sistema visual, o reconhecimento da forma, a profundidade, entre outros 
(PINKER, 2003).
– O estatístico Tufte, na década de oitenta e noventa, apresenta um trata-
mento de dados através de gráficos, trabalhando essa informação, visual-
mente.
Tufte observou, estudou e apresentou propostas para a análise da infor-
mação dos mapas, entre outros suportes.
Criou o termo Chartjunk (TUFTE, 2001) que refere os elementos visuais 
desnecessários à compreensão das informações representadas num grá-
fico. Elementos esses que podem distrair o espetador.
– Pastoureau, historiador especialista na cor, no seu livro Dicionário das 
Cores do Nosso Tempo, estuda a cor azul nos mapas, propondo uma visão 
antropológica da cor e não no sentido da física, química ou da matemá-
tica. Descreve a evolução do verde para o azul no mapa, associado às 
águas, e a sua contextualização sociocultural (PASTOUREAU, 1997).

Após o século XX, na primeira e segunda década do século XXI, o desenho 
de mapas é feito por especialistas os quais queremos aqui destacar, os 
que associamos ao mapa turístico:
– Pentagram 1.2, esta empresa criou a linguagem gráfica dos mapas para 
as cidades de Londres e Nova Iorque relativas aos projetos Legible Cities 
2009 e WalkNYC 2013, respetivamente.
– City ID 1.3, Desenvolveu para Bristol e Southampton, o programa de de-
sign de informação global, incluindo estratégias de navegação e sinaliza-
ção para as duas cidades, dentro do projeto Legible Cities. E mais recente-
mente, envolvidos no projeto WalkNYC 2013.
– Massimo Vignelli 1.4, desenvolveu o último mapa da linha de metro de 
Nova Iorque, entre outros projetos inseridos no design de informação.
– Paul Mijksenaar 1.5, desenvolveu o último mapa da linha de metro de 
Amsterdão e de Roterdão, entre outros projetos inseridos no design de 
informação.
Na plataforma do mapa digital, mas não especificamente turístico, tal 
como aqui o definimos, nomeamos também a empresa Google.

Todas estas fontes foram:
[Consult. 15 jul 2013].

1.2

Disponível em:
http://new.pentagram.
com/2013/06/new-work-nyc-
wayfinding/

1.3

Disponível em:
http://www.city-id.com/
publications/) (http://tal-
lermapping.files.wordpress.
com/2009/04/city_id_journey.
pdf

1.4

Disponível em:
http://www.vignelli.com/

1.5

Disponível em:
http://www.mijksenaar.com/

1.1

[Consult. 15 jul 2013]
Disponível em:
http://stevenpinker.com/
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A partir da segunda metade do século XX, as práticas do lazer e do turismo 
assumem relevância na vida da sociedade. Esta afluência turística, obriga 
que o local de destino dos turistas seja promovido e organizado numa 
estrutura de acolhimento ao turista (FIORI, 2010). Um dos instrumentos 
que esses destinos criam para a receção do turista, é o mapa.
O turista (o utilizador), que poderá ou não ser um especialista na leitura 
de mapas, tem de poder interpretar a linguagem visual da informação do 
mapa da cidade que visita.
Essa informação, que é feita através de elementos gráficos, é desenhada 
por um autor. O entendimento dessa informação por parte do utilizador, 
é da responsabilidade do autor. Ao utilizador, cabe o ato de interpretar. 
Como tal, o autor terá de ter conhecimento para criar uma comunicação 
compreensível, que possa permitir ao utilizador reconstituir o mundo real 
a partir do sistema simbólico. Caso contrário, a comunicação poderá ori-
ginar falhas de interpretação e consequentemente erros potencialmente 
prejudiciais ao utilizador (FERNANDES et al., 2008).
O design de informação permite, a interação do utilizador com a reali-
dade. Através de elementos gráficos, o utilizador adquire a informação 
analógica ou digitalmente.
O design de informação surge com a multidisciplinaridade, integrando dis-
ciplinas, tais como, a psicologia, urbanismo, cartografia, sociologia, entre 
outras e criar propostas para comunicar informação (JACOBSON, 2000). 

Na história do design de informação, referimos a Information Design Asso-
ciation (IDA) 1.6 que criou e popularizou o termo design de informação.
Podemos definir o design de informação como a arte e ciência de preparar  
informação de modo a ser utilizada pelo ser humano com rendimento e 
eficácia. Os elementos gráficos que o constituem podem ser, entre outros: 
gráficos de apresentação, design de interface, sinalização, wayfinding. Este 
último, refere-se às habilidades cognitivas e comportamentais associadas 
à deslocação para o destino desejado. Foi introduzida em meados de 1970, 
para substituir a noção de orientação espacial, que se refere mais espe-
cificamente à capacidade de um indivíduo de representar mentalmente 
um lugar (JACOBSON, 2000). A orientação, por parte do turista, na cidade 
que visita, pode ser apoiada por um primeiro passo, a sua geolocalização. 

1.6

[Consult. 19 nov 2013]
Disponível em:
http://www.informationdesig-
nassociation.org.uk/
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1.2. MODELOS DE GEOLOCALIZAÇÃO

Estar orientado geograficamente é saber o “Eu estou aqui”, na superfície da 
Terra, é estar geolocalizado. Se o utilizador não tem a certeza da sua loca-
lização, significa estar geograficamente desorientado (MONTELLO, 2009a).
Do conceito global da geolocalização, transportamos para esta investiga-
ção, a ideia de que a geolocalização é a localização do turista no espaço 
urbano ou rural. 
Uma das responsabilidades do mapa turístico é permitir que este localize 
o utilizador e que  trace os seus destinos, isto é, que responda às seguin-
tes perguntas: 1 – “Onde estou?”; 2 – “Aonde vou?”; 3 – “Como vou?” e
4 – “Por onde vou?” (FERNANDES et al., 2008), (ver: Fig. 1.11). Existem mo-
delos de geolocalização que cumprem a sua função com mais ou menos 
rapidez, compreensão ou acessibilidade: As coordenadas dos mapas de 
papel, permitem posicionar a informação turística na superfície terrestre, 
isto é, geolocalizar a informação, num suporte que é o mapa. E através 
dessa localização no papel, o utilizador responde às perguntas 1, 2, 3 e 4.
Outros modelos de geolocalização são os Red Jumpers, um de serviço 
móvel de informação turística, formado por profissionais que vestem um 

Fig. 1.11
[Mapa de papel
com coordenadas]
[Data da recolha: 2012]
Local: cidade do Porto
Fotografado por: Luisa do Valle

Fig. 1.12
[Red Jumpers]
[Consult. 19 nov 2013]
Disponível em:
http://news.asiaone.com/
News/Latest%2BNews/
Relax/Story/A1S-
tory20120303-331366.html

Fig. 1.13
[Mapa digital]
[Consult. 19 nov 2013] 
Disponível em:
http://www.sygic.com/en

Fig. 1.13

Fig. 1.11 Fig. 1.12
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1.7

[Consult. 15 jul 2013]
Disponível em:
http://news.asiaone.com/
News/Latest%2BNews/
Relax/Story/A1S-
tory20120303-331366.html

Fig. 1.14
[Google Glass]
[Consult. 19 nov 2013]
Disponível na internet:
<URL: http://www.google.com/
glass/start/what-it-does/>

Fig. 1.15
[Google Glass]
[Consult. 19 nov 2013].
Disponível em:
http://www.google.com/glass/
start/what-it-does/

casaco vermelho e que são colocados nos locais mais movimentados da 
cidade de Seul. O objetivo deste serviço, é ajudar os turistas a encontrar 
o seu destino, ajudá-los a explorar a cidade sem medo de se perderem 
e conseguirem lidar com a navegação mesmo numa cidade cuja língua 
não lhes é familiar. Em 2011 o número de utilizadores deste serviço foi de 
958.994, ver a nota 1.7 e consultar a Fig. 1.12.
O desenvolvimento da tecnologia fez com que surgisse uma mudança na 
forma de apresentação dos mapas turísticos e a consequente alteração 
do funcionamento da geolocalização (MONTELLO, 2009b).
Os mapas turísticos de papel, são em parte, transferidos para os dispositi-
vos móveis e a geolocalização é transferida em parte, para a utilização do 
GPS – Global Positioning System, doravante designado por GPS (ver: Fig. 
1.13, 1.14 e 1.15).
Os mapas não irão desaparecer, mas terão novas formas de expor utiliza-
ções e de motivar os utilizadores (ROBINSON et al., 1995).
A revolução digital em curso impõe criatividade, inovação, velocidade de 
reação, e gera mudanças no modo de vida (MOURA, 2010). No ano 3.000 
o homem deixará de ser homo sapiens para ser classificado de homo digi-
talis (TERCEIRO, 1996).

Fig. 1.14

Fig. 1.15
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2. 1. OBJETIVO, QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO
         E SELEÇÃO DO MÉTODO
Para respondermos à nossa questão de investigação, decidimos utilizar 
uma metodologia que nos permitisse analisar o mapa turístico e ajudar a 
criar um novo sistema.

Dentro do paradigma qualitativo escolhemos a etnografia como uma 
metodologia de pesquisa com quatro instrumentos para coleta de dados 
posteriormente analisados; 1 – observação não participante (fotografias 
e testes em terreno e em meio artificial), 2 – notas de campo, 3 – análise 
de imagens (os mapas), 4 – entrevistas.

Usámos uma metodologia quantitativa, através do questionário e da esta-
tística como instrumentos de recolha de dados para obtermos uma pers-
petiva mensurável nesta investigação (SANTO, 2010).

2.2. MÉTODO COMBINADO
O método combinado, é uma metodologia mista que combina dois para-
digmas diferentes, o qualitativo e o quantitativo. Ambos contribuem para 
a apropriação do conhecimento e apresentam-se como uma forma de 
alcançar uma visão mais holística e profunda do assunto que queremos 
estudar (CRESWELL et al., 2011).

2.2.1. Paradigma qualitativo
Escolhemos este modelo pelo seu caráter exploratório que permitisse ob-
ter respostas que acrescentassem informação que até então não tínha-
mos encontrado na revisão da literatura feita até à data (2013), permi-
tindo o entendimento de um grupo dos utilizadores de mapas turísticos, 
através de um possível padrão de respostas.
Os instrumentos utilizados neste contexto foram quatro; 1 – observação 
não participante (fotografias e testes em terreno e em meio artificial),
2 – notas de campo, 3 – análise de imagens (os mapas), 4 – entrevistas (a 
técnicos de turismo e ao autor das placas de toponímia da cidade do Porto).
Este modelo mostrou-se apropriado devido à inexistência de respostas que 
pudessem apurar uma opinião acerca das informações que procurávamos.
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2.2.2. Paradigma quantitativo
O propósito da escolha deste paradigma deve-se ao facto da possibilidade 
de responder a perguntas distintas em relação ao modelo qualitativo. Não 
só para confirmação de resultados através de dados numéricos, como 
para obter a visão numa outra perspetiva. A necessidade humana para 
o rigor, generalização e encontrar pistas e regularidades fiáveis, é antiga 
e inerente à reflexão humana (SANTO, 2010). Este modelo, permitiu-nos 
assim, trabalhar material quantificável e passível de ser medido dentro de 
uma amostra.
Desta forma, pretendemos dar uma perspetiva global do trabalho que 
ajudasse a compreender a triângulação criada entre o cliente, o autor e o 
utilizador, assim como os testes realizados em terreno e meio artificial. Os 
instrumentos que estruturamos neste contexto foram dois:
1 – questionários e 2 – estatística.

2.2.2.1. Método de amostragem
O conhecimento geográfico varia em função da idade, formação e expe-
riência, isto é, o conhecimento geográfico depende da aprendizagem e da 
maturidade (MONTELLO, 2009a).

Aliados a esta ideia de Montello, decidimos que as amostras dos ques-
tionários contemplassem um grupo de pessoas heterogéneo no que diz 
respeito ao sexo, idade, nível educacional e experiência na utilização de 
mapas. Desta forma, poderíamos alcançar uma ampla gama de informa-
ção relativa às necessidades, reclamações, experiências, desejos e moti-
vações do utilizador durante o uso de mapas. Podendo daqui advir um 
padrão de resposta ou uma proposta imprevista que favorecesse a criação 
do sistema para o qual nos propusemos criar nesta investigação.
O turista pode ter idades e motivos diferenciados no turismo que efetua. 
Na infância, o turista não toma decisões mas é influenciado pelos proge-
nitores ou outros adultos. Vai de férias com a escola, isto é, é orientado e 
não precisa de mapa. Na adolescência, a independência em relação aos 
progenitores aumenta, tornando-se estes no segmento que faz longas 
viagens. Na terceira idade, surgem grupos que fazem viagens internacio-
nais e nacionais. Numa idade mais avançada, surgem problemas de saúde 
e de dinheiro, às vezes a morte de familiares que podem reduzir a propen-
são para viajar (OMT - Organizatión Mundial del Turismo, 1998). Foi esta 
estrutura que contribuiu para constituirmos uma amostra heterogénea, 
mas igualmente a vontade de certos inquiridos quererem participar nesta 
investigação.
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2.3. INSTRUMENTOS DE INVESTIGAÇÃO
Utilizámos mais do que um instrumento para a recolha de dados, confor-
me descrito no Gráfico 2.1, para podermos quantificar e posteriormente 
interpretar os nossos objetos de estudo (PATTON, 2001). Na pesquisa qua-
litativa foram utilizados quatro instrumentos. Na pesquisa quantitativa fo-
ram utilizados dois instrumentos. Vamos passar a descrever:

Gráfico 2.1
[Instrumentos de 
investigação na 
pesquisa qualitativa 
e quantitativa]
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2.3.1. Identificação dos instrumentos na pesquisa qualitativa: 
2.3.1.1. Observação

Observámos utilizadores de mapas durante os testes no terreno e em meio 
artificial, assim como utilizadores de mapas durante a manipulação em ter-
reno (fotografados). Neste método de observação não participante, o com-
portamento observado é feito sem interferência direta (RIBEIRO, 2003).

Este método foi aplicado em duas situações;
1 – a quatrocentos turistas no momento de consulta do mapa turístico da 
cidade do Porto (CMP):
– observámos para recolher atitudes espontâneas em contexto real e fo-
tografámos para captar elementos e detalhes da realidade que escapam 
aos nossos sentidos por serem demasiado rápidos e fugazes (RIBEIRO, 
2003) e neste sentido fixar imagens que pudessem guardar informação 
proveniente da utilização do mapa de papel por parte do utilizador. Estes 
foram fotografados durante o uso do mapa de papel em terreno, contexto 
diurno e noturno e durante as quatro estações do ano (de 2011 a 2013). 
A amostra foi heterogénea quanto à etnia, sexo, idade e zona da cidade 
(ver: Fig. 2.1).
A finalidade foi interpretar de que forma os utilizadores interagiam com 
o mapa. Compreender gestos e atitudes que nos pudessem fornecer ele-
mentos com significado para essas ações.
2 – aos voluntários durante o teste no terreno e durante o teste em meio 
artificial:
– observámos durante a medição da velocidade de resposta à leitura do 
mapa Convencional e do mapa SO. Este método permitiria registar infor-
mações que sucederiam espontaneamente no terreno para confrontar 
com os dados numéricos que se pretendiam recolher. Posteriormente à 
observação e recolha dos dados numéricos, os voluntários foram confron-
tados com uma entrevista, registada por escrito em tópicos, para con-
firmação ou não do observado na altura dos testes. As notas de campo 
acompanharam o processo de observação no local.
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Fig. 2.1
[Utilizadores a manipular
o mapa turístico do Porto]

NOTA:
Data da recolha: 2011, 2012 e 2013
Local: cidade do Porto
Fotografado por: Luisa do Valle
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2.1

A Europe Direct Pretende 
“permitir, a nível local, que 
os cidadãos disponham de 
informações, orientação, 
assistência e respostas a 
perguntas sobre as institu-
ições, legislação, políticas, 
programas e possibilidades 
de financiamento da União 
Europeia (UE).”
In – Porto. Câmara Munici-
pal. Balcão de atendimento 
virtual da Câmara Municipal 
do Porto, março, 2013.
[Consult. 3 mar 2012]
Disponível em:
http://balcaovirtual.cm-porto.
pt/PT/europedirect/quemso-
moseoquefazemos/Paginas/
Apresentação.aspx

2.3.1.2. Notas de campo
As notas de campo forma feitas aos utilizadores de mapas durante os tes-
tes no terreno e em meio artificial.
As notas de campo caracterizaram-se por serem de extensão curta, não 
totalmente estruturadas, baseadas em hipóteses e tiradas no próprio 
dia e no local do acontecimento para não originar perda de informação 
(RIBEIRO, 2003).
Foram utilizadas notas de campo em duas situações:
1 – nos testes de terreno e
2 – nos testes em meio artificial.
A utilização das notas de campo nestas duas situações justifica-se pelo 
caráter de imprevisibilidade esperado e próprio de uma investigação 
(RIBEIRO, 2003), podendo estas tornarem-se num complemento a ou-
tras informações de recolha. Com isto, pretendeu-se constatar que com-
portamentos mais frequentes que outros.

2.3.1.3. Análise de mapas
Os quatro tipos de análise de mapas aqui apresentados foram desenvolvi-
dos no Capítulo 3, com as Análises 1, 2 e 3.

a) Análise 1 – análise de quatrocentos mapas.
• Amostra:
Para esta análise, reunimos quatrocentos mapas em papel dos cinco con-
tinentes, os quais organizámos e catalogámos por continente/país/cida-
de. Obtivemo-los por quatro processos: 1 – contatámos a Europe Direct 
Porto 2.1 para nos fornecer o contato, via e-mail, das entidades oficiais de 
cidades europeias. A estas cidades explicámos o propósito deste pedido e 
arquivámos o mapa da cidade que nos enviaram, o qual davam ao turista. 
2 – aos restantes quatro continentes, fizemos uma pesquisa, via internet, 
a sites que nos fornecessem contatos dos locais que nos poderiam for-
necer os mapas. 3 – o outro processo foi contatar pessoas via e-mail nos 
cinco continentes, que iriram contribuir local e digitalmente a criar redes 
de pessoas para a coleção de mapas. 4 – por último, pedimos emprestado 
mapas a pessoas que tinham efetuado viagens.

• Os critérios para a escolha para os quatrocentos mapas foram sete:
1 – mapa geográfico projetado para turistas, mas que pode igualmente 
ser utilizado por outros;
2 – formato transportável pelo utilizador e em papel;
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3 – emitido por entidades públicas ou privadas entre 2000 e 2013;
4 – urbano ou rural;
5 – desenhado com os recursos:
desenhos, fotografias, textos explicativos e outras informações de refe-
rência (distâncias, escalas, percursos);
6 – que utilize um sistema simbólico para comunicar com o turista
(exemplo: “P” para parque, ”i” para informação);
7 – se o conteúdo varia conforme a intencionalidade do emissor do mapa.

Elementos para análise:
Após esta recolha e organização do material, analisámos os quatrocentos 
mapas para identificar que elementos gráficos poderiam incrementar a 
velocidade de leitura.

• Os elementos que recolhemos para análise foram onze:
1 – data;
2 – origem;
3 – cor;
4 – texto;
5 – pontos de interesse;
6 – legendagem dos pontos de interesse;
7 – iconografia;
8 – material;
9 – acabamento;
10 – formato;
11 – dobragem.
Esses elementos selecionados inserem-se no universo do design de co-
municação, a nossa área de conhecimento central. Estes elementos são 
desenvolvidos na Análise 1 (Capítulo 3, p.49).
O processo para a análise dos mapas na Análise 1, foi baseado no método 
de análise de imagens desenvolvido por Collier et al. (1986) na p.54.

b) Análise 2 – análise de onze mapas de autores.
Pedimos a sessenta e sete postos de turismo de cidades, os mapas que 
utilizavam para dar ao turista assim como o contato dos autores desses 
mapas. Obtivemos o nome de onze autores aos quais fizemos um ques-
tionário (ver: Anexo 1). Os mapas desses autores foram analisados, com-
parados e registados numa grelha de análise (ver: Anexo 2). A finalidade 
foi observar que elementos gráficos eram semelhantes ou não, entre os 
mapas desenhados por cada autor.
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• Os elementos que recolhemos para a grelha de análise foram sete:
1 – origem: país, cidade, data e local da recolha do mapa, nome do autor 
e do dono da obra;
2 – formato: medidas do mapa aberto e fechado;
3 – papel: nome, cor e gramagem;
4 – texto: corpo e cor da letra das ruas. Cores das linhas que contém o 
nome das ruas;
5 – cor: da flora e dos rios (oceanos, mares ou similares);
6 – pontos de interesse: de que forma estavam representados (em 2D, 3D, 
mancha de cor ou outras representações que surgissem da observação).
7 – observações: uma alínea em aberto para colocar os elementos que 
não foram previstos na grelha, assim como ideias que surgissem neste 
processo.

c) Análise 3 – análise de três mapas.
Analisámos os mapas de Nova Iorque (zona de Manhattan), Paris (zona 
dos 20 arrondissements) e Londres (diagonal Westminster, Hyde Park e 
Maida Vale) assim como mapas relacionados com o modelo Legible Cities 
aí implementado.
Para obtermos o mapa de Manhattan e de Paris contatamos as entidades 
oficiais das respetivas cidades através de um e-mail no qual explicámos o 
propósito deste pedido.
No caso da cidade de Londres, para adquirirmos informação correspon-
dente ao modelo Legible Cities, pesquisámos na internet, no site oficial 
de turismo da cidade de Londres e também de Bristol onde este modelo 
foi igualmente implementado, consultámos artigos, relatórios, esquemas 
gráficos, sites, notícias de jornais e deslocámo-nos à cidade de Londres 
para observação direta deste modelo, em abril de 2012.

• Registámos cinco elementos para análise dos mapas de
Manhattan e de Paris:
1 – características da quadrícula de cada um dos mapas;
2 – tipo de deslocação;
3 – cálculo de distâncias;
4 – cálculo do tempo de deslocação;
5 – modo de resposta ao “Eu estou aqui”, isto é, tentamos encontrar se 
existiam nestes mapas, formas de geolocalização na cidade por parte do 
utilizador.
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• Registámos sete parâmetros para análise do modelo Legible Cities:
1 – objetivos do projeto;
2 – autoria do projeto;
3 – comunicação e materiais utilizados;
4 – elementos pioneiros encontrados;
5 – quantificação da distância e do tempo de deslocação;
6 – características da quadrícula dos mapas;
7 – modo de resposta ao “Eu estou aqui”.

d) Análise de fotografias de utilizadores.
Foram observados os registos fotográficos de quatrocentos utilizadores 
de mapas turísticos da cidade do Porto.
Assinalamos os seguintes parâmetros para análise durante a utilização do 
mapa turístico em papel da cidade do Porto:
1 – Distância de leitura;
2 – Manipulação no formato aberto ou fechado;
3 – Utilizador em andamento ou parado;
4 – Condições atmosféricas durante a utilização;
5 – Altura do dia e do ano;
6 – Idade, sexo e etnia.

De modo sumário, estas quatro análises (a, b, c, d) incidiram sobre; o 
mapa de papel de modo global, na análise do projeto Legible Cities e na 
análise das fotografias do turista em contexto real. 

2.3.1.4. Entrevistas
Fizemos entrevistas aos técnicos de turismo pertencentes à CMP sobre o 
mapa da cidade que foi desenhado pela candidata Luisa do Valle. Entrevis-
támos o autor das placas de toponímia da cidade do Porto. Entrevistámos 
igualmente o presidente da AEP – Associação Comercial do Porto – dora-
vante designada por AEP (2001-2013) o atual (2014) presidente da CMP e 
o anterior (1985 e 1995) ministro do Planeamento e da Administração do 
Território. As entrevistas efetuadas foram de caráter não-estruturado, o 
que significa que a entrevista se assemelhou a uma conversa informal. O 
entrevistador, contextualiza o seu discurso ao tema central da entrevista, 
permitindo a liberdade por parte do entrevistado de expressar as suas 
opiniões, não sendo este forçado pelo entrevistador (QUIVY et al., 1998).
Relativamente ao profissional de turismo, que é quem trabalha no posto 
de turismo municipal e que contata diretamente com o utilizador de ma-
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pas, as entrevistas decorreram no posto de turismo central da cidade e 
foram registadas por escrito. A amostra foi constituída por profissionais 
de turismo dos seguintes cargos; técnico de turismo em atendimento ao 
balcão, técnico de turismo em escritório e diretor do posto de turismo. 
Foram colocadas as seguintes questões de caráter aberto para a obtenção 
de dados:

“1 – Que reclamações apresentam os turistas quando vêm aos postos de 
turismo, no que diz respeito aos mapas? 2 – Que tipo de indicações a vos-
sa entidade costuma dar ao autor de mapas (designer ou outro) na cons-
trução do mapa da cidade?” (VALLE, 2013b)

Foi igualmente entrevistado o autor das placas de toponímia da cidade do 
Porto. Agendámos telefonicamente e marcámos reunião num café próxi-
mo do seu atelier na cidade de Matosinhos. Nesse local colocámos ques-
tões acerca da toponímia da cidade do Porto como introdução ao tema 
e posteriormente expusemos o projeto SO, para recolher a sua opinião 
registando-a por escrito.
As entrevistas aqui referidas, foram efetuadas com a mesma estrutura 
entre elas.

2.3.2. Método etnográfico
2.3.2.1. A utilização

O início desta investigação deu-se com a recolha de mapas, informações, 
observações de caráter exploratório e com as primeiras descrições acerca 
destes levantamentos. Era necessário um método que pudesse interpre-
tar esta tipologia de material; o mapa turístico e o seu utilizador com as 
múltiplas respostas que estes possibilitam.
Encontrámos no modelo etnográfico a resposta para esta primeira fase, 
sendo este um processo de pesquisa baseado no trabalho de campo com 
o propósito de recolher material e informação através de métodos e téc-
nicas principalmente qualitativas (RIBEIRO, 2003).
A etnografia é um modelo que possibilita uma proximidade com as práti-
cas das pessoas, permitindo ter contato direto com o seu comportamento 
no que se refere aos gestos, diálogos, acessibilidades e dificuldades, ten-
do como finalidade central compreender estas competências no terreno.
O modelo etnográfico, apoiou-nos na fase final desta investigação quan-
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do precisamos de recolher dados estatísticos na avaliação e validação de 
forma demonstrável (STAKE, 2009) para o projeto criado para nesta inves-
tigação - o SO.

A observação não participante acompanhada pelas notas de campo, fo-
ram dois instrumentos etnográficos escolhidos nesta investigação que 
nos permitisse o conhecimento do outro, através do olhar inquieto e in-
terrogador, procurando significações para que posteriormente essa expe-
riência visual se transformasse numa organização textual (RIBEIRO, 2003).
Ponderámos que a observação pudesse possibilitar a obtenção de resulta-
dos mais específicos, após o cruzamento com outros dados.

A análise de imagens, considerando essas imagens os mapas e as foto-
grafias dos utilizadores em terreno, foi um dos focos neste método. O 
intuito consistiu em permitir conhecer esse material em análise para pro-
curar respostas à questão colocada nesta investigação. Acreditamos na 
capacidade da análise direta dos mapas, para impulsionar o surgimen-
to de ideias inovadoras nesta investigação, tendo em conta que a nossa 
matéria-prima é o mapa. A nossa experiência profissional desde há duas 
décadas, em contato diário direto com o design de comunicação, o cliente 
e o utilizador, poderá possibilitar uma interpretação e análise de elemen-
tos mais empírica.

Nas entrevistas o caráter exploratório foi com o propósito de ampliar o 
número de respostas relativas ao tema colocado, assim como recolher 
informações não previstas inicialmente e que desta forma despoletassem 
novos caminhos.

2.3.2.2. Vantagens e limitações
O método etnográfico escolhido para esta investigação inclui vantagens 
e limitações. Selecionámos as que considerámos próximas ao nosso con-
texto temático e resolvemos enumerá-las objetivamente por alíneas de 
forma sumária e que nos permitisse inferir os nossos métodos de atuação 
tangível (BAUER et al., 2000).

Vantagens:
1 – analisa os seus dados informal e indutivamente no ambiente natural;
2 – relaciona dinamicamente o mundo real e o sujeito;
3 – possibilita ao investigador analisar através do ponto de vista do utilizador;
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4 – é flexível ao longo do processo de investigação;
5 – oferece variedade de perspetivas dos participantes sobre o objeto;
6 – proporciona maior profundidade de entendimento.

Limitações:
1 – tendo uma investigação prazos limitados, poderá dificultar a realiza-
ção da investigação com a dimensão desejada;
2 – sendo os resultados de natureza qualitativa, poderá haver dificuldade 
em apresentar e descrever os dados recolhidos;
3 – está sujeito à perspetiva de entendimento do investigador;
4 – interferência no comportamento do sujeito observado;
5 – risco de generalizar;
6 – a amostra pode ser reduzida ou pequena.

2.3.3. Identificação dos instrumentos na pesquisa quantitativa:
2.3.3.1. Questionários

Na bibliografia consultada não foram encontrados questionários com ca-
racterísticas que avaliassem os comportamentos que aqui quisemos es-
tudar; do utilizador perante o mapa turístico, do autor de mapas e de 
entidades que possuíssem informação relativa às reclamações do turista 
(aqui em baixo desenvolvido nos questionários 1, 2, 3 e 4).
Tal como refere Tuckman, recorremos ao questionário como um instru-
mento que transformasse em dados a informação comunicada diretamente 
pelo sujeito, isto é, as suas dimensões internas; o conhecimento, os valores, 
preferências, atitudes e experiência (TUCKMAN et al., 2012).

Foram efetuados os seguintes quatro questionários:

a) Questionário 1 – Dirigido ao autor de mapas.
Este instrumento foi feito para recolher informação acerca do autor de 
mapas turísticos provenientes de cidades europeias. A escolha da Europa 
como fonte para a coleta, deve-se ao fato desta ser considerada o conti-
nente com maior receção e emissão de turismo, com a previsão da sua 
permanência até 2020 (OMT - Organizatión Mundial del Turismo, 2002). 
Podendo a partir dela, vermos facilitados o acesso a informações através 
da Europe Direct (p.36), assim como uma maior experiência no ramo do 
turismo que se poderá refletir nos materiais que emitem, como é modelo 
o mapa.
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Construímos um questionário constituído por dezoito grupos de questões 
contendo dentro delas alíneas, o que originou um resultado com mais do 
que dezoito respostas: o primeiro grupo de questões continha cinco alí-
neas para recolher dados sociodemográficos. Os outros dezassete grupos, 
foram organizados com treze questões abertas, duas de resposta dicotó-
mica e nove de resposta dicotómica combinada com questões abertas. 
Estes questionários foram enviados aos autores via e-mail.
Recorremos ao Centro de Informação Europe Direct Porto (2.1 , p.36) via 
e-mail e telefone, com o propósito de nos ajudar a contatar os postos de 
turismo europeus. Este centro forneceu-nos um site com os contatos des-
ses postos e a partir dessa listagem solicitamos a sessenta e sete postos de 
turismo municipais o nome e o contato do autor do mapa turístico da cida-
de correspondente a esse posto de turismo. Dos sessenta e sete contatados 
obtivemos respostas de onze autores aos quais efetuamos o questionário, 
não colocando na amostra  o autor do mapa do Porto, por este ter sido 
desenhado pela candidata a esta tese, considerámos a sua imparcialidade.

b) Questionário 2 – Dirigido a utilizadores nacionais e internacionais de 
mapas.
Este instrumento foi feito para recolher informações que nos fizessem 
compreender qual a experiência que os utilizadores tiveram com os ma-
pas turísticos.
Dirigimo-lo aos utilizadores nacionais e internacionais, nas línguas por-
tuguesa, inglesa e francesa. Era constituído por dezasseis perguntas de 
resposta fechada e aberta, numa combinação mista de caráter qualitativo 
e quantitativo. Das dezasseis perguntas: as quatro iniciais foram para res-
posta a dados sociodemográficos, sete de resposta fechada com escala 
ordinal de um a cinco, quatro de respostas alternativas denominadas res-
posta do alfaiate, são constituídas de acordo com a questão formulada e 
só se aplicam a essa questão específica (HILL et al., 2008), quatro de res-
posta aberta e uma de resposta dicotómica. Algumas perguntas fechadas 
foram acompanhadas por quatro de resposta aberta. Este questionário 
foi desenvolvido no Google docs e enviado a uma amostra de quinhentos 
utilizadores na plataforma de Marketing Multicanal E-goi e partilhado no 
Facebook para criar uma rede exponencial de utilizadores. Recolhemos 
cento e nove respostas nacionais e trinta e sete internacionais.
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c) Questionário 3 – Dirigimos um questionário a entidades quinze públi-
cas e privadas a nível nacional e internacional relacionadas com as áreas 
da comunicação, turismo, ensino e estatística.
Fizemos este instrumento para recolher informações via e-mail a vinte e 
três entidades públicas e privadas a nível nacional e internacional relacio-
nadas com este tema de pesquisa, pretendendo que nos fosse fornecidos 
material relacionado com a orientação e perda dos turistas. Encontravam-
-se dentro das áreas da comunicação e design, turismo, ensino e esta-
tística; AIGA – American Institute of Graphic Arts, CIA – Central Intelli-
gence Agency, Icograda – International Council of Communication Design, 
INE – Instituto Nacional de Estatística, Havard University, Europe Direct, 
OMT – Organização Mundial do Turismo, JNTO – Organização Nacional de 
Turismo Japonês, Eurostat – European Statistics, Travelsat – Competitive 
Index, WTTC – World Travel & Tourism Council, Eurobarometer of Euro-
pean Commission, ECM – European Cities Marketing, OLACT – Organiza-
ción Latino Americana y del Caribe de Turismo, Turismo do Porto e Norte 
de Portugal, turismos do Centro de Portugal, Douro, Lisboa e Vale do Tejo, 
Serra da Estrela, Alqueva, Leiria, Alentejo e Algarve.
No e-mail enviado colocámos o pedido (ver: Anexo 3).

d) Questionário 4 – Dirigimos um questionário a utilizadores nacionais e 
internacionais de mapas, quanto à perda involuntária (ver: Anexo 4). 
Com este instrumento pretendemos observar as respostas à questão da 
perda involuntária do utilizador na cidade. O universo estatístico conside-
rado, foi composto por seiscentos e vinte e nove turistas (utilizadores de 
mapas), sendo quinhentos e setenta e três nacionais e cinquenta e seis 
internacionais, a seis questões, cinco delas com dados sociodemográficos 
(género, faixa etária, escolaridade e cidade e país de origem) e a outra 
de resposta dicotómica (sim ou não) com a questão “Quando viajou para 
alguma cidade e estava a utilizar um mapa turístico para aí se orientar, 
já se perdeu involuntariamente?”. Desenvolvemos o instrumento de ava-
liação no Survey Monkey e enviámos a inquiridos através da plataforma 
de Marketing Multicanal E-goi, partilhamos igualmente no Facebook,
Twitter, em blogs relacionados com o turismo e via e-mail, com mensa-
gem personalizada criando uma rede exponencial de inquiridos.
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2.3.3.2. Estatísticas
Utilizámos técnicas de inferência estatística, que nos permitissem nas 
nossas amostras, tirar conclusões para o universo em estudo e testar a 
validade externa da nossa hipótese. Considerámos o nosso universo, os 
utilizadores do mapa turístico de papel da cidade do Porto, com um per-
fil urbano, de ambos os sexos e etnias, de idades compreendidas entre 
os onze anos e os sessenta, referidas pela OMT no ponto 2.2.2.1. (p.32) 
quando nos referimos às amostras.
Para estimar a diferença no tempo da velocidade de leitura no terreno, 
entre o mapa SO e o Convencional, calculámos o intervalo de confiança 
para a diferença de médias em amostras independentes de pequenas di-
mensões 2.2, (GUIMARÃES et al., 1997) assumindo que as populações de 
onde as amostras são provenientes, seguem uma distribuição estatística 
designada pelo termo técnico de normal (GUIMARÃES et al., 1997). Efe-
tuámos o teste t 2.3 com recurso ao programa SPSS (DEVORE et al., 2012).
Para estimar a diferença de tempo da velocidade de leitura entre o mapa 
Convencional e o SO, por um lado e por esta ordem e entre o mapa SO 
e o Convencional, foram efetuadas ambas as medições para um mesmo 
e cada voluntário, realizámos um teste t para amostras emparelhadas, 
equivalente a um teste para a média para as diferenças de velocidade de 
leitura para cada voluntário. Recorremos igualmente ao programa SPSS 
(MAROCO, 2007). 

a) Teste no terreno
Realizámos um pré-teste a quatro voluntários para recolher observações 
em relação ao guião que iria ser utilizado para o teste no terreno. Os vo-
luntários tinham escolaridades situadas entre o 12º ano e a licenciatura, 
idades compreendidas entre os vinte e seis e os quarenta e nove anos, 
dois do sexo feminino e e dois do masculino. O teste foi feito e as ob-
servações registadas, sendo o guião ajustado para os testes definitivos. 
Posteriormente aos ajustes do guião, procedemos à realização do teste 
final no terreno.
Neste teste, a nossa amostra foi constituída por quarenta e um voluntá-
rios; dezoito fizeram o teste com o mapa SO e vinte e três com o mapa 
Convencional. Eram de ambos os sexos, com idades compreendidas entre 
os vinte e um e os cinquenta e oito anos, níveis de escolaridade entre o 
12º ano do nível secundário e o mestrado, residentes na área metropoli-
tana do Porto.

2.2

Pequenas dimensões, significa 
que a amostra é inferior a 
trinta voluntários.

2.3

Teste t, é um teste que usa 
conceitos estatísticos para 
avaliar resultados.
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Esta amostra, enquadrou-se, tal como a tipologia do turista num espaço 
heterogéneo, pois nenhum meio social é homogéneo, assim como tam-
bém não é possível, estudar a totalidade da população de forma adequa-
da e com a mesma profundidade (RIBEIRO, 2003).
O teste desenrolou-se em três fases: 1) no interior do Atelier da Imagem 2.4, 
onde era feita explicado o teste e dadas as instruções; 2) na Av. Flor da Rosa, 
na cidade do Porto, onde se realizava o teste propriamente dito; 3) nova-
mente no interior do atelier para fazermos a entrevista aos voluntários.
Na fase 2) recolhemos, em segundos, os tempos de resposta para obten-
ção de dados estatísticos.

b) Teste em meio artificial
A nossa amostra foi constituída por oitenta e nove voluntários utilizadores 
de mapas; quarenta e cinco voluntários fizeram o teste a iniciar com o 
sistema SO seguido do modelo Convencional (sequência feita pelo grupo 
que denominámos A) e quarenta e quatro voluntários fizeram o teste pela 
sequência inversa (Convencional e depois SO, sequência feita pelo grupo 
que denominámos B).
Para o grupo A a nossa amostra de ambos os sexos, era constituída por 
idades compreendidas entre os onze e os sessenta e dois anos, com níveis 
de escolaridade situados entre o 6º ano do nível secundário e o doutora-
mento, residentes na área metropolitana do Porto.
Para o grupo B a nossa amostra de ambos os sexos, foi constituída por 
idades compreendidas entre os onze e os cinquenta e cinco anos, com 
níveis de escolaridade situados entre a quarta classe antiga (4º ano do ní-
vel secundário) e o mestrado, residentes na área metropolitana do Porto.
O teste desenrolou-se em três fases no mesmo local: 1) no interior do 
Atelier da Imagem, onde foi feito explicado o teste, dadas as instruções 2) 
seguidamente efetuámos o teste; 3) fizemos a entrevista aos voluntários.
Na fase 2) recolhemos, em segundos, os tempos de resposta para obten-
ção de dados estatísticos. 

2.4. ENCERRAMENTO DA COLETA DE DADOS
A decisão de encerrar o aumento da amostra depende dos objetivos da 
pesquisa. Nesta investigação, a recolha de dados foi feita até considerar-
mos que estava saturada para fundamentar a nossa abordagem. A reco-
lha de dados tem continuidade, até não ser mais relevante para o foco da 
pesquisa (MCMILLAN et al., 2009). Podemos citar duas ocorrências, uma 
nos testes em meio artificial e a outra no utilizador do mapa em terreno.

2.4

L&M – O Atelier da Imagem, 
Lda, situada no centro histó-
rico do Porto, constituída há 
vinte anos a esta parte (2013), 
com objeto social do design de 
comunicação tendo constituí-
do sociedade Maria Alfreda e 
Luisa do Valle (candidata desta 
investigação). Neste espaço 
foram desenvolvidos trabalhos 
para esta investigação, tais 
como os testes de terreno e 
em meio artificial, marca SO 
e levantamentos de informa-
ções e materiais.
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2.5. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS
Nesta investigação esteve patente uma questão que se foi tornando mais 
explícita à medida que a investigação avançou e que gostaríamos de re-
ferenciar. Essa questão tem a ver com a candidata a esta tese, Luisa do 
Valle, que constituiu a gerência do Atelier da Imagem, lda, empresa essa, 
que com a sua orientação, fez o mapa turístico da cidade do Porto para a 
CMP. Na Introdução, p.4 e 5, são referidas as questões de proximidade da 
candidata à cidade e ao mapa.

2.6. SUMÁRIO
Para esta investigação, selecionámos um método combinado de dois pa-
radigmas, o qualitativo e o quantitativo.
Por um lado, no paradigma qualitativo auferimos da observação, da aná-
lise de mapas, das notas de campo e das entrevistas, que nos permitiu 
interpretar os materiais que pretendíamos analisar e o comportamento 
com o contato direto das pessoas. Dentro deste contexto, recorremos à 
etnografia como metodologia para proporcionar não só a proximidade 
com a prática humana, para compreendermos as suas competências no 
terreno, assim como para a interpretação das imagens que constituíram a 
nossa intenção num processo que requer intuição, criatividade e método.
Por outro lado, no paradigma quantitativo utilizámos os questionários e a 
estatística como instrumentos.
Este modelo difere, em relação ao qualitativo, pela capacidade de confir-
mação de dados permitindo testar as hipóteses colocadas. Possibilitou-
-nos trabalhar material quantificável e passível de ser medido. Para tra-
balharmos os resultados nos questionários e testes de terreno e em meio 
artificial, utilizámos numa primeira fase a estatística descritiva e numa se-
gunda aplicámos técnicas de inferência estatística para a comparação de 
médias em populações homogéneas, estatisticamente com a nomeação 
de normal (GUIMARÃES et al., 1997).



48SO – Sistema de Orientação
um sistema que incrementa
a velocidade de leitura
nos mapas turísticos:
estudo aplicado ao contexto
da cidade do porto



49
Capítulo 3
Análise de mapas
Análise 1



50SO – Sistema de Orientação
um sistema que incrementa
a velocidade de leitura
nos mapas turísticos:
estudo aplicado ao contexto
da cidade do porto



51
Capítulo 3
Análise de mapas
Análise 1



52SO – Sistema de Orientação
um sistema que incrementa
a velocidade de leitura
nos mapas turísticos:
estudo aplicado ao contexto
da cidade do porto



53
Capítulo 3
Análise de mapas
Análise 1

3.1. ANÁLISE 1
        OBSERVAÇÃO DE QUATROCENTOS MAPAS

Este Capítulo 3 intitulado Análise de mapas, é constituído por três análi-
ses: Análise 1, que consiste na observação de quatrocentos mapas – Aná-
lise 2, aborda os Intervenientes no mapa turístico (cliente, autor e utili-
zador do mapa) – Análise 3, á a análise dos mapas de Manhattan, Paris e 
Londres. No final destas três análises, são apresentados os dados neste 
mesmo capítulo em Dados das Análises, da p.80 à p.153. As três análises e 
respetivos dados, foram o impulso para o projeto desenvolvido para esta 
tese – o sistema SO, que é apresentado a seguir no Capítulo 4.s

Análise 1:
Esta análise, teve como objetivo observar mapas em papel relacionados 
com o turismo dos cinco continentes (ver: Fig. 3.1) e a partir deles identi-
ficar elementos gráficos que incrementassem a velocidade de leitura nos 
mapas. Esta observação foi feita conforme a metodologia apresentada no 
Capítulo 2, p.36 e 37.

Fig. 3.1
[Mapa dos cinco continentes em cinco cores]
Deles foram recolhidos os quatrocentos
mapas turísticos para observação.América Europa África Ásia Oceania
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Apoiámos a Análise 1, no método da análise de imagens criado por Collier 
et al., (1986) que se baseia numa estrutura de análises faseadas em qua-
tro partes:

Na PRIMEIRA FASE a observação dos elementos que se pretendem ana-
lisar é feita através de uma perceção espontânea, sensitiva e como um 
todo, sem detalhe registando por escrito as questões globais que esta 
observação originou durante o seu processo. 

Na SEGUNDA FASE precede-se a uma inventariação é feita por categorias 
que reflitam e vão ao encontro do foco da investigação.

A TERCEIRA FASE torna-se mais seletiva em relação aos elementos ana-
lisados. Estes devem ser mais direcionados para o que se pretende en-
contrar, retirando da análise informação possível de ser convertida em 
gráficos ou tabelas de foro estatístico.

Na QUARTA FASE e última, procuram-se significados resultantes da análi-
se dos elementos e registam-se conclusões provenientes do contexto glo-
bal da investigação.
De modo sumário, as fases abordadas por Collier et al. podem conver-
ter-se nos seguintes percursos; iniciar a pesquisa no terreno através de 
um processo aberto, seguidamente inventariar os elementos recolhidos, 
prosseguir com a análise desses elementos e por fim concluir o que neles 
foi encontrado de modo global.

Baseados neste método, interpretamos o seguinte para a nossa Análise 1:

– PRIMEIRA FASE – observação geral dos quatrocentos mapas –
observámos os mapas pelo seu todo, globalmente, estando atentos à pri-
meira impressão, no que diz respeito à forma e conteúdo. Mantivemo-nos 
recetivos à primeira impressão por eles causada, esperando disso orienta-
ções para a nossa investigação.
Quando se olha para um mapa, o que chama primeiramente a atenção é o 
que é retido espontaneamente – a imagem formada por grupo de signos, 
como as cores, as formas, texturas e tonalidades. A mensagem advém 
apenas no final desse encadeamento visual (TUFTE, 1998).
Podemos concluir que, se os signos permitirem uma interpretação rápida, 
a mensagem ocorre com maior rapidez. Para além da capacidade espon-
tânea que o ser humano tem de aprender e utilizar uma linguagem sim-
bólica (DUTTON, 2009).
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Tomámos notas dos elementos que achámos que poderiam incrementar 
a velocidade de leitura, ou de outra forma, os elementos que poderiam 
proporcionar uma redução no tempo de procura de um mapa. Desenhá-
mos e escrevemos hipóteses que desta observação nos sugerissem que 
incrementavam a velocidade de leitura.

– SEGUNDA FASE – critérios de escolha para os quatrocentos mapas –
nesta fase, organizámos parâmetros para selecionarmos os mapas segun-
do sete critérios:
1 – mapa geográfico projetado para turistas, mas que pode igualmente 
ser utilizado por outros;
2 – formato transportável pelo utilizador e em papel;
3 – emitido por entidades públicas ou privadas entre 2000 e 2013;
4 – urbano ou rural;
5 – desenhado com os seguintes recursos:
desenhos, fotografias, textos explicativos e outras informações de refe-
rência (distâncias, escalas, percursos);
6 – que utilize um sistema simbólico para comunicar com o turista
(exemplo: “P” para parque, ”i” para informação);
7 – se o conteúdo varia conforme a intencionalidade do emissor do mapa, 
isto é; os destinos são os locais para onde os turistas se deslocam. Estes 
locais têm necessidades a satisfazer ao turista e que estão relacionadas 
com a estadia (alojamento, alimentação e o transporte) e também com 
os motivos dessa estadia que podem ser; a saúde (tratamentos), negócios 
(congressos), educação (estudos), desporto (futebol), cultura (exposições), 
descanso (termas), visita a família e amigos, férias, compras, entre outros.

Existem categorias de mapas quanto ao conteúdo, que também observá-
mos, tais como os de estradas, ferrovias, demográficos, políticos, étnicos, 
alimentares, climáticos, de orientação, surrealistas, de humor, de fetiches, 
imaginários, de histórias, galáxias. Quanto aos materiais eles eram distin-
tos, impressos em vinil, tela, seda, madeira ou pedra (ver: Fig. 3.2 à 3.7, 
p.56 e 57).

No entanto, limitámos o nosso objeto de estudo ao mapa caracterizado 
pelos sete critérios aqui definidos (ver: Fig. 3.8 à 3.15, p.58 e 59).
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Fig. 3.2 [Mapa em papiro] retirado do túmulo de Rameses IV.
 (BARBER, 2005, p. 15)

Fig. 3.3 [Mapa em tapeçaria]
In Museu Coleção Berardo – Mappamundi.
Lisboa: Coleção Berardo, 2011. p.39.

Fig. 3.4 [Mapa em Seda e plástico]
In Museu Coleção Berardo – Mappamundi. 
Lisboa: Coleção Berardo, 2011. p.72.
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Exemplos de mapas sobre 
suportes, tais como, o papiro, 
tapeçaria, tecido, vinil, pedra 
e pele humana.

Fig. 3.5  [Mapa em acrílico sobre vinil (pormenor)]
In HARMON, C. – You are here.
New York: Princeton Architectural Press, 2004. p.112.

Fig. 3.7 [Mapa sobre pele humana]
In Museu Coleção Berardo – Mappamundi.
Lisboa: Coleção Berardo, 2011. p.77.

Fig. 3.6 [Mapa sobre pedra] da Babilónia, 600 a.C.
(BARBER, 2005, p. 17)
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Fig. 3.8 [Mapa de ruas London A-Z] Londres

Fig. 3.10 [Mapa de percursos (floresta, parques e reservas naturais)] Bélgica

Fig. 3.11 [Mapa de percursos 
(autocarros do município
de Londres)] Londres

Fig. 3.9 [Mapa de compras] Barcelona

Fig. 3.12 [Mapa de hotelaria] Porto
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Exemplos de mapas dirigidos 
igualmente ao turista, ven-
dendo serviços ou produ-
tos específicos; hotelaria, 
compras, ruas, percursos 
pedestres, de bicicleta e de 
veículos automóveis, também 
incluídos na nosso estudo.

NOTA:
Os mapas das Fig. 3.8 à 3. 15, 
foram adquiridos em lojas
das cidades que lhes
correspondem.

Fig. 3.13 [Mapa de percursos (pedestres e bicicleta)] Lisboa

Fig. 3.14 [Mapa de percursos (estradas)] Salamanca

Fig. 3.15 [Mapa de percursos
(autocarro panorâmico)] Porto
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– TERCEIRA FASE – tipos de análise dos quatrocentos mapas selecionados –
nesta fase estruturámos onze elementos para análise, com a finalidade de 
identificar elementos gráficos que incrementariam a velocidade de leitura 
nos mapas. Os elementos para análise foram os seguintes:

1 – data:
a data do mapa;
2 – origem:
a sua proveniência pública ou privada;
3 – cor: qual a cor nas linhas onde estão escritos os nomes das ruas, a cor 
dos pontos de interesse, das águas, dos jardins e cemitérios, entre outros 
elementos;
4 – texto:
qual a espessura da letra, o tamanho, a cor, o espacejamento entre ca-
racteres, o texto do nome das ruas se com ou sem serifa (p.112), as 
maiúsculas e as minúsculas, entre outros (ver: Fig. 3.16);
5 – pontos de interesse:
se estes existem, e como estão representados no mapa; se em cor plana, 
em 3D ou em imagem fotográfica (ver: Fig. 3.17);
6 – legendagem dos pontos de interesse:
se o nome dos pontos de interesse era o mesmo na legenda e no mapa, 
ou não;
7 – iconografia:
qual as cores dos ícones na legenda e no mapa, e se estas correspondem 
no mapa. Se a iconografia é legendada;
8 – material:
em que materiais são feitos os mapas;
9 – acabamento:
que tipo de acabamento têm;
10 – formato:
qual a dimensão quando o mapa está aberto e fechado;
11 – dobragem:
como se dobram e se se dobram (ver: Fig. 3.18).
O critério para a escolha destas categorias inseridas no design de comu-
nicação, sendo esta a área de conhecimento central na investigação, que 
nos permitissem identificar elementos que incrementassem velocidade.

– QUARTA FASE – Dados/Conclusões das análises dos quatrocentos mapas 
selecionados –
Nesta fase elaborámos uma apreciação global dos elementos colocados 
para análise, e assinalarmos os dados obtidos desta Análise 1, que vão 
estar registados nos Dados das Análises neste mesmo Capítulo 3.
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Três exemplos, dos onze
que escolhemos para análise:

NOTA:
Os mapas das Fig.s 3.16, 3.17 e 3.18, 
foram-nos enviados pelos postos
de turismo das cidades
que lhes correspondem.

Fig. 3.17
[Pontos de interesse]

Mapa de Paris

Fig. 3.18 [Dobragem em zigue-zague] Mapa do Rio de Janeiro

Fig. 3.16 [Texto (nome de ruas)] Mapa de Zurique
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3.2. ANÁLISE 2
        INTERVENIENTES NO MAPA TURÍSTICO

Após a Análise 1 feita aos quatrocentos mapas turísticos onde observá-
mos os elementos gráficos que poderiam interferir na velocidade de lei-
tura dos mapas, levantámos novas questões. Estas, foram direcionadas a 
três intervenientes relacionados com a elaboração dos mapas turísticos e 
influenciadores desse instrumento. Eles são o cliente, o autor e o utiliza-
dor. As questões colocadas foram as seguintes:

– CLIENTE, considerámos o município público na área turística, na qual se 
inserem os técnicos de turismo (ver definição na p.66).
A questão colocada foi: o que tem o cliente a dizer através da experiência 
diária do posto de turismo, sobre o utilizador e, quais as indicações que 
dá ao autor dos mapas (quem desenha o mapa) quando lhe solicita esse 
trabalho?

– AUTOR, considerámos quem desenha o mapa turístico (ver definição na 
p.66).
A questão levantada foi: quem é este profissional (autor) e que critérios 
utiliza no desenho dos mapas?

– UTILIZADOR, considerámos o turista, o não-autóctone (ver definição na 
p.67).
A questão levantada foi qual a opinião que ele tem em relação aos mapas 
turísticos que manuseia?

Na literatura consultada não encontrámos informação que nos respon-
desse a estas questões. Como tal, decidimos fazer uma análise em trian-
gulação desses intervenientes – Cliente / Autor / Utilizador, para compa-
ração de dados (FERREIRA et al., 2009).

O utilizador tem a ilusão de que o mapa contém o que é necessário para 
compreender e controlar um determinado domínio. Mas esquecemo-nos 
que o autor participa com a sua confeção e que esta não é necessaria-
mente alinhada com a do utilizador. Os mapas são imperfeitos, feitos pelo 
ser humano e por isso arbitrários (FAWCETT-TANG et al., 2008, p.11).
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Ao binómio, autor / utilizador, junta-se o cliente. Este é quem requisita 
o mapa ao autor e sobre o qual quer ver desenhados os seus objetivos. 
Objetivos esses igualmente desejados pelo autor e pelo utilizador.

4.2.1.
CLIENTE
O turismo é uma atividade que pretende promover a cidade, comunicando 
os seus produtos. Os municípios e as entidades privadas podem estar as-
sociados a organismos que investigam e promovem o turismo. Estes orga-
nismos fornecem informações privilegiadas, tais como dados estatísticos, 
e disso é exemplo a OMT. O cliente, para além de poder ter acesso a esses 
dados, consegue diagnosticar as necessidades e reclamações do turista. 
Este diagnóstico é feito nos balcões de atendimento dos postos de turis-
mo, por parte dos respetivos técnicos. Estes dados, fornecidos por organi-
zações como a OMT, juntamente com os dados fornecidos pelos postos de 
turismo, constituem uma plataforma de trabalho para o desenho do mapa.
Para este trabalho vamos considerar como cliente a CMP e dentro dela o 
departamento de turismo. À imagem de outras entidades, a CMP utiliza 
um mapa da cidade que fornece aos turistas. Esse mapa foi desenhado 
pela candidata a esta tese no Atelier da Imagem (Capítulo 2, p.46). Qui-
semos desta forma saber através da entrevista, conforme descrita no Ca-
pítulo 2 na p.39 e 40, que informação têm para contribuir para a nossa 
investigação.

4.2.2.
AUTOR
Falar do mapa, é falar do seu autor (BARBER, 2005). Barber refere que o 
autor de mapas, considera que a informação a colocar no mapa deve ser 
útil não tendo, que refletir um rigor geográfico. O reflexo desta expressão 
de Barber é a representação da auto-estrada no mapa, ela é uma informa-
ção útil mas não está traçada na proporção correta em relação à realida-
de. É desenhada com mais espessura do que na realidade tem. Este facto 
deve-se, à necessidade que o autor do mapa considerou em proporcionar 
ao condutor uma leitura facilitada. O autor proporcionou uma alteração 
da realidade através do aumento da espessura da linha. O inverso acon-
tece da mesma forma. Elementos que não se queiram destacar, poderão 
ser reduzidos ou até ignorados. Com frequência, os mapas mostram uma 
realidade que não corresponde ao mundo real. As suas características não 

Entrevista:
Fizemos entrevistas aos profis-
sionais de turismo
para colocar as duas questões:
1 – Que reclamações apresen-
tam os turistas quando vêm 
aos postos de turismo, no que 
diz respeito aos mapas?
2 – Que tipo de indicações a 
vossa entidade costuma dar 
ao autor de mapas (designer 
ou outro) na construção do 
mapa da cidade?

Análise de Imagens:
Analisámos mapas de autores, 
registado os dados numa 
grelha com os seguintes 
parâmetros:
– Origem
– Formato
– Papel
– Texto
– Cor
– Pontos de interesse
– Observações

Questionário:
Questionário com dezoito per-
guntas dirigidas aos autores 
dos mapas.
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tentam demonstrar rigor científico, mas igualmente propriedades estéti-
cas e de design. (BARBER, 2005)
É dentro desta temática que queremos recolher informação do autor de 
mapas e de como usufrui do conhecimento já construído até hoje.

4.2.3.
UTILIZADOR
Vamos considerar o utilizador do mapa turístico o não-autóctone. O utili-
zador inclui o visitante, visitante do dia e o turista. Isto, de acordo com a 
última definição adoptada pela ONU – Organização das Nações Unidas de 
1993 (doravante designada por ONU), por recomendação da OMT.
Visitante, é toda a pessoa que se desloca a um local situado fora do seu 
ambiente habitual durante um período inferior a doze meses consecuti-
vos e cujo motivo principal da visita é outro que não seja o de exercer uma 
atividade remunerada no local visitado. Visitante do dia, é todo o visitante 
que não passa a noite no local visitado. “Turista é todo o visitante que pas-
sa pelo menos uma noite num estabelecimento de alojamento coletivo ou 
num alojamento privado no local visitado” (CUNHA, 2009, p.19).

Vamos chamar utilizador, ao turista que usufrui do mapa turístico da ci-
dade que visita.

Quisemos desta forma, fazer a recolha de informação destes três interve-
nientes no mapa turístico que aqui referimos: o cliente, o autor e o utiliza-
dor tratados no Capítulo 3 nos Dados da Análise 2 (p.103 à 126).

Questionário:
Fizemos um questionário
dirigido a utilizadores de 
mapas nacionais e interna-
cionais.
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3.2. ANÁLISE 3
        OBSERVAÇÃO DOS MAPAS DE MANHATTAN,
        PARIS E LONDRES (LEGIBLE CITIES)

Nesta Análise 3, estudámos os mapas de Nova Iorque (zona de Manhattan 
(ver: Fig. 3.19 e 3.20), Paris (ver: Fig. 3.21) e de Londres (ver: Fig. 3.22), 
fazendo estes, parte dos quatrocentos que observámos no início desta 
investigação. Foram onze os elementos que recolhemos para análise (ver: 
Análise 1, p.60), no entanto, mantivemo-nos recetivos a outros elementos 
que pudessem surgir de modo imprevisto e estimular o trabalho que nos 
propusemos criar nesta investigação.

Baseados no método descrito por Collier et al. (1986) que efetuámos para 
a Análise 1, elaborámos as mesmas fases para esta Análise 3, sintetizadas 
no Gráfico 3.1 , p.72 e 73:

– PRIMEIRA FASE – Observação geral dos três mapas –
a observação destes três mapas, incluídos nos quatrocentos referidos na 
Análise 1 tiveram o mesmo percurso que foi abordado. Foram observa-
dos pelo seu todo, globalmente, de modo exploratório quanto à forma e 
conteúdo e tomámos notas dos elementos que achamos que poderiam 
incrementar a velocidade de leitura.

– SEGUNDA FASE – Critérios de escolha dos três mapas –
os mapas foram organizados segundo sete critérios de escolha igualmente 
discriminados na Análise 1 (Cf. Capítulo 3, p.55).

– TERCEIRA FASE – Critérios de análise nos três mapas –
foram estruturados segundo os onze elementos para análise (Cf. Capítu-
lo 3, p.60). No entanto, sentimos necessidade de acrescentar cinco novos 
elementos para análise (ver: p.73 na terceira fase).

– QUARTA FASE – Dados/Conclusões das análises dos três mapas –
elaborámos a apreciação global dos elementos colocados para análise, re-
gistados na análise de dados das três análises, mais à frente neste mesmo 
Capítulo 3, da p.129 à p.153. É na etapa da análise de dados dos três ma-
pas, que a Análise 3 vai registar os elementos de diferenciação em relação 
aos outros mapas analisados.
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Gráfico 3.1
[Fases da análise de imagens de Collier et al.
aplicadas às Análises 1 e 3]
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O mapa de Manhattan escolhido
para apresentarmos os cinco novos 

elementos, foi um guia de trânsito e 
de números de habitação

(ver: Fig. 3.19 e 3.20).
A opção deste mapa, em vez do mapa 

turístico oficial foi pelo fato
deste último conter uma quantidade 

de informação visual que não nos per-
mitia a legibilidade para demonstrar

o objetivo desta Análise 3.

Manhattan
NOTA:

O mapa da Fig. 3.19, foi-nos enviado pelo
posto de turismo da cidade que lhe corresponde.

O mapa da Fig. 3.20, foi adquirido
numa loja da cidade do Porto.

Fig. 3.19 [Mapa turístico de Manhattan]
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Fig. 3.20 [Mapa de Manhattan - guia de trânsito e números de habitação]
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Paris
Fig. 3.21
[Mapa turístico de Paris]

NOTA:
Foi-nos enviado pelo posto 
de turismo da cidade
que lhe corresponde.
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Fig. 3.22
[Mapa de Londres

incluído no modelo
Legible Cities]

[Consult. 10 dez 2012].
Disponível em:

http://www.tfl.gov.uk/microsi-
tes/legible-london/7.aspx

Londres



78SO – Sistema de Orientação
um sistema que incrementa
a velocidade de leitura
nos mapas turísticos:
estudo aplicado ao contexto
da cidade do porto



Capítulo 3
Dados e discussão
da análise de mapas 1, 2 e 3
Dados da análise 1

79



80SO – Sistema de Orientação
um sistema que incrementa
a velocidade de leitura
nos mapas turísticos:
estudo aplicado ao contexto
da cidade do porto

Gráfico 3.2
[Amostra dos quatrocentos 
mapas turísticos, dos cinco 
continentes]
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3.4. DADOS E DISCUSSÃO DA
       ANÁLISE DE MAPAS 1, 2 E 3 

Nesta fase, vamos expor os dados e discutir o que obtivemos das três aná-
lises feitas e explicadas nas páginas antecedentes (p49 à p.78).

3.4.1. Dados da Análise 1
O resultado da nossa amostra dos quatrocentos mapas foi o seguinte:
Europa – 73,25% (293 mapas), América – 12,25% (49 mapas), África – 
6,75% (27 mapas), Ásia – 6,5% (26 mapas), Oceania – 1,25% (5 mapas) 
(ver: Anexo 5).
Esta amostra corresponde a um número inferior relativamente aos pe-
didos que fizemos, numa quantidade de setecentos e seis. O continente 
Europeu revelou um resultado com maior percentagem. Neste continen-
te, o contato com as entidades oficiais foi facilitado devido à ajuda que 
tivemos da Europe Direct (Cf. Capítulo 2, p.36). Esta permitiu-nos obter 
uma listagem de entidades de turismo de cidades europeias. O mesmo 
não aconteceu com os outros continentes apesar da nossa tentativa. Ini-
ciámos o pedido de mapas via e-mail para os postos de turismo. Nos casos 
em que encontrámos dificuldade de resposta, comunicámos via telefone. 
O meio telefónico foi realizado somente para o continente Europeu devi-
do aos custos das comunicações. O telefonema consistia no pedido para 
nos enviarem mapas por correio. Esta possibilidade via telefone aumen-
tou a quantidade de recolha na Europa. Este fato não aconteceu com mais 
nenhum dos outros continentes, para os quais não telefonámos.
Sendo o nosso foco o mapa turístico e sendo a Europa o maior recetor 
e emissor de turismo do mundo (OMT - Organizatión Mundial del Turis-
mo, 2002) encontrámos na Europa um número de mapas turísticos que 
se verificou em maior percentagem do que nos outros continentes (ver: 
Gráfico 3.2), como explicámos na p.42.
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Quanto aos sete critérios de escolha para os quatrocentos mapas (con-
frontar com Análise 1, p.55, segunda fase Collier et al.), cumpriram-se as 
categorias de serem:

1 – mapa geográfico projetado para turistas mas que pode ser igualmen-
te utilizado por outros;

2 – formato transportável pelo utilizador e em papel;

3 – emitido por entidades públicas ou privadas entre 2000 e 2013;

4 – urbano ou rural;

5 – pode ser desenhado com estes recursos:
desenhos, fotografias, textos explicativos e outras informações de refe-
rência (distâncias, escalas, percursos);

6 – utiliza um sistema simbólico para comunicar com o turista
(exemplo: “P” para parque, ”i” para informação);

7 – o conteúdo varia conforme a intencionalidade do emissor do mapa.

Estes foram escolhidos centrando-se no nosso objetivo de identificar ele-
mentos gráficos que incrementassem a velocidade de leitura nos mapas 
turísticos.

Quanto aos onze elementos para análise obtivémos os seguintes dados:

1 – data:
os mapas observados eram datados entre 2000 a 2013;

2 – origem:
os mapas emitidos pelos postos de turismo não mostraram tendência para 
promover grupos privados tais como restaurantes, shoppings, cinemas, lo-
jas, entre outros, embora surgissem casos, que não quantificámos, onde 
esta vertente estava presente. Os mapas de entidades privadas mostravam 
o seu produto de venda, promovendo o consumo de bens, mas também 
o conhecimento da cidade através da promoção da visita de edificados 
públicos ou de utilização de serviços, tal como os mapas dos postos de 
turismo. Os exemplos são mostrados nas Fig. 3.23 à Fig. 3.32 da p.84 à 93.
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3 – cor:
os quatrocentos mapas observados tinham cor;

4 – texto (nome das ruas):
os quatrocentos mapas observados tinham nomes de rua, mas nem todas 
as ruas estavam nomeadas em cima da linha que representa a rua (ver: 
Fig. 3.33, 3.34, 3.35 e 3.36, p.94 à 95);

5 – pontos de interesse:
Encontrámos cinco versões de desenho – pontos de interesse em 3D, em 
2D, em cor lisa plana representando a área do ponto de interesse, repre-
sentado por um número ou pelo nome do ponto de interesse (ver: Fig. 
3.37, 3.38 e 3.39, p.96 à 97);

6 – legendagem dos pontos de interesse:
encontrámos duas versões – mapas com e sem legendagem;

7 – iconografia:
encontrámos duas versões – mapas com e sem iconografia. Quando a ico-
nografia estava presente, tinha cor;

8 – material:
obtivemos mapas impressos em papel convencional mate e brilhante, em 
papel impermeável, papel que não rasga, assim como em acetato (ver: 
Fig. 3.40, 3.41 e 3.42, p.96 à 97);

9 – acabamento:
encontrámos duas versões – mapas com plastificação e com ou sem ver-
niz, ver na Fig. 3.41, p.97 com plastificação;

10 – formato:
encontrámos formatos retangulares e quadrados, a Fig. 3.42, p.97 regista 
um formato quadrado;

11 – dobragem:
encontrámos duas versões – mapas com e sem dobra. Quando dobrado, 
incidia sobre o desenho em zigue zague e recolhia para formato inferior 
ao A5 (ver: Fig. 3.43, 3.44, 3.45 e 3.46, p.98 à 99).

Numa fase inicial da Análise 1 (aos duzentos e vinte e oito mapas) foi feito 
um artigo e uma comunicação de dez minutos no “CIDAG: 2ª Conferência In-
ternacional em Design e Artes Gráficas, de 24 a 26 outubro 2012, em Tomar.
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Fig. 3.23 [Mapa turístico de Paris (lado frente)] NOTA: Foi-nos enviado pelo posto de turismo da cidade que lhe corresponde.

Nas Fig. 3.23 e 3.24, podemos observar que o mapa apresenta a cidade 
através da cultura, transportes, alojamento, restaurantes, serviços, turis-
mo de negócio, avisos para o turista, zonas de informação turística, divi-
são da cidade pelos vinte arrondissements (Cf. p.138), entre outros.
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Fig. 3.24 [Mapa de turístico de Paris (lado verso)]
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Nas Fig. 3.25 e 3.26, podemos observar características semelhantes em 
relação ao grafismo do mapa oficial de Paris (comparar a Fig. 3.23 com 
a Fig. 3.24). Ambos comunicam os pontos de interesse, no entanto, o da 
Fig. 3.25 e 3.26 não possui informação complementar sobre esses pontos 
ou outros serviços da cidade, através de uma legendagem ou iconografia. 
O mapa evidencia a localização geográfica da entidade Printemps.

Fig. 3.25 [Mapa de Paris, entidade Printemps (lado frente)]. NOTA: foi trazido, por um turista, da cidade que lhe corresponde.
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Fig. 3.26 [Mapa de Paris, entidade Printemps (lado verso)]
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Fig. 3.27 [Mapa turístico do Porto, posto de turismo (lado verso)] NOTA: Foi-nos enviado pelo posto de turismo da cidade que lhe corresponde.

Nas Fig.s de 3.27 a 3.31 está representado o mapa da cidade do Porto (feito 
pelo Atelier da Imagem (2.4, Cf. p.46) mas utilizado por entidades diferentes; 
pela CMP (Departamento de Turismo) para quem o mapa foi desenhado 
(ver: Fig. 3.27), e por mais três entidades que utilizaram o mesmo mapa mas 
fizeram alterações de acordo com os seus interesses, como se pode ver – No 
mapa da Fig. 3.28, foi retirada a iconografia, as zonas temáticas e o nome 
dos pontos de interesse junto às ilustrações, assim como a sua respetiva le-
genda, deixando somente a ilustração do edificado. Colocaram em desenho, 
os serviços que vendem; como os percursos de autocarro, comboio, barco, 
entre outros.
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Fig. 3.28 [Mapa do Porto, entidade privada Living Tours] NOTA: adquirido numa loja da cidade do Porto.
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Fig. 3.29 [Mapa do Porto, entidade privada não identificada] NOTA: adquirido numa loja da cidade do Porto.

– Na Fig. 3.29, foi retirada a legenda dos pontos de interesse, esta que tem 
por objetivo descrever o ponto de interesse e dar a sua coordenada para o 
localizarmos no mapa. Foram acrescentados outros pontos de interesse em 
relação aos que vêm no mapa turístico do Porto; bares, cafés, restaurantes, 
entre outros.
– Na versão da Fig. 3.30, só estão presentes as ruas, o rio, lagos e jardins, 
e foram retiradas as outras referências direcionadas ao turista tais como; 
pontos de interesse, iconografia, zonas temáticas, entre outros.
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Fig. 3.30 [Mapa do Porto, entidade público-privada (CMP e Porto Lazer E.E.M.)]
NOTA: adquirido no posto de turismo da cidade do Porto, no local onde esta entidade coloca folhetos
que promovem atividades da cidade.
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Fig. 3.31 [Mapa do Porto, entidade privada Armazéns Marques Soares (Lado verso)]
NOTA: adquirido diretamente nos Armazéns Marques Soares.

– Na Fig. 3.31, foram retirados os parques de estacionamento, deixando 
somente os que estão ao pé dos Armazéns Marques Soares. Os ícones 
que representam esses parques foram aumentados, para atrair o utiliza-
dor aos Armazéns Marques Soares. Esses parques com a iconografia au-
mentada estão assinalados na Fig. 3.31 com uma seta branca.
– Na versão da Fig. 3.32, o mapa do Porto refere com destaque zonas da 
cidade (retangulo de cor azul) e a localização do El Corte Inglés, em cima 
de uma base de mapa com ruas, rio e jardins.
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Fig. 3.32 [Mapa do Porto, entidade privada El Corte Inglés (Lado frente)]
NOTA: adquirido diretamente no El Corte Inglés.
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Fig. 3.33 [Mapa turístico de Tarragona]

Fig. 3.34 [Mapa turístico de Copenhagen]
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Fig. 3.35 [Mapa turístico de Dublin]

Fig. 3.36 [Mapa de ruas London A-Z]

Estas figuras são exemplos
do texto no nome das ruas.

NOTA:
Os mapas foram trazidos,
por turistas, das cidades
que lhe correspondem.
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Fig. 3.37 [Mapa turístico do Porto]
Pontos de interesse representados com ilustração a 3D.

Fig. 3.40 [Mapa do Porto] Material impermeável e que não rasga.

Fig. 3.38 [Mapa turístico de Dusseldorf]
Pontos de interesse representados com uma mancha de cor.
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Fig. 3.39 [Mapa turístico de Katowice]
Pontos de interesse representados com números.

Fig. 3.41 [Mapa do Toronto] Papel com acabamento de plástico brilhante. Fig. 3.42 [Mapa de Dachau] Papel e acetatos transparentes.

NOTA: Os mapas da Fig. 3.37 e 3.38 foram-nos 
enviados pelo posto de turismo da cidade que lhes 
correspondem. O mapa da Fig. 3.40, foi adquirido 
na feira do livro da cidade do Porto e os mapas das 
Fig. 3.39, 3.41 e 3.42, foram trazidos por um turista 
das cidades que lhes correspondem.



98SO – Sistema de Orientação
um sistema que incrementa
a velocidade de leitura
nos mapas turísticos:
estudo aplicado ao contexto
da cidade do porto

Fig. 3.43 [Mapa de Istambul] Papel dobrado em pop-up, contracolado em cartolina.

Fig. 3.44 [Mapa de Atenas] Papel dobrado em zigue zague, organizados por tema.
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Fig. 3.45 [Mapa turístico do Mónaco] Embalagem em cartolina alto brilho, com oito mapas de bolso em papel e por tema.

Fig. 3.46 [Mapa turístico de Katowice]
Capa em cartolina alto brilho, com o mapa contra-colado e em formato desdobrável.

NOTA: O mapa da Fig. 3.43
foi adquirido numa loja da 
cidade do Porto, o mapa da 
Fig. 3.45 foi enviado pelo 
posto de turismo, da cidade 
que lhe corresponde. O mapa 
das Fig. 3.44 e 3.46, foi trazido 
por um turista da cidade que 
lhe corresponde.
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Fig. 3.47       [Mapa turístico do Porto Convencional] - desenho original feito para a CMP.

O mapa desta Fig. 3.34, é o mapa
Convencional, que é o original.
Os mapas das Fig. 3.35, 3.36 e 3.37,
são iguais a este original, mas
com as seguintes modificações:
1 – a COR do rio em vez de azul é verde; 
2 – os TEXTOS em vez de estarem
em minúsculas estão em maiúsculas;
3 – foram retirados os
PONTOS DE INTERESSE.

O objetivo foi observarmos a alteração 
destes elementos gráficos e ponderar
se eles podiam ou não, colaborar na 
incrementação da velocidade
de leitura no mapa.

Fig. 3.48 [Mapa turístico do Porto Convencional] 
cor do rio Douro em verde, em vez de azul.
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Fig. 3.49 [Mapa turístico do Porto Convencional] 
sem pontos de interesse.

Fig. 3.50 [Mapa turístico do Porto Convencional] 
com todos os textos em maiúsculas.

Encontrámos 3 elementos gráficos presentes nos quatrocentos mapas:
a cor;  o texto (nome das ruas) e os pontos de interesse. Resolvemos fazer 
um ensaio com o mapa do Porto em que alterámos esses três elementos 
gráficos e registámos o resultado, aqui expresso nas Fig. 3.34 à Fig. 3.37
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3.4.2. Dados da Análise 2
Após os dados obtidos anteriormente na Análise 1, surgiram novas ques-
tões em relação a três intervenientes relacionados com a confeção do 
mapa; o cliente, o autor e o utilizador de mapas turísticos (ver: Gráfico 
3.3). Construímos um plano para recolher informações a estes três inter-
venientes, através dos instrumentos descritos no Capítulo 2 da metodo-
logia (2.2.2., p.32).

Gráfico 3.3
[Triangulação
Cliente – Autor – Utilizador]
desenvolvida nesta Análise 2.
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3.4.2.1. Cliente
Decidimos colocar duas questões a dez técnicos de turismo da CMP para 
apurarmos a nossa dúvida.

Quanto à questão 1 – Que reclamações apresentam os turistas quando 
vêm aos postos de turismo, no que diz respeito aos mapas?
As respostas apontaram para este resultado:
– Quanto ao mapa oficial do Porto os turistas pediram para “sinalizar com 
mais destaque a linha de metro”.
Quando se referiam ao mapa emitido pelo El Corte Inglés que circula na 
cidade, apresentaram três reclamações; a “ausência de marcação dos 
postos do turismo”, o “pouco detalhe em relação às ruas” e a “ausência 
de muitas delas” (VALLE, 2013b).

Quanto à questão 2 – Que tipo de indicações a vossa entidade costuma 
dar ao autor de mapas (designer ou outro) na construção do mapa da 
cidade?
As respostas apontaram para este resultado:
– As indicações são “decorrentes do diagnóstico das necessidades do tu-
ristas que é feito ao balcão dos postos de turismo” por parte dos técnicos 
de atendimento (VALLE, 2013b).
Interpretámos nesta resposta aberta, de acordo com a experiência adqui-
rida anteriormente com a CMP durante a realização do mapa turístico do 
Porto feito pelo Atelier da Imagem, que as indicações incluíam igualmen-
te; o formato do papel para ser transportável, a indicação dos postos de 
turismo, os pontos de interesse referenciados com destaque, a colocação 
de um glossário com as ruas da cidade, a utilização da cor verde como 
ambiente cromático predominante devido à cor do logotipo da CMP e a 
colocação de produtos do turismo como por exemplo o PortoCard. Estes 
contributos foram dados pela CMP durante o desenvolvimento do mapa 
de turismo (ver: Fig. 3.50, p.101).



107 Capítulo 3
Dados e discussão
da análise de mapas 1, 2 e 3
Dados da análise 2

1

4

5

2

3
Fig. 3.51
[Mapa turístico do Porto]
as indicações do cliente para 
o autor:
1 – formato transportável;
2 – ambiente cromático verde;
3 – pontos de interesse com 
destaque;
4 – produto PortoCard;
5 – glossário com as ruas da 
cidade.
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3.4.2.2. Autor – questionário
Fizemos um questionário a onze autores de mapas turísticos conforme des-
crito na metodologia, na p.42. A nossa amostra foi constituída por idades 
entre os trinta e sete e os cinquenta e nove anos. Três autores são do sexo 
feminino, sete do sexo masculino e uma não respondeu (ver: Gráfico 3.4). 
Os autores eram provenientes das cidades de Copenhaga, Dusseldórfia, Lié-
ge, Linz, Nurembergue, Paris, Roterdão, Sheffield, Turim, Zagrebe e Zurique.

PERGUNTAS:
1 – Qual o seu nível de ensino?
Obtivémos dez respostas e um não respondeu: um era técnico de design, um enge-
nheiro cartógrafo, um com bacharelato e vinte e seis anos de experiência como de-
signer profissional, dois licenciados, um que possuía um certificado especializado de 
secundário, um com frequência em dois anos de informática, dois que frequentaram 
academia de belas artes e um com o grau equivalente ao Abitur 3.1.

2 – A sua formação académica educou-o para ser um designer gráfico?
Dois autores afirmaram ter formação de designer gráfico, sete afirmaram não possuir 
formação para isso (mas que tiveram formações na empresa onde trabalharam nas 
áreas de fotografia, grafismo, trabalhos para estúdios de design privados ou até mesmo 
“aprendendo sozinho”). Dois autores não responderam à questão (ver: Gráfico 3.5).

3 – Tipo de trabalhos realizados
a) Realização de um grafismo global (mapa completo)
Nesta questão, sete autores afirmaram ter realizado um grafismo global e qua-
tro afirmaram não terem realizado (ver: Gráfico 3.6).

b) Ilustrações de monumentos
Quanto às ilustrações de monumentos, seis autores já realizaram e cinco afir-
maram não ter realizado. Dos que responderam negativamente disseram que; 
as ilustrações não foram pedidas pelo cliente, ou então, que deixaram esse 
trabalho para os designers do turismo ou para os ilustradores que conseguis-
sem um tipo de ilustração mais adaptado ao mapa.

c) Design de ícones
Nove autores afirmaram ter realizado o design de ícones e dois responderam 
negativamente.

d) Mapa offset
Nesta questão, cinco autores afirmaram ter realizado um mapa offset e um 
autor nunca ter realizado. Um, não respondeu à questão e quatro não enten-
deram a questão.

3.1

Abitur são exames finais 
depois do ensino secundário 
que permitem o ingresso ao 
ensino universitário.

Gráfico 3.4
[Idade e sexo]

Gráfico 3.5
[Pergunta 2]

Gráfico 3.6
[Pergunta 3 a)]
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e) Fotografias integradas no mapa
Três autores responderam afirmativamente a esta questão e sete responde-
ram negativamente e um não entendeu a questão. As razões que colocam 
para não terem realizado mapas com fotografias integradas foi porque o de-
partamento de marketing ou o posto de turismo eram os responsáveis por 
elas, consideram também que os ícones e vinhetas são mais vivas, e que as 
fotografias podiam esconder alguns detalhes do mapa.

f) Arte final
Nove autores afirmaram ter realizado artes finais e dois autores não realiza-
ram pois não era exigência do cliente.

g) Mapas distribuídos em locais de interesse
Oito autores responderam que trataram da distribuição e dois autores não, 
pois não lhes cabia essa tarefa e também porque os mapas eram para a web. 
Um não respondeu à questão.

h) Outras questões
Não obtivemos respostas.

4 – Desenhou as estradas por outros mapas ou utilizou um desenho específico? 
Sete autores confirmaram ter utilizado a base de outros mapas para a confeção do 
seu. Para isso adquiriram autorizações ou utilizaram mapas oficiais do governo e adap-
taram o desenho à sua necessidade. Quatro afirmaram utilizar desenhos específicos.

5 – Quais os programas utilizados para desenhar o mapa da cidade?
Adobe Illustrator (sete autores), Adobe Photoshop (quatro autores), com duas fre-
quências surgiram os programas de apoio como o AutoCad, Indesign e Bentley Mi-
croStation-CAD, com apenas uma frequência foram referidos o Macromedia Freehand 
MX, Suite Corel Draw, Geomedia, Intergraph Mappublisher, MappaTo e Mapinfo.

6 – Desenhar mapas é a sua especialidade, ou trata-se de um trabalho isolado?
Dos onze autores, seis tinha essa especialização e cinco fizeram um trabalho isolado 
(ver: Gráfico 3.7).

7 – Usa critérios específicos para a escolha das cores?
Nove dos onze autores afirmaram ter utilizado critérios específicos (sem os referir) 
para a escolha das cores apesar de não os terem nomeado. Dois afirmaram não ter 
critérios para a escolha. Um deles justifica que o critério que utilizou foi a combina-
ção de cores que o cliente escolheu.

8 – Escolha uma cor que tenha utilizado e explique o porquê dessa escolha.
As cores mencionadas foram o vermelho, azul, verde e “rosa brilhante”. O vermelho 
para edifícios públicos para sublinhar a sua importância e facilitar a localização. Azul 
para simbolizar a água. Verde para parques/áreas verdes. E o “rosa brilhante” referido 
por um dos autores, para se destacar do fundo e dar uma sensação mais contempo-
rânea à informação.

Gráfico 3.7
[Pergunta 6]
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9 – Utilizou algum estudo específico para a construção do mapa ou realizou esse 
projeto apenas com a formação académica, intuição ou experiência?
Seis autores afirmaram ter realizado um estudo para a construção do seu mapa, tan-
to através de cartógrafos, pesquisas, estudos de mercado e experiências de mercado. 
Os restantes cinco utilizaram a sua formação académica, intuição, experiência, feed-
back dos representantes de vendas.

10 – O mapa estava preparado para impressão em papel ou em formato digital?
Seis autores prepararam o seu mapa para impressão em papel e um preparou para 
formato digital. De referir que, quatro autores preparam para impressão em papel e 
formato digital.

11 – O que pensa do futuro dos mapas de papel?
Seis autores consideraram que a sua produção vai diminuir. Um não responde por 
achar não possuir experiência suficiente e outro considerou que se irão precisar de 
mais. Os restantes três, consideraram que os mapas de papel em relação aos digitais 
têm um propósito diferente; algumas vantagens como o tamanho, o preço e a afetivi-
dade. Um autor referiu que o mapa terá o seu ciclo de vida terminado entre os próxi-
mos vinte a trinta anos, pois será utilizado enquanto a geração pré-digital estiver viva.

12 – Quais as diferenças que encontra entre mapas de papel e mapas digitais?
As diferenças referidas são a interatividade, personalização, flexibilidade, informa-
ção, zoom e atualização que os mapas digitais oferecem aos consumidores. Quanto 
aos mapas de papel, são mais simples de utilizar, mais baratos, com escalas que os 
ecrãs dos digitais não oferecem e podem ser usados quando os utilizadores se en-
contrarem offline.

13 – Aquando da escolha do tipo de letra e do tamanho (de legendas ou outras 
informações) prestou especial atenção ao conforto de leitura para o utilizador?
Nesta questão os onze autores concordaram que se deve ter especial atenção ao 
utilizador. Consideraram o conforto, como um fator importante a ter em conta, ou 
deixaram esse aspeto nas mãos de designers experientes, ou ainda, têm escalas pró-
prias e ângulos que tornam a leitura mais facilitada.

14 – Tinha outros profissionais a ajudar quando realizou o mapa?
(Se sim, em que área?)
Quatro autores afirmaram não ter recorrido a ajuda para a realização do mapa, um 
não respondeu e seis confirmaram a ajuda. Dos que responderam afirmativamente, 
a ajuda foi de cartógrafos, designers gráficos, gestores de produtos, anunciantes, co-
legas, designer urbanístico, especialistas em sinalização e artworking (um desenha-
dor técnico) (ver: Gráfico 3.8).

15 – Quais são os principais problemas que encontra num mapa de papel?
Nesta questão foram referidos estes problemas; a escala, as atualizações que são 
apenas efetuadas uma vez por ano, falta de informação adicional, tamanho físico, 
desgaste e o facto de que para terem muita informação tem de se acrescentar igual-
mente ao tamanho. Um autor não respondeu à questão e outro diz que não sabe.

Gráfico 3.8
[Pergunta 14]
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16 – Quais são os principais problemas que encontra num mapa digital?
Nesta questão foram referidos por dez autores (um não respondeu) os seguintes pro-
blemas; a demora na atualização de mapas, o preço a pagar pela aplicação, o colapso 
de energia elétrica, a sensibilidade à humidade e congelamento e o tamanho reduzido.

17 – Quem propôs os lugares que aparecem indicados no mapa turístico?
Sete autores afirmaram que é o posto de turismo da cidade, um autor afirmou que 
escolhe por ter nascido na cidade e conhece pontos que considera interessantes. Dois 
autores afirmaram fazer pesquisas no terreno para integrarem lugares no mapa.

18 – Considerações importantes
A maioria dos autores enviou links de acesso a mapas realizados por eles e mostra-
ram-se disponíveis para fornecer mais informações se necessário. De referir, que um 
deles considerou que mapstyles mudam tal como a moda e os consumidores estão 
mais interessados em obter mais atrações.
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3.4.2.3. Autor – análise de imagens
Concomitantemente ao questionário que acabamos de expor, analisámos 
os mapas desenhados por esses autores de mapas de turismo, das onze 
cidades que recolhemos. A análise dos mapas refletiu diferenciações nas 
linguagens gráficas que usaram e nos materiais, no entanto, surgiram as 
seguintes semelhanças: 

1 – origem:
Os mapas foram recolhidos nos postos de turismo das cidades correspon-
dentes aos autores.
2 – formato:
Dez dos mapas quando abertos eram retangulares na horizontal, um era 
retangular na vertical. A medida maior encontrada desse retângulo, foi de 
70cm. Quando dobrados recolhiam para um formato com a maior medida 
de 20,5 cm (inferior ao formato A5).
3 – papel:
Dez mapas eram em papel Couché branco e um em papel IOR, oito de 
acabamento mate e os restantes em brilhante. A gramagem encontrada 
foi de 100 gramas 3.2 para dez mapas e de 80 gramas para um mapa.
4 – texto (nome das ruas):
Os onze mapas tinham texto (nome das ruas) sem serifa 3.3, a preto, e 
sobre uma linha de fundo branco, aparecendo algumas variações no de-
senho da linha das ruas que se diferenciavam com cores claras, amarelo, 
laranja e cinza. Considerámos três tamanhos de linhas de ruas (grandes, 
médias e pequenas) e observámos que o tamanho de letra maior regista-
do era de 11 pontos e a menor de 4 no sistema de medida em pontos 3.4.
5 – cor:
Nos onze mapas a cor utilizada para a flora era o verde e nos rios e simi-
lares o azul.
6 – pontos de interesse:
Os onze mapas tinham os pontos de interesse assinalados.

As figuras seguintes, Fig. 3.52 à 3.59, mostram pormenores dos mapas ana-
lisados.

3.3

Serifa, são pequenos traços
(aqui assinalados a vermelho) 
que as letras podem ter nas 
suas extremidades, como 
acontece com a letra Times.

T –  sem serifa

T – com serifa

T

3.2

Esta medição foi feita por 
comparação de tato com o ca-
tálogo de papel Couché Presto 
Silk da empresa Sappi.

3.4

Feita através do programa 
Adobe Illustrator CS6.
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Fig. 3.52 [Mapa turístico de Linz] NOTA: foi trazido por um turista da cidade que lhe corresponde.

Fig. 3.53 [Mapa de Copenhaga] NOTA: foi trazido por um turista da cidade que lhe corresponde.
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Fig. 3.54 [Mapa turístico de Roterdão] NOTA: foi trazido por um turista da cidade que lhe corresponde.

Fig. 3.55 [Mapa turístico de Dusseldórfia] NOTA: foi-nos enviado pelo posto de turismo da cidade que lhe corresponde.
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Fig. 3.56 [Mapa turístico de Nurembergue] NOTA: foi trazido por um turista da cidade que lhe corresponde.

Fig. 3.57 [Mapa turístico de Zagrebe] NOTA: foi trazido por um turista da cidade que lhe corresponde.
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Fig. 3.58 [Mapa turístico de Zurique] NOTA: foi trazido por um turista da cidade que lhe corresponde.

Fig. 3.59 [Mapa turístico de Liége] NOTA: foi trazido por um turista da cidade que lhe corresponde.
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3.4.2.4. Utilizador nacional – questionário
Realizámos dois questionários para apurarmos as respostas às questões 
que tinhamos em relação ao utilizador – um dos questionários foi feito 
a cento e nove utilizadores de mapas nacionais e o outro a trinta e sete 
utilizadores internacionais. Vamos começar com a análise dos dados aos 
utilizadores nacionais.

Através da análise dos dados quanto ao ano de nascimento dos utilizado-
res que responderam, a média foi de trinta e seis anos. 61,5% era do sexo 
feminino e 38,5% do sexo masculino (ver: Gráfico 3.9).
Na análise geográfica do Gráfico 3.10 obteve-se maior incidência na zona 
norte do país com 94,5%, na zona centro 5,5% e não houve respostas na 
zona sul do país. Esta maior incidência a Norte poderá ter sido prove-
niente do fato da candidata a esta tese, residir no Porto. Quanto à per-
centagem de escolaridade, a maior parte dos utilizadores era licenciado 
(57,8%), seguindo-se o grau de mestre com 14,7%, 12,8% com uma es-
colaridade inferior a doze anos de estudo e 9,2% dentro do grau OUTRO 
(que descreveram cursos de especialização não equivalentes à licenciatu-
ra) e 5,5% com doutoramento (ver: Gráfico 3.11).

PERGUNTAS:
1 – Costuma usar o seu telemóvel como auxiliar para se deslocar, em vez de um 
mapa de papel?
Nesta questão dicotómica de SIM e NÃO, 77% dos utilizadores preferia usar o mapa 
de papel e 23% recorre ao telemóvel (ver: Gráfico 3.12). Seguidamente colocámos a 
questão porque motivos usam o mapa de papel ou o telemóvel.
Dos 23% que recorreu ao telemóvel – 56% usaram-no por ser mais prático e fácil e 
20% preferiram-no devido às suas atualizações. Os outros 20%, pelo fato do telemó-
vel (através da internet) disponibilizar informações úteis como locais de interesse, 
horários, custos e fotografias. Os restantes 4% não explicaram o motivo porque pre-

Gráfico 3.12
[Pergunta 1]

Gráfico 3.9
[Idade e sexo]

Gráfico 3.10
[Análise geográfica]

Gráfico 3.11
[Escolaridade]
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fere o uso do telemóvel.
Dos 77% que recorreram ao mapa de papel – 33,3% usaram-no por não possuir um 
telemóvel com essa função, 23,5% consideraram um serviço dispendioso, 22,5% não 
respondeu, 19,5% respondeu que preferiu o mapa em papel em relação ao telemó-
vel e 1,2% considerou o mapa de papel mais credível.

2 – Pode enunciar as 3 coisas que o atraem mais numa cidade?
Nesta questão aberta, cada utilizador podia enunciar três atrações simultaneamen-
te. As respostas emitidas foram monumentos e museus (quarenta e três vezes referi-
dos), a sua cultura (trinta e quatro vezes), a arquitetura das cidades (trinta vezes), as 
zonas verdes (vinte e seis vezes) e a gastronomia com vinte e sete referências.

3 – O que espera de um mapa?
Nesta questão aberta, trinta e oito utilizadores propuseram que o mapa fosse mais 
simples, vinte e cinco para este que incluísse pontos de interesse, vinte e uma pro-
postas que fosse de fácil perceção na leitura de ruas e avenidas. Vinte e três dos 
utilizadores responderam “orientação” e catorze propostas para que tivessem mais 
informação. Com apenas uma resposta foi sugerida a elaboração de mapas perso-
nalizados para diferentes interesses, tais como a cultura, arquitetura e gastronomia. 

4 – E acha que o mapa cumpre essa função?
Numa escala de NUNCA a SEMPRE – 46,8% dos utilizadores considerou que o mapa 
cumpriu a função desejada ÀS VEZES, 41,3% considerou que o mapa cumpriu a sua 
função MUITAS VEZES, 4,6% que o mapa cumpriu SEMPRE a sua função e 7,3% que 
cumpriu POUCAS VEZES e ninguém disse que NUNCA cumpriu.

5 – Acha que as informações que vêm num mapa turístico são suficientes?
Numa escala numérica de NUNCA a SEMPRE – 45% dos utilizadores afirmou que as 
informações foram suficientes ÀS VEZES, 40,4% dos utilizadores considerou que a in-
formação foi MUITAS VEZES suficiente, 12,8% considerou a informação POUCAS VEZES 
suficiente 0,9% que foi SEMPRE suficiente e 0,9% que NUNCA foi suficiente (ver: Grá-
fico 3.13).

6 – Acha que um mapa é, visualmente muito simples ou muito complexo?
Numa escala de MUITO SIMPLES a MUITO COMPLEXO – 47,7% considerou o mapa 
turístico visualmente SIMPLES, 28,4% considerou-o COMPLEXO, 11% POUCO SIM-
PLES, 9,2% MUITO SIMPLES e 3,7% MUITO COMPLEXO (ver: Gráfico 3.14).

7 – Como escolhe os locais a visitar?
Foram quatro as opções: INTERNET, ATRAVÉS DOS MAPAS TURÍSTICOS, POSTO DE 
TURISMO e OUTRO. QUAL? –  72,5% escolheu pela INTERNET, 11% escolheu ATRA-
VÉS DOS MAPAS TURÍSTICOS, 13,7% no POSTO DE TURISMO e 2,8% dos que sele-
cionaram a questão OUTRO. QUAL? referiram o seguinte nesta questão aberta: com 
vinte e cinco incidências para a escolha dos locais a visitar através de amigos ou 
familiares e oito incidências através de revistas.

Gráfico 3.13
[Pergunta 5]

Gráfico 3.14
[Pergunta 6]
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8 – Segue as propostas dos locais de interesse que vêm nos mapas turísticos?
Numa escala de NUNCA a SEMPRE – 45% dos utilizadores seguiu ÀS VEZES os locais 
de interesse assinalados nos mapas turísticos, 32,1% seguiu MUITAS VEZES, 11,9% 
POUCAS VEZES, 5,5% SEMPRE e 5,5% afirma não os seguiu NUNCA.

9 – Segue as propostas dos locais de interesse que vêm nos guias turísticos?
Numa escala de NUNCA a SEMPRE – 50,5% dos utilizadores seguiram MUITAS VEZES 
as propostas assinaladas nos guias turísticos, 35,8% seguiram ÀS VEZES, 7,3% SEM-
PRE, 4,6% POUCAS VEZES e 1,8% afirma não os seguir NUNCA.

10 – É importante ou não, que os locais de interesse estejam assinalados num 
mapa turístico?
Numa escala de NADA IMPORTANTE a MUITO IMPORTANTE – 75,2% dos utilizadores 
consideraram que é MUITO IMPORTANTE os locais de interesse serem assinalados 
no mapa turístico, 20,2% considerou IMPORTANTE e 4,6% ALGUMA IMPORTÂNCIA e 
ninguém considerou NADA IMPORTANTE.

11 – Acha o formato de um mapa:
Numa escala de GRANDE a PEQUENO – 65,1% dos utilizadores consideraram que os 
mapas têm um formato MÉDIO, 29,4% GRANDE e 5,5% considerou que os mapas são 
PEQUENOS.

Qual o formato ideal?
Através da análise efetuada, abservámos nas respostas dos utilizadores que 
estes, independentemente do formato, procuraram que o mapa tivesse as 
informações necessárias e que fosse de fácil manuseamento. Que pudessem 
ser mais pequenos. Sugeriram que o formato quando maior tivesse a possi-
bilidade de ser dobrado para se guardar em qualquer lugar. Sugeriram ainda 
que os mapas fossem digitais e outros não sabem qual o formato ideal.

12 – Os textos (nomes de ruas) consegue lê-los com facilidade?
Numa escala de NENHUMA FACILIDADE a MUITA FACILIDADE – 38,5% dos utilizado-
res teve ALGUMA FACILIDADE em ler o nome das ruas nos mapas, 33% com FACI-
LIDADE, 21,1% teve pouca FACILIDADE, 3,7% dos utilizadores não teve NENHUMA 
FACILIDADE e 3,7% que teve MUITA FACILIDADE.
São mais os utilizadores que tiveram facilidade em ler o nome das ruas nos mapas 
que o contrário (ver: Gráfico 3.15).

13 – Os símbolos: Pode escrever 3 tipos de símbolos que neste momento se esteja 
a lembrar de já ter visto nos mapas turísticos?
Nesta questão, cada utilizador pode enunciar três atrações simultaneamente. Das 
respostas recolhidas, obtivemos trinta e uma referências ao símbolo do hotel, vinte e 
oito para a restauração, vinte e sete para hospitais e vinte e seis para os monumentos. 
Foram igualmente referidos os símbolos de transportes, postos de informação e de 
interesse, postos de turismo, abastecimento de combustível e museus. 

14 – Prefere um mapa com ou sem ilustrações?
Numa escala de COM ILUSTRAÇÕES, SEM ILUSTRAÇÕES e É INDIFERENTE – 61,5% 
preferiu o mapa COM ILUSTRAÇÕES, 22% É INDIFERENTE e 16,5% SEM ILUSTRAÇÕES 
(ver: Gráfico 3.16).

Gráfico 3.15
[Pergunta 12]

Gráfico 3.16
[Pergunta 14]
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15 – E quanto às fotografias?
Numa escala de COM FOTOGRAFIAS, SEM FOTOGRAFIAS e É INDIFERENTE –  45% 
preferiu COM FOTOGRAFIAS, para 27,5% É INDIFERENTE e 27,5% preferiu SEM FO-
TOGRAFIAS.

16 – Qual a sua sugestão para melhorar os mapas turísticos?
Há trinta utilizadores que propuseram que os pontos de interesse fossem assinalados 
no mapa, vinte e dois não responderam à questão, dezoito encontravam-se satisfei-
tos com os mapas e não apresentaram qualquer sugestão para os melhorar. Dezas-
seis gostariam que os mapas fossem interativos (internet) e catorze que pudessem 
ser atualizados.

Cruzamento de dados:
– Relação entre idade e o uso de telemóvel em vez de mapa de papel:
Neste cruzamento apuramos que (vinte e quatro) utilizadores afirmaram usar o te-
lemóvel em vez de um mapa de papel, dez com idades compreendidas entre vinte e 
vinte e oito. No entanto, dos oitenta e quatro que afirmaram não usar o telemóvel e 
usar o mapa de papel, a maioria (vinte e nove) tinha entre vinte e vinte e oito anos.
– Relação entre idade e facilidade em ler os mapas:
A faixa dos vinte aos vinte e oito anos foi que considerou ter facilidade em ler os textos 
nos mapas. Quatro utilizadores afirmaram não ter qualquer facilidade em ler.
– Relação entre ano de escolaridade e uso do telemóvel em vez de mapa de papel:
Dos vinte e cinco utilizadores que usaram o telemóvel em vez do mapa de papel, 
quinze tinha o grau de licenciatura. Porém, oitenta e quatro utilizadores que não 
usaram o telemóvel, quarenta e oito delas tinham o grau de licenciatura, seguindo-se 
quinze com grau de mestre.
– Relação entre género e ilustrações:
Na nossa amostra, sessenta e sete utilizadores preferiam um mapa com ilustrações, 
sendo quarenta e cinco do sexo feminino e vinte e dois do masculino. Dezoito utiliza-
dores preferiam sem ilustrações sendo dez do sexo masculino e oito do sexo feminino.
– Relação entre género e fotografias:
Quanto às fotografias trinta e dois utilizadores, em quarenta e nove que preferiam 
fotografias, eram do sexo feminino. Na preferência contrária, sem fotografias, dos 
trinta utilizadores, dezanove eram do sexo feminino e onze do sexo masculino. Para 
aqueles em que foi indiferente, a estatística foi mais aproximada, dos trinta utilizado-
res dezasseis do sexo feminino e catorze do sexo masculino.
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3.4.2.5. Utilizador internacional – questionário
Através da análise dos dados quanto ao ano de nascimento dos utilizado-
res que responderam ao questionário, a média foi de trinta anos.
Dos trinta e sete utilizadores da amostra, 64,9% eram do sexo feminino 
e os restantes 35,1 % do sexo masculino (ver: Gráfico 3.17). Na análise 
geográfica obtivemos maior incidência no Brasil, com 16,2 %, seguindo-se 
a Itália com 13,5% e a Polónia com 10,8%. Nos outros países a frequência 
de utilizadores pode ser vista no (ver: Gráfico 3.18). Quanto à escolarida-
de (ver: Gráfico 3.19) a maior parte dos utilizadores era licenciado (46%), 
seguindo-se o grau de mestre com 27%, 13,5% dentro do grau “outro” 
que descreveram cursos de especialização não equivalentes à licenciatu-
ra, 8,1% com uma escolaridade inferior a doze anos de estudo e 5,4% com 
doutoramento.

PERGUNTAS:
1 – Costuma usar o seu telemóvel como auxiliar para se deslocar, em vez de um 
mapa de papel?
Nesta questão dicotómica de SIM e NÃO, 62,2% dos utilizadores preferiu usar o mapa 
de papel e 37,8% recorreu ao telemóvel. Seguidamente colocámos a questão porque 
motivos usaram o mapa de papel ou o telemóvel.
Dos 62,2% que recorreu ao mapa de papel – 55,4% porque preferiu, 44,6% usaram-no 
por não possuírem um telemóvel com essa função.
Dos 37,8% que recorreu ao telemóvel – 50% usaram-no por ser mais prático, 28,5% 
achou mais fácil e 21,5% preferiu-o porque foi mais rápido e têm sempre à mão.

Gráfico 3.17
[Idade e sexo]

Gráfico 3.18
[Análise geográfica]

Gráfico 3.19
[Escolaridade]
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2 – Pode enunciar as 3 coisas que o atraem mais numa cidade?
Nesta questão aberta, cada utilizador pode enunciar três atrações simultaneamente. 
As respostas referidas foram monumentos, museus (catorze vezes referidos), cultura 
(sete vezes referidos) e a vida noturna (seis vezes referidos).

3 – O que espera de um mapa?
Nesta questão aberta, trinta e oito propostas para que o mapa fosse de fácil compre-
ensão, sete propostas para que incluísse pontos de interesse, cinco propostas que 
contivessem o máximo de informação possível. 

4 – E acha que o mapa cumpre essa função?
Numa escala de NUNCA a SEMPRE – 37,8% dos utilizadores consideraram que o 
mapa cumpriu a função desejada ÀS VEZES, 35,1% considerou que o mapa cumpriu a 
sua função MUITAS VEZES, 18,9% que o mapa cumpriu SEMPRE a sua função e 5,4% 
que cumpriu POUCAS VEZES e 2,8% NUNCA cumpriu.

5 – Acha que as informações que vêm num mapa turístico são suficientes?
Numa escala numérica de NUNCA a SEMPRE – 40,5% dos utilizadores afirmaram que 
as informações são suficientes ÀS VEZES, 35,2% utilizadores consideram que a infor-
mação é MUITAS VEZES suficiente, 13,5% só POUCAS VEZES, 5,4% que NUNCA são e 
5,4% são SEMPRE suficientes (ver: Gráfico 3.20).
 
6 – Acha que um mapa é, visualmente muito simples ou muito complexo?
Numa escala de MUITO SIMPLES a MUITO COMPLEXO – 37,8% considerou o mapa 
turístico visualmente SIMPLES, 35,1% POUCO SIMPLES, 16,2% considerou-o MUITO 
COMPLEXO, 10,9% MUITO SIMPLES (ver: Gráfico 3.21).

7 – Como escolhe os locais a visitar?
Foram quatro as opções: INTERNET, ATRAVÉS DOS MAPAS TURÍSTICOS, POSTO DE 
TURISMO e OUTRO. QUAL? –  67,6% escolheu pela INTERNET, 18,9% no POSTO DE 
TURISMO, 7% escolheu ATRAVÉS DOS MAPAS TURÍSTICOS e 6,5% dos que seleciona-
ram a questão OUTRO. QUAL? referiram o seguinte nesta questão aberta, que apenas 
nove utilizadores responderam: com três incidências para a escolha dos locais a visi-
tar através da internet e guias turísticos, uma incidência para sites da especialidade e 
uma incidência para livros, outra jornais, uma indicações de amigos e outra familiares.

8 – Segue as propostas dos locais de interesse que vêm nos mapas turísticos?
Numa escala de NUNCA a SEMPRE – 48,6% dos utilizadores seguiu ÀS VEZES os locais 
de interesse assinalados nos mapas turísticos, 29,7% seguiu MUITAS VEZES, 16,2% 
POUCAS VEZES, 5,5% NUNCA os seguiu e ninguém responde que seguiu SEMPRE.

9 – Segue as propostas dos locais de interesse que vêm nos guias turísticos?
Numa escala de NUNCA a SEMPRE – 46% dos utilizadores seguiu MUITAS VEZES as 
propostas assinaladas nos guias turísticos, 32,4% seguiu ÀS VEZES, 
10,8% POUCAS VEZES, 5,4% SEMPRE e 5,4% afirma não os seguiu NUNCA.

Gráfico 3.20
[Pergunta 5]

Gráfico 3.21
[Pergunta 6]
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10 – É importante ou não, que os locais de interesse estejam assinalados num 
mapa turístico?
Numa escala de NADA IMPORTANTE a MUITO IMPORTANTE – 43,3% dos utilizado-
res consideraram que é IMPORTANTE os locais de interesse estarem assinalados no 
mapa turístico, 37,8% considerou MUITO IMPORTANTE, 16,2% ALGUMA IMPORTÂN-
CIA e 2,7%  NADA IMPORTANTE (ver: Gráfico 3.22).

11 – Acha o formato de um mapa:
Numa escala de GRANDE a PEQUENO – 62,2% dos utilizadores consideraram que os 
mapas tinham um formato MÉDIO, 18,9% GRANDE e 18,9% PEQUENO.

Qual o formato ideal?
Nesta análise, concluímos que a maioria dos utilizadores considerou o mapa 
com um formato médio e sugeriu um tamanho médio. Alguns consideraram 
que o mapa devia ter o formato indicado para que conseguisse mostrar os 
locais mais importantes numa cidade.

12 – Os textos (nomes de ruas) consegue lê-los com facilidade?
Numa escala de NENHUMA FACILIDADE a MUITA FACILIDADE – 45,9% dos utilizado-
res teve FACILIDADE em ler o nome das ruas nos mapas, 32,4% com ALGUMA FACI-
LIDADE, 16,3% teve POUCA FACILIDADE, 2,7% dos utilizadores não teve NENHUMA 
FACILIDADE e 2,7% teve MUITA FACILIDADE.
São mais os utilizadores com facilidade em ler o nome das ruas nos mapas que o 
contrário (ver: Gráfico 3.23).

13 – Os símbolos: Pode escrever 3 tipos de símbolo que neste momento se esteja a 
lembrar de já ter visto nos mapas turísticos?
Nesta questão, cada utilizador podia enunciar três atrações simultaneamente. Das 
respostas recolhidas, obtivemos catorze referências para o símbolo dos monumen-
tos, museus, seguindo-se as igrejas e os hotéis com com oito cada, seis referiram o 
metro e apenas três referiram os hospitais. 

14 – Prefere um mapa com ou sem ilustrações?
Numa escala de COM ILUSTRAÇÕES, SEM ILUSTRAÇÕES e É INDIFERENTE –73% pre-
feriu o mapa COM ILUSTRAÇÕES, 13,5% É INDIFERENTE e 13,5% SEM ILUSTRAÇÕES  
(ver: Gráfico 3.24).

15 – E quanto às fotografias?
Numa escala de COM FOTOGRAFIAS, SEM FOTOGRAFIAS e É INDIFERENTE –  40,5% 
preferiu COM FOTOGRAFIAS, 37,9% SEM FOTOGRAFIAS e para 21,6% É INDIFERENTE 
ter fotografias.

16 – Qual a sua sugestão para melhorar os mapas turísticos?
Há sete utilizadores que propuseram maior facilidade em usar o mapa, seis propos-
tas para a existência de pontos de interesse, cinco para uma melhor legibilidade nos 
mapas e um para cada das seguintes propostas; a possibilidade de se fazerem anota-
ções no mapa, num lado do mapa terem uma visão geral da cidade e do outro lado 
mais detalhado nas ruas, mais fotografias e mais informações sobre transportes.

Gráfico 3.22
[Pergunta 10]

Gráfico 3.24
[Pergunta 14]

Gráfico 3.23
[Pergunta 12]
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Cruzamento de dados:
– Relação entre idade e o uso de telemóvel em vez de mapa de papel:
No cruzamento destes dados, podemos concluir que dos catorze utilizadores que afirmaram utilizar 
o telemóvel em vez de um mapa de papel, oito tinham idades compreendidas entre vinte e seis e 
trinta e três anos. Já dos vinte e três que responderam não utilizar o telemóvel, oito deles tinham 
idades compreendidas entre os dezoito e vinte e cinco anos.
– Relação entre idade e facilidade em ler os mapas:
Nesta análise verificou-se que o individuo que afirmou não ter facilidade em ler o texto tem idade 
entre os dezoito e vinte e cinco anos. Nessa faixa etária sete utilizadores afirmaram ter facilidade e 
na faixa dos vinte e seis aos trinta e três anos afirmaram ter alguma facilidade na leitura dos textos.
– Relação entre anos de escolaridade e uso do telemóvel em vez de mapa de papel:
Neste cruzamento percebeu-se que os utilizadores que usam telemóvel em vez do mapa de papel, 
eram na sua maioria licenciados. E os que não usaram esses mapas eram também na sua maioria 
licenciados.
– Relação entre género e ilustrações:
Neste cruzamento pretendeu-se perceber se o género tem relação com a preferência por mapas 
com ou sem ilustrações. Concluiu-se que dos vinte e sete utilizadores com preferência pelas ilus-
trações, a grande maioria – dezanove, eram de sexo feminino. Enquanto dos cinco utilizadores que 
preferiram sem ilustrações, três eram do sexo masculino. 
– Relação entre género e fotografias:
Quanto às fotografias, doze utilizadores em quinze, que preferiram fotografias, são do sexo feminino. 
Em catorze utilizadores que preferiram sem fotografias constatou-se um número igual para o sexo 
feminino e para o sexo masculino de sete utilizadores.

3.4.2.6. Utilizadores – Análise de fotografias
Fizemos quatrocentos registos fotográficos a utilizadores (ver: Fig. 3.60), durante o uso 
do mapa de papel turístico da cidade do Porto, segundo seis parâmetros. Apesar de 
não termos feito um estudo estatístico, registámos da observação dos utilizadores e das 
suas fotografias, os seguintes comportamentos.
1 – distância de leitura:

a procura da placa de toponímia com o olhar, a leitura do mapa a uma distância 
entre os 10 cm e os 70 cm. A consulta do mapa era com ele aberto ou dobrado mas 
com a zona de consulta à vista.

2 – manipulação no formato aberto ou fechado:
era transportado durante a deslocação pedestre pela mão, no bolso das calças ou 
na mochila, escreviam no mapa com caneta, lápis ou marcador. Para fechar o mapa, 
a dobragem era feita pela sequência correta dos vincos mas o contrário também 
acontecia. Consultavam concomitantemente guias, iPad (observado uma vez) e te-
lemóvel (observado cinco vezes).

3 – utilizador em andamento ou parado:
vimos o utilizador a fazer consulta do mapa em movimento quando a pé e de bici-
cleta e parado observámos quando ía a pé, estava dentro do carro, em cafés, mu-
seus, entre outros edificados.

4 – condições atmosféricas durante a utilização:
nas zonas do centro histórico, foz do douro e boavista observámos a consulta do 
mapa em condições sem chuva e com chuva, neste último observámos cinco casos.
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Fig. 3.60 [Utilizadores durante a manipulação do mapa turístico do Porto]
NOTA: Data da recolha: 2011, 2012 e 2013 . Local: cidade do Porto . Fotografado por: Luisa do Valle

5 – altura do dia e do ano:
em contexto diurno e noturno, durante as quatro estações do ano 2010 a 2013.

6 – idade, sexo e etnia:
observámos integrado em idades, sexo e etnias heterogéneos.
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3.4.3. Dados da Análise 3
Situamo-nos agora na quarta fase segundo o método de Collier et al. 
(p.54), igualmente feita para a Análise 1 (observação de quatrocentos ma-
pas). Elaborámos assim, uma apreciação global dos elementos colocados 
para análise e assinalámos uma discussão acerca da Análise 3 (observação 
dos mapas de Manhattan, Paris e Londres / Legible Cities).
Vamos iniciar a análise aos dados dos três mapas e vamos seguir esta or-
dem; Manhattan, Paris e Londres.

4.4.3.1. O mapa de Manhattan
As cidades quadriculares, ortogonais ou em tabuleiro de xadrez, têm uma 
relação de perpendicularidade e de paralelismo entre as ruas, têm um 
desenho que segue um sistema de planificação antigo. Desde Mohenjo 
Daro ou Kahun (entre 3000 e 2500 anos a.C.), passando pelas cidades 
hipodâmicas do século VI ou ainda pelos castros romanos, que se preten-
deu implementar um traçado quadricular no terreno. A primeira cidade 
americana desenhada com rigor e conceção geométrica é a de São Do-
mingo fundada em 1496 (CHUECA GOITIA, 2010). 

A planta de Manhattan não foge a esta regra, com a sua prevalência ortogo-
nal. Este dado não se verifica nos casos de Paris ou Londres, onde a planta é 
maioritariamente irregular. À imagem de outras cidades como Barcelona, 
Brasília, Espinho e Joanesburgo, Manhattan acrescenta à disposição das 
ruas em formato ortogonal uma outra característica; a nomeação das ruas 
por números de forma sequêncial (ver: Fig. 3.65 e 3.70). A combinação 
entre a ortogonalidade e a sequência numérica de Manhattan, pode pro-
porcionar uma maior velocidade de deslocação, a qual não confirmámos, 
pois não fizemos um estudo que o demonstrasse.

Os três mapas desta Análise 3, foram escolhidos da amostra dos quatro-
centos mapas da Análise 1. Verificámos que estes continham elementos 
específicos e os quais vamos descrever:
1 – características da quadrícula, 2 – tipo de deslocação, 3 – cálculo de 
distâncias, 4 – cálculo do tempo de deslocação, 5 – modo de resposta ao 
“Eu estou aqui”.

Manhattan



130SO – Sistema de Orientação
um sistema que incrementa
a velocidade de leitura
nos mapas turísticos:
estudo aplicado ao contexto
da cidade do porto

1 – características da quadrícula:
a quadrícula no mapa turístico utiliza o alfabeto mas não o combina com 
números, ver na Fig. 3.61 onde diz “a letra C é a coordenada”.
Dentro dessa quadrícula, assinalada em linha vermelha na figura, estão 
os pontos de interesse identificados com um número. Esses números não 
têm qualquer relação com os números das ruas.
A planta de Manhattan assemelha-se à quadrícula alfanumérica de um 
mapa, embora aqui o módulo seja retangular e não quadrado (ver: Fig. 
3.61 “quarteirões retangulares”).

2 – tipo de deslocação:
a deslocação poderá ser orientada com o apoio dos números das ruas. 
Se o utilizador estiver na rua 14, sabe que a rua 15 fica imediatamente a 
seguir, e a rua 16 ou 17 lhe sucedem (ver: Fig. 3.62).

3 – Cálculo de distâncias: 

Fig. 3.61
[Mapa turístico de Manhattan]
NOTA: foi-nos enviado pelo
posto de turismo, da cidade
que lhe corresponde.

Quadrícula
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Depois do utilizador percorrer um quarteirão, saberá que ao percorrer 
dois será aproximadamente o dobro da distância, conforme podemos ob-
servar na Fig. 3.62, na zona identificada como quarteirões retangulares.

4 – cálculo do tempo de deslocação:
ao percorrer esse quarteirão, o utilizador demora determinado tempo, 
então ao percorrer dois demorará aproximadamente o dobro.

Fig. 3.62
[Mapa de Manhattan
- guia de trânsito e números 
de habitação]
Demonstração da ortogonali-
dade e numeração sequencial-
mente no sentido Sul-Norte, 
intercetadas perpendicular-
mente pelas onze avenidas.
NOTA: foi adquirido numa loja 
da cidade do Porto.
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3.5

Planta da cidade de Espinho 
extraída do Google Maps.
Foi pedido à Câmara Municipal 
de Espinho, em 2 de novembro 
2011, informações sobre as 
ruas. O diretor do Museu Mu-
nicipal de Espinho, Armando 
Bouçon, referenciou uma 
revista onde vem publicada a 
história das ruas de Espinho 
(FERNANDES, 2008, p. 2-5)

5 – modo de resposta ao “Eu estou aqui”:
para o utilizador fazer localização em Manhattan (ver: Fig. 3.64), pode pro-
curar a rua no mapa através da regra da sequência numérica. 
Mesmo não tendo um mapa consigo, o utilizador poderá fazer a sua geo-
localização através do mapa mental que construiu de Manhattan. No en-
tanto, ser ortogonal não é suficiente para que os cinco parâmetros aqui 
referenciados aconteçam. Esta combinação específica de Manhattan (or-
togonalidade e sequência numérica) não acontece noutras cidades como 
Barcelona, Brasília, Joanesburgo, México, Vancouver, Sidney, Espinho, 
Moita, Quinta do Conde, Verderena, Vila Real de Santo António.
A ortogonalidade da planta dessas cidades tem igualmente números, mas 
estes não são sequenciais e por vezes, combinam-se o nome das ruas 
(ver: Fig. 3.65).
Em vez de caminharmos da rua 14 para a 15 e assim sucessivamente como 
em Manhattan, caminharíamos da rua 1 logo a seguir para a 3, como é o 
caso de Espinho (ver: Fig. 3.63). Aqui as ruas paralelas ao mar são pares 
e as ímpares são perpendiculares. Em 1911, em Espinho 3.5, foi apresen-
tada uma proposta pela comissão nomeada, que consistiu na seguinte 
proposta; “ruas e avenidas perpendiculares ao mar teriam números ím-
pares e as paralelas ao mar números pares, mantendo-se, no entanto, 
alguns dos antigos nomes.” Em 1949, surge uma outra proposta de “que 
se acrescentasse um nome ao número de cada rua já existente”. “Na atu-
alidade continuam a ser acrescentados nomes aos números das ruas, são 
os números que servem de pano de fundo à malha urbanística que nos 
envolve” (FERNANDES, 2008).
Foram observadas malhas urbanas ortogonais que apresentam só nomes 
de ruas ou nomes de ruas intercalados com números ou só números como 
se pode ver da Fig. 3.65 à 3.72 (p.134 à 137).

Fig. 3.63
[Mapa de Espinho]

In Google Maps, 2012.
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Fig. 3.64
[Mapa de Manhattan
- guia de trânsito e números 
de habitação]
Pormenor das ruas para exem-
plificar a combinação entre a 
ortogonalidade e a sequência 
numérica.
NOTA: foi adquirido numa loja 
da cidade do Porto.
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As Fig.s 3.65 à 3.72, representam as plantas de 
Manhattan, Barcelona, Brasília, Joanesburgo, Vila 
Real de Santo António, Espinho, Moita e Quinta do 
Conde, retiradas do Google Maps. Foram posterior-
mente orientadas graficamente para que as linhas 
das ruas ficassem paralelas às margens da folha, 
não estando por isso orientadas para o Norte. Do 
lado direito de cada mapa foi desenhada a estrutu-
ra da planta para observarmos a sua regularidade.

Fig. 3.65 [Mapa de Manhattan] In Google Maps, 2012.

Fig. 3.66 [Mapa de Barcelona] In Google Maps, 2012.
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Fig. 3.67 [Mapa de Joanesburgo] In Google Maps, 2012.

Fig. 3.68 [Mapa de Brasília] In Google Maps, 2012.
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Fig. 3.69 [Mapa de Vila Real de Santo António] In Google Maps, 2012.

Fig. 3.70 [Mapa de Espinho] In Google Maps, 2012.
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Fig. 3.71 [Mapa de Moita] In Google Maps, 2012.

Fig. 3.72 [Mapa de Quinta do Conde] In Google Maps, 2012.
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Fig. 3.73
[Mapa dos arrondissements 
de Paris e a placa de topo-
nímia]
[Consult. 7 jan 2012]
Disponível em (mapa azul):
http://www.frenchproper-
tylinks.com/iledefrance/paris/
Disponível em (placa 
toponímia):
Google Maps, 2012.

3.6

Paris está dividido em vinte 
áreas, que apresentam a 
numeração de 1er, 2ème, 
3ème, e assim sucessivamente 
até ao número vinte e que 
estão colocadas quer nas 
placas de toponímia quer no 
mapa turístico. Essas divisões 
desenvolvem-se em espiral no 
sentido dos ponteiros de um 
relógio partindo do centro da 
cidade. Os números mais baixos 
correspondem à zona central e 
números mais altos a zonas mais 
distantes do centro da cidade.

Arrondissements:
· 1 Louvre · 2 Bourse · 3 Temple · 
4 Hôtel-de-Ville · 5 Panthéon · 6 
Luxembourg · 7 Palais-Bourbon 
· 8 Elysée · 9 Opéra · 10 Enclos-
St-Laurent · 11 Popincourt · 12 
Reuilly · 13 Gobelins · 14 Obser-
vatoire · 15 Vaugirard · 16 Passy 
· 17 Batignolles-Monceau · 18 
Butte-Montmartre · 19 Buttes-
Chaumont · 20 Ménilmontant
[Consult. 7 jan 2012]
Disponível em:
http://www.frenchpropertylinks.
com/iledefrance/paris/

3.4.3.2. O mapa de Paris
A Europa continuará a ser em 2020, o maior recetor e emissor de turismo 
do mundo sendo França o principal destino (OMT - Organizatión Mundial 
del Turismo, 2002). A cidade de Paris, uma das mais afluentes ao nível 
turístico, possui uma planta irregular, contrariando o caso de Manhattan. 
Ao analisarmos este mapa segundo os elementos que definimos, encon-
tramos as seguintes respostas:

1 – características da quadrícula:
a quadrícula utilizada no mapa de Paris é alfanumérica e cada quadrado 
representa 1 km. O tamanho desse quadrado é visualmente mais reduzi-
do do que o dos encontrados nos quatrocentos mapas, pois a escala geo-
gráfica representada é menor. Isto é, se colocarmos os mapas lado a lado, 
observamos que a quadrícula de Paris é mais pequena (ver: Fig. 3.74).
Comparámos o mapa turístico oficial com o mapa no Google Maps e ve-
rificámos que o mapa turístico tem representado menos ruas do que no 
Google Maps. Como tal, dentro de cada quadrado da quadrícula do mapa 
oficial de Paris, há menos informação representada e por isso menos in-
formação a procurar. Podemos ver na mesma figura a comparação entre 
quadrículas; Paris, Londres, Porto e Zurique.

2 – tipo de deslocação:
a deslocação poderá ser feita com o apoio dos pontos de interesse, no-
mes de ruas, arrondissements 3.6 (ver: Fig. 3.73) ou questionar as pessoas 
locais, entre outros.

3 – cálculo de distâncias:
no mapa aparece a indicação que cada quadrado da quadrícula corres-
ponde a 1 km no espaço urbano. A partir dele podem fazer-se cálculos da 
distância a percorrer.

4 – cálculo do tempo de deslocação:
embora não haja no mapa a sugestão do tempo que determinada distân-
cia demora a percorrer, poderemos utilizar a escala métrica, em rodapé no 
mapa, para fazer um cálculo. A escala de 1 km corresponde em velocidade 
de passeio a cerca de 15 minutos, como revelam as Legible Cities (p.163).

Paris
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Fig. 3.74
[Observação da quadrícula 
dos mapas de Paris, Porto, 
Zurique e Londres]
Os quarteirões estão à escala 
uns dos outros.

NOTA: mapa de Paris e Porto, foram-nos enviados pelo posto de turismo, da cida-
de que lhes correspondem. Zurique e Londres foram trazidos por um turista da 
cidade que lhes correspondes.

5 – modo de resposta ao “Eu estou aqui”:
no mapa de Paris não encontramos uma proposta para o utilizador con-
cretizar o “Eu estou aqui”, embora essa ação de geolocalização, possa ser 
feita com o apoio dos pontos de interesse, nomes de ruas, arrondisse-
ments ou questionar as pessoas locais, entre outros, como foi referido na 
página anterior, alínea 2 em “Tipo de deslocação”.
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3.4.3.3. O mapa de Londres (Legible Cities)
A cidade de Londres não apresenta semelhança com a planta de Manhat-
tan no que se refere à quadrícula. À semelhança de Paris assim como a 
outras cidades, Londres tem uma planta irregular (ver: Fig. 3.75). 

Londres utiliza atualmente (2014) um projeto pioneiro denominado Legi-
ble Cities (Cidades Legíveis) implementado em 2009 e utilizado igualmen-
te em Bristol.
Sentimos necessidade de identificar projetos como este que pudessem 
descrever os mecanismos que utiliza nas cidades relacionados com a nos-
sa pesquisa.
Registámos os seguintes parâmetros para ilustrar este modelo:

1 – objetivos do projeto:
em 2004, o presidente da Câmara de Londres Ken Livingstone, lançou o 
desafio para tornar Londres uma cidade pedestre até ao ano de 2015. 
Posteriormente o London Partnership Central (uma organização governa-
mental e privada) liderada por Patrícia Brown, requisitou serviços na área 
de design para investigar a problemática dos movimentos pedestres na 
cidade de Londres (AIG-APPLIED INFORMATION GROUP, 2006), doravante 
designada por AIG.

Fig. 3.75
[Planta regular de Manhattan 
e planta irregular de Londres]
NOTA: O mapa de Manhattan 
foi adquirido numa loja da 
cidade do Porto.
O mapa de Londres
[Consult. 10 dez 2012].
Disponível em:
http://www.tfl.gov.uk/microsi-
tes/legible-london/7.aspx

Londres
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Este projeto levou cerca de uma década a ser desenvolvido e pretendeu 
promover uma interação funcional entre a cidade e o cidadão no que dizia 
respeito à deslocação no espaço urbano, insuflando a circulação pedestre 
de modo acessível e inclusiva. No entanto, este projeto progrediu para um 
modelo mais abrangente no universo quer da orientação quer da própria 
promoção da cidade no que respeita ao negócio e turismo. 

2 – autoria do projeto:
neste projeto esteve envolvida uma equipa de profissionais relacionados 
com a área do design de comunicação, informação, produto, web, psicolo-
gia, arquitetura e sociologia, tendo como o gestor principal no design, Tim 
Fendley da empresa de especialistas de design de informação AIG 3.7. Faz 
também parte deste projeto a empresa CityID 3.8

3 – comunicação e materiais utilizados:
foram utilizados mecanismos comunicação cruzados; mapas de papel em 
formato A3, mapas digitais para telemóveis, mapas em papel de grande 
formato, sinalética e totens urbanos, consolas touch screen, entre outros 
elementos auxiliares à deslocação (ver: Fig. 3.77).

4 – elementos pioneiros encontrados:
– heads-up:
verificamos que este projeto introduziu modelos para auxiliar a orienta-
ção, tais como o heads-up que consiste na leitura do mapa com a nossa 
cabeça para cima e paralela a ele, por sua vez orientado para a realidade. 
O que significa que se estivermos a olhar para o mapa, como podemos 
observar na Fig. 3.76, ele está na vertical e o seu conteúdo corresponde à 
realidade que vemos à frente. Não precisamos de levantar a cabeça, nem 
rodá-la para ajustarmos o desenho do mapa à realidade.
Conforme referido pela Pentagram 3.9 , o mapeamento heads-up, usado 
no modelo WalkNYC (em junho de 2013, posteriormente ao Legible Lon-
don), é girar o norte, sul, leste e oeste para corresponder à direção que o 
utilizador enfrenta. Se à nossa frente temos o sul de Manhattan, a parte 
superior do mapa representa a downtown e a parte inferior a uptown. No 
outro lado do totem, o mapa tem a informação invertida, para a realidade 
que enfrenta.
Este modo de apresentar mapas em heads-up é feito pela primeira vez 
numa cidade britânica e acentuado por Lynch que refere que os mapas 
devem ter correspondência com a realidade (LYNCH, 2009).

Fig. 3.76
[Heads-up: cabeça e mapa
na vertical]

3.7

[Consult. 7 out 2013]
Disponível em: http://connec-
tion.ebscohost.com/tag/APPL
IED%2BInformation%2BGrou
p%2BLtd.

3.8

[Consult. 7 out 2013]
Disponível em: http://www.
amiando.com/wayfind.html

3.9

Pentagram:
É uma empresa multi-disci-
plinar de design (Disponível 
em: http://new.pentagram.
com) que está envolvida no 
projeto WalkNYC e que faz 
a descrição do que é o Ma-
peamento heads-up,
(Disponível em: http://new.
pentagram.com/2013/06/
new-work-nyc-wayfinding/).
[Consult. 30 set 2013]
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Fig. 3.77
[Pontos de interesse em
2D e 3D no mapa
de Londres e do Porto]
Os ponto de interesse no 
mapa de Londres, dão-nos 
uma noção do espaço urbano 
mais coincidente com a 
realidade. No mapa do Porto, 
escolhemos os pontos de inte-
resse em 2D para demonstrar 
que perdemos a noção das 
dimensões do edificado em 
relação ao espaço urbano, 
assim como a sua localização 
na rua e o lado provável da 
entrada para esse edifício, 
pois estão desenhadas as 
fachadas.
NOTA: mapa da cidade de 
Londres, foi-nos enviado pelo 
posto de turismo, da cidade 
que lhe corresponde.

LONDRES

PORTO

– desenho dos edifícios:
no mapa da Fig. 3.77, os edifícios desenhados em 3D estão no ângulo em 
que o utilizador os vê quando olha para o mapa. Assim, poderá permitir 
um aumento de velocidade no reconhecimento. Este, é um princípio funda-
mental do sistema de mapeamento – a geolocalização (KELLY, 2001, p.21).
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Fig. 3.78
[Quatro materiais gráficos que 
fazem parte do projeto Legible 
Cities]

A – Mapa de grande formato 
com a respetiva legendagem.
Disponível em: http://www.
sustainablecitiesnet.com/re-
search/designed-wayfinding-
for-walkability/

B e C – Totem com o mapa e 
respetiva legendagem.
B Disponível em: http://www.
lacockgullam.co.uk/projects/
legible_london.shtml
C Disponível em: http://www.
visualvoice.com.au/page1/fi-
les/af76c83fd180e7dd6c781e-
949a7bb4aa-4.html

D –  Sinalética no espaço 
urbano.
Disponível em: http://www.
sinalizarblog.com/index.php/
legible-london/

E – Mapa numa estação de 
metro.
Disponível em: http://www.
tfl.gov.uk/microsites/legible-
london/7.aspx

F – Mapa de papel em desdo-
brável.
Disponível em: http://segd.
org/content/legible-london

Todas as fontes foram: [Consult. 
3 jan 2012]
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Fig. 3.79
[Mapa do Porto - escala em 
quilómetros e mapa Legible 
London - escala em minutos]
NOTA: mapa da cidade do Por-
to, foi-nos enviado pelo posto 
de turismo, da cidade que lhe 
corresponde.
Mapa da cidade de Londres
(Street map design standard, 
2011, p.68).

PORTO LONDRES

5 – quantificação da distância e do tempo de deslocação:
observámos neste modelo que os mapas têm uma escala em círculo, em 
vez de uma linha na horizontal para indicar o tempo de deslocação. Desta 
forma, o utilizador é auxiliado a fazer o cálculo do tempo que demorará a 
percorrer determinada zona (ver: Fig. 3.79).

6 – características da quadrícula dos mapas:
observámos que os mapas tinham uma quadrícula alfanumérica que pa-
reciam cumprir a mesma função que nos quatrocentos mapas observados 
nesta investigação. Essa função era a de levar a informação que está na 
legenda para o mapa, utilizando as coordenadas como apoio à localização 
dessa informação (ver: Fig. 3.80).

7 – modo de resposta ao “Eu estou aqui”:
o “Eu estou aqui” está assinalado no mapa pelo texto “You are here” que 
confirma o local onde o utilizador se encontra no momento em que está a 
ver aquele mapa no totem (ver: Fig. 3.80). Se o utilizador se deslocar para 
outro totem o “Eu estou aqui” altera a sua posição no mapa, fazendo-lhe 
corresponder.
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Fig. 3.80
[Mapa Legible London, com
as coordenadas aplicadas]

NOTA:
Montagem feita a partir de 
elementos gráficos presentes 
em (Street map design stan-
dard, 2011, p.68).
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3.4.3.4. Os projetos WalkNYC, Bristol e Sydney
Para além do projeto Legible London que aqui analisámos, existem outros 
igualmente implementados são eles Legible Bristol (ver: Fig. 3.81 a 3.83) 
e Legible Sydney (ver: Fig. 3.84 e 3.85) ambos com o mesmo propósito de 
tornar a cidade acessível e fácil aos seus utilizadores durante a deslocação 
na cidade. Apoia-se igualmente em materiais como a sinalização e mapas, 
entre outros suportes.
O projeto Legible Bristol à imagem de Legible London (p.140 à 145), com-
porta os mesmos elementos:
– mecanismos de comunicação cruzados; mapas de papel em formato A3 
(ver: Fig. 3.81), mapas digitais para telemóveis, mapas em papel de gran-
de formato, sinalética e totems urbanos (ver: Fig. 3.82), consolas touch 
screen, modelo Heads-up, desenho dos edifícios em 3D (ver: Fig. 3.83), 
tempo de deslocação assinalado (ver: Fig. 3.83), presença de alfanuméri-
cos mas sem quadrícula (ver: Fig. 3.81) e resposta ao “Eu estou aqui” (ver: 
Fig. 3.83).

Fig. 3.81
[Projeto Legible Bristol:
Mapa de papel formato A3]
[Consult. 30 set 2013]
Disponível em:
http://www.bristollegiblecity.
info/projects.html

Alfa-numéricos
sem presença de quadrícula

Fig. 3.82
[Projeto Legible Bristol: Sinalética
no espaço urbano] [Consult. 30 set 2013]
NOTA: Disponível em: http://www.lacock-
gullam.co.uk/projects/bristol_legible.shtml

sistema Heads-up
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O projeto Legible Sydney tem por objetivo aumentar a utilização da 
cidade por via pedestre e por bicicleta, utilizando sinalização de rua 
e outros meios, tais como páginas web, mapas, cartazes, programas 
informáticos, núcleos interativos e digitais. Foi a empresa Minale Tat-
tersfield, que selecionada por consulta pública desenvolveu a estraté-
gia de orientação espacial, sinalização e mapeamento, para a Legible 
Sydney, num processo que iniciou em agosto de 2012 3.10. Este projeto 
foi desenvolvido de modo a abranger pessoas portadoras de deficiên-
cia, como é disso consequência a sinalização tátil feita 3.11.

Fig. 3.83
[Projeto Legible Bristol:
Edifícios desenhados em 3D]
[Consult. 30 set 2013]
Disponível em: http://www.
bristoldesignhouse.com/
signage.html

3.10

[Consult. 30 set 2013]
Disponível em:
http://www.cityofsydney.
nsw.gov.au/search?q=legi
ble+sydney&site=Website
&client=default_frontend
&proxystylesheet=default_
frontend&output=xml_no_dtd

3.11

[Consult. 30 set 2013]
Disponível em:
http://www.minaletatters-
field.com/en/news/2022/
legible-sydney

Fig. 3.84

Fig. 85

Fig. 3.84
[Projeto Legible Sydney: Totem]
[Consult. 30 set 2013].
Disponível em:
http://www.minaletattersfield.
com/en/news/2022/legible-
sydney

Fig. 3.85
[Projeto Legible Sydney:
Sinalética no espaço urbano]
[Consult. 30 set 2013].
Disponível em:
http://blog.idlab.com.au/
sydneys-legible-attempt/

“You are here”: o mesmo ao que nós denominamos
nesta tese de “Eu estou aqui”.

tempo de deslocação:
“approximately four minutes walk”.



148SO – Sistema de Orientação
um sistema que incrementa
a velocidade de leitura
nos mapas turísticos:
estudo aplicado ao contexto
da cidade do porto

Para este o projeto WalkNYC foi formado um consórcio, o 
PentaCityGroup, constituído por uma equipa de profissio-
nais, alguns deles igualmente envolvidos nas Legible Cities 
como são exemplo os especialistas em orientação urbana 
da empresa City ID 3.12. Outros membros que constituem 
este consórcio, são a Pentagram 3.13, a Billings Jackson De-
sign 3.14, os engenheiros e urbanistas da RBA Group 3.15 e os 
cartógrafos e especialistas de informação geográfica T- Kar-
tor 3.16. Esta equipa, trabalhou com a DOT  – Department of 
Transportation, doravante designada por DOT 3.17 e distritos 
locais e outras instituições para desenvolver este projeto 3.18.
“Encontrar um caminho nas ruas de Nova Iorque” (quando 
sai do metro ou se circula a pé num bairro desconhecido) 
“pode ser confuso mesmo para o mais experiente Nova Ior-
quino”. O DOT fez um estudo onde observou que “um terço 
dos nova-iorquinos não sabia como encontrar o norte dessa 
cidade” (BIERUT, 2013) 3.19. Neste sentido, surge o WalkNYC, 
um modelo que utiliza o mesmo mecanismo que o do Legi-
ble London no que diz respeito ao modelo heads-up e à in-
formação do tempo de deslocação na sinalética e nos mapas 
(ver: Fig. 3.86). Quer o mapa, quer a sinalética referem uma 
estimativa do tempo de deslocação em minutos.

3.12

Disponível em:
http://www.city-id.com/

3.13Ver p.141

3.14

Disponível em:
http://www.billingsjackson.
com/news/

3.15

Disponível em:
http://www.rbagroup.com/

3.16

Disponível em:
http://www.t-kartor.com/

3.17

[Consult. 7 jan 2012]
Disponível em: http://www.
nyc.gov/html/dot/html/
about/about.shtml

3.18

Disponível em:
http://new.pentagram.
com/2013/06/new-work-nyc-
wayfinding/

3.19

Disponível em:
http://new.pentagram.
com/2013/06/new-work-nyc-
wayfinding/

Todas as fontes foram: [Con-[Con-
sult. 30 set 2013]



149 Capítulo 3
Dados e discussão
da análise de mapas 1, 2 e 3
Dados da análise 3

Fig. 3.86
[Projeto WalkNYC:
Totems urbanos]
com o sistema Heads-up, tempo 
de deslocação e o “Eu estou 
aqui” que aqui é o “You”. 
[Consult. 30 set 2013].
Disponível em:
http://new.pentagram.
com/2013/06/new-work-nyc-
wayfinding/

modelo Heads-up

“Eu estou aqui”
“You”

tempo de
deslocação

“5 minutes”

Os cinco elementos que encontrámos nos mapas de Manhattan, Paris e 
Londres (1 – características da quadrícula, 2 – tipo de deslocação, 3 – 
cálculo de distâncias, 4 – cálculo do tempo de deslocação, 5 – modo de 
resposta ao “Eu estou aqui”), foram ferramentas basilares para construir 
o novo sistema que constitui o projeto desta investigação:
SO – Sistema de Orientação
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3.5. SUMÁRIO 
Sumariamente, vamos expor as respostas que encontrámos do Capítulo 3.

Análise 1
– observação de quatrocentos mapas

Os quatrocentos mapas observados, sem exceções, tinham presentes três 
elementos gráficos:
1 – a cor;   2 – o texto (nome das ruas);   3 – os pontos de interesse.

Análise 2
– intervenientes no mapa turístico – cliente (entrevista)

Embora a pesquisa tenha sido escassa (duas perguntas) e foi dirigida es-
pecificamente a dez técnicos de turismo da CMP, interpretámos nas res-
postas, que o cliente interfere diretamente na confeção do mapa, isto é, 
consoante o seu motivo, o mapa desenhado com esse propósito. Esta 
conclusão é ainda sustentada pela Análise 1 na observação dos quatro-
centos mapas, nos exemplos dados com o mapa do Porto oficial compara-
tivamente com os privados, igualmente do Porto.

– intervenientes no mapa turístico – autor (questionário)
No questionário realizado, o perfil do autor não demonstrou característi-
cas regulares:
– As habilitações académicas foram heterogéneas, desde o secundário à 
licenciatura. Assim, o desenhador de mapas não tinha proveniência espe-
cífica como acontece nas profissões da medicina, engenharia ou direito, 
cujo produto do trabalho é proveniente de uma formação académica es-
pecífica.
– Metade dos autores eram especialista em mapas e a outra metade 
não, tendo sido o mapa um trabalho pontual. O autor não precisou de 
experiência dentro da área, para desenhar um produto que é um ins-
trumento de comunicação (o mapa comunica a cidade), dirigido a um 
alvo - o turista. 
– A seleção cromática feita pelo autor, parece não ter tido um motivo 
técnico específico.
– Sem terem explicado o motivo, o autor utilizou cores como o azul para 
a água e o verde para a flora, como noutros mapas igualmente se verifica. 
Terá havido uma contaminação de informação visual que o autor adquiriu 
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ao analisar outros mapas seguindo-lhes os mesmos princípios?
– Para a construção do mapa, os onze autores disseram que utilizaram 
a sua formação académica, intuição, experiência no mercado e estudos 
pontuais com cartógrafos no mercado para o fazer.
– Os programas utilizados para desenhar o mapa diferiam entre os autores.
– Seis dos autores considerou que o papel vai diminuir a favor do uso do 
digital, e referiu que ambos os processos têm as suas vantagens e desvan-
tagens.
– A atualização do conteúdo dos mapas e a sua demora, são um problema 
quer para o mapa de papel quer para o mapa digital.

– intervenientes no mapa turístico – autor (análise de imagens)
Os dados obtidos na análise dos mapas dos autores confirmaram os obti-
dos na Análise 1. Isto é, estavam presentes a cor, o texto (nome de ruas) 
e os pontos de interesse.

– intervenientes no mapa turístico – utilizador nacional (questionário)
Às sugestões dadas pelos utilizadores durante o questionário, juntámos 
estas, a ter presente na construção do sistema a que nos propomos criar 
(que incrementa a velocidade de leitura nos mapas turísticos):
Os mapas terem maior simplicidade, facilidade de perceção na leitura de 
ruas, contribuição na orientação, mais informação, possibilidade de per-
sonalização (cultura, arquitetura, gastronomia, entre outros), presença de 
pontos de interesse, ilustrações e fotografias orientativas, pequenos no 
formato, atualizáveis e interativos (no caso da internet).

– intervenientes no mapa turístico – utilizador internacional (ques-
tionário)

Aqui fizemos o mesmo que na questão anterior a esta de juntar as suges-
tões dos utilizadores:
Os mapas serem mais descritivos, com mais informação, legíveis, com de-
talhe, menos ilustrados pois escondem informação, o tamanho está bem 
desde que este mostre as informações necessárias, espaço para anota-
ções, um lado com visão global o outro com detalhe, existência de pontos 
de interesse, fotografias e informações sobre transportes. Quanto aos re-
sultados da observação do utilizador, no terreno e nas fotografias, registá-
mos comportamentos similares entre os utilizadores.
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Análise 3
– observação dos mapas de Manhattan, Paris e Londres (Legible Cities)

Relativamente à Análise 3, obtivemos os seguintes dados dos cinco ele-
mentos analisados:

1 – características da quadrícula:
ambas as cidades, regulares e irregulares, tinham uma quadrícula para or-
ganizar a informação como os nomes das ruas ou dos pontos de interesse, 
dirigindo, desta forma, o utilizador para essa informação no mapa. Não é 
o fato da cidade ser regular ou irregular que faz prescindir da quadrícula 
como pensávamos no início, pois Manhattan é ortogonal e tem quadrícula.

2 – tipo de deslocação:
a cidade regular de Manhattan, pelo fato de ortogonalidade, poderá utili-
zar um tipo de deslocação diferente que das cidades irregulares.

3 – cálculo de distâncias:
verificamos a necessidade da indicação de uma escala métrica no mapa 
para se efetuar o cálculo de distâncias.

4 – cálculo do tempo de deslocação:
tendo o mapa uma indicação da distância através da escala métrica, a 
partir dela poder-se-á calcular o tempo de deslocação. Esta situação po-
derá ocorrer se o utilizador fizer a conversão do espaço que tem de per-
correr para um tempo aproximado que esse espaço poderá levar a nave-
gar. O tempo poderá variar tanto nas cidades de planta regular como nas 
de plante irregular, devido à presença de subidas ou descidas, obstáculos 
de percurso como por exemplo os rios, ruas sem saída, ou a presença de 
outras situações.

5 – modo de resposta ao “Eu estou aqui”:
observámos que existe um défice na resposta ao “Eu estou aqui” em ambas 
as cidades de Manhattan e de Paris. Supusemos que em Manhattan, pelas 
características de ortogonalidade e sequência numérica, fosse mais rápido 
fazer a geolocalização do que na cidade de planta irregular como Paris, em-
bora não tenha sido feito um estudo para apurar essa possibilidade.
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Quanto ao projeto Legible Cities, este impulsiona a deslocação pedestre 
através de uma rede de sinalizações e opta pelo tempo como medida de 
deslocação. Proporciona a acessibilidade nos mapas pela presença de 
passadeiras e de escadas. No entanto, a localização do utilizador (“Eu es-
tou aqui”), continua a não estar resolvida.
Lançámos a questão: de que forma poderemos incrementar a velocidade 
de leitura nos mapas, partindo das análises até aqui feitas?
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Fig. 4.1
[Marca SO]
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4.1. CONCEITO

Nas Análises 1, 2 e 3 e respetivos dados apresentados no Capítulo 3 ante-
rior a este, analisámos quatrocentos modelos de mapas, questionámos o 
cliente que é quem requisita o mapa ao autor, este, por sua vez, que dese-
nha o mapa com as indicações do cliente e o utilizador que é quem manu-
seia o mapa. Registámos que a geolocalização (“Eu estou aqui”) que estava 
em défice nos materiais e modelos analisados, era a questão que quería-
mos trabalhar por forma a incrementar a velocidade de leitura nos mapas.
Qualquer um de nós já esteve desorientado involuntariamente no espa-
ço urbano. Não se estar familiarizado com o meio envolvente e não ser 
capaz de corrigir a situação é desconfortável e inquietante. A primeira 
tarefa quando utilizamos um mapa, é saber “Onde estou?” (DARKEN et 
al., 2001). Esta questão surgiu novamente quando experimentámos em 
terreno, o mapa da cidade de Aveiro desenhado no âmbito do projeto 
Active Access 4.1. Concomitantemente a esta experiência, fizemos uma 
comunicação de vinte minutos, no 2º Seminário Internacional “Active 
Access, Espaço Público, Acessibilidade e Cidadania” – 4 outubro 2011, 
em Aveiro, onde apresentámos essa experiência, assim como o objetivo 
da nossa investigação.

Esta problemática orientação / desorientação / perda, motivou-nos a 
construir um novo sistema que pudesse ajudar a geolocalização do uti-
lizador (“Eu estou aqui”) na cidade, sem depender do modelo GPS, da 
internet (wi-fi), os smartphones (roaming).
Esta questão foi apresentada em Londres / Greenwich através de um 
poster, no “Information Design Conference 2012”, em abril, 2012 (entre 
os dias 14 e 16).

O sistema que criámos e que vamos agora apresentar nomeamos como 
SO – Sistema de Orientação (ver: Fig. 4.1).
Com este sistema pretendemos proporcionar aos utilizadores, uma nova 
maneira de orientação nas cidades. Preparamo-lo para funcionar em su-
porte de papel e digital, no entanto, o objetivo desta investigação foi inci-
dir os testes sobre o suporte de papel. 

4.1

Active Access – tem como 
objetivo aumentar a desloca-
ção pedestre, mas também o 
uso da bicicleta em viagens 
diárias de curta duração, nas 
áreas locais. Desta forma, os 
habitantes constroem novos 
mapas mentais, para conhe-
cerem o que está disponível 
perto de si.
Como consequência ter-se-ía 
o fortalecimento da economia 
e da saúde local, pela eco-
nomizar dos combustíveis e 
melhoria da saúde (combate 
à obesidade e o aumento do 
exercício físico).
[Consult. 15 jul 2011]
Disponível em:
http://www.active-access.eu/
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Fig. 4.2
[Explicação do funcionamento
do sistema SO, no mapa do Porto]
NOTA: mapa turístico do Porto, 
foi-nos enviado pelo posto de 
turismo, da cidade que lhe cor-
responde.
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4.2. FUNCIONAMENTO
O princípio do sistema SO, baseia-se numa grelha de coordenadas alfanu-
méricas, colocadas em cima do mapa (seja ele de papel ou digital), esta 
vai ter a sua correspondência nas placas de toponímia da cidade.

O SO utiliza as coordenadas alfanuméricas que existem nos mapas, e colo-
ca nas placas de toponímia (ver: Fig. 4.2).

Esta grelha permite que o utilizador faça a sua geolocalização (“Eu estou 
aqui”), permite uma deslocação orientada por alfanuméricos, permite o 
cálculo de distâncias e dos tempos de deslocação, que mais à frente neste 
capítulo vamos explorar.

As coordenadas colocadas na placa de toponímia têm correspondência 
no mapa, seja ele de papel, digital ou até mental. Elas vão informar em 
que sítio  da cidade estamos. Se olhamos para a placa de toponímia onde 
vemos a coordenada, por exemplo A1, recorremos ao mapa e procuramos 
o quadrado A1. Ficamos a saber, desta forma, que estamos localizados 
dentro dele – “Eu estou aqui”.

Este é o conceito do sistema que desenvolvemos nesta investigação e que 
até agora não identificámos nos mapas, toponímias ou literatura consul-
tadas.
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4.2.1. Grelha
As coordenadas alfanuméricas num mapa permitem ao utilizador obter 
a localização (no mapa) de uma informação que se encontra na legenda.
No caso do mapa do Porto (ver: Fig. 4.3), temos na legenda o ponto de 
interesse - Alfândega Nova -. Este monumento é referenciado à frente 
com uma coordenada alfanumérica. Esta, vai corresponder à localização 
da - Alfândega Nova - no mapa. O mesmo para os nomes das ruas, como 
aqui é exemplo a rua - Alfândega Nova -.

No sistema SO vamos denominar como grelha a este tipo de coordenadas, 
cuja utilidade se vai estender a outras funções; 1 – presença da grelha, 
2 – cálculo de distâncias, 3 – cálculo do tempo de deslocação e 4 – modo 
de resposta ao “Eu estou aqui”.

Fig. 4.3
[Exemplificação do funciona-
mento das coordenadas,
no mapa do Porto]
NOTA: mapa turístico do Por-
to, foi-nos enviado pelo
posto de turismo, da cidade 
que lhe corresponde.
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4.2.1.1. Estrutura global
A grelha SO é alfanumérica, tem cores aplicadas e uma medida padroniza-
da; é constituída por quadrados cujo lado desse quadrado na escala real, 
equivale a 300 metros é identificado por letras e números do alfabeto 
latino e pelas cores vermelho, amarelo, verde e preto.
O seu funcionamento, consiste em cruzar um número com uma letra, pre-
sente noutros sistemas tais como, mapas de estradas, de levantamentos 
arqueológicos, tabuleiro de xadrez, palavras cruzadas, batalha naval, pa-
pel milimétrico, desenho de moldes para roupa, teclados de computador, 
telemóveis, entre outros (ver: Fig. 4.4). É, portanto um padrão presente no 
quotidiano urbano.

Fig. 4.4
[Grelhas alfanuméricas]
1 Tabuleiro de xadrez
2 Jogo Batalha Naval
3 Levantamento arqueológico
4 Programa Excel
5 Teclado de computador
6 Calendário
7 Peso
8 Máquina de calcular
9 Sinalética de autoestrada
10 Régua
11 Matrícula de carro
12 Papel milimétrico
13 Tablet de comprimidos
14 Interface do i.Phone 4
15 Painel de azulejos
16 Fachada de edifício

Todas as fontes foram: [Consult. 7 abr 2012] e estão disponíveis em: � Imagem 1 – htt p://www.pontoabc.com/notacao-de-xadrez.html � Imagem 2 – htt p://bolilas-[Consult. 7 abr 2012] e estão disponíveis em: � Imagem 1 – htt p://www.pontoabc.com/notacao-de-xadrez.html � Imagem 2 – htt p://bolilas-7 abr 2012] e estão disponíveis em: � Imagem 1 – htt p://www.pontoabc.com/notacao-de-xadrez.html � Imagem 2 – htt p://bolilas-] e estão disponíveis em: � Imagem 1 – htt p://www.pontoabc.com/notacao-de-xadrez.html � Imagem 2 – htt p://bolilas- � Imagem 1 – htt p://www.pontoabc.com/notacao-de-xadrez.html � Imagem 2 – htt p://bolilas-http://www.pontoabc.com/notacao-de-xadrez.html � Imagem 2 – htt p://bolilas-� Imagem 2 – htt p://bolilas-http://bolilas-
hop.blogspot.pt/2007/05/batalha-naval-jogo-do-galo.html � Imagem 3 – http://www.cm-penafiel.pt/VSD/Penafiel/vPT/Publica/AccaoMunicipal/MuseuMunicipal_
v1/Not%C3%ADcias/emyacontagemdecrescente.htm � Imagem 6 – http://www.portalpower.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Calendario-2013-feriados.jpg � 
Imagem 7 – http://alpendredalua.blogspot.pt/2011/02/trabalheira-que-o-quilograma-esta-dar.html � Imagem 15 – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Porto_
de_Ave_-_Azulejos.JPG � Imagem 16 – http://olhares.sapo.pt/nuvens-em-pauta-quadriculada-foto433167.html � Imagens 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 –  Fotografado 
e desenhado de: Luisa do Valle, 2013
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A grelha com coordenadas SO é uma quadrícula colocada em cima do 
mapa (ver: Fig. 4.5), e o tamanho do lado de cada quadrado corresponde 
a 300 m reais. Vamos centrar os exemplos do funcionamento do SO no 
mapa e na cidade do Porto, mapa este desenvolvido pela empresa por-
tuense Atelier da Imagem (p.46) para o cliente CMP em 2009. Não deixan-
do, no entanto, de comparar com outras cidades sempre que oportuno.

Fig. 4.5
[Grelha SO]
Na parte de cima da figura 
temos a grelha isolada. Na 
parte de baixo temos a grelha 
aplicada no mapa do Porto.
Aqui, pode ver-se o cruzamen-
to da letra U com o número 
15 para dar a coordenada 
U15, aplicada na placa de to-
ponímia. É com este processo 
que o utilizador sabe em que 
sítio da cidade está.
A adição do modelo ColorADD 
com sistema SO, é explicada 
mais à frente na p.164.
NOTA: mapa turístico do Por-
to, foi-nos enviado pelo posto
de turismo, da cidade
que lhe corresponde.
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Vamos expor as quatro características da grelha SO,
que definimos como prioritárias 

1 – característica da grelha, da qual falámos entre a p.160 à p.162.

2 – modo de resposta ao “Eu estou aqui”:
o utilizador faz a sua geolocalização vendo a coordenada que está na pla-
ca de toponímia e procurando a mesma no mapa. Esta geolocalização 
pode ser feita com o apoio do mapa de papel ou digital, assim como como 
mapa mental que podemos construir após a aprendizagem do sistema 
SO. Se numa cidade quisermos saber onde estamos; sabendo que essa 
cidade tem uma grelha de A–Z e de 1–20, basta olharmos para a placa de 
toponímia e vemos a coordenada que aí está (por exemplo A1) - sabemos 
que estamos a noroeste, em cima do lado esquerdo no mapa e na cidade. 
A identificação da rua nesse quadrante, fará uma localização mais precisa.

3 – tipo de deslocação (orientada pelas coordenadas):
se estivermos numa rua dentro do quadrante A1 e nos dirigirmos para 
outra rua dentro da coordenada A2, sabemos que nos estamos a movi-
mentar para o lado oriental da cidade.

4 – cálculo de distâncias:
se da coordenada A1 para a C1 sabemos que temos de percorrer aproxima-
damente três quadrantes, com 300 m cada um, então poderemos ter de 
percorrer 300 m x 3 = 900 m, aproximadamente um kilómetro (ver: Fig. 4.6).

5 – cálculo do tempo de deslocação:
se ao percorrer um quadrante de 300 m demoramos aproximadamente 
3 minutos (em linha reta), então ao percorrer três quadrantes podere-
mos demorar aproximadamente o triplo (9 minutos em linha reta).

Fig. 4.6
[Sinalética urbana Legible Cities]
Esta figura mostra numa sinalética 
do modelo Legible Cities, o tempo 
que leva determinada distância a 
percorrer:
200m = 3m
300m = 4m
500m = 8m
600m = 8m
700m = 10m

Baseamo-nos nela e decidimos
que no sistema SO.
300 metros demoram 3 minutos 
a percorrer, criando este padrão 
fixo, que terá de ser ajustado à 
realidade, tal como no modelo 
Legible Cities.

[Consult. 22 set 2012]
Disponível em:
http://www.visualvoice.com.au/
page1/files/af76c83fd180e7dd-
6c781e949a7bb4aa-4.html 
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4.2.1.2. Escala alfanumérica
A escala alfanumérica da grelha SO, é constituída por vinte e seis letras. 
Inicia na letra A, termina na Z e desenvolve-se pela ordem alfabética          
(A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z). Nos espaços urbanos 
como o Vaticano uma só escala de A–Z é suficiente para que o sistema 
SO funcione. Mas na cidade do Porto ou Londres, temos de utilizar mais 
de uma escala. De acordo com a dimensão da cidade, temos de colocar o 
número de escalas necessárias. Considerámos para este estudo três esca-
las alfabéticas, cada uma de A a Z e com três cores diferentes - vermelho, 
amarelo e verde (ver: Fig. 4.7). Na grelha, a escala numérica é colocada na 
vertical sobre fundo branco e permite uma quantidade de números não 
limitada, que iniciam no algarismo 1 e vão até ao número necessário, ao 
contrário da escala alfabética, que é colocada na horizontal e que permite 
uma quantidade de vinte e seis letras cada uma.

Previamente à escolha do desenho final para a grelha SO foram feitos 
estudos gráficos como expõe a Fig. 4.8 de outras possibilidades de funcio-
namento para a grelha, mas optámos pela versão com o alfabeto isolado 
na posição horizontal e os números igualmente isolados e na posição ver-
tical, conforme está ilustrado na Fig. 4.7.
Apoiámos esta escolha, após verificarmos da observação dos quatrocen-
tos mapas observados, que as suas quadrículas estavam presentes com 
esta combinação e não como as que podemos ver na Fig. 4.8.

Fig. 4.7
[Relação da grelha e sinal SO]
No sinal, estão aplicados os 
símbolos em preto, do mo-
delo ColorADD, criadas pelo 
designer portuense Miguel 
Neiva.
O Sinal é colocado junto da 
placa de toponímia e corres-
ponde a cada escala de A a Z.
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Fig. 4.8
[Estudos das combinações
alfanuméricas para a grelha SO]

A repetição de algo, aumenta a memória que temos desse algo (WAUGH, 
1965). Este pensamento reflete que a repetição de algo, aumenta a pro-
babilidade do utilizador se lembrar desse algo, depois de o ter visto uma 
primeira vez.
O outro motivo pela opção desta grelha, é o que está descrito no pon-
to - 4.2.1.1. Estrutura global -, na p.161; que mostra a familiaridade no 
quotidiano urbano dos alfanuméricos e das grelhas quadrangulares (ver: 
Fig. 4.4). Este tipo de expressões gráficas que são frequentes no quoti-
diano, poderão aumentar a velocidade de leitura parte do utilizador. Esta 
questão sobre a familiaridade de elementos gráficos nos mapas decor-
reu na aula aberta de mestrado feita na ESAD – Escola Superior de Artes 
e Design de Matosinhos, sob a regência da Professora Doutora Susana 
Barreto, orientadora nesta investigação, perante a exposição do sistema 
SO – 10 abril 2012. A outra questão, que aí surgiu foi relati va à escala alfa- A outra questão, que aí surgiu foi relativa à escala alfa-
bética de A a Z que contém apenas vinte e seis letras. Este número de letras 
não é suficiente para cidades como o Porto. Têm de existir mais letras, tal 
como os números para permitirem uma sequência extensa. Para resolver 
este problema, decidimos repetir as escalas de A – Z as vezes necessárias, 
distinguindo-as com a cor (ver: Fig. 4.9).
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4.2.1.3. Escala cromática
Cada escala alfabética da grelha SO tem uma cor distinta (ver: Fig. 4.7, 
p.164). As cores escolhidas foram apoiadas na escala cromática de Bertin, 
como aquelas que se podem considerar conciliáveis com o conceito que 
representam universalmente (violeta, azul, verde, amarelo, laranja, verme-
lho, púrpura e cinzento). Considerámos igualmente o código ColorADD 4.2 
para as representar como demonstrado na mesma figura.

Fig. 4.9
[Grelha SO aplicada ao
mapa do Vaticano, do Porto e 
a parte de Londres]
Esta quadrícula foi executada 
com o apoio do cartógrafo 
Armando Rodrigues (2012).
NOTA: mapas do Porto,
Londres e Vaticano retirados
do Google Maps, 2012.

4.2

ColorADD – color identifica-
tion system, é um código cria-
do pelo designer portuense 
Miguel Neiva que consiste em 
atribuir símbolos a cores, com 
o objetivo destas serem inter-
pretadas por daltónicos.
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4.2.1.4. Escala métrica
Cada quadrante da grelha SO, corresponde no espaço urbano a um quadra-
do com 300 m de lado (ver: Fig. 4.10). Esta medida, foi considerada tendo em 
conta a cidade-estado do Vaticano, cuja medida do lado menor do território 
é de aproximadamente 900 m. Desta forma se a cidade do Vaticano tiver três 
quadrantes (ver: Fig. 4.10), com 300 m de lado cada, adquire mais pormenor 
para a referenciação dos locais, do que se tivesse um só quadrado com 900 
metros de lado. Isto é, se o quadrante SO fosse de 900 m (quase 1km), o Va-
ticano tendo o território com essa medida, só precisaria de 1 quadrado SO. 
Por outro lado, se a medida SO fosse inferior a 300 m, se tivesse por exemplo 
200 m, a grelha SO teria muitas linhas quando representada no mapa, o que 
dificultaria a leitura dos restantes elementos presentes no mapa.

A grelha SO, confere uma precisão de localização com a margem de 300 m, 
tal como o GPS, que confere precisão em metros, mas não exatidão.
Como alude a GPS.gov 4.3 , a navegação por via GPS, assim como as téc-
nicas que este modelo utiliza têm limitações, o que não permite uma 
precisão desejada num determinado espaço. As causa para as falhas de 
precisão de posicionamento nem sempre são óbvias, mas são geralmente 
atribuídas a um dos seguintes fatores ou erros:
– Corrupção de sinais;
– Baixo número de satélites;
– Problemas no âmbito da ionosfera.
A questão de “como este sistema funcionaria no espaço urbano do Vaticano” 
(VALLE, Porto, 2012e), assim como as “medidas do espaço e tempo de deslo-
cação” (VALLE, Porto, 2012f), foram levantadas por alunos, em duas aulas 
abertas, na FBAUP – Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 
Estas sob a regência da Professora Doutora Susana Barreto, orientadora 
nesta investigação. Durante sessenta minutos, expusemos o sistema SO e 
recolhemos as opiniões (a 13 jan 2012; aula de doutoramento e a 14 mar 
2012; aula de licenciatura intitulada - Cultura Visual).

Fig. 4.10
[Medida da Grelha SO,
aplicada ao mapa do Vaticano]
NOTA: mapas do Vaticano
retirado do Google Maps, 2012.

4.3

Official U.S. Government 
informa acerca do GPS
(Global Positioning System)
e matérias similares.
[Consult. 15 jan 2012]
Disponível em:
http://www.gps.gov/
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4.2.2. Sinal SO e a placa de toponímia da cidade do Porto
Colocar as coordenadas SO junto às placas de toponímia permite que o 
utilizador passa a ver, não só a coordenada mas também o nome da rua 
onde está, podendo fazer uma localização mais precisa.

Desenhámos hipóteses para a colocação do sinal junto à placa de topo-
nímia. Após essas hipóteses, decidimos entrevistar Armando Alves, autor 
das placas de toponímia da cidade, e recolher a sua opinião.

No dia 29 de maio de 2012, encontrámo-nos com Armando Alves e re-
gistámos as suas apreciações acerca do sinal SO assim como do sistema 
SO em si, sobre o qual referiu ser um projeto “útil”, “simples” e”viável” 
(VALLE, Porto, 2012b).
Fez as seguintes sugestões quanto ao sinal: não colocar a coordenada alfanu-
mérica; 1 – dentro da placa de toponímia e não a colocar; 2 – como se perten-
cesse à placa para não parecer o mesmo tipo de informação (ver: Fig. 4.11).
1 – colocar dentro da área da placa estava fora de questão, não só porque 
o Professor não se mostrou favorável, mas igualmente porque as placas 
com nomes de rua extensos (Avenida do Marechal Gomes da Costa), (ver: 
Fig. 4.11), tem pouco espaço livre para colocar a coordenada, o que obri-
gava à utilização de um tamanho de letra reduzido não proporcionando 
uma leitura legível em ruas largas.
2 – colocar anexada à placa (ver: Fig. 4.11) continha um outro problema. 
O pintor Armando ALves não foi favorável pois considerou que essa infor-
mação se confundia com a da placa. O outro motivo, foi que em alguns 
edifícios da cidade do Porto, as placas de toponímia estavam assentes 
perto de frisos, rebordos, sinaléticas que inviabilizavam este desenho, ver 
Fig. de 4.14 a 4.18, p.170 à 171. Estas inviabilidades favoreceram o funcio-
namento do sinal SO separadamente à placa, permitindo a variação de 
posicionamento em função do contexto - à esquerda, à direita, em cima 
ou em baixo da placa. Surgiu assim o desenho que considerámos como 
final (ver: Fig. 4.13).

Fig. 4.11
[Placa de toponímia Av do 
Marechal Gomes da Costa]
Exemplificando de como a 
extenção do nome da rua,
não permite espaço para a
colocação da coordenada SO.

[Consult. 2 fev 2013]
Disponível em:
http://mjfs.spaceblog.com.
br/64401/Avenida-Marechal-
Gomes-da-Costa-Porto/
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Fig. 4.12
[Sinal na placa de toponímia;
estudo prévio]
Primeiro estudo feito para
a aplicação do sinal SO
na placa de toponímia.

Fig. 4.13
[Sinal na placa de toponímia;
estudo final]
Estudo final adotado para
a aplicação do sinal SO
na placa de toponímia.
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Tínhamos já decidido o modo de sinalizar o sistema SO, ele seria com as 
coordenadas junto às placas de toponímia. Dentro deste modo de sinali-
zar, decidimos conversar com dois colaboradores da divisão da Mobilida-
de e Ordenamento do Trânsito da CMP relacionados com a toponímia da 
cidade. Estes, colocaram-nos à disposição as características da toponímia 
da cidade do Porto, esclarecendo-nos o modo de projetar o sinal SO regu-
lado pelas normas vigentes.

Recolhemos informação acerca do regulamento que rege a colocação das 
placas de toponímia na cidade do Porto (Código Regulamentar do Porto, 
Artigo B-2/6.º e Artigo B-2/7.º) (PORTO. Câmara Municipal):
– a placa é feita em “alumínio maciço” que é feita a placa e são “lacadas 
e gravadas”;
– são “verdes, como a cor da bandeira da cidade”;
– “As placas foram registadas e patenteadas”;
– a sua colocação nos edifícios “nunca é a menos que 3,5 metros de altura, 
apesar de nem sempre conseguirmos respeitar esta regra”;
– as placas colocadas em stock são “aproximadamente onze mil, em 2012” 
apesar que o “número de ruas, becos, escadas e vias na cidade do Porto 
são duas mil e duzentas”. Esta quantidade deve-se ao fato que cada rua 
tem mais que uma placa. Quanto ao centro histórico “em 2007 existiam 
cento e oitenta e seis placas colocadas”;
– a sua colocação é “organizada por freguesias”;
– toda a cidade tem as placas desenhadas pelo pintor Armando Alves, no 
entanto, “muitas placas antigas foram mantidas pelo seu valor patrimonial”.
– algumas das causas que levam a “não seguir as regras instituídas”, no 

Fig. 4.14
[Obstruções na placa de toponímia]
pelos cabos elétricos envolventes.

Fig. 4.15
[Obstruções na placa de toponímia]
lados superior, inferior e direito obstruídos.

Fig. 4.16
[Obstruções na placa de toponímia]
lado inferior tapado.
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que diz respeito à localização na rua ou no edificado, são as seguintes:
– os proprietários de certos edifícios não mostram interesse na colocação 
da placa no seu edificado. Para gerir esta intenção, a Câmara não força o 
direito que lhe assiste e que está presente no artigo que obriga o privado 
a permitir a colocação no seu edificado.
– “Evitam-se, igualmente colocar placas em monumentos”;
– quando um edifício tem um jardim à volta e o acesso à parede onde se 
pretende colocar a placa “obriga a que se entre na propriedade, mas ten-
tamos evitar”, para não obrigar o condomínio respetivo a fazer reuniões 
com os condónimos de modo a conseguir a autorização concordante. Esta 
situação que pode tornar o processo “complicado, moroso e dispendioso”. 
Como solução para estes casos, há a possibilidade de não utilizar a parede 
desse edifício privado, mas sim a via pública, colocando as placas em pés 
metálicos (ver: Fig. 4.18).
– a rua de Miragaia e a rua da Alfândega, “têm uma placa a meio da rua” 
Esta situação não estava prevista no regulamento, só nos cruzamentos 
e entroncamentos é que se colocam placas, não no meio 4.4, (ver: Anexo 
6) mas é o “bom senso” que rege para a melhor orientação, refere João 
Aguiar, o coordenador da colocação das placas toponímicas na cidade do 
Porto durante a entrevista efetuada a 20 de abril de 2012.
Esta entrevista foi dirigida ao coordenador (quem adapta as localizações e 
os métodos de sinalizar a cidade do Porto de acordo com o regulamento) 
e ao técnico que coloca as placas na cidade. Segundo João Aguiar, apesar 
de existirem leis que determinam as colocações da toponímia na cidade, 
“ela tem exceções que surgem da necessidade de melhorar a orientação 
na cidade”.

4.4

Presente no Código Regulamen-
tar do Município do Porto, em 
Alteração 02/2010

Ver Anexo 6 no Artigo B-2/6.º,
em Local de afixação, página 283:
1 – As placas devem ser afixadas 
nos extremos de todas as vias 
públicas, bem como nos
cruzamentos ou entroncamen-
tos que o justifiquem.
2 – A identificação fica obrigato-
riamente do lado esquerdo da 
via em que é feito o sentido de 
circulação.

Fig. 4.17
[Obstruções na placa de toponímia]
lado inferior obstruído.

Fig. 4.18
[Obstruções na placa de toponímia]
pé metálico.

Fig.s 4.14 à 4.18
Data da recolha: 2013
Local: cidade do Porto

Fotografado por: Luisa do Valle
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4.2.2.1 Outros modelos de placas de toponímia
Durante o desenho do sistema SO, fizemos uma pesquisa às placas de 
toponímia a nível global com a finalidade de analisar a existência ou não 
de um sistema idêntico ao que estávamos a desenvolver. Procurando se 
existia a interação entre a coordenada impressa no mapa com a placa de 
toponímia, relação esta que define o sistema SO.
A observação das placas foi feita no Google Maps que disponibilizou fo-
tografias dos locais. Procurámos na rede social Facebook e em fotografias 
enviadas por pessoas dos locais onde se encontravam, imagens de placas 
de toponímia.

Foram registados quatro modelos de interações com a placa de toponímia 
(ver: Fig. 4.19 e 4.20, p.174 à 175):
1 – placa de toponímia + número de porta (EUA - Estados Unidos da Amé-
rica, doravante designado por EUA)
2 – placa de toponímia + código postal (Portugal)
3 – placa de toponímia + arrondissements (França)
4 – placa de toponímia + código postal e número de porta (Reino Unido)

1 – o primeiro modelo que registámos, foi o de Manhattan (EUA);
na placa de toponímia está inscrito o número de porta dos edificados exis-
tentes na rua que a placa indica. Relacionámos as placas com o mapa 
turístico da cidade e com outros dois mas não encontrámos relação entra 
as coordenadas do mapa e a placa.

2 – o segundo modelo, foi o de Rio Tinto, S. Lourenço, Montalegre (Portu-
gal); (ver: Fig. 4.19, respetivamente placa 2, 3 e 4).
Na placa de toponímia está inscrito o código postal numérico ao qual aque-
la rua corresponde. Contactámos via e-mail, os CTT - Correios de Portugal, 
que nos esclareceram sobre a divisão de Portugal em códigos postais e 
que funciona da seguinte maneira; a numeração do código postal é cons-
tituída por quatro algarismos (um milhar). Cada zona do país corresponde 
a um determinado milhar. Lisboa inicia com o primeiro número do milhar 
(1000), seguido dos respetivos três dígitos que podem ir de 001 até 999. 
Em direção ao Norte, pela costa marítima, a numeração vai aumentando, 
2000, 3000 e 4000, dando a volta para sul, pela zona Este, no sentido dos 
ponteiros do relógio, continuando a aumentar, finalizando nas ilhas, tal 
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como se pode verificar na Fig. 4.19  em - Mapa códigos postais Portugal -.
Estes códigos, assinalados nas placas de toponímia que referenciámos, 
não têm afinidade com o mapa dessa cidade, não remetem assim para o 
sistema SO.

3 – O terceiro modelo, foi o de Paris (França);
na placa de toponímia está colocado o arrondissement, ver na Fig. 4.20 
em - Mapa quarteirões Paris -, ao qual aquela rua corresponde. Paris 
está dividido em 20 arrondissements em forma de espiral no sentido dos 
ponteiros do relógio, do centro da cidade para a periferia. Estes estão 
colocados nas placas de toponímia desta forma - 1er, 2ème, 3ème, até 
ao último. No caso da placa indicada na placa 5 da Fig. 4.20, estamos no 
11ème arrondissement. Esta grelha que é representada no mapa de Paris, 
à imagem do SO, mas não é ortogonal como no SO.

4 – O quarto modelo, foi o da cidade de Londres (Reino Unido);
na placa de toponímia placa 6 da Fig. 4.20 está inscrito o código postal 
com alfanuméricos e por vezes com os números de porta. Em Londres os 
códigos postais apresentam uma disposição de acordo com a roda dos 
ventos, tal como se pode ver na Fig. 4.20 em - Mapa códigos postais Lon-
dres - estes códigos aparecem nas placas de toponímia. No entanto, a gre-
lha dos códigos não é ortogonal como a do SO, nem faz correspondência 
com o mapa de Londres.

Sumariamente; a proximidade destes quatro modelos com o SO, é que 
todos transportam para a placa de toponímia, um apoio à orientação, são 
eles os arrondissements, números de porta ou códigos postais. No caso 
do SO, este transporta a grelha das coordenadas do mapa para a placa.
Só no caso de Paris, é que os arrondissements que existem no mapa, exis-
tem igualmente nas placas tal como acontece no SO  – mas este dado não 
acontece em Manhattan, Paris ou nas cidades Portuguesas que falámos.
Perante as comparações aqui estabelecidas não observámos mais ne-
nhum sistema semelhante ao SO. Decidimos, desta forma, avançar com 
este sistema para novos suportes.

Qualquer um destes sistemas tem os mesmos elementos que o SO utiliza 
(mapa e placa de toponímia com coordenadas), mas não fazem o “Eu es-
tou aqui”, pois a combinação SO é diferente.
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Fig. 4.19
[Placas de toponímia nos EUA 
e Portugal. Mapa de Portugal 
organizado por códigos 
postais]

Imagens recolhidas em
março de 2012:
Placa 1 – Google Maps.
Placa 2 – Facebook: página 
“Toponímia Nacional E Inter-
nacional”.
Placa 3 – Fotografia de Bruna 
Millanez.
Placa 4 – Disponível em: 
http://saolourencochaves.
blogs.sapo.pt/
Mapa códigos postais Portugal 
– Disponível em:
http://saolourencochaves.
blogs.sapo.pt/
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Fig. 4.20
[Placas de toponímia de Paris 
e Londres. Mapa de Paris orga-
nizado por arrondissements e 
mapa de Londres por códigos 
postais]

Imagens recolhidas em março 
de 2012:
Placa 5 –  Google Maps, 2012.
Mapa quarteirões Paris – 
Disponível em: http://www.
oguiadeparis.blogspot.pt/
Placa 6 – Fotografia de Luisa 
do Valle
Mapa códigos postais Londres 
– Disponível em: http://www.
londontown.com/LondonPC/
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4.3. APLICAÇÕES
Após estar definido o conceito e o funcionamento do sistema SO no mapa 
de papel assim como e sinal na placa de toponímia, decidimos adaptá-lo 
a três outras estruturas de utilidade pública que considerámos poderem 
usufruir do SO. Elas são; os modelos digitais (telemóveis, tablets ou com-
putadores), a rede do transportes públicos (autocarro, metro, elétrico) e 
ainda, os códigos postais (ver: Gráfico 4.1). Nestas três estruturas vamos 
fazer a emulação para o telemóvel, uma proposta para a paragem de au-
tocarros e uma demonstração da aplicação nas moradas / códigos postais.

Gráfico 4.1
[Três aplicações com 
o sistema SO]
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4.3.1. O meio digital: o telemóvel
O crescente uso, na vida quotidiana dos sistemas de informação geográ-
fica informatizado, vai refletir-se no turismo e nos modos de navegação 
(MONTELLO, 2002).
Selecionámos um smartphone, entre os tablets e PC, como suporte para 
exemplificar o funcionamento da aplicação SO e escolhemos o i-Phone 5 
como modelo (ver: Fig. 4.22). Fizemos uma maquete com desenhos de 
interface e com legendas explicativas para demonstrar a emulação (ver: 
Fig. 4.23 à 4.29). Antes, selecionámos dez aplicações de navegação para 
telemóvel (ver: Fig. 4.30 à 4.39). Experimentámo-las no terreno, para ob-
termos dados que nos pudessem ajudar a fazer esta emulação.

Fig. 4.21
[Mapa turístico do Porto
(lado verso)]
NOTA: Foi-nos enviado pelo 
posto de turismo da cidade 
que lhe corresponde.
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A finalidade da aplicação foi emular o sistema SO, aplicado no mapa de 
papel da cidade do Porto (ver: Fig. 4.21) para o modelo digital. Utilizámos 
uma iconografia e formas de interação comuns do que observámos no 
modelo i-Phone 5 (ver: Fig. 4.22) mantendo desta forma a familiaridade 
no utilizador que já está ambientado com este suporte.
A informação aplicada no mapa de papel vai estar da mesma forma pre-
sente no digital, são eles; o mapa da cidade, a grelha SO, os pontos de in-
teresse (hotéis, monumentos, igrejas, museus e outros) e listagem de ruas. 

Fig. 4.22
[Modelo i-Phone 5]

NOTA:
[Consult. 3 jan 2012]

Disponível em:
http://www.vecteezy.com/tag/mac
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Esta aplicação funciona Offline;
– não precisa de recorrer à internet (wi-fi) ou roaming para obter infor-
mação sobre a geolocalização - o “Eu estou aqui”. Se viajarmos para uma 
cidade estrangeira com o nosso telemóvel, adquirimos um cartão local ou 
utilizamos a internet (wi-fi) ou roaming disponíveis na cidade para comu-
nicarmos.

O sistema SO não precisa desses modelos, o que significa que:
– não precisa de ter rede disponível para a obtenção de dados. Estes que, 
por falta de rede poderiam falhar e impediriam o sistema SO de funcionar. 
Mas tal não acontece porque o sistema SO não precisa de dados online.
– quanto às atualizações, será a entidade municipal adquirente deste sis-
tema, responsável por ela, de igual modo que o faz com o mapa de papel.

O utilizador pode optar por usar o mapa de papel, ou então fazer down-
load desta aplicação correspondente à cidade que visitar, ou usufruir de 
ambos. O telemóvel terá de ser da categoria dos Smatphones.
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Fig. 4.23
[Aplicação do sistema SO
no telemóvel]
Comparação do conteúdo nos 
dois suportes – mapa de papel 
a aplicação SO para telemóvel.

4.3.1.1.     Maquete do sistema SO no telemóvel

aplicação
SO

mapa
de papel
SO
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Fig. 4.24
[Aplicação do sistema SO
no telemóvel]
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~

Fig. 4.25
[Aplicação do

sistema SO
no telemóvel]

NOTA:
Imagem do i.Phone 5.
[Consult. 3 jan 2012]
Disponível em:
http://www.vecteezy.
com/tag/mac
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Fig. 4.26
[Aplicação do sistema SO
no telemóvel]
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Fig. 4.27
[Aplicação do sistema SO

no telemóvel]
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Fig. 4.28
[Aplicação do sistema SO
no telemóvel]
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Fig. 4.29
[Aplicação do sistema SO

no telemóvel]
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Para concretizarmos os desenhos de interface gráfica no i-Phone, procurá-
mos outros modelos para observar de que forma o resolviam.
Pesquisámos aplicações de apoio à navegação e selecionámos dez, às 
quais fomos recolher elementos de apoio, tais como: 
– iconografia (lupa para ampliar e reduzir, ponto de informação, pontos 
de interesse);
– cor (para os fundos em contraste com o texto, para ativação e desativa-
ção dos botões);
– características do estado Online e Offline;
– modo de divisão das barras do menu;
– dimensão do tipo de letra;
– dimensão dos mapas;
– modo de funcionamento e rapidez de manuseamento;
– conteúdos relacionados com o turismo e navegação tais como, guias de 
viagem, mapas com pontos de interesse, navegação pedestre e por meios 
de transporte individuais como o carro ou transportes públicos.
Estão aqui referenciados os dez exemplos de aplicações que observámos 
que podem ser confrontados da Fig. 4.30 à 4.39.
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Fig. 4.30
[City Maps and walks -
Aplicação de navegação
para telemóvel]
[Consult. 7 mai 2012]
Disponível em:
http://itunes.apple.com/us/
app/free-city-maps-walks-
470-cities/id417207307?mt=8

Origem:
GPSmyCity.com, Inc. ©
2011 GPSmyCity.com Inc.

Preço:
Gratuito.

Tipo de aplicação:
Pontos de interesse e
respetivas localizações.

Tipo de funcionamento:
Online e Offline.

Data de atualização
do programa:
20 abril 2012.

Fig. 4.31
[Brasil Mobile,
Guia Turístico São Paulo -
Aplicação de navegação
para telemóvel]
[Consult. 8 mai 2012]
Disponível em:
http://itunes.apple.com/br/
app/brasil-mobile-guia-turisti-
co/id370144006?mt=8

Origem:
AgenciaClick Midia Interativa 
Ltd © Embratur.

Nome:
Brasil Mobile - Guia Turístico
São Paulo.

Preço:
Gratuito.

Tipo de aplicação:
Guia de Viagem.

Data de atualização
do programa:
27 de abril, 2012.



190SO – Sistema de Orientação
um sistema que incrementa
a velocidade de leitura
nos mapas turísticos:
estudo aplicado ao contexto
da cidade do porto

Fig. 4.32
[moveOporto -
Porto Insiders city guide -
Aplicação de navegação
para telemóvel]
[Consult. 8 mai 2012]
Disponível em:
http://itunes.apple.
com/app/moveoporto/
id431540745?mt=8

Origem:
Sérgio Oliveira © moveOporto 
- Porto Guia da cidade de 
Insiders.

Preço:
Gratuito.

Tipo de aplicação:
Pontos de interesse e
respetivas localizações.

Tipo de funcionamento:
Online e Offline.

Data de atualização
do programa:
2 maio 2011.

Fig. 4.33
[OlissiPorto by Optimus-
Aplicação de navegação
para telemóvel]
[Consult. 8 mai 2012]
Disponível em:
https://itunes.apple.com/pt/
app/olissiporto-by-optimus/
id484538133?l=en&mt=8

Origem:
Optimus.

Preço:
Gratuito.

Tipo de aplicação:
Pontos de interesse e
respetivas localizações.

Tipo de funcionamento:
Online e Offline.

Data de atualização 
do programa:
16 dezembro 2011.
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Fig. 4.34
[Where To Go? PRO - Find 
Points of Interest using GPS -
Aplicação de navegação
para telemóvel]
[Consult. 9 mai 2012]
Disponível em:
http://itunes.apple.com/us/
app/where-to-go-pro-find-
points/id294865266?mt=8

Origem:
Networking 2.0.

Preço:
$2.99.

Tipo de aplicação:
Pontos de interesse e
respetivas localizações.

Tipo de funcionamento: 
Online e Offline.

Data de atualização
do programa:
3 abril 2012.

Fig. 4.35
[Point Inside Shopping
& Travel -
Aplicação de navegação
para telemóvel]
[Consult. 9 mai 2012]
Disponível em:
http://itunes.apple.com/us/
app/point-inside-shopping-
travel/id364903314?mt=8

Origem:
Point Inside Inc. © 2009-2011 
Point Inside, Inc.

Preço:
Gratuito.

Tipo de aplicação:
Pontos de interesse e
respetivas localizações.

Data de atualização
do programa:
24 janeiro 2012.
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Fig. 4.36
[TMN Drive -
Aplicação de navegação
para telemóvel]
[Consult. 9 mai 2012]
Disponível em:
http://itunes.apple.
com/pt/app/tmn-drive/
id489142348?mt=8

Origem:
PT Comunicações, SA© PT 
Comunicações 2012.

Preço:
Gratuito.

Tipo de aplicação:
Navegação.

Tipo de funcionamento: 
Online e Offline.

Data de atualização
do programa:
25 janeiro 2012

Fig. 4.37
[Metro: Porto -
Aplicação de navegação
para telemóvel]
[Consult. 9 mai 2012]
Disponível em:
http://itunes.apple.
com/app/porto-metro/
id373539925?mt=8

Origem:
Jacques Vernus© 2012 
Freejack.

Preço:
$0.99.

Tipo de aplicação:
Navegação.

Data de atualização
do programa:
9 janeiro 2012.
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Fig. 4.38
[Paris By Foot -
Aplicação de navegação
para telemóvel]
[Consult. 9 mai 2012]
Disponível em:
https://itunes.apple.com/
am/app/paris-by-foot/
id632005233?mt=8

Origem:
© Chaviro Programa.

Preço:
$1.99.

Tipo de aplicação:
Navegação.

Data de atualização
do programa:
12 abril 2013.

Fig. 4.39
[Amsterdam Transport Map 
- Metro Map for your phone 
and tablet -
Aplicação de navegação
para telemóvel]
[Consult. 9 mai 2012]
Disponível em:
http://itunes.apple.com/us/
app/amsterdam-transport-
map-free/id408851450?mt=8

Origem:
OnDemandWorld Limitada © 
OnDemandWorld.

Preço:
Gratuito.

Tipo de aplicação:
Navegação.

Data de atualização
do programa:
8 maio 2012.
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4.3.2. Os transportes públicos: o autocarro
A grelha SO pode ser utilizada na rede de autocarros dos transportes pú-
blicos. Os utilizadores que se deslocam por esta via, ao passar por áreas 
desconhecidas da cidade, as coordenadas que estão nas placas de toponí-
mia visíveis, dão a informação da zona onde estão, ou, podem ser mostra-
das em tempo real num painel digital no interior do autocarro ou metro. 
Este sistema propõe uma orientação na cidade por quadrantes sem que 
se tenha de conhecer a cidade pelo nome da rua, pela zona (foz, boavista, 
baixa) ou pelos pontos de interesse (Casa da Música, Estação de S. Bento) 
(ver: Fig. 4.40 e 41).

Fig. 4.40
[Aplicação do sistema SO
nas paragens de autocarro] 
placa sinalização na cidade 
do Porto.
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Fig. 4.41 [Aplicação do sistema SO para o autocarro, no mapa turístico da cidade do Porto] representação do percurso.
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4.3.3. Os códigos postais: a morada
Podemos agregar a coordenada SO com a rua (nome, número de porta do 
edificado e o código postal), como mostra a seguinte organização dessa 
informação:

Rua das Flores 28, R/c
4050-545 Porto   –   U15

Esta forma de classificar a cidade por quadrantes do sistema SO, permite 
uma situação semelhante ao que acontece com a cidade de Londres e 
remete para os códigos postais. Vamos comparar a coordenada SO com 
os códigos postais de Londres.

A coordenada SO informa um quadrante, que tal como em Londres, infor-
ma geograficamente uma zona.
A diferença, é que no caso SO, a grelha é:
– ortogonal + nomeada com sequência alfanumérica + aplicada na placa 
de toponímia + existente noutros suportes (mapa, transportes, códigos 
postais do correio)
No caso de Londres, a grelha é:
– irregular + nomeada sem sequência + aplicada na placa de toponímia + 
existente noutros suportes (códigos postais do correio).
As diferenças aqui referidas entre ambas, não proporciona que o utiliza-
dor usufruía dos códigos postais de Londres para fazer uma geolocaliza-
ção do mesmo modo que o pode fazer com o sistema SO.
 
No caso de Londres, se fizermos uma pesquisa no Google Maps introdu-
zindo o código postal da cidade, poderá ser suficiente para a zona que 
lhe é equivalente ser encontrada, como fizemos com o código WC2, que 
exemplificámos na Fig. 4.42. 
O SO poderá funcionar de modo semelhante, a colocação de uma coor-
denada SO num motor de busca poderá permitir, o acesso às ruas e tam-
bém, a informações desse quadrante; tais como a pontos de interesse, 
transportes públicos, eventos, hotéis, tal como funciona a aplicação para 
telemóvel que desenhámos (p.181 à 187).
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Fig. 4.42
[Pesquisa do código postal WC2 
da cidade de Londres
através do Google Maps]
[Consult. mar 2012]
Mapa dos códigos postais de 
Londes (parte superior da 
figura) disponível em:
http://www.londontown.com/
LondonPC/
[Consult. mar 2012]
Restante parte inferior da figura 
disponível no Google Maps.
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4.4. MARCA

A marca foi desenvolvida pela candidata a esta tese.
Em forma de disco, representando o “O” de Orientação e tem na sua es-
pessura a letra “S” que significa a palavra “Sistema”.
A letra “S” adquire uma aparência de zigue-zague, gerando a perceção de 
de caminho, percurso, deslocação, procura.
O círculo branco central representa o “Eu estou aqui”, o ponto central do 
nosso estudo (ver: Fig. 4.43).

Fig. 4.43
[Marca SO
– Sistema de Orientação]
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4.5. PLANO ORÇAMENTAL

Temos de ter em conta que a viabilidade de um projeto de investigação 
é também económica (RIBEIRO, 2003). Decidimos traçar um plano orça-
mental para a implementação das peças que constituem o sistema SO po-
dendo desta forma, construirmos um plano aproximado à sua exequibili-
dade. Os valores do projeto de design não foram aqui mencionados pelo 
fato de serem variáveis conforme a tipologia dos trabalhos necessários. 
Vamos apresentar três orçamentos; 1 – para o sinal SO que é colocado ao 
lado da placa de toponímia, 2 – para a aplicação no telemóvel e outro para 
o 3 – mapa de papel.

1 – Sinal
Foram feitos testes sobre três tipos de material (acrílico transparente, 
chapa de alumínio e Alucobond) e foram ensaiados a legibilidade e a resis-
tência dos materiais. Sabendo que foram feitas para a cidade do Porto cer-
ca de onze mil exemplares de placas de toponímia, estando incluídas as 
de substituição, foram pedidos valores estimativos para essa quantidade, 
não estando incluída a colocação no local, nem os materiais necessários 
para essa colocação, como por exemplo para a opção orçamental 1 (opção 
1) que propõe a colagem do sinal no local, ou a afixação com parafusos 
para a opção 2. Foi contemplada a confeção da placa, migrando o restan-
te material e trabalhos correspondentes, para a entidade adquirente do 
projeto.

As opções 1 e 2 apresentadas foram fornecidas pela empresa Letratec 4.5 
em 2013.

OPÇÃO 1:
Fornecimento de placas de sinalética para o projeto SO, conforme V/ ma-
queta (igual ao sinal apresentado nesta investigação), com 200mm de 
diâmetro, executadas em chapa de alumínio 2mm, com impressão direta 
da informação, nas cores definidas.
Valor unitário – 6,15 euros x 11.000 placas = 67.650 euros + iva a 23% = 
83.209,50 euros

4.5

LETRATEC
Disponível em:
http://www.letratec.pt/
– Empresa situada em
Matosinhos, Portugal,
foi criada em 1990.
Executam estudos, fabrico
e montagem de sistemas
de sinalização eletrónica
ou não, para interiores
e exteriores, com ou sem 
iluminação, de edifícios
públicos e privados em
variados materiais em
qualquer parte do país
ou estrangeiro.
Foi distinguida pelo
IAPMEI como PME Líder 2011 
pelo 4º ano consecutivo
e PME Excelência 2011.
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OPÇÃO 2:
Fornecimento de placas de sinalética para o projeto SO, conforme V/ 
maqueta, com 200mm de diâmetro, executadas em chapa de Alucobond 
3mm, com impressão direta da informação, nas cores definidas.
Valor unitário – 5,75 euros x 11.000 placas = 63.250 euros + iva a 23% = 
77.797,50 euros

2 – Aplicação para telemóvel:
As opções orçamentais aqui apresentadas foram fornecidas pela empresa 
Seara 4.6 em 2013.

OPÇÃO 1:
Migração do sistema SO para uma aplicação offline em i.Phone 5 com o 
número de quadros exemplificados em maquete (p.181 à 187). Ajustes 
necessários à linguagem da aplicação. Procedimentos de integração da 
aplicação na Apple store.
Valor – 8.000 euros + iva a 23% = 9.840,00 euros

3 – Mapa em papel:
As opções orçamentais aqui apresentadas foram fornecidas pela empresa 
Greca, artes gráficas 4.7 em 2013.

OPÇÃO 1:
Impressão de 5.000 exemplares de mapas em papel Inasset 80 gramas, 
formato aberto 67,8 x 48cm e formato fechado 9,6 x 16cm, impresso em 
quadricromia (4 cores) na frente e no verso, vincados e dobrados em má-
quina, incluindo uma prova de cor de cada lado do mapa, uma prova para 
correção de textos e um espécimen.
Valor – 1.190,00 euros + iva a 23% = 2.737,00 euros

TOTAL:
O custo da produção das peças (sem o custo do design a de colocação do 
sinal junto às placas) deste projeto para a cidade do Porto, foi planificado 
em 95.786,50 euros já com iva e inclui o mapa de papel, o sinal (opção 1) 
e a aplicação para telemóvel.

4.6

SEARA
Disponível em:
http://www.seara.com/
– Empresa situada no Porto 
e Lisboa, Portugal, foi criada 
em 2000.
Executam sites institucionais, 
consultoria web, criaram
o programa IdeaSystem
e fazem serviço de
monitorização, entre outros.

4.7

GRECA, ARTES GRÁFICAS 
Disponível em:
http://www.greca.pt/
– Empresa situada em São 
Mamede de Infesta, Portugal.
Executam impressão offset e 
respetivos acabamentos.
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4.6. AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DO SISTEMA SO

Posteriormente à definição do conceito do sistema SO, do seu funciona-
mento, da adaptação às três estruturas (telemóvel, transportes públicos  
e códigos postais), do desenho da marca e dos planos orçamentais para a 
implementação deste projeto na cidade (p.155 à 201), decidimos avaliar a 
necessidade do sistema SO.
– Poderá o SO ser útil para o utilizador? Em que percentagem?

Construímos o SO com a finalidade de proporcionar ao utilizador a sua 
geolocalização, para ele saber onde está na cidade. O utilizador que não 
sabe onde está, é porque se perdeu.
Se ele quer saber onde está, é porque não quer estar desorientado.            
A perda quando involuntária pode originar consequências não deseja-
das. Neste contexto, o SO poderá ter a capacidade de resolver essa per-
da involuntária porque informa o utilizador do local onde está, deixando 
este, de estar perdido.

Perdermo-nos involuntariamente, pode significar não apanhar o avião 
que temos a determinada hora, o comboio, a camioneta, uma reunião, 
uma aula, uma palestra, um museu, uma consulta médica. Estar perdido, 
pode ser durante um minuto ou durante horas.
Perdermo-nos involuntariamente, pode originar falharmos a um objetivo, 
porque perdemos o controlo sobre a nossa localização e a consequente 
deslocação em direção ao nosso destino.

Neste sentido, procurámos saber a resposta à perda involuntária por par-
te do utilizador. Fizemos dois questionários para avaliar a percentagem 
com que os utilizadores se perde nas cidades e qual o motivo. O objetivo 
dos questionários foi de obter dados que nos ajudassem a observar a ne-
cessidade do sistema SO.

Numa primeira fase, realizámos um questionário a entidades públicas e 
privadas a nível nacional e internacionais relacionadas com áreas próxi-
mas à nossa questão; da comunicação, turismo, ensino e estatística.
Numa segunda fase, realizámos um questionário a utilizadores de mapas, 
nacionais e internacionais.

Recolhemos, igualmente aplicações para dispositivos móveis disponibili-
zados pela Apple, direcionadas para a geolocalização.
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4.6.1. Entidades – dados da análise
Enviámos um e-mail com o pedido de resposta à nossa questão, conforme 
referido no Capítulo 2 da metodologia (Questionário 3, p.43 e 44).
A listagem que vamos apresentar refere quinze, das vinte e três entidades 
contatadas que responderam às nossas questões.
Todas as entidades, indicaram não possuir dados que respondessem às 
questões que colocámos.
Também não encontrámos na literatura, referência a estudos que avalias-
sem a percentagem com que os utilizadores se perderam, assim como o 
motivo responsável pelo qual os mesmos não se orientaram nas cidades.

1 - ICOGRADA 4.8 – International Council of Communication Design (Ingla-
terra)
Orgão dirigido ao design de comunicação profissional. Tal como nos infor-
ma o seu website / mission statement, o Icograda fundado em 1963, pro-
move o valor da prática do design, o pensamento, a educação, pesquisa e 
política, o que representa mais de duzentas organizações em sessenta e 
sete países e regiões a nível mundial. 

2 - INE 4.9 – Instituto Nacional de Estatística (Portugal)
O INE tem como missão produzir e divulgar informação estatística oficial. 
Coordena e divulga a atividade estatística nacional. 

3 – HAVARD UNIVERSITY 4.10(bibliotecas) Instituição do ensino superior 
(EUA)

4 - EUROPE DIRECT 4.11 (Bruxelas)
Organismo europeu que opera via telefone e internet informações acerca 
de cada país da União Europeia, assim como, ajuda o cidadão a resolver 
as questões que tem relacionadas ao local da Europa para onde deseja ir.

5 - OMT 4.12 – Organização Mundial do Turismo (Espanha)
Agência responsável pelo turismo e sua promoção. Congrega 155 países, 
sete Territórios e mais de 400 Membros profissionais, estes últimos re-
presentando Associações do setor, Instituições de Educação e Formação e 
Empresas. Tem publicado dados estatísticos e condutas.

Todas as fontes aqui referidas 
foram:
[Consult. 1 ago 2013]

4.8

ICOGRADA
Disponível em:
http://www.icograda.org/

4.9

INE
Disponível em:
http://www.ine.pt/xportal/
xmain?xpid=INE&xpgid=ine_
main

4.10

HAVARD UNIVERSITY
Disponível em:
http://lib.harvard.edu/staff-
directory

4.11

EUROPE DIRECT
Disponível em:
http://europa.eu/europedi-
rect/index_pt.htm

4.12

OMT
Disponível em:
http://www2.unwto.org/

Informações obtidas no site 
oficial e também do turismo 
de Portugal:
Disponível em:
http://www.turismodeportu-
gal.pt/Português/turismode-
portugal/CooperacaoInterna-
cional/Pages/OMT.aspx
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6 - JNTO 4.13 – Organização Nacional de Turismo Japonês (América do Norte)
Órgão governamental japonês que visa fomentar o turismo do Japão.

7 - EUROSTAT 4.14 – European Statistics (Luxemburgo)
Organização estatística da comissão europeia, que produz dados estatísti-
cos para a União Europeia e promove a harmonização dos métodos esta-
tísticos entre os estados membros.

8 - TRAVELSAT 4.15 – Competitive Index (Bélgica)
Agência de investigação relacionada com o TCI Research (Tourism Com-
petitive Intelligence), dedicada à pesquisa. Combina o turismo tradicio-
nal de pesquisa de mercado e coleta de dados digital. Pode ser facilmen-
te aplicado a qualquer país, região ou cidade de qualquer dimensão que 
atuam em qualquer ambiente geográfico e competitivo.

9 - WTTC 4.16 – World Travel & Tourism Council (Reino Unido)
Fórum para líderes de negócios na indústria de Viagens&Turismo.

10 - TURISMO DE PORTUGAL 4.17 (Portugal)
Entidade pública central responsável pela promoção, valorização e susten-
tabilidade da atividade turística. De igual modo, não possuem qualquer 
tipo de estudo relacionado com as questões por nós colocadas. Entidades 
ligadas ao Turismo de Portugal também foram contactadas, e igualmente 
com uma resposta negativa:
11 - Turismo de Lisboa e Vale do Tejo;
12 - Turismo da Serra da Estrela;
13 - Turismo do Alqueva;
14 - Turismo de Leiria;
15 - Turismo do Algarve.

Todas as fontes aqui referidas 
foram:
[Consult. 1 ago 2013]

4.13

JNTO
Disponível em:
http://www.jnto.de/

4.14

EUROSTAT
Estatísticas sobre turismo a 
nível europeu:
Disponível em:
http://epp.eurostat.ec.europa.
eu/portal/page/portal/tour-
ism/data/main_tables
e
http://ec.europa.eu/public_
opinion/index_en.htm

4.15

TRAVELSAT
Disponível em:
http://tci-research.com/
travelsat-tourism-index/

4.16

WTTC
Disponível em:
http://www.wttc.org/

4.17

TURISMO DE PORTUGAL
Disponível em:
http://www.turismodepor-
tugal.pt/Portugu%C3%AAs/
ProTurismo/ContactosUteis/
Pages/EntidadesRegionaisTur-
ismo.aspx
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4.6.2. Utilizadores – dados da análise
O SO fazendo a geolocalização do utilizador no espaço urbano, pode di-
minuir a sua perda involuntária. Será a percentagem de turistas que se 
perde involuntariamente significativa para justificar a implementação de 
um sistema como o SO?
Esta dúvida, manteve-se, mesmo depois do questionário que fizemos às 
entidades nacionais e internacionais, descrito da p.201 à p.203, pois não 
obtivemos dados, sobre se a perda involuntária do utilizador nas cidades 
se verifica ou não. Para encontrarmos a resposta decidimos efetuar um 
questionário, em março de 2012 (Questionário 4, descrito no Capítulo 
2 da metodologia, p.44) dirigido ao nosso alvo – o utilizador nacional e 
o utilizador internacional, quanto à perda involuntária. Realizámos dois 
questionários – um, dirigido a quinhentos e setenta e três utilizadores de 
mapas nacionais e o outro a cinquenta e seis utilizadores internacionais.

4.6.2.1. Utilizador nacional – questionário
Através da análise a este questionário, obtivemos os seguintes dados: 
quanto ao ano de nascimento dos utilizadores, a faixa etária predominan-
te foi entre os vinte e cinco e os trinta e cinco anos. Sendo 60,7% do sexo 
feminino e 39,3% do sexo masculino.
Na análise geográfica obtivemos maior incidência na zona norte do país 
com 51% na cidade do Porto seguindo-se 16,4% com a cidade de Lisboa. 
As restantes respostas foram provenientes das cidades de Braga, Aveiro, 
Viana do Castelo, Bragança, Vila Real, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, 
Setúbal e Faro. A maior incidência registada a Norte poderá ser devido 
à candidata a esta tese residir no Porto. Quanto à escolaridade, a maior 
parte dos utilizadores era licenciado (52,4%), seguindo-se o grau de mes-
tre com 19%, com uma escolaridade inferior a doze anos de estudo com 
19,4% e 3,1% no grau outro e 6,1% com o doutoramento.

Em resposta à nossa principal questão:
“Quando viajou para alguma cidade e estava a utilizar um mapa turístico 
para aí se orientar, já se perdeu involuntariamente?”

63,1% da amostra que respondeu a esta questão, afirmou já se ter perdi-
do involuntariamente enquanto estava a utilizar um mapa turístico, sendo 
o motivo mais evocado a dificuldade de se situarem no mapa, mas tam-
bém a falta de detalhes do mapa (ver: Gráfico 4.2).
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4.6.2.2. Utilizador internacional – questionário
Através da análise a este questionário, obtivemos os seguintes dados: 
quanto ao ano de nascimento dos utilizadores, a faixa etária predomi-
nante foi entre os vinte e cinco e os trinta e cinco anos. 66,1% do sexo 
feminino e 33,9% do sexo masculino.
Na análise geográfica, obtivemos maior incidência no continente euro-
peu com 71,4% de respostas, seguindo-se da América com 16,1%, a Ásia 
com 8,9% e Oceania com 3,6% e não obtivemos respostas do continen-
te africano. Quanto à escolaridade, a maior parte dos utilizadores tem o 
mestrado com 44,6%, seguindo-se o grau de doutoramento com 32,1%, a 
licenciatura com 14,4%, uma escolaridade inferior a doze anos de estudo 
com 7,1% e 1,8% no grau outro.

Em resposta à nossa principal questão:
“Quando viajou para alguma cidade e estava a utilizar um mapa turístico 
para aí se orientar, já se perdeu involuntariamente?”

78,1% da amostra que respondeu a esta questão, afirmou já se ter perdi-
do involuntariamente enquanto estava a utilizar um mapa turístico, sendo 
o motivo mais evocado a dificuldade de se situarem no mapa, a escala e a 
falta de detalhes no mapa (ver: Gráfico 4.2).

Gráfico 4.2
[Respostas em percentagem,
da perda involuntária
dos utilizadores nacionais
e internacionais]
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4.6.3. Aplicações para telemóvel – dados da análise
Selecionámos vinte aplicações para dispositivos móveis, disponibilizados 
pela Apple Store em 2012 e que fazem a geolocalização via digital. 

Estas aplicações indicam o “Eu estou aqui” e funcionam online.
A existência destas aplicações poderá ser um indicativo de que as pessoas 
se perdem com frequência e que as utilizam para resolverem esse proble-
ma? Se o utilizador não necessitasse de geolocalização, estas aplicações 
não estariam disponíveis para o utilizador usufruir, ao contrário do que 
observámos nos vinte exemplos (ver: Fig. 4.44 e 4. 45).

Fig. 4.44
[Aplicações disponíveis
na Apple Store, que fazem
a geolocalização do utilizador]

[Consult. 15 out 2012].
Disponível em:
https://itunes.apple.com/
pt/genre/ios-navegacao/
id6010?mt=8
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Fig. 4.45 [Aplicações disponíveis na Apple Store, que fazem a geolocalização do utilizador]
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4.6.4. Considerações de Valente de Oliveira e Rui Moreira
Na entrevista, feita em 2013, onde apresentámos o sistema SO e fize-
mos ao nosso entrevistado Rui Moreira 4.18 enquanto presidente da AEP, 
os testes com o modelo Convencional seguidamente com o sistema SO. 
Como resultado obtivemos as seguintes considerações:
– É um sistema de “grande simplicidade, quer visual quer de entendimen-
to”, é “acessível a todos”, “inesperadamente fácil”.
– Ficou positivamente impressionado com o trabalho; “extraordinaria-
mente útil quer para os turistas, quer para os habitantes” e igualmente 
“eficiente” para “hospitais, segurança da cidade e serviços públicos” e mos-
trou ainda “interesse na possibilidade de implementação” (VALLE, 2013a).

Entrevistámos Valente de Oliveira 4.19 na sua residência da cidade do Por-
to, 2013 e apresentámos o sistema SO. Fizemos ao nosso entrevistado os 
testes com o modelo Convencional em primeiro lugar e com o sistema SO 
em segundo.
Recolhemos a sua opinião acerca deste trabalho de investigação ao qual 
mencionou o seguinte:
– “Este sistema SO vai beneficiar o turista mas também os locais da cida-
de do Porto – É um projeto que cabe à CMP / Departamento de Turismo 
implementar na cidade” – É um sistema que proporciona que o utiliza-
dor “encontre mais depressa o seu caminho”. “Poupa tempo”, “evita a 
desorientação” do utilizador, “poupa passos atrás” (referindo-se ao fato 
de que se o utilizador se perder no caminho terá de voltar atrás e que 
isso não aconteceria com o SO), “dá mais segurança da cidade”. Referiu 
que neste sistema o utilizador pode “tomar posse da cidade, apropriar-se 
dela, saber-se mover dentro dela” (VALLE, 2013c).

4.18

RUI MOREIRA
Anterior presidente da AEP 
(2001-2013), sediada no Pa-
lácio da Bolsa, o atual (2014) 
presidente da CMP.

4.19

VALENTE DE OLIVEIRA
Engenheiro civil, doutorado 
pela UP - Universidade do 
Porto, professor catedrático 
na FEUP - Faculdade de Enge-
nharia da UP. É diplomado em 
Planeamento e Desenvolvi-
mento Regional pelo Institute 
of Social Studies da Haia na 
Holanda. Presidente da CCRN 
- Comissão de Coordenação 
da Região Norte. Exerceu 
funções governativas, entre 
elas; ministro da Educação e 
Investigação Científica, minis-
tro do Planeamento e da
Administração do Território, 
ministro das Obras Públicas, 
Transportes e Habitação.
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4.7. VALIDAÇÃO DO SISTEMA SO

Após os dados do questionário realizado às entidades (p.201 à p.203) e 
utilizadores acerca da perda involuntária (p.204 e p.205), sentimos a ne-
cessidade de observar que resultados o sistema SO produziria em contex-
to real (no terreno). Se incrementaria a velocidade de leitura nos mapas, 
após termos observado o “Eu estou aqui” estar em défice nos modelos 
analisados.
Para isso, elaborámos um teste que pudesse inquirir esse desempenho, 
comparando o sistema SO com o modelo Convencional (aquele que é 
emitido pela CMP e em utilização em 2014) na cidade do Porto.

4.7.1. Teste no terreno
Desenvolvemos os testes no terreno em duas fases; o pré-teste e o teste.

4.7.1.1. Pré-teste
Foi realizado um pré-teste no terreno a quatro voluntários (descritos na 
metodologia, p.45), aos quais recolhemos observações em relação ao 
guião que queríamos aplicar no teste em terreno. Para o pré-teste, assim 
como para o teste final, consultamos a Divisão da Mobilidade e Orde-
namento Trânsito da CMP para nos sugerir os locais da cidade com me-
nor probabilidade de serem reconhecidos. Fomos visitar esses locais e 
escolhemos o que permitiria a realização dos testes com segurança para 
os voluntários, heterogeneidade de terreno, ausência de sons ou cheiros 
que favorecessem a identificação do local, poucas referências visuais ou 
outras marcas de território. Fizemos o pré-teste no terreno (com as mes-
mas características que o teste final, a seguir explicado) e posteriormente 
ajustámos o guião com os dados que recolhemos do pré-teste. As altera-
ções feitas diziam respeito à deslocação de carro para o local do teste, que 
não devia ser feita com os voluntários de olhos vendados, como tínhamos 
previsto, pois um deles referiu o problema do enjoo. Outra alteração teve 
a ver com o texto que se dizia no guião, precisar de ser mais preciso e cla-
ro para melhor entendimento do que consistiam os testes.
Após a retificação do guião, iniciaram-se os preparativos para a realização 
do teste no terreno.
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4.7.1.2. Teste
MATERIAL UTILIZADO PELOS VOLUNTÁRIOS
– dois mapas, ambos eram o da cidade do Porto utilizado pela CMP no 
ano em curso. 2012. O mapa SO tinha a grelha SO aplicada na frente (ver: 
Fig. 4.46 E). O outro manteve-se igual ao original da CMP e o qual denomi-
námos por - modelo Convencional - (ver: Fig. 4.46 D). Os versos dos mapas 
eram iguais, a variação era na frente. Ambos os mapas (frente e verso) 
foram impressos digitalmente e contra-colados numa cartolina de 400 
gramas. Funcionavam desta forma, abertos para que fossem vistos sem a 
necessidade de desdobrar, alterando esta ação os tempos de ação e que 
danificaria o mapa, amarrotando-o e rasgando-o, alterando a legibilidade. 
Tentámos desta forma criar uma uniformidade na utilização do material.
– dois palitos; (ver: Fig. 4.46 F e G) eram dados aos voluntários para apon-
tarem no mapa a resposta à nossa pergunta. Utilizaram um palito de ma-
deira cor de pinho cru, com aproximadamente 30 cm de comprimento e 
3 mm de diâmetro, identificados com o número 1. O palito 1 e o 3, eram a 
resposta à mesma pergunta feita aos voluntários “assinale a rua onde se 
encontra localizado”, mas eram diferentes os números dos palitos, para 
facilitar a identificação pelo registo fotográfico que fizemos no ato da 
resposta, desta forma sabíamos que o palito 1 era referente ao mapa 
Convencional e o 3 ao mapa SO, ambos para a mesma pergunta.
– foi criado um correio eletrónico (gmail) para contatar os voluntários e 
gerir a agenda para os dias dos testes.
– cada voluntário tinha uma ficha onde registávamos os seus dados de-
mográficos e o tempo de resposta ao teste (ver: Anexo 7, p.284 e p.285).
– um dispositivo móvel. i.Phone (ver: Fig. 4.46 H), modelo MD198B, para 
recolha do tempo de resposta em segundos, através do cronómetro dis-
ponível no ícone do relógio deste dispositivo móvel.
– uma máquina fotográfica, Panasonic DMC-FX35, Lumix, 10 mega pixels, 
para fotografar a resposta dos voluntários quando apontaram com o pali-
to, para uma eventual necessidade confirmação de resultados. Ambas as 
tarefas (1 e 3) foram fotografadas.

PROCEDIMENTOS
O teste feito a quarenta e um voluntários, desenrolou-se no verão, no mês 
de julho de 2012, entre as 19h00 e as 20h30 na cidade do Porto. Iniciou-se 
nas instalações do Atelier da Imagem situado no Centro Histórico da cida-
de e prosseguiu-se para a Avenida Flor da Rosa, onde foi feito o teste (ver: 
Fig. 4.46 A).
19h00 – Os voluntários chegavam ao Atelier da Imagem e preenchiam as 
fichas com os seus dados demográficos.
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2 (..................)

Fig. 4.46
[Teste no terreno] NOTA: Data da recolha: 2012, Local: cidade do Porto, Fotografado por: Luisa do Valle.
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Seguidamente, recebiam as instruções referidas no Anexo 8 (p.286 e 
p.287) que lhes eram lidas de igual modo a todos os grupos de voluntários 
para estes testes.
Existiam dois grupos;
Grupo A – o que ia usar o mapa Convencional e o,
Grupo B – que ia usar o mapa SO. Cada grupo, em cada sessão, era cons-
tituído com aproximadamente quatro pessoas, distribuídas pelas sessões 
feitas, dando um total de oito pessoas por sessão.

Inicialmente, os dois grupos eram introduzidos na temática desta investi-
gação e era-lhes explicado o objetivo do teste para a obtenção de tempos 
de resposta de modo a comparar os dois sistemas de mapas em observa-
ção. Posteriormente eram explicados os procedimentos do teste:
– Como funcionavam os dois sistemas que eles iam utilizar, o SO e o Con-
vencional. Esta explicação era feita com o Grupo A e B em separado. Ao 
Grupo A era explicado somente o funcionamento do mapa Convencional, 
ao Grupo B era explicado o funcionamento do mapa Convencional e a 
diferença para o mapa SO sobre o qual iam fazer o teste.
– Era descrita de que forma ia ser feita a deslocação para o local da cidade 
onde se realizariam os testes.

Às 19h30 – os oito voluntários eram transportados de carro para a Aveni-
da Flor da Rosa (local do teste). Conforme era dito na instrução, durante a 
viagem desde o Atelier da Imagem até ao local, os voluntários não podiam 
olhar para o exterior do carro, evitando identificar os locais por onde pas-
savam, ou tentarem recolher pontos de referência visuais ou auditivos. 
Para tal, durante a viagem, fazíamos uma atividade distrativa com música 
e conversa constante para desfavorecer de construção de referências, e 
provocar a sensação de desorientação, recriando a sensação de quando o 
utilizador está perdido.
Chegados perto do local, os voluntários eram colocados a um quarteirão 
de distância do teste, para não terem contato visual com esse espaço en-
quanto esperavam a sua vez para serem submetidos ao teste.
Cada um à vez, era chamado para a zona de teste (ver: Fig. 4.46 A e C), 
onde lhes eram relembradas as instruções. Era colocada a questão dico-
tómica de sim ou não; se conheciam aquele local onde estavam. Seguida-
mente, iniciava-se o teste, que podiam realizar no tempo que achassem 
necessário.
A tarefa do teste, consistia em pedir ao voluntário para apontar no mapa 
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com o palito 1, a rua onde se encontrava localizado (“Eu estou aqui”).
O início da tarefa era dado com o sinal de partida verbal “1,2,3”. Seguida-
mente o tempo era cronometrado até o voluntário dar o sinal combinado 
“já está”, de como encontrara a resposta. A contagem de tempo parava. 
Se a resposta estivesse correta o teste acabava, no caso da resposta estar 
errada, iniciávamos a cronometragem até a resposta ser correta.
No fim do teste, quando retomassem novamente o grupo, não podiam 
fazer qualquer comentário aos demais para não interferir nos que ainda 
não tinham feito o teste.
Durante o teste, os voluntários podiam sair do local onde eram colocados 
ou fazer o que achassem necessário para responderem à pergunta. Só 
não podiam consultar o telemóvel, falar connosco ou com as pessoas lo-
cais. Somente podiam usar o mapa que tinham na mão e mais nenhuma 
outra ajuda.
O teste foi feito com os mesmos parâmetros para ambos os grupos. A úni-
ca diferença era o mapa que cada grupo usava. Para o grupo B (mapa SO), 
era colocado o sinal SO nas placas de toponímia na rua do teste e ruas 
próximas (Fig. 4.46 A e C).
Depois do teste, deslocávamo-nos novamente para o Atelier da Imagem, 
onde tinham sido dadas as instruções, e colocávamos a questão: “O que 
têm a dizer sobre o sistema SO?”, e recolhemos as palavras-chave da ex-
periência dos voluntários.

Neste teste no terreno, estava incluída uma segunda tarefa para todos os 
voluntários, mas que decidimos não incluir nos resultados pois essa in-
formação não refletia diretamente a comparação entre os dois sistemas. 
Ela consistia em, após a primeira tarefa que era de localizar a rua onde o 
voluntário estava, pedimos para dizerem o local exato dentro dessa rua 
onde estavam.

HIPÓTESES
Colocámos três hipóteses:
1 – Na primeira, que haveria uma alteração no tempo de resposta entre 
o mapa SO e o mapa Convencional na medida em que são sistemas dife-
rentes.
2 – Na segunda, que o tempo de resposta ao mapa SO seria mais rápido 
que no mapa Convencional, pelos resultados observados no pré-teste.
3 – Na terceira hipótese que os voluntários quando solicitados a dar a sua 
opinião no final do teste, remeter-se-iam ao sistema SO como preferen-
cial em relação ao Convencional.
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4.7.1.3. Resultados
Os resultados demonstraram que a utilização do sistema SO incrementou 
a velocidade de resposta à tarefa dada aos voluntários.
Com o objetivo de inferir se as médias de tempos de resposta foram iguais 
em ambas as populações, de onde são provenientes as presentes amos-
tras, efetuou-se o teste t. Este, que permite determinar a diferença de 
médias em amostras independentes, tendo-se rejeitado a hipótese nula 
de igualdade de médias a um nível de significância de 5%. 

Efetuado o teste de hipóteses para a igualdade de médias a um nível de 
significância de 5%, inferiu-se pela rejeição da hipótese nula da igualdade. 
Pelo que, concluímos que as médias do tempo de resposta com os dois 
sistemas são diferentes.

Se optarmos pela estimação intervalar, a um nível de confiança com 95%, 
obtemos o seguinte intervalo de confiança para diferença de médias.
O teste de hipóteses foi realizado com o programa SPSS, assim como a 
obtenção do intervalo de confiança. 

Por outro lado, verifica-se que o quociente entre a mediana do tempo de 
resposta com o modelo Convencional e a mediana do tempo de resposta 
com o sistema SO é de 4,3 ou inversamente, o tempo com o SO represen-
ta 23% do tempo de resposta do modelo Convencional.

Podemos concluir que, o tempo gasto é 4,3 vezes mais com o modelo 
Convencional, com uma correspondência em percentagem de 430 (ver: 
Gráfico 4.3), ou, em alternativa, que o sistema SO gasta apenas 23% do 
tempo do modelo Convencional (ver: Gráfico 4.4).
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Gráfico 4.3
[Percentagem da velocidade
de resposta do sistema SO
e do modelo Convencional]
O sistema SO em terreno
é mais rápido 430%,
em relação ao
modelo Convencional.

Gráfico 4.4
[Percentagem do tempo gasto
entre o sistema SO e
o modelo Convencional]
O sistema SO
gasta 23% do tempo,
em relação ao tempo gasto
pelo modelo Convencional.
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4.7.2. Teste em meio artificial
Após os resultados obtidos no teste em terreno (próximo de um contexto 
real), decidimos reduzir o número de interferências registadas no terreno. 
Desta forma podíamos observar qual a diferença nos resultados quando 
o sistema SO fosse usado isoladamente. Esta hipótese poderá acontecer, 
quando o mapa é consultado com o objetivo de planear um percurso, sem 
se estar no terreno.
Para verificarmos essa possibilidade, construímos testes em meio artifi-
cial. As interferências identificadas que retirámos foram; o ruído de rua, 
passagem de pessoas, ansiedade descrita pelos voluntários ao teste pela 
sensação de estarem perdidos no terreno, a deslocação pedestre no ter-
reno, intervalo de vinte minutos entre a instrução dada no Atelier da Ima-
gem e no local do teste (apesar de ser relembrada no local), o sítio onde 
apoiar o mapa na zona do teste.

Desenvolvemos estes testes em duas fases; o pré-teste e o teste. Este últi-
mo, decidimos fazer emparelhado. Uns voluntários faziam primeiro o teste 
com o sistema SO e logo a seguir com o modelo Convencional (sequência 
A) e outros voluntários faziam primeiro o teste com o modelo Conven-
cional e logo a seguir com o sistema SO (sequência B). A finalidade era 
observar se a velocidade de resposta alterava de acordo com a sequência.

4.7.2.1. Pré-teste
Foi realizado um pré-teste no Atelier da Imagem, a quatro voluntários 
descritos na metodologia (Capítulo 2, p.46), aos quais recolhermos obser-
vações em relação ao guião que queríamos aplicar no teste em terreno.
A experiência que adquirimos nos testes no terreno, permitiu-nos adap-
tar o guião a este novo teste (embora diferente), de modo mais imediato.
As alterações feitas diziam respeito ao facto que os voluntários não po-
diam olhar para o mapa (que estava em cima da mesa) antes de darmos 
início à tarefa, pois todos pegavam nele e distraíam-se e não ouviam as 
instruções. Outra, era devido à nossa próxima presença física, terem ten-
dência a fazerem perguntas, que depois evitamos saindo da proximidade.  
O guião foi feito definitivamente e iniciaram-se os procedimentos para a 
realização do teste em meio artificial.
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4.7.2.2. Teste
MATERIAL UTILIZADO PELOS VOLUNTÁRIOS
O material utilizado foi:
– dois mapas (os mesmos usados no teste no terreno);
– um palito (o mesmo que no teste do terreno) mas sem etiqueta, para 
apontar as respostas no mapa SO e no Convencional;
– um correio eletrónico (o mesmo usado no teste do terreno (ver: Anexo 8);
– uma ficha para cada voluntário (o mesmo usado no teste do terreno);
– um dispositivo móvel, i.Phone (o mesmo usado no teste do terreno);
– não foi feito o registo fotográfico à resposta dos voluntários quando 
apontavam com o palito, para uma eventual necessidade confirmação de 
resultados, pois verificamos que nos testes anteriores onde isso foi feito, 
não houve necessidade de consulta.

PROCEDIMENTOS
O teste feito a oitenta e nove voluntários, desenrolou-se nos meses de 
julho a novembro de 2012, entre as 19h00 e 20h30 nas instalações do 
Atelier da Imagem (o mesmo espaço utilizado para os testes no terreno).
Aqui recebiam as instruções (ver: Anexo 8) que eram lidas a todos volun-
tários simultaneamente.

Existiam dois grupos, ambos iam usar os dois sistemas;
Grupo A:
Usava em primeiro lugar – mapa Convencional e depois,
Usava em segundo lugar – mapa SO.

Grupo B:
Usava em primeiro lugar – mapa SO e depois,
Usava em segundo lugar – mapa Convencional.

Inicialmente, os dois grupos eram introduzidos na temática desta investi-
gação e explicados os objetivos finais na obtenção de tempos de resposta 
para comparar os dois sistemas de utilização de mapas. Posteriormente 
eram explicados com detalhe os procedimentos do teste:
– como funcionavam os dois sistemas que eles iam utilizar, o SO e o Con-
vencional.
– durante o teste os voluntários somente podiam usar o mapa que tinham 
na mão e mais nenhuma outra ajuda.
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Às 19h00 – os voluntários chegavam ao Atelier da Imagem e preenchiam 
as fichas com os dados demográficos.
Aqui recebiam as instruções em grupo para os procedimentos do teste.
19h30 – os oito voluntários aproximadamente de cada sessão, recebiam 
em grupo as instruções. Depois, saíam para o exterior da sala onde se 
mantinham enquanto cada um realizava os testes. Um à vez, era escolhi-
do pelo grupo, e entrava na sala para realizar o teste, individualmente.
A tarefa consistia em pedir ao voluntário para apontar no mapa com o 
palito e localizar a rua que lhe ia ser mostrada num papel de formato A4 
(ver: Fig. 4.47 e 4.48).

Isto é, o grupo A tinha como primeira tarefa a seguinte:
Com o mapa Convencional e o palito na mão, ia-lhe ser mostrada a placa 
de toponímia Convencional (ver: Fig. 4.47). Os elementos são mapa Con-
vencional com placa Convencional.
A segunda tarefa era a seguinte:
Com o mapa SO e o palito na mão, ia-lhe ser mostrada a placa de toponí-
mia SO (ver: Fig. 4.48). Os elementos são o mapa SO com placa SO.

O início da tarefa era com o sinal de partida verbal “1,2,3”. Seguidamente 
o tempo era cronometrado até o voluntário dar o sinal combinado “já 
está”, de como encontrara a resposta. A contagem de tempo parava. Se a 
resposta estivesse correta o teste acabava, no caso da resposta estar erra-
da, iniciávamos a cronometragem até a resposta estar certa.
No fim do teste, quando retomassem novamente ao grupo, não podiam 
fazer qualquer comentário aos demais, para não interferir nos que ainda 
não tinham feito o teste.

Depois de todos os voluntários terem efetuado o teste, deslocavam-se 
para a sala onde tinham sido dadas as instruções.
Era-lhes colocada a questão dicotómica de sim ou não, se conheciam a 
rua que lhes foi referida. 

Como cada voluntário fazia os dois testes, com o modelo Convencional e 
SO, o nome das ruas tinha de ser diferente.
Tentámos escolher ruas com características similares; ambas estavam na 
zona central do mapa, com a leitura feita na horizontal, com o mesmo 
tamanho de letra e cor e uma quantidade de informação semelhante nos 
seus arredores (ver: Fig. 4.49).

Fig. 4.47
[Placa da rua Quanza,
modelo Convencional]

Fig. 4.48
[Placa da rua Graciosa,
sistema SO]
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HIPÓTESES
Colocámos quatro hipóteses:
As três primeiras foram as mesmas que dos testes no terreno e que são 
as seguintes:
1 – Na primeira, que haveria uma alteração no tempo de resposta entre 
o mapa SO e o mapa Convencional na medida em que são sistemas dife-
rentes.
2 – Na segunda, que o tempo de resposta ao mapa SO seria mais rápido 
que no mapa Convencional, pelos resultados observados no pré-teste.
3 – Na terceira hipótese que os voluntários quando solicitados a dar a sua 
opinião no final do teste, remeter-se-iam ao sistema SO como preferen-
cial em relação ao Convencional.
4 – Na quarta, que os testes em meio artificial do sistema SO, seriam mais 
rápidos que os feitos em terreno.
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Fig. 4.49
[Ruas Quanza e Graciosa
utilizadas para o teste
em meio artificial]
NOTA: mapa da cidade do 
Porto, foi-nos enviado pelo
posto de turismo, da cidade
que lhe corresponde.

Graciosa

Quanza
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4.7.2.3. Resultados

ORDEM DE UTILIZAÇÃO
Os testes foram sujeitos a duas sequências pela seguinte ordem; 
A – o primeiro era feito com o sistema SO, seguindo-se o modelo Conven-
cional e o B – era pela ordem inversa.

A – sistema SO em primeiro lugar, seguindo-se o modelo Convencional
A média das diferenças de tempo entre os dois sistemas, foi de 70,6 se-
gundos.

Um intervalo de confiança a 95% para a média das diferenças entre os 
dois sistemas (e por esta ordem) é, em segundos  ] 46,1 ; 95,1 [ .
Ou seja, com uma confiança de 95%, pode-se afirmar que a verdadeira 
média das diferenças entre os dois sistemas está entre os valores de 46.1 
segundos e 95,1 segundos.

Se, em alternativa à diferença de valores utilizarmos o seu quociente, ou 
seja, analisarmos quão mais rápido o sistema SO é mais rápido do que o 
Convencional, efetuamos para cada par de observações da amostra em-
parelhada, o quociente entre o tempo gasto no reconhecimento com o 
modelo Convencional e o tempo gasto com o sistema SO. 
Seguidamente, calculamos a mediana destes valores (não a média, pois a 
mediana é mais consistente e não considera o peso de valores extremos) 
e obtivemos o valor para o parâmetro mediana 4,5.

Podemos concluir que o tempo gasto é 4,5 vezes mais com o modelo 
Convencional, com uma correspondência em percentagem de 450 (ver: 
Gráfico 4.5), ou, em alternativa que o SO gasta apenas 22% do tempo do 
modelo Convencional (ver: Gráfico 4.6).
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Gráfico 4.5
[Percentagem da velocidade
de resposta pela ordem: sistema 
SO e modelo Convencional]
O sistema SO em meio artificial
é mais rápido 450%,
em relação ao
modelo Convencional.

Gráfico 4.6
[Percentagem do tempo gasto
pela ordem: sistema SO e
modelo Convencional]
O sistema SO
gasta 22% do tempo,
em relação ao tempo gasto
pelo modelo Convencional.
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B – primeiro o modelo Convencional e de seguida o sistema SO
Uma estimativa para a média das diferenças de tempo entre os dois siste-
mas para os voluntários que utilizam primeiro o modelo Convencional e 
de seguida o SO é de 57,9 segundos.
Um intervalo de confiança a 95% para a média das diferenças entre os 
dois sistemas (e por esta ordem) é, em segundos  ] 40,5 ; 75,3 [ .
Ou seja, com uma confiança de 95%, pode-se afirmar que a média das 
diferenças entre os dois sistemas está entre os valores de 40,5 segundos 
e 75,3 segundos.
Se, em alternativa à diferença de valores utilizarmos o seu quociente, ou 
seja, analisarmos quão mais rápido o sistema SO é em relação ao Conven-
cional, efetuamos para cada par de observações da amostra emparelha-
da, o quociente entre o tempo gasto no reconhecimento com o modelo 
Convencional e o tempo gasto com o sistema SO. 
Seguidamente, calculamos a mediana destes valores (não a média, pois a 
mediana é mais consistente e não considera o peso de valores extremos) 
e obtivemos o valor para o parâmetro mediana 3,8.

Podemos concluir que o tempo gasto é 3,8 vezes mais com o modelo 
Convencional, com uma correspondência em percentagem de 380, (ver: 
Gráfico 4.7), ou, em alternativa que o SO gasta apenas 26% do tempo do 
modelo Convencional (ver: Gráfico 4.8).
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Gráfico 4.7
[Percentagem da velocidade
de resposta pela ordem:
modelo Convencional e
sistema SO]
O sistema SO
é mais rápido 380%,
em relação ao
modelo Convencional.

Gráfico 4.8
[Percentagem do tempo gasto
pela ordem: modelo Conven-
cional e sistema SO]
O sistema SO
gasta 26% do tempo,
em relação ao tempo gasto
pelo modelo Convencional.
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4.7.2.4. Comparação dos dois sistemas pela sequência “A” e “B”

A – primeiro o sistema SO e de seguida o modelo Convencional

Gráfico 4.9
[Percentagem da velocidade
de resposta pela sequência A:
sistema SO e modelo Conven-
cional]
O sistema SO é mais rápido
que o modelo Convencional.
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B – primeiro o modelo Convencional e de seguida o sistema SO

Podemos concluir que o sistema SO é sempre mais rápido, indepen-
dentemente da ordem pelo qual foi abordado. Sendo mais rápido na 
sequência A (primeiro com o sistema SO e de seguida o Convencional) 
que na B (a ordem inversa).

Gráfico 4.10
[Percentagem da velocidade
de resposta pela sequência B:
modelo Convencional e siste-
ma SO]
O sistema SO é mais rápido
que o modelo Convencional.
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4.7.3. Comparação do sistema SO no terreno
e em meio artificial

Decidimos reduzir o número de interferências que ocorriam durante o 
teste no terreno, para observar se os resultados seriam semelhantes ou 
não na velocidade de resposta comparativamente ao teste feito em meio 
artificial sem essas interferências (ver na p.217, no ponto 4.7.2. Teste 
em meio artificial). Colocámos a hipótese que a diferença de velocidade 
pudesse ser significativamente diferente. Sendo que, com a presença de 
interferências a resposta fosse mais lenta do que na ausência das interfe-
rências.
Pelos resultados obtidos, apesar das amostras terem sido em número dis-
tinto, a diferença não representou uma percentagem de 20% num volume 
de 450% como se pode observar nos Gráfico 4.11 e 4.12.
A ausência das interferências ou a presença delas, não teve uma influên-
cia central na velocidade de resposta.

Gráfico 4.11
[Teste no terreno
do sistema SO]
SO é mais rápido 430%,
que o modelo Convencional.

Gráfico 4.12
[Teste em meio artificial
do sistema SO (sequência A
em que o SO é o primeiro)]
SO é mais rápido 450%,
que o modelo Convencional.
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Em resposta à pergunta colocada no final dos testes no terreno e em meio 
artificial “O que têm a dizer sobre o sistema SO?” obtivemos respostas 
sem se contabilizarem o número de incidências:
• “muito eficaz”
• “mais fácil e mais simples“ que o Convencional
• “intuitivo“
• “rápido e fácil de entender”
• “não é trabalhoso”
• “confortável”
• proporciona uma “grande ajuda”
• “mais rigoroso e acessível” que o Convencional
• foi sugerida a aplicação nos transportes públicos (autocarro e metro)
• o nome da rua para um estrangeiro não tem qualquer significado pois 
não sabe o que quer dizer, mas o SO ajuda, “não se ficando perdido”
• “Prático e muito útil”, permitindo “localizar o local rapidamente”
• tem um “grafismo apelativo”, em que a quadrícula em cima do mapa 
“não interfere na leitura” e tem “força visual suficiente” para ser “bem lida”
• faz “poupar tempo” pelo facto do quadrante ser menor e não se ter de 
recorrer ao nome da rua na listagem
• transmite “segurança”
• “reduz a ansiedade” quando se está perdido
• o formato do mapa deveria ser “mais pequeno”, assim como ter “tempos 
de percurso” e “pontos cardeais”
• deviam existir “instruções de uso” para o sistema SO

4.8. SUMÁRIO 
Vamos sumariamente expor as respostas que encontrámos do Capítulo 4.

– o conceito SO, as suas aplicações e plano orçamental:
o conceito SO é desenvolvido tendo como objetivo a geolocalização do 
utilizador, colocando as coordenadas de um mapa de papel ou digital, nas 
placas de toponímia.
Foi aplicado a três estruturas de utilidade pública; o telemóvel, os trans-
portes públicos e o código postal, propondo em todos eles resolver a 
questão da geolocalização. Um plano orçamental foi feito para avaliar os 
custos inerentes à aplicação do sistema na cidade do Porto.
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– Avaliação da necessidade do sistema SO:
Após verificarmos que não existiam dados por parte de entidades públi-
cas e privadas, nacionais e internacionais, acerca da perda involuntária 
dos turistas, decidimos cruzar este dado com um outro; os 63,1% e 78,1% 
de utilizadores nacionais e internacionais respetivamente, que se perde-
ram involuntariamente. E juntámos com outro dado ainda, que foi a causa 
dessa perda mais evocada ser a dificuldade em se situar no mapa. Isto é, 
não saber onde está (“Eu estou aqui”). Desta forma, o sistema SO, pode 
auxiliar o utilizador a não se perder e a situar-se na cidade e por sua vez 
no mapa.

– Validação do sistema SO – teste no terreno:
As Três hipóteses colocadas no início dos testes foram confirmadas:
1 – Houve uma alteração no tempo de resposta entre o mapa SO e o mapa 
Convencional.
2 – O tempo de resposta no mapa SO foi mais rápido que no mapa Con-
vencional.
3 – Os voluntários quando solicitados no final do teste a responderem à 
questão: “O que têm a dizer sobre o sistema SO?”, remeteram-se ao siste-
ma SO como preferencial.

– Validação do sistema SO – teste em meio artificial:
Com base nos resultados, verificou-se que em ambos os casos das amos-
tras emparelhadas, o sistema SO apresentou uma velocidade de resposta 
superior ao modelo Convencional, o que indica que a utilização do siste-
ma SO aumenta a velocidade de resposta independentemente da ordem 
pela qual foi abordado.

Quatro das hipóteses colocadas inicialmente nos testes foram confirma-
das:
1 – Houve uma alteração no tempo de resposta entre o mapa SO e o mapa 
Convencional.
2 – O tempo de resposta no mapa SO foi mais rápido que no mapa Con-
vencional.
3 – Os voluntários quando foram solicitados no final do teste a responde-
rem à pergunta colocada “O que têm a dizer sobre o sistema SO?”, reme-
teram-se ao sistema SO como preferencial.
4 – Quanto à quarta hipótese de os testes em meio artificial do sistema SO 
serem mais rápidos que os feitos em terreno, confirmou-se.
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4.9. VANTAGENS E LIMITAÇÕES DO SISTEMA SO

4.9.1. Vantagens
1 – Perdeu-se,
e quer saber o “Eu estou aqui”? (o utilizador tem mapa)

Quando o objetivo é saber onde está situado no espaço urbano, a coorde-
nada SO confirma essa localização, desta forma:
Vê a coordenada que está na placa de toponímia da rua onde se encontra 
(ex: A1) e depois procura-a (A1) no mapa. Esse quadrante (A1) é o local 
onde está – o “Eu estou aqui”.
No formato convencional para nos localizarmos, podemos recorrer ao re-
conhecimento de um edificado, ao nome de uma rua, perguntar a alguém, 
utilizar o sistema GPS ou recorrer a outros modelos.

2 – Perdeu-se,
e quer saber o “Eu estou aqui”? (o utilizador não tem mapa)

Após aprender o funcionamento do SO, o utilizador poderá deslocar-se de 
quadrante em quadrante, sem o auxilio do mapa ou de sistemas de locali-
zação digital, pois tem presente o mapa mental SO da cidade.
Se estiver no quadrante A1 sabe que está no canto superior esquerdo 
da grelha, logo a noroeste da cidade. Se estiver no quadrante A20 sabe 
que está no canto superior direito da grelha, logo a nordeste da cidade. 
E assim sucessivamente.

3 – Perdeu-se,
e está numa rua que não está desenhada no mapa?

As ruas de uma cidade não estão todas desenhadas nos mapas sejam eles 
de papel ou digitais.
1 – Se estivermos numa rua de uma cidade e esta não existir no mapa, 
como  confirmamos onde estamos?
2 – Se temos um mapa sem uma listagem de ruas, como localizamos no 
mapa a rua que procuramos? Mesmo que exista uma listagem de ruas, 
essa listagem pode não conter a rua que procuramos.
A resposta a estas questões é feita através da coordenada SO na placa 
de toponímia que está colocada na rua, onde nos encontramos. Ela vai 
revelar o quadrante onde estamos. Sabemos que estamos dentro do qua-
drante A1 que tem um lado de 300 m.
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4 – Perdeu-se,
e está numa rua que tem o mesmo nome que uma outra e quer 
saber em qual delas está?

Há vias no espaço urbano com classificações diferentes mas que podem 
ter o mesmo topónimo, como é o caso da - avenida - da Boavista, - rua - 
da Boavista e - rotunda - da Boavista. Nestes casos, recorrer à coordenada 
confirma a localização no espaço urbano.
– Os mapas podem não ter a totalidade das ruas desenhadas nem o seu 
glossário. Mesmo os que tenham glossário, este pode não conter todas as 
ruas que existem numa cidade. Por isso o SO confirma o local sem existi-
rem essas referências.

5 – Quando desconhece a língua da cidade para onde viaja
Se o utilizador desconhece a língua da cidade para onde viajou (exemplo: 
turistas Alemães ou Búlgaros na cidade do Porto), pode deslocar-se dentro 
da cidade pelas coordenadas, não precisando de nomear ou de saber ler o 
nome da rua ou de um ponto de interesse. Em vez do nome da rua ou do 
ponto de interesse para onde ele quer ir, pode requisitar ao taxista ou per-
guntar pela coordenada. Pode comunicar com os alfanuméricos da grelha 
SO. Apesar da existência do modelo Nuclearsx, que permite traduzir para 
as línguas que desejarmos na utilização de mapas (ver vídeo disponível em 
http://www.nuclearsx.com/, entre o minuto 3,22 ao minuto 3,40).

6 – Uma navegação orientada pelas coordenadas
Se da rua das Flores (coordenada U15) o utilizador se dirigir nessa rua 
mais à frente e encontrar a coordenada V15, sabe que está a movimentar-
se para o lado oriental da cidade.

7 – Cálculo de distâncias
Se o utilizador estiver na coordenada A1 e desejar deslocar-se para a coor-
denada D1, sabe que terá de percorrer aproximadamente 300 m x 2, pois 
sabe que cada módulo tem 300 m de lado. Esta informação permite-lhe 
optar se o quer fazer a pé, de carro ou transporte público.

8 – Cálculo do tempo de deslocação
Se ao percorrer a pé um quadrante, o utilizador demora aproximadamen-
te três minutos em linha reta, ao percorrer dois quadrantes poderá demo-
rar o dobro (aproximadamente seis minutos em linha reta).
Este cálculo é relativo pois existem variantes no percurso, as subidas e 
descidas, atravessar um rio de barco, locais sem passadeira que obrigam 
a desvios, entre outros.
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9 – Funcionamento offline
1 – Pode ser utilizado em locais sem rede (certos edificados)
2 – Em cidades que não tenham wi-fi disponível.
3 – Se funcionar como mapa mental, permite independência de suportes 
físicos como o papel e o telemóvel.

4.9.2. Limitações
1 – Leitura

À noite a leitura do mapa de papel só pode ser feita com iluminação artifi-
cial, o mesmo não se passa com o telemóvel que tem luz própria.

2 – Dobragem
O mapa de papel pode ser dobrado para o tamanho que desejarmos. De-
pois de dobrado podemos deixar de ter visíveis as coordenadas alfanu-
méricas do SO. Estas, que estão no topo e nas laterais do papel. Isto não 
acontece com o digital.
Estudámos três propostas para solucionar esta questão:
– Colocar em cada quadrante a coordenada em marca de água ou no can-
to desse quadrante num tamanho de letra pequeno.
– Criar faixas horizontais de ponta a ponta em cinzento claro transparente 
que ocupam os quadrantes dos números pares. O efeito final é de bandas 
horizontais em cinza claro (10% preto), alternadas. Mas estas duas hipó-
teses aumentam a quantidade de elementos gráficos, não favorecendo a 
clareza visual do mapa.

3 – Ruas não cartografadas
Quando as ruas não estão cartografadas (no mapa de papel ou digital), 
não conseguimos fazer a geolocalização. Na rua, podem estar a placa de 
toponímia e o sinal, mas se no mapa essa rua não estiver desenhada ou o 
nome dela , não conseguimos saber em que rua estamos, só conseguimos 
saber o quadrante.

Em conclusão, acreditamos que esta investigação adicionou conteúdo à 
temática dos mapas turísticos, com as três análises de mapas (1, 2 e 3). 

Foi também demonstrado que o sistema SO incrementa a velocidade de 
leitura de mapas, mais especificamente da velocidade de geolocalização 
– em 450% relativamente ao modelo Convencional.

Fica assim disponível um novo sistema de leitura de mapas, validado esta-
tisticamente e pronto a ser utilizado nas cidades.
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5.1. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Após a apresentação dos dados, surge o momento de sistematizar as contri-
buições desta investigação e analisar a proximidade aos objetivos propostos. 

O objetivo central desta investigação de procurar elementos que incre-
mentassem a velocidade de leitura nos mapas turísticos. Orientou-se para 
o desenvolvimento de um sistema de orientação para o qual não encon-
trámos correspondência ou existência na pesquisa bibliográfica efetuada.

A esse sistema denominámos SO – Sistema de Orientação, que resultou 
do cruzamento de três análises de mapas, que formam o Capítulo 3.

A superfície das cidades é a sua pele. É uma fronteira entre o que se es-
conde por baixo das ruas e das construções. Que separa o exterior do 
interior, tal como no corpo humano. É a pele de pedra, de vidro e cimento. 
O mapa, é a segunda pele da cidade. Esta, reduzida drasticamente de uma 
proporção gigantesca, e que ultrapassa o alcance do nosso olhar, para um 
papel de formato reduzido e amigável, o “pocket guide”. Nesta redução 
aparentemente impossível, um ato de contração vai fazer aproximar a ci-
dade com a escala humana, a uma dimensão possível de ser transportada. 
Nesse novo formato, o mapa já não habitado por seres e coisas, foram re-
tirados os sons, os cheiros, o vento, a chuva, a cor, o movimento, o olfato, 
os sólidos e os líquidos – foi retirada a realidade, criando um objeto, uma 
imagem, um ícone para a substituir. Surge uma nova cidade materializada 
em papel, sem céu, icónica, em que as ruas têm cores, os edifícios são 
redesenhados e os rios e lagos são azuis.
O mapa é um instrumento que surgiu na pré-história e está relacionado com 
o conhecimento, a localização e a deslocação do ser humano, na Terra. O ser 
humano desprovido de atributos físicos para a orientação, circula nas cida-
des com rotas pendulares no ato de tentar saber onde está, alternado com 
o estar perdido – perdendo-se e encontrando-se durante a sua deslocação.
O mapa turístico torna a realidade mais perto de nós, assim como o espaço 
no qual encontrámos os nossos pontos de interesse e no tempo, presente 
e futuro que queremos planear. Os mapas turísticos são imagens pode-
rosas que divulgam informações de um território que desconhecemos e 
que não dominamos. Nele, podemos percorrer ou conhecer uma cidade, 
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sem nunca lá termos estado, podendo percorrer geografias e sabedorias 
do planeta fixadas no papel. O mapa é um diário de viagem, onde o turista 
relembra as cidades que visitou, tornadas imaginárias pelo encanto que 
a memória tem em convocar a ficção, é uma construção mental de locais, 
criando uma nova realidade através do simbólico.
Após o desenho do mapa turístico da cidade do Porto (desenhado pelo 
Atelier da Imagem em 2008), encontrámos interrogações quanto à in-
terpretação do mapa pelo utilizador. Dentro dessas interrogações, con-
siderámos a mais saliente aquela que se referia à velocidade de leitura 
do utilizador em relação aos elementos que ele lê no mapa. Daí surgiu a 
questão para esta investigação – que elementos gráficos poderão incre-
mentar a velocidade de leitura nos mapas turísticos? Para encontrarmos 
resposta, decidimos iniciar o nosso trabalho com a observação de mapas 
a nível global (quatrocentos), abrindo a possibilidade de respostas direta-
mente no material de estudo, o mapa. No final, verificámos que todos os 
quatrocentos mapas tinham cor, texto (nomes de rua) e pontos de inte-
resse. Poderão esses três elementos incrementar a velocidade de leitura 
nos mapas?
No que diz respeito à cor: Pastoureau refere que a água nos mapas é codi-
ficada a azul a partir do século XVII. Hoje, passados quatro séculos obser-
vámos essa mesma ocorrência nos quatrocentos mapas que analisámos.
Houve, por isso, persistência da cor azul para a água durante estes qua-
tro séculos. Waugh (1965), reforça a ideia de que a persistência de algo, 
aumenta a sua memória. O que nos transporta para a ideia de que, a 
persistência na memória da cor azul associada à água, permitirá o seu re-
conhecimento mais rapidamente. Ideia esta partilhada por Bertin (2010) 
que alude que a informação visual tem de ser memorizável. E que a cor 
tem de ser conciliável com o conceito que representa globalmente.
Neste sentido, tal como descrito na revisão da literatura, concluímos que a 
cor incrementa a velocidade de leitura nos mapas.
No que diz respeito ao texto (nomes de rua): Os quatrocentos mapas ti-
nham texto (nomes de rua), mas nem todas as ruas eram nomeadas. O 
nome de rua, apresentava-se em maiúsculas e minúsculas. Tinker (TINKER, 
1940 Cit. por ROBINSON, 2010) refere que, a letra maiúscula retarda a ve-
locidade de leitura em comparação com a letra minúscula. Neste sentido, 
tal como descrito na revisão da literatura, concluímos que o texto (nome 
da rua) utilizado com letra minúscula, relativamente à maiúscula, incre-
menta a velocidade de leitura nos mapas.
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No que diz respeito aos pontos de interesse: Encontrámos cinco versões 
de desenho dos pontos de interesse: 
Desenho em 3D, em 2D, em cor lisa plana representando a área do ponto 
de interesse, representado por um número ou pelo seu nome.
Encontrámos uma vasta bibliografia nas áreas da psicologia, medicina e 
no design, acerca dos pontos de referência relacionados com a orientação 
do ser humano em espaços exteriores e interiores. Disso, são exemplo os 
investigadores (JANSEN-OSMANN et al., 2006) que desenvolveram um es-
tudo que resultou no princípio de que é mais fácil navegar num ambiente 
desconhecido com pontos de referência, do que sem eles. Estes favore-
cem a orientação no sentido do utilizador não se perder. No entanto, é 
possível seguir um mapa mental de uma cidade criado pelo seu utilizador 
(DAMÁSIO, 2003).
Neste sentido, tal como descrito na revisão da literatura, verificámos que 
os pontos de interesse (que são também pontos de referência) incremen-
tam a velocidade de leitura nos mapas.

Concluímos nesta análise aos quatrocentos mapas (Análise 1) que esta-
vam presentes na totalidade dos mapas, três elementos gráficos; a cor, 
o texto (o nome das ruas), os pontos de interesse, que incrementam a 
velocidade de leitura nos mapas.

Após esta conclusão, levantámos novas questões relacionadas com três 
intervenientes diretos da elaboração dos mapas turísticos – o cliente, o 
autor e o utilizador. O mapa é um resultado físico desta triangulação, so-
bre a qual não encontrámos na literatura nenhum estudo.
O cliente, público ou privado, é um interveniente direto na confeção 
dos mapas no que diz respeito aos objetivos do seu conteúdo. O clien-
te trabalha com o autor. Este não demonstrou um perfil com característi-
cas regulares, existiram diferenças entre os autores, quanto às habilitações 
académicas, especialidade no desenho dos mapas, seleção cromática dos 
elementos do mapa sem motivo técnico específico, os programas utilizados 
para desenhar o mapa. O cliente e o autor, pensam e desenham o mapa 
para um determinado alvo – o utilizador. Estudámos utilizadores nacionais e 
internacionais que sugeriram que o mapa devia ser desenhado atendendo 
à simplicidade, facilidade de perceção na leitura de ruas, contribuição na 
orientação, conter mais informação, pontos de interesse, ilustrações e fo-
tografias orientativas, possibilitar a personalização, de formato pequeno, 
atualizáveis e interativos (no caso da internet), mais descritivos, detalha-
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dos, terem um tamanho que mostre as informações necessárias, espaço 
para anotações, um dos lados com visão global, mas igualmente com de-
talhe e informações sobre transportes.

Concluímos que o cliente, o autor e o utilizador interferem na confeção 
dos mapas turísticos, cada qual com as suas sugestões, os quais podem 
influenciar na velocidade de leitura dos mapas. O conhecimento do clien-
te, do autor e do utilizador vai originar um produto final à sua imagem. 
“Aquilo que sabemos [...] afecta o modo como vemos as coisas” (BERGER, 
2004, p.9).

O mapa torna-se o produto destes três intervenientes refletindo os seus 
objetivos. Surge, desta forma, o objeto que é o mapa, que transmite a 
cidade pela perspetiva do cliente, desenhado com um simbolismo que re-
flete o conhecimento do autor e um conjunto de reações que o utilizador 
vai emitir com o seu manuseamento.
Uma igualdade visual aparente, existe no desenho dos mapas, no entanto 
há diferenciações que esta triangulação sublinha e que registámos poste-
riormente à observação de três mapas – Manhattan, Paris e Londres. 
Encontrámos neles, cinco elementos (p.152) que foram as ferramentas 
basilares para a construção do novo sistema de geolocalização, que cons-
truímos para esta investigação – SO – Sistema de Orientação. 

Concluímos que não é o fato da cidade ser regular ou irregular que faz 
prescindir da quadrícula nos mapas, como pensávamos no início. Inferi-
mos que a quadrícula ou a ortogonalidade de uma cidade (Manhattan), 
proporciona informações quanto à distância ao tempo de um percurso.
O modo de resposta ao “Eu estou aqui” não encontrámos resolvido nos 
mapas, no sentido do utilizador saber fazer a sua geolocalização nas várias 
partes da cidade, com continuidade à medida que se desloca.

Os mapas, são desenhos que nos orientam. Para ficarmos orientados, o 
primeiro passo a efetuar é saber onde estamos (DARKEN et al., 2001). 
Não se saber onde se está é estar-se perdido e quanto mais rápido fi-
zermos essa localização, menor é o tempo que nos encontramos perdi-
dos. A velocidade com que fazemos essa ação pode ser promovida pelo 
mapa. Foi este conceito e os estudos que concretizámos, que nos levaram 
a criar o SO - Sistema de Orientação. Este sistema imprime a localização 
do utilizador na cidade através de dois elementos – a colocação de uma 
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grelha (ortogonal e com coordenadas) no mapa da cidade e a colocação 
dessas coordenadas nas placas de toponímia, através de um sinal. Não 
encontrámos na literatura e modelos consultados nenhum outro sistema 
semelhante. Aliados à ideia de que a quadrícula (que denominámos para 
o SO de grelha) organiza o espaço do mapa, informa distâncias e tempos 
de percurso, assim como o modo de resposta ao “Eu estou aqui” não es-
tar resolvido nos mapas, contribuiu para criarmos um novo sistema. Este, 
que vai responder à nossa questão de determinar os elementos que incre-
mentam a velocidade de leitura nos mapas.

Desenvolvemos um sistema que denominámos de SO – Sistema de Orien-
tação. Dele, construímos o seu conceito, funcionamento e validação (Ca-
pítulo 4), o desenho da marca SO, a adaptação a três estruturas de funcio-
namento; o telemóvel (meio digital), o autocarro (transportes públicos) e 
a morada (códigos postais).

Para além da validação estatística que fizemos e as vantagens que regis-
támos deste sistema, acreditamos que haverá uma tomada de conheci-
mento e cooperação elevada dos utilizadores a ele. Num dos estudos que 
realizámos (Análise 2, questão 8, p.119), “segue as propostas dos locais 
de interesse que vêm nos mapas turísticos?”, obtivemos um resultado de 
94,5% (sempre, muitas vezes, às vezes e poucas vezes) dos utilizadores 
que seguem e 5,5% não seguem (nunca) as propostas indicadas nos ma-
pas turísticos.

Se fizermos um paralelismo para o sistema SO aplicado ao mapa turístico, 
acreditamos que a tomada de conhecimento será dentro da mesma ordem 
de grandeza ( 94,5%).

Igualmente, na questão principal do questionário aos quinhentos e se-
tenta e três utilizadores nacionais: “Quando viajou para alguma cidade 
e estava a utilizar um mapa turístico para aí se orientar, já se perdeu in-
voluntariamente?” obtivemos um resultado de 63,1% de respostas que 
confirmaram a perda involuntária enquanto estavam a utilizar o mapa 
turístico, pela dificuldade de se situarem no mapa e a falta de detalhe no 
mapa são as causas referidas.

Supomos assim, que o sistema SO aplicado no mapa turístico possa loca-
lizar o utilizador a reduzir perdas involuntárias.
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O sistema SO foi desenhado com o objetivo de incrementar a velocidade 
de leitura no mapa, contudo, a sua estrutura adquiriu características que 
se prolongaram para outras funcionalidades na cidade. 

A sua função primária, é de reduzir a perda involuntária do utilizador na 
cidade. Essa função foi conseguida com um resultado de 450% superior 
ao modelo Convencional, no que se refere à geolocalização do utiliza-
dor na cidade. O SO informa com uma velocidade superior à palavra. O 
lema do SO é – “Eu estou aqui” e “Sei onde estou”. O utilizador orienta-se 
localizando-se, perde-se encontrando-se, o utilizador encontra-se desta 
forma com a cidade.
Acessível a idades, culturas e línguas heterogéneas é célere na sua com-
preensão; inclusivo apesar de não terem sido feitos testes a cegos, am-
blíopes, surdos/mudos e a pessoas com mobilidade reduzida, acredita-
mos que se possam orientar pelo SO com autonomia através do mapa 
mental SO possível de construir; dá segurança ao utilizador na medida 
em que sabe onde está criando desta forma cidades seguras, cidades 
sem medo; funciona em ambientes abertos e fechados (como se veri-
ficou nos testes em terreno e em meio artificial); quando utilizado em 
dispositivos móveis (telemóveis ou tablets) funciona em offline e não 
necessita de roaming, wi-fi ou GPS; organiza a cidade por quadrantes 
informando através deles as distâncias e o tempo de deslocação; esses 
quadrantes podem servir de referência nos códigos postais, nos percur-
sos dos transportes púbicos, na pesquisa pelo google, informando pelas 
coordenadas o tipo de deslocação que estamos a fazer, se para Norte, 
Sul, Este ou Oeste; promove ganhos na saúde e na segurança pública 
quando localiza com precisão geográfica uma zona, eliminando assim as 
dúvidas da localização em questão aumentando a velocidade de acesso;
Positivamente impressionado com o sistema SO, Rui Moreira refere as van-
tagens deste sistema para a população e o turismo da cidade do Porto 
“extraordinariamente útil quer para os turistas, quer para os habitantes”, 
de “grande simplicidade, quer visual quer de entendimento”, “acessível a 
todos” e “inesperadamente fácil”. É “eficiente” para “hospitais, segurança 
da cidade e serviços públicos” (VALLE, 2013a). Valente de Oliveira reforça 
igualmente que este sistema “dá mais segurança na cidade”, “evita a de-
sorientação” e “Poupa tempo” e nos testes em terreno e meio artificial, 
que efetuámos aos voluntários dos testes registámos observações efeti-
vamente positivas referidas durantes os testes no Capítulo 4.
Em modo conclusivo, consideramos o SO, um sistema com a capacidade 
de aumentar a segurança e o bem estar do utilizador das cidades.
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5.2. PERSPETIVAS FUTURAS
– Como perspetivas futuras sugerimos que este o sistema SO seja aplicado 
na cidade do Porto, assim como em outras cidades.
– Aconselhamos o desenvolvimento de estudos para criar metodologias 
específicas e independentes para a cartografia turística tornando-a numa 
cartografia própria.
– Podemos acrescentar o fator segurança da cidade através da utilização 
do sistema SO pelas forças de intervenção policiais e emergência médica.
– Desenvolver um estudo comparativo da velocidade da geolocalização 
entre o sistema SO e o modelo GPS.

– Na entrevista com o Professor Valente de Oliveira foram por ele propos-
tas duas alterações ao projeto SO:
1 – Quanto à cor do sinal SO, sugeriu que a escala de cores (que é a cor 
vermelha, amarela e verde, por esta ordem) desse prioridade, no caso da 
cidade do Porto, a uma cor “verde igual à placa de toponímia” (VALLE, 
2013c) para que o utilizador pudesse associar a informação do sinal SO 
à placa de toponímia. Na escala de cores da grelha SO, está prevista a 
cor verde, mas não como a primeira a aparecer, como se podem ver nas 
maquetes apresentadas na p.164. Na cidade do Porto aparece a grelha SO 
de A a Z com a primeira cor, o vermelho. Esta escala a vermelho, apanha 
quase a cidade toda e logo a seguir e justaposta entra a grelha SO de A a 
Z com a segunda cor, o amarelo, correspondente à parte oriental da cida-
de. O que Valente de Oliveira sugeriu foi que a primeira cor a aparecer na 
grelha SO de A a Z, fosse o verde no tom das placas de toponímia, em vez 
do vermelho. Ficaria assim, a maior parte da cidade do Porto, identificada 
com o verde, num sinal integrado na placa.
2 – Uma outra sugestão foi relativamente à numeração. Sugeriu que fosse 
alterada a sequência dos números da grelha alfanumérica do SO que é 
colocada em cima do mapa (p.164).
A grelha SO está desenhada de acordo com a leitura ocidental que consis-
te num movimento de leitura da esquerda para a direita e de cima para 
baixo. Tal como estão as letras da grelha SO; as letras de A a Z estão numa 
barra horizontal, começando o A à esquerda progredindo até ao Z à direita. 
E de cima para baixo, estão os números numa barra vertical, começando 
com o algarismo 1 em cima e terminando em baixo num algarismo maior.

Para além das sugestões dadas pelos entrevistados, estamos a colocar já 
outras questões e a registar novas ideias, sentindo que o sistema SO não 
termina aqui neste ciclo de investigação apresentado em tese.
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QUESTIONÁRIO AUTOR
This  questionary is very important to me. Thank you in advance for your 
participation that I will not forget.
This previous survey is standardized and conceived so that  the input of 
several professionals will help to define, with precision, the investigation I 
am working on at the Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 
-  Ph.D in Arts and Design.
Being so, I am very gratefull for all your carefull answers.

You may answer directely on this e-mail and return it. You do not have to 
answer in English, you may use your mother language.

For whatever you need from me or my office, I am always avalable, (name of 
the author).
Kind regards
Luisa do Valle

QUESTIONARY:
1) Socio demographic data
Name
Profession
Age
Sex
What is your level of education ?

2) Your academic training educates you to be a graphic designer?

3) Use an X to indicate the type of work you have performed on the 
Paris turistic map.
A) A global Graphic was performed
YES___
NO___
B) Illustration of the monuments
YES
If the answer is NO___ explain why you did not do it or what problem you 
have encountered.
C) Icons design
YES___
If the answer is NO___ explain why you did not do it or what problem you 
have encountered.
D) A map offset
YES___
If the answer is NO___ explain why you did not do it or what problem you 
have encountered.
E) Photographs integrated in the map
YES___
If the answer is NO___ explain why you did not do it or what problem you 
have encountered.
F) Artwork
YES___
If the answer is NO___ explain why you did not do it or what problem you 
have encountered.
G) Map was distributed in places where it could be of any interest
YES___
If the answer is NO___ explain why you did not do it or what problem you 
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have encountered.
H) Do you have  other questions that you would like to share with us? Please 
write everything you find pertinent.

4) Did you draw the streets from another map or specific drawing?
NO___
If your answer is YES____ explain the process you have used.

5) What programs have you used to draw the Paris map?

6) Drawing maps is your speciality or this drawing of the Paris map was an 
isolated work?

7) Did you use any specific criterium to choose the colours?
YES___
NO___

8) Choose one of the colours you have used and explain why you have 
chosen it.

9) Did you use any scientific study to construct the map or the project was 
performed according to your accademic expertise, experience, and intuition?
If YES___ indicate it.
If NO___ explain what happened.

10) The map of the Paris map was prepared to be printed in paper or to be 
digital?

11) What do you think about the future of paper maps?

12) What difference do you find between the paper maps and the digital 
ones?

13) When you were chosen the typography and the size (for legends and 
other specifications) did you pay special attention to the reading confort of 
the user? Please explain.

14) Did you have other professionals helping you while woring on the Paris 
map?
NO___
If YES____ tell in which areas and specify the work done by them.

15) What are the main problems you find with the paper maps?

16) What are the main problems with a digital map?

17) Who had proposed the turistic places in the city, that are indicated in the 
Paris map?

18) Please place here any other notes that you consider importants.

Thank you very much.
Luisa do Valle

Questionário autor

Anexo 1
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QUESTIONÁRIO 3

Boa tarde,

Chamo-me Luisa do Valle e neste momento estou a fazer um doutoramento 
em Artes e Design na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, 
inserido no tema relacionado com mapas turísticos e orientação dos turistas 
nas cidades.

Gostaria de saber se o Turismo de Portugal pode-me fornecer algum 
documento/relatório/estatística/estudo relacionado com qualquer uma das 
seguintes questões:
– Os turistas perdem-se com muita frequência nas cidades que visitam? 
– Qual o principal motivo responsável pela falta de orientação dos turistas 
nas cidades?
(Ou qualquer outro tema que possa estar relacionado com as questões 
anteriores)

Estou certa de que a vossa resposta será extremamente valiosa para o 
resultado positivo do meu trabalho.

Obrigada desde já pela atenção.

Melhores cumprimentos,

Luísa do Valle

Anexo 3
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Anexo 5

Listagem de quatrocentos
mapas dos 5 continentes.
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Anexo 6

Artigo B-2/6.º do
Código Regulamentar 
do Município do Porto.
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