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ResumoAbstract
  of digital communication media, such as websites, social networks, 
web platforms and mobile applications has had an exponential growth 
in the last years, allowing a global interaction and share of information. 
It has been common the development of new forms of social interaction 
directed to the interests of certain users.

Let’s Travel is a web platform that intends to answer a need, in a specifi c 
area, the tourism. Developed by the group GECAD, the portal has the 
characteristic of working like a social network, while providing tourist in-
formation about points of interest to visit in a city, permitting trip planning.

The interface design is the main area of study in this Master's project in 
Communication Design. For that, the main needs and issues of Let's 
Travel, both at the structural and visual level where analyzed, to create an 
appealing, intuitive and eff ective solution for the platform interface. Visual 
research and literary references, as well as techniques about the project 
subject, were required to support the development and construction of the 
new interface of Let's Travel platform and respective visual identity.

 Ā de meios de comunicação digitais, como portais, redes 
sociais, plataformas web ou aplicações móveis, tem tido um crescimento 
exponencial. Possibilitando a interação e partilha de informação glo-
balmente, tem sido comum o aparecimento de novas formas de interação 
social direcionadas aos interesses de determinados utilizadores.

Let’s Travel é uma plataforma web que pretende responder às necessidades 
de uma área específi ca, o turismo. Desenvolvida pelo grupo GECAD tem 
a particularidade de funcionar como rede social, ao mesmo tempo que 
fornece diversas informações para turistas sobre locais de interesse a visitar 
numa cidade, permitindo ainda o planeamento de rotas. 

O design de interfaces é a principal área de estudo no presente projeto de 
Mestrado em Design de Comunicação. Deste modo, procurou-se analisar 
as principais necessidades e lacunas de Let’s Travel, tanto a nível estrutural 
como visual, com o objetivo de criar uma solução apelativa, intuitiva e efi caz 
para a interface da plataforma. A partir da pesquisa de referências visuais, 
literárias e técnicas sobre o meio em estudo, foram adquiridos os conhe-
cimentos necessários para o sustentar o desenvolvimento e construção da 
nova interface para a plataforma Let’s Travel e respetiva identidade visual.
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Introdução
  de comunicação digitais são uma ferramenta cada vez mais 
utilizada no nosso quotidiano. A vasta distribuição de informação e 
comunicação a nível global que estes permitem, tem contribuído para 
o aparecimento de novas formas de interação social especializadas em 
determinados temas, que procuram responder a necessidades e interesses 
de um público específi co.

Uma das áreas que tem sido benefi ciada através do aparecimento deste tipo 
de meios é o turismo, “a atividade de viajar e de conhecer novos lugares 
distintos daquele que se vive habitualmente” (Infopédia, 2014). Quando 
um turista chega a uma nova cidade, é comum sentir-se perdido e deso-
rientado, numa imensidão de percursos que pode percorrer para chegar 
a um determinado local, mas que lhe são desconhecidos. Para o auxiliar, 
existem diversos meios de comunicação ao seu dispor, que o ajudam a 
percorrer esses mesmos percursos que não conhece. Os guias turísticos, 
os mapas, as sinaléticas da cidade e mais recentemente, os meios digitais, 
como portais web e aplicações móveis, são alguns exemplos de meios 
que o podem auxiliar nesta tarefa. 

“É provável que o turismo seja um dos sectores económicos em maior 
expansão no nosso século” (Matias, Neto, Nijkamo, 2007, p.1, tradução 
livre). É um facto que este tem um impacto signifi cativo na economia 
global, no entanto é ainda pouco reconhecido, o contributo que este tem 
dado em muitos dos avanços nas tecnologias de informação (Sharda, 
2010, p. XVI) e comunicação.

Há uma variedade de fatores que podem explicar este crescimento 

inesperado no turismo: a melhoria nos sistemas de transporte e de 

infraestruturas, novas tecnologias de informação e logística, aumento 

da riqueza e do rendimento disponível em maior parte do mundo, 

novos estilos de vida, mais tempo de lazer, abertura internacional e 

globalização. (Matias, Neto, Nijkamo, 2007, p.1, tradução livre)

1
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introduçãocapítulo 1 
Os primeiros avanços tecnológicos e digitais na área do turismo, relacio-
navam-se principalmente com o agendamento e reserva por parte de 
companhias aéreas, agências de viagens e hotéis. Mais recentemente, a 
evolução nas tecnologias de informação e comunicação, têm infl uen-
ciado e “determinado, não só como os turistas acedem a informação 
pertinente às suas necessidades” (Sharda, 2010, p. XVI, tradução livre) 
mas também como estes vivem e registam a experiência turística.

Tal como acontece em muitas outras áreas, o turismo “procura acompa-
nhar a evolução das tecnologias de informação e comunicação tentando 
modernizar as suas estruturas e os seus ativos, ao longo do tempo tem 
desenvolvido novas ‘pontes’ para uma maior interação entre o turista e 
os locais de visita” (Beleza, 2014). 

intenção projetual
Um dos principais objetivos propostos inicialmente para este projeto 
de Mestrado foi a concepção de uma aplicação direcionada às neces-
sidades de um turista. Desta forma, defi nimos que o objeto de estudo 
seria o desenvolvimento da interface gráfi ca desta aplicação, de maneira a 
que o projeto se incluísse na área do design de comunicação.

Tivemos conhecimento que um grupo de alunos de Engenharia Informática 
do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), em parceria com um 
departamento da instituição, o Grupo de Investigação em Engenharia do 
Conhecimento e Apoio à Decisão (GECAD) se encontrava a desen-
volver a programação de um portal web e de uma aplicação móvel, de 
nome Let’s Travel, direcionados ao mesmo tipo de público. Após o contacto 
efectuado com os responsáveis foram explicados todos os pormenores 
sobre o portal/aplicação em questão.

Dado o interesse manifestado pelas instituições já mencionadas, foi pro-
posta uma parceria com a Escola Superior de Artes e Design (ESAD), de 
forma a aliar os conhecimentos dos alunos das duas instituições, ambos 
necessários à concepção do portal. Inicialmente, foi proposto o desen-
volvimento de uma interface para o portal e outra para a respetiva apli-
cação móvel. No entanto, considerou-se ser mais viável a concepção de 
uma interface responsiva de modo a evitar uma subdivisão no desen-
volvimento do mesmo, uma vez que seria necessário a criação de duas 
interfaces distintas para cada tipo de meio. Recorrendo ao Responsive 
Web Design é possível “criar sites que não só são mais fl exíveis, mas 

também são capazes de se adaptar aos meios de comunicação onde são 
apresentados” (Marcotte, 2011, p.8, tradução livre).

Assim, designamos o design de interfaces como o nosso objeto de estudo 
para o presente projeto de mestrado. Mas, uma vez que a área da comuni-
cação gráfi ca é ampla e diversifi cada, foi-nos proposto antes de mais, a reso-
lução de questões relacionadas com a identidade gráfi ca e com a iconografi a.

A interface do portal Let’s Travel será pensada tendo como regra os 
conceitos base do Responsive Web Design. Serão aplicadas grelhas e pa-
drões pré-estabelecidos, os design patterns, que consistem em meios 
de captura de soluções de design úteis, generalizadas, que resolvem 
problemas semelhantes (Cooper, Cronin & Reimann, 2007, p.156). 
É necessário refl etir quais os pontos fulcrais de distribuição da informa-
ção e quais as respetivas hierarquias. 

O estudo da identidade visual é também relevante no projeto. Um produto, 
como o portal Let’s Travel tem normalmente uma imagem ou símbolo 
associado, que vai permitir o seu reconhecimento e identifi cação.

Neste tipo de plataformas é comum o aparecimento de ícones, que tentam 
comunicar uma determinada mensagem ou conceito através de um 
grafi smo. É necessário perceber como estes funcionam pois a sua função 
é determinante para o utilizador entender o funcionamento da aplicação 
web em questão. Deste modo pretende-se também desenvolver um 
conjunto de ícones adequados às necessidades da mesma, que estejam 
de acordo com os grafi smos desenvolvidos na identidade visual.

let’s travel
Tendo os turistas como público alvo, a programação do portal/apli-
cação web Let’s Travel, foi desenvolvida por alunos de Engenharia 
Informática do ISEP, pertencentes ao grupo de investigação GECAD, 
durante o ano de 2013.

Podendo aceder-se através de um computador ou de um dispositivo 
móvel, tem como principal objetivo fornecer informações distintas para 
turistas sobre uma determinada cidade, numa fase inicial, o Porto. 

Permite ao seu utilizador o planeamento, recomendação e avaliação de 
locais a visitar e ainda a criação de rotas. Tem também a particularidade de 
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introduçãocapítulo 1 
funcionar como rede social, possibilitando a utilização de funções sociais 
sobre pontos de interesse, tais como comentários, avaliações ou par-
tilhas, e permite ainda ao seu utilizador que o login seja efetuado através 
das rede sociais Facebook ou Google+. Oferece ainda a possibilidade de 
acompanhamento de um plano de viagem previamente estabelecido 
através de um dispositivo móvel. 

De forma resumida, o portal Let’s Travel permite: o planeamento de visitas 
a pontos de interesse; pesquisa, recomendação e avaliação de pontos de 
interesse (POI); pesquisa e recomendação de eventos; funcionalidades 
sociais (comentários, partilhas); integração com redes sociais como o 
Facebook e Google+; multilingue. 

metodologia
Para a concretização deste projeto prático serão utilizadas diferentes 
metodologias de investigação e análise que nos vão permitir atingir os 
objetivos inicialmente delineados e alcançar os resultados pretendidos. 
Este projeto será desenvolvido em duas fases, uma teórica e a outra prática. 

FIG. 1   Visual research relacionado com o tema em estudo, efetuado no âmbito do 

workshop com o designer Pedro Carvalho de Almeida.

Na fase inicial é privilegiada a pesquisa de referências históricas e so-
ciais, tendo como base a literatura. O conteúdo literário produzido por 
diferentes autores, quer seja sob a forma de livros, documentos, artigos 
ou páginas da internet, será devidamente analisado, de forma a responder 
às questões iniciais e às que forem surgindo durante a execução do projeto. 

Pretende-se também efetuar uma recolha e análise de alguns exemplos 
de portais e aplicações existentes.

A outra fase consiste na execução projetual, sendo sustentada através 
da concretização teórica e da análise prática resultante da primeira fase do 
trabalho, e culminará com a projetação do objeto em estudo recorrendo à 
utilização de diferentes ferramentas do design de comunicação.

Para dar início à fase projetual será concebida a identidade visual do produto 
Let’s Travel. Todos os códigos visuais, como logótipo, ícones, cores, tipo-
grafi as, necessários à identifi cação do portal/aplicação são estabeleci-
dos nesta altura. A fase projetual culminará com a projetação da interface 
responsiva para o portal/aplicação.

Ao longo da execução do projeto é também privilegiada a utilização de 
métodos de uso recorrente no processo de design, tais como imagens, 
visual research, esquemas e mapas mentais de forma a organizar, estru-
turar e justifi car, quer a informação recolhida na fase teórica do trabalho, 
quer as opções e escolhas tomadas durante a fase projetual. 

FIG. 2   Mapa mental resultante da organização da pesquisa visual efetuada no workshop 

com o designer Pedro Carvalho de Almeida.
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Meios Digitais
  de meios digitais, como portais, redes sociais, aplica-
ções web e móveis, é cada vez mais comum no nosso quotidiano. Estes são 
facilmente acedidos por dispositivos conectados à web, como computa-
dores, smartphones ou tablets. 

Estes meios têm alterado a forma como comunicamos, pois possibilitam 
a interação e a partilha de dados entre indivíduos a nível global. O au-
mento signifi cativo da procura deste tipo de meios, relaciona-se com o 
facto do ser humano ser inatamente social – “uma vez que os humanos 
são sociais, faz sentido que o nosso software seja também social” (Porter, 
2008, tradução livre).  

meios digitais e o turismo 
Desde a sua introdução, os meios digitais têm atraído milhões de 
utilizadores, sendo que muitos deles integram a sua utilização em diver-
sas tarefas diárias (Boyd & Elisson, 2008). É comum aparecem novos 
utilizadores, que procuram nestes meios soluções e/ou respostas para 
determinado problema ou questão.  

Um dos temas que tem sido frequentemente abordado por este tipo de 
meios, tanto a nível nacional como internacional, é o turismo. Pela forma 
com este é

(...) vivenciado em todo o mundo e tendo como premissa a tecnologia 

ao serviço do turista, podemos salientar que a substituição dos supor-

tes tradicionais e habituais pela inclusão de conteúdos multimédia 

em aplicações móveis, tornaram-se uma ferramenta prática e cada vez 

mais efi ciente na divulgação da informação em qualquer momento 

e em qualquer lugar (Beleza, 2014).

2
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estado da arte
Começamos por efetuar uma breve análise sobre alguns dos meios di-
gitais direcionadas ao turismo, com o objetivo de compreender o pano-
rama atual dos mesmos em Portugal, destacando-se a cidade do Porto. 
Serão também analisados alguns meios digitais utilizados a nível global.

A nível nacional encontramos portais e aplicações móveis cujo público-
-alvo são os turistas, nomeadamente os que visitam o Porto.

Tendo sido a primeira aplicação a ser desenvolvida em sistema iOS1, para 
a cidade do Porto, MoveOporto é uma aplicação móvel que se assume 
como guia digital, tendo sido lançada em Abril de 2011 por um grupo de 
insiders2 portuenses, formado por  Sérgio Oliveira, Diana Vinha, Marlene 
Vinha e Rita Roque. 

        

FIG. 3   Página inicial de MoveOporto.      FIG. 4   Página de descrição de local.

O principal objetivo da MoveOporto é o de dinamizar e divulgar espaços 
de interesse, ao mesmo tempo que promove uma agenda cultural sele-
cionada sobre a cidade. Muitos dos locais referenciados pela aplicação 
são selecionados pelos próprios insiders e são integrados em categorias 
como “café & co”, “restaurantes”, “noite”, “hotéis”, “cultura” e “compras”. 
Os “utilizadores acedem às informações sobre os espaços que os rodeiam, 
podendo selecionar os pontos de interesse ou ver a distância a que estão 
de outros locais. Um mapa ajuda-os a traçar a rota.” (Visão, 2011).

A oPORTOnity City é outra das aplicações direcionadas para quem 
visita o Porto e “permite ajudar turistas e potenciais turistas a encontrar 
os melhores locais e eventos na cidade”. Lançada em 2012, é a apli-
cação ofi cial do programa oPORTOnity city, promovido pelo Turismo 
do Porto, estando disponível em dois formatos, Windows 83 e o menos 
convencional, Symbian4.

FIG.5   Página “categorias” da aplicação oPORTOnity city para Windows 8.

Oferece informações dentro das habituais categorias “pontos de interesse”, 
“agenda”, “alojamento”, mas tem a particularidade de permitir fazer a pro-
cura de locais de acordos com o interesse de diferentes públicos (“famílias”, 

“jovens”, “idosos”, “casais” e “exclusivo”). A aplicação móvel possibilita 
ainda ao seu utilizador a pesquisa de locais por proximidade.

1. O termo iOS refere-se ao nome do sistema operativo para dispositivos móveis 

desenvolvidos pela Apple Inc.

2. Grupo restrito de pessoas que possui determinado tipo de informações. Neste 

contexto, os criadores da aplicação, possuíam vários conhecimentos sobre a cidade do 

Porto, a nível de locais, eventos, que foram utilizados como conteúdos para aplicação.

3. Windows 8 é um sistema operativo da Microsoft disponível para dispositivos como 

computadores ou tablets. 

4. Symbian é o nome atribuído a um sistema operativo para dispositivos móveis de-

senvolvido pela Nokia.
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Desenvolvida também a nível académico assinala-se a aplicação 
TravelPlot Porto. Sendo o resultado da tese de doutoramento em Media 
Digitais de Soraia Ferreira, intitulada de “Location Based Transmedia 
Storytelling: Enhancing the Tourism Experience”5, o TravelPlot Porto é um 
guia turístico interativo onde é possível explorar a cidade através de um 
história, neste caso, a procura de um hipotético tesouro. 

Assume-se como um “guia turístico não tradicional, que conta 2000 
anos em nove capítulos” (Ferreira, 2012), o TravelPlot Porto funciona 
sob a forma de aplicação móvel (Android6 e iOS), website e mapa, marca 
presença nas principais redes sociais (Facebook, Pinterest, Twitter e 
YouTube), tendo ainda possibilitado diversas experiências ao vivo, entre 
17 de junho e 9 de setembro de 2012, que envolveram vários turistas 
numa caça ao tesouro.

        

várias localizações da cidade do Porto ao longo dos séculos, antes que 
Filipe, um ex-elemento dos Cale, possa fazer o mesmo” (TravelPlot Porto, 
2012). É através dos novos media, utilizando a aplicação móvel ou mapa, que 
o turistas irão encontrar as prováveis localizações do tesouro escondido. 
As redes sociais permitem a interação entre os vários utilizadores.

        

5. Disponível em http://sigarra.up.pt/ant/feup/teses-posgrad.tese?p-alu-numero

=100561014&p-sigla=PDMD.

6. Android é o sistema operativo para dispositivos móveis, como smartphones e 

tablets, desenvolvido pela Google.

FIG. 6   Localização dos diversos pontos 

de interesse por capítulo no mapa da 

aplicação TravelPlot Porto.

FIG. 7   Indicação no mapa e descrição de 

um ponto de interesse do capítulo 8 da 

aplicação TravelPlot Porto.

O utilizador deste guia, assume o papel de Peter, um turista inglês que tem 
como missão salvar o Vinho do Porto. Para tal “terá de descobrir a loca-
lização da taça de Baco e o restante tesouro escondidos pelos Cale, em 

FIG. 8   Peter Smith. Ilustração da perso-

nagem que representa o turista inglês 

em TravelPlot Porto.

FIG.9   Filipe Melo Oliveira. Ilustração da 

personagem que representa o ex-ele-

mento dos Cale na aplicação.

A aplicação V Porto apresenta-se como o “guia ofi cial para todos que vivem, 
visitam e vibram na cidade do Porto” (V Porto, 2012). Lançada no verão 
de 2012, foi desenvolvida pelo estúdio Control S, em conjunto com várias 
empresas, tais como Rolling Mill, Spiritus Digital Work, Around Knowledge, 
Pari Possu e Legendary, em parceria com diversas entidades da cidade.

FIG. 10  Várias páginas da aplicação V Porto.

Fornece informações de pontos de interesse, agenda cultural e transportes 
públicos. Disponibiliza rotas e trajetórias pré-defi nidas, ao mesmo tempo 
que possibilita a criação de itinerários customizados de acordo com 
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os interesses e necessidades de cada utilizador. Os conteúdos são 
apresentados num mapa e a informação por proximidade é também 
uma das suas funcionalidades. 

Sendo o culminar de uma ideia que surge em meados de 2007, Taggeo é 
outra aplicação relacionada com a cidade do Porto. Tendo sido lançada em 
novembro de 2012 por Tiago Fernandes, Mariana Teixeira e Ruben Ribeiro, 
e estando disponível para vários tipos de softwares móveis (Android, iOS 
e Windows Phone7). A aplicação tem a premissa de sugerir ao utilizador 
onde ir, o que ver, o que fazer, a qualquer momento, em qualquer lugar.

Assumindo-se como uma “location based social networks”, ou seja 
uma rede social que “providencia informação sobre pontos de interesse 
ao utilizador, baseada na sua corrente localização” (Chang, 2009, p.39, 
tradução livre), a Taggeo permite que o seu utilizador se conecte através 
de redes sociais como Facebook e Twitter. Em termos de user experience, 
divide-se em três categorias que por sua vez se subdividem em tópicos. 
Em suma é possível encontrar eventos, locais, fotos e mensagens, perto 
do local onde o utilizador se encontra, efetuar interações sociais (ativi-
dade, amigos, convites, sugestões) e encontrar rotas pré-estabelecidas, 
que podem ser descarregadas pelo utilizador.

FIG. 11  Interface das páginas “Fotografi as”, “Eventos” e “Rotas” por proximidade na 

aplicação Taggeo.

A Oporto Insight é uma aplicação móvel recente dedicada à cidade do 
Porto. Lançada em abril de 2014 por Marta Castelo e Paulo Ranito, tem 
como principal objetivo divulgar diversos locais da cidade, factos, histórias 
secretas e curiosidades.  

Esta aplicação dá-nos a possibilidade de aceder a informações sobre 
diferentes spots da cidade divididos por diferentes temáticas, o acesso 
a diversos roteiros pré-estabelecidos e adequados ao gosto dos diversos 
perfi s de cada utilizador, bem como aceder a sugestões e testemunhos de 
várias personalidades ligadas ao Porto, salientando-se o acesso a infor-
mações e contactos de guias locais que podem ser contratados por quem 
procura uma visita guiada à cidade. 

       

7. Windows Phone é um sistema operativo produzido pela Microsoft direcionado para 

dispositivos móveis.

FIG. 12  Página inicial e menu principal da 

aplicação móvel Oporto Insight. 

FIG. 13  Página “Vips”, onde se encontra 

sugestões de personalidades da cidade.

Quando olhamos para o panorama internacional, podemos encontrar 
portais, redes sociais ou aplicações móveis utilizadas por turistas de todo 
o mundo. Por norma são mais extensos e detalhados do que os anterior-
mente enunciados. Há casos em que se obtém informações de diversos 
locais e atrações de cidades mundiais, e outros que permitem efetuar 
reservas de hotéis ou transportes. De seguida, descrevemos alguns 
casos que se enquadram neste contexto.

O World Travel Guide, é um guia de viagens online, que providencia 
diversos conteúdos detalhados sobre viagens. Lançado em 1999, é o 
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resultado da passagem para online dos conteúdos criados 
pela empresa Columbus Travel Media, que desde 1982 se dedica 
à publicação de guias e atlas impressos. 

FIG. 14  Página inicial do guia de viagens interativo World Travel Guide. Destaque para 

a funcionalidade “Book & Go” que permite o agendamento de voos, hotéis ou ambos.

Para além de fornecer informações sobre diversos locais do 
mundo, o portal World Travel Guide permite ao utilizador 
efetuar o planeamento e agendamento de uma viagem: qual o 
local de partida e destino, quais os hotéis mais próximos do local 
a visitar e ainda quais os meios de transporte que podem ser uti-
lizados. O World Travel Guide permite-nos ainda aceder a di-
versos guias de viagem distribuídos por várias regiões do globo, 
e divididos por países, que apresentam informações do país em 
questão (descrição geral; história, linguagem e cultura; clima e 
geografi a; negócios e comunicação; fotografi as), planeamento da via-
gem (transportes e hotéis), questões a ter em conta (passaportes, saúde, 
feriados, dinheiro) e ainda sugestões do que fazer durante a viagem (coisas 
para ver e fazer; compras e vida noturna; transportes; eventos). 

Apresentando-se com um “organizador de viagens tudo em um”, o Tripit, 
lançado em outubro de 2006 e adquirido em 2011 pela empresa Concur, 
está disponível em forma de website e aplicação móvel para os sistemas 
iOS, Android, Blackberry8, e Windows Phone. 

O Tripit permite organizar num só local, um itinerário que contém 
todos os detalhes de uma viagem. Através dos emails de confi rmação 
gerados, pela parte de hotéis, companhias aéreas ou outros, e do envio 
dos mesmos para um email fornecido pelo portal, é automaticamente 
construído um itinerário para a viagem, no perfi l de cada utilizador, que 
pode ser acedido a qualquer altura, através do website ou de um dispo-
sitivo móvel. Embora não contenha descrição detalhada sobre pontos de 
interesse, é possível inclui-los ao criar esse mesmo itinerário.

FIG. 15  Exemplos de páginas da aplicação Tripit em diferentes suportes (tablet e 

computador), nas quais é possível consultar um itenerário.

Assumindo-se como um guia de viagem interativo, o TouristEye foi 
lançado em Julho de 2010, por Ariel Camus, Diego Jiménez e Javier 
Escribano, estando disponível sob a forma de website e aplicação móvel 
(iOS e Android). Para aceder a todas as informações e planeamento de 

8. Neste contexto, o termo BlackBerry refere-se ao sistema operativo para dispositivos 

móveis, como smartphones e tablets, utilizado nos dispositivos desenvolvidos pela 

empresa homónima.
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viagens é necessário efetuar um registo, utilizando um email ou através 
das redes sociais Facebook e Twitter. 

FIG. 16  Página inicial da plataforma TouristEye para utilizadores com sessão iniciada, 

onde são sugeridos diversos pontos de interesse.

O TouristEye permite que o seu utilizador planeie viagens, ajudando-o a 
decidir qual o seu destino e a preparar tudo o que é necessário. Possibilita 
ainda o acesso geral à informação da viagem, adaptando-a para a loca-
lização do utilizador e preferências. Toda a informação relativa a pontos 
de interesse está dividida em categorias: “coisas a fazer”, “restaurantes”, 

“experiências”, “acomodação” e “transporte”.

         

Com a premissa “ajudar o utilizador a planear a viagem perfeita” surge a 
Gogobot, um portal web/aplicação móvel, cuja primeira versão sai para 
o mercado ainda em novembro de 2010. Formada por Ori Zaltzman e 
Travis Katz, a Gogobot introduziu a possibilidade de partilha de planea-
mentos de viagens entre amigos permitindo por isso a ligação a redes 
sociais como o Facebook. 

FIG. 19  Página web da plataforma Gogobot onde é descrita uma cidade. O utilizador poderá 

escolher ver os pontos de interesse organizador por categoria: “fi car”, “comer” ou “fazer”. 

Quer o portal, quer a aplicação móvel providenciam a informação dividida 
em três categorias: “fi car”, “comer” e “fazer”. Permite também a criação 
e organização de itinerários por dia, atividade ou cidade. Gogobot possi-
bilita que o utilizador personalize a informação que lhe é fornecida, tendo 
para isso que escolher quais as suas preferências para uma visita à cidade: 
artes, ar livre ou cultura local, são o exemplo de algumas categorias que 
podem ser selecionadas. 

FIG. 20   Ícones referentes às diversas categorias na plataforma web Gogobot, as “tribes” 

e respetiva imagem que representa as mesmas , neste caso “Art & Design Lovers”.

FIG. 17  Interface da aplicação móvel de TouristEye para 

os sistemas operativos iOS e Android

FIG. 18  Página inicial de 

TouristEye para iOS.
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Cada visita está incluída num tema específi co e está dotada de um mapa 
que indica quais os locais que podemos encontrar dentro da temática 
escolhida. É possível aceder a uma descrição detalhada de cada ponto 
de interesse selecionado pela visita guiada escolhida, bem como a foto-
grafi as dos locais. A aplicação Tales & Tours dá ainda a possibilidade de 
selecionar o custo e a distância que se pretende percorrer durante a visita, 
bem como o meio transporte a utilizar.

Atualmente é cada vez mais frequente a utilização deste tipo de meios 
digitais (portais, redes sociais e aplicações móveis). À medida que este tipo 
de tecnologia evolui e fi ca acessível a um maior número de utilizadores, 
surgem cada vez mais exemplos de portais e aplicações direcionadas a 
um determinado tema. 

É também de salientar casos como os de lojas de turismo interativas. São 
exemplo disso as diversas lojas promovidas pelo Turismo do Porto e do 
Norte, onde a tecnologia e os meios digitais são colocados ao serviço 
dos turistas que visitam a cidade do Porto e diversos concelhos da zona 
norte. Um dos exemplos é a loja do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, a 

(...) primeira loja interativa e “imersiva” dedicada ao turismo, dis-

tinguindo-se com um conjunto de mesas de toque e ‘videowall’ 

que incluem informação relativa a eventos culturais e turísticos da 

Região do Norte, bem como uma sala imersiva, com tecnologia 3D, 

em que o turista pode contactar com algumas atividades que poderá 

experimentar durante a sua visita à região (QREN, 2013).

FIG. 25  Loja interativa Turismo Porto e Norte do Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

A aplicação Tales & Tours, lançada em 2012 pela empresa Shoudio, assume-se 
como um “guia turístico pessoal” e permite efetuar o download multimédia 
de visitas guiadas, fornecidas por cerca de 50 colaboradores de todo o mundo. 

        

FIG. 21  Interface da página inicial da apli-

cação móvel da plataforma Gogobot. 

FIG. 22  Seleção de categorias “tribes” na 

aplicação móvel Gogobot. 

FIG. 23  Página inicial da aplicação móvel 

Tales & Tours, onde são apresentadas 

visitas guiadas por proximidade.

FIG. 24   Visita guiada e respetivo acompa-

nhamento da mesma, através da descri-

ção e localização de pontos de interesse.



capítulo 2 
Tal como acontece com os exemplos de portais e aplicações anteriormente 
enunciados, esta loja usa os meios digitais para promover a região norte, 
promovendo a sua oferta, dividia por áreas como “Turismo de Negócios”, 

“City Short Breaks”, “Turismo Cultural e Paisagístico”, “Saúde e Bem 
Estar”, “Turismo de Natureza”, “Turismo Religioso”, “Gastronomia e 
Vinhos” (Oportonity, 2014).

FIG. 26  Mesa de toque interativa na loja do Aeroporto Francisco Sá Carneiro.
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User Experience
“  abrange todos os aspetos da interação do utilizador 
com uma empresa, os seus serviços e os seus produtos” (Nielsen & 
Norman, 2014, tradução livre). É necessário compreender as necessi-
dades, espectativas, atitudes e emoções dos utilizadores em relação ao 
produto, neste caso o portal Let’s Travel, de modo a perceber qual a melhor 
maneira de responder a essas premissas.  

estrutura do portal let’s travel
 
Antes de partirmos para o desenvolvimento e desenho da interface em 
estudo, ou seja, a camada superfi cial da aplicação, foi necessário ana-
lisar, embora de forma pouco aprofundada, as características técnicas e 
estruturais que dão corpo a Let’s Travel. Foi pertinente compreender o 
seu funcionamento, analisar a sua estrutura, bem como os respectivos 
requisitos técnicos. O portal Let’s Travel trata-se de

uma aplicação com a capacidade de planear, recomendar e difundir 

pontos de interesse com base na informação retirada de uma rede 

social. (...) tem como base auxiliar os utilizadores na procura e no 

planeamento de pontos turísticos, que podem ser obtidos por uma 

pesquisa simples, ou consoante os gostos pessoais do utilizador 

após autenticação (Ribeiro, 2013, p.2)

Segundo o principal responsável pelo projeto de programação “é essencial 
que o portal tenha uma estrutura sólida em termos de robustez e desem-
penho” (Ribeiro, 2013, p. 25). Deste modo, existem requisitos funcionais 
e não funcionais fundamentais à sua estrutura. Os requisitos funcionais 

“descrevem o comportamento do sistema, as suas ações para cada entrada, 
ou seja, é aquilo que descreve o que tem que ser feito pelo sistema” (Ribeiro, 
2013, p.25), por outras palavras, descrevem as funcionalidades que o 
sistema deve dispor. Já os não funcionais “relacionam-se com padrões de 

3
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qualidade como confi abilidade, usabilidade, desempenho, manutenção e 
segurança” (Ribeiro, 2013, p.33). 

No contexto deste projeto de design de comunicação, mais concretamente, 
o desenho de interfaces, considerou-se apenas necessária a análise dos 
requisitos funcionais. Os requisitos não funcionais foram também alvo 
de uma breve observação, mas verifi cou-se que não são relevantes para a 
concepção da interface e respectiva identidade gráfi ca. Uma vez que os re-
quisitos funcionais representam as funcionalidades que o sistema deve ter, 
estão inteiramente relacionados com a estrutura do portal e com a usabili-
dade do mesmo por parte dos utilizadores. Desta forma a sua compreensão 
é relevante para a construção da interface do portal. 

membro

administrador

visitante

adicionar amigo

adicionar poi’s

pesquisar poi’s

pesquisar poi’s

receber notícias

remover comentários

ver poi’s

ver poi’s

sicronizar dados

enviar atualizações

planear

planear

FIG. 27  Representação esquemática do caso de uso “geral” no portal Let’s Travel. 

O portal Let’s Travel tem como requisitos funcionais as seguintes ações: 
registar; autenticar; recuperar a palavra-passe; planear (que permite 
ações como convidar amigos, comentar, avaliar, obter direções, eliminar 
planeamentos); pontos de interesse (que possibilita ao utilizador a intro-
dução de feedbacks, comentar e denunciar comentários, avaliar ou par-
tilhar); pesquisar pontos de interesse; receber notícias; adicionar amigos; 
receber notifi cações; atribuir pontos (avaliar); adicionar pontos de inte-
resse; remover comentários; enviar atualizações; sincronização de dados. 

Estes aspectos são fundamentais para a correta utilização de Let’s Travel. 
Foi necessário ter em conta toda esta amplitude de funções do portal para 
passarmos para o desenvolvimentos da interface do mesmo. Com a 
análise destes requisitos foi possível ter-se percepção da quantidade de 
páginas e subpáginas a desenhar e quais as possíveis relações e ligações

interação e usabilidade
Com a fi nalidade de desenvolver uma nova interface para Let’s Travel foi 
necessário refl etir e questionar o seu modo de utilização e interação por 
parte dos utilizadores. “Quais são os motivos e intenções do utilizador? 
Que ‘vocabulário’ de palavras, ícones e gestos este espera empregar?” 
(Tidwell, 2010, p.34, tradução livre). A nova interface deverá responder a 
essas espectativas, tendo por isso que ser

ao mesmo tempo acessível e compreensível para o seu publico-alvo. 

Como tal, é essencial que a investigação seja conduzida para o públi-

co-alvo de uma mensagem particular, a fi m se verifi car a qualidade 

e adequação dos materiais utilizados e linguagens visuais adotadas”. 

(Bestley & Noble, 2005, p.72) 

Uma vez que nos foi disponibilizado o acesso ao portal, tivemos a opor-
tunidade de o testar enquanto utilizadores, identifi cando não só os seus 
pontos favoráveis, como também as suas principais patologias a nível fun-
cional. Para esta análise foi também essencial as reuniões com membros 
do grupo GECAD, responsáveis pela programação do portal, que nos ex-
puseram o seu ponto de vista em relação ao funcionamento do mesmo, 
mostrando-se receptivos a melhorias, não só visuais, como também 
estruturais, de interação e utilização. 

Tendo em conta a experienciação de utilização do portal Let’s Travel, bem 
como a de outras plataformas web e aplicações móveis previamente 
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analisadas, procuramos desenvolver soluções de interação e usabilidade 
simples e eficazes. A simplificação de menus, redução da navegação 
entre várias páginas e a utilização de ícones signifi cativos foram algumas 
das estratégias adotadas na conceção da nova interface para o portal.

arquitetura de informação 
“Arquitetura de informação, é a arte de organizar um espaço informativo. 
Esta engloba várias funções: apresentar, procurar, navegar, catalogar, ca-
tegorizar, classifi car, manipular e por vezes esconder estrategicamente 
informações” (Tidwell, 2010, p.82, tradução livre).

Com o objetivo de perceber o modo de funcionamento do portal Let’s 
Travel, elaborou-se um mapa que refl etia a sua estrutura inicial. Foi ne-
cessário considerar o facto do utilizador poder registar-se e aceder ao 
mesmo, uma vez que o menu de navegação da página web é alterado 
quando o login é efetuado.

FIG. 28  Esboço do mapa do site original de Let’s Travel (sem login).

Inicialmente, quando o utilizador chegava ao portal Let’s Travel, sem efe-
tuar a credenciação tinha ao seu dispor uma barra de navegação que lhe 
permitia o acesso a seis itens com diferentes funções: home (ligação 
para a página principal do portal); sobre (descrição da aplicação); pontos 
de interesse (diversos pontos de interesse disponíveis no portal); conta 
(entrar, registar ou recuperar os dados de acesso); contacto (informações 
sobre a organização); linguagem (mudança de idioma de português para 
inglês ou vice-versa). 

FIG. 29  Barra de navegação original do portal Let’s Travel (sem login).

let’s travel

home

sobre

poi’s 

login

poi’s item

top

sign up

mais planeados

recuperar

poi’s

minha conta

contacto

linguagem
FIG. 30  Representação esquemática da estrutura original do portal Let’s Travel (sem login).

Uma vez que os alunos do GECAD se mostraram disponíveis para 
possíveis alterações a nível da estrutura e distribuição de conteú-
dos, considerou-se efetuar alterações na colocação das diferentes 
subpáginas previamente criadas. Todas são necessárias ao seu funcio-
namento, mas algumas têm funções mais relevantes do que outras, 
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e uma vez que a navegação é alterada quando o utilizador efetua login, 
a distribuição das subpáginas foi reorganizada.

let’s travel

home

poi’s

categorias

descrição

login

signup
FIG. 31  Representação esquemática da nova estrutura do portal Let’s Travel (sem login).

Optou-se por simplificar a barra de navegação, e destacar apenas as 
ligações para as páginas “pontos de interesse”, “login” (destinada a utiliza-
dores já registados) e “sign up” (para novos utilizadores efetuarem registo 
no portal, caso a credenciação não tenha sido efetuada). A ligação que 
remetia o utilizador para a home page é eliminada, mas a sua função é as-
segurada através do design pattern “home link”. Deste modo é colocada 
uma ligação no logótipo do portal, situado na barra de navegação, que 
remete o utilizador para a página inicial do mesmo. Considerou-se que as 
páginas como “sobre”, “contactos” e a opção de seleção “idioma” são 
necessárias quer o utilizador tenha efetuado ou não login no portal. Por isso, 
estas três ligações passaram para o footer que aparece igual em ambos os 
casos. Foram também acrescentadas algumas páginas e ligações ao footer, 
que vão ajudar a complementar a informação sobre o portal. Numa outra 
secção da home page, foram ainda colocadas três imagens que têm como 
objetivo descrever as funções do portal e ajudar na navegação, fazendo 
ligação para páginas específi cas do mesmo. Através destas ligações é pos-
sível aceder às páginas “pontos de interesse”, “planear” e “planeamentos”, 
embora nas últimas duas seja necessário iniciar sessão para visualizá-las. 

Para utilizadores com sessão iniciada, a barra de navegação sofre alterações, 
sendo que inicialmente eram apresentados cinco itens: “home” (que per-
mitia ao utilizador regressar à sua página principal); “planeamento” (para 
começar a planear uma viagem); “pontos de interesse” (pesquisa dos 

pontos de interesse do portal); “conta” (funções como logout); “contacto” 
(informações sobre a organização e contactar o portal). 

let’s travel

minha página

conta

planear

contacto

poi’s 

poi’s item

top

mais planeados

poi’s

FIG. 32  Representação esquemática da estrutura original do portal Let’s Travel (com login).

FIG. 33  Barra de navegação original do portal Let’s Travel (com login).

A esta barra de navegação era ainda adicionada uma outra secundária, 
que apresentava um pequeno avatar e o nome do utilizador, através do 
qual era possível ver o perfil do mesmo, e ainda quatro ícones refe-
rentes à navegação no portal. O primeiro relacionava-se com notifi ca-
ções pendentes. Através do segundo ícone era possível a criação de um 
plano de viagem. O terceiro ícone funcionava como “carrinho de pontos 
de interesse”, uma página onde o utilizador poderia aceder a pontos de 
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interesse guardados como favoritos. A função do quarto e último ícone 
referia-se a pedidos de amizade pendentes.

FIG. 34  Barra de navegação secundária do portal Let’s Travel.

Ao analisar a estrutura de páginas para utilizadores registados, conside-
ramos ser necessário a reorganização das barras de navegação, pois havia 
conteúdos que estavam a ser repetidos nas mesmas. Assim, optou-se 
pela junção destas duas barras de modo a simplifi car a navegação no portal. 

Para a nova barra de navegação, utilizou-se mais uma vez o logótipo de 
Let’s Travel com a função “home link”, que agora remete o utilizador para 
um feed. Seguidamente surge a pequena fotografi a do utilizador, a par do 
seu nome, que agora funciona como menu. Através da utilização do pa-
drão “vertical dropdown menu”, quando o utilizador seleciona a ligação 
presente no seu nome, são apresentadas páginas como “perfi l”, “editar 
perfi l” e a ainda a opção “sair”.

Os quatro ícones relacionados com as diferentes funções do portal 
ficam localizados depois da ligação que contém a fotografi a e nome do 
utilizador. Em primeiro lugar surge o ícone para “notifi cações”, através do 
qual o utilizador poderá consultar a mais recente atividade do portal. O 
ícone seguinte relaciona-se com a questão a que chamamos “explorar”. 
Inicialmente este permitia apenas a criação de um novo planeamento, 
no entanto consideramos fazer sentido este fazer também ligação para 
página de planeamentos previamente criados, assim como a de pontos 
de interesse. Deste modo surge o ícone “explorar” através do qual o uti-
lizador terá acesso a um menu onde poderá procurar pontos de interesse, 
criar um novo planeamento, assim como visualizar planos de viagem já 
criados. De seguida aparece o ícone “wishlist”, anteriormente denomi-
nado “carrinho de pontos de interesse”. Ao clicar neste ícone o utilizador 
terá acesso a um pequeno menu, que lhe permitirá navegar para a pági-
na onde estão guardados locais que este tenha adicionado como favoritos, 
a “wishlist”, e para a página “pontos de interesse”, onde poderá encontrar 
novos locais que sejam do seu agrado e adicioná-los à sua lista de fa-
voritos. O último ícone direcionado à navegação no portal, corresponde 
a “pedidos de amizade”. Ao aceder a este ícone o utilizador não só re-
ceberá e poderá aceitar pedidos de amizade, como também visualizar 
a página onde é apresentada uma lista de utilizadores amigos. Na nova 
barra de navegação há ainda espaço para uma caixa de pesquisa, atra-
vés da qual o utilizador poderá pesquisar pontos de interesse ou procurar 

outros utilizadores. A localização de páginas como “sobre”, “contactos”, 
ou “idioma” fi cam localizadas no footer, que permanece inalterado caso 
o utilizador tenha iniciado sessão ou não. 

let’s travel

home/feed

notifi cações

perfi l

wishlist

lista de amigos

planear

ver planos

descrição

planeamentos

editar perfi l

sair

utilizador

explorar

wishlist

amigos

poi’s

poi’s

FIG. 35  Representação esquemática da nova estrutura do portal Let’s Travel (com login).
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padrões de design, botões e gestos 
No design de interfaces há diversos fatores que influenciam a forma 
como o utilizador perceciona e interage com uma página web ou apli-
cação. Desenvolver linguagens visuais adequadas às espectativas dos 
utilizadores será fundamental para a concretização da nova interface. 

design patterns
Design patterns, ou padrões de design, “denotam soluções comuns para 
problemas comuns” (Neil & Scot, 2009, p.3, tradução livre). Estes são 

“características estruturais e comportamentais que melhoram a usabilidade 
de algo – uma interface de utilizador, um site, um programa (...). Tornam 
as coisas mais simples de entender e mais apelativas, e as ferramentas 
mais úteis e utilizáveis” (Tidwell, 2010, p.17, tradução livre). Tal como

Christopher Alexander (o pioneiro dos design patterns como ideias 

formais) refere no seu livro Timeless Way of Building (Oxford University 

Press, 1979), os padrões fazem parte do vocabulário de uma lingua-

gem do design que pode ser usada para construir coisas como um todo, 

completas, e vivas (Nudelman, 2013, p.XXIII, tradução livre).

Apesar dos design patterns aparecerem sempre em contextos especí-
fi cos como defendem Cooper, Cronin e Reimann (2007), uma vez que 
são aplicados em situações de design comuns, que partilham contextos 
e restrições similares, estes não podem ser vistos como estandardi-
zações. Segundo Tidwell (2010), “cada implementação de um padrão 
difere sempre um pouco de todas as outras”.

Durante o desenvolvimento da interface das diversas páginas do portal 
Let’s Travel, analisou-se sempre os conteúdos a apresentar e procurou-

-se sempre que possível, a utilização de padrões de design que resol-
vessem problemas similares. 

Na construção da interface do portal Let’s Travel foram utilizados design 
patterns como calendar picker, continuous scrolling, home link, fat 
footer, forgiving format, glass pane, rate content, shortcut dropdown, 
slideshow, steps left, vertical dropdown menu, entre outros.

FIG. 36  Design Pattern “Calendar Picker” - Home.

FIG. 37  Design Pattern “Steps Left” - Planear.

 FIG. 38  Design Pattern “Rate Content” - Ponto de Interesse e Plano de Viagem.
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FIG. 39  Design Pattern “Vertical Dropdown Menu” - Barra de Navegação. 

Na utilização de design patterns foi necessário ter também em conta 
o facto de estarmos a conceber uma interface responsiva, pois existem 
padrões de design específicos para suportes móveis. Destaca-se os 
smartphones, que por terem ecrãs menores necessitam de abordagens 
diferentes a nível da navegação, interação e formato. Na adaptação da in-
terface do portal Let’s Travel para smartphone foram utilizados diferentes 
design patterns adequados a este tipo de suporte, destacando-se o padrão 
side drawer, que facilita a navegação no portal. Paralelamente foram tam-
bém utilizadas ferramentas características dos softwares móveis, como os 

“pickers”, que ajudam o utilizador na escolha e seleção de diferentes itens.

        

        

FIG. 40  Design Pattern “Side Drawer” - 

Navegação (portal sem login).

FIG. 41  Design Pattern “Side Drawer” - 

Navegação (portal com login).

FIG. 42  Ferramenta (design pattern) iOS 

8 “Picker” seleção data - Home. 

FIG. 43  Ferramenta (design pattern) iOS 

8 “Picker” seleção categoria - Planear.  

botões
Outra das características fundamental à construção da nova interface 
do portal Let’s Travel foi a inclusão de diversos botões. “Os botões são 
colocados diretamente na interface, sem que o utilizador precise de efetuar 
qualquer ação para os ver, sendo que geralmente são agrupados seman-
ticamente” (Tidwell, 2010, p.444, tradução livre). 

Apesar de possuírem diferentes características visuais, uns estão respon-
sáveis por auxiliar o utilizador na navegação entre páginas do portal, 
enquanto outros permitem que este prossiga ou fi nalize tarefas. Há botões 
cujo signifi cado é representado através ícones, outros por palavras, não 
esquecendo também a combinação entre estes e imagens.

Os botões que utilizam ícones, situam-se essencialmente na barra de 
navegação para utilizadores registados, onde as diferentes ações do portal 
são sintetizadas através de símbolos. Os que recorrem a texto podem ser 
encontrados em diversas páginas da plataforma e permitem que funções 
como “procurar”, “confi rmar”, “enviar”, “gravar”, “terminar” entre outras, 
sejam efetuadas. Os botões que combinam imagem e texto encontram-se 
em locais mais específi co da plataforma em estudo. Na página inicial da 
mesma é possível encontrar três imagens, acompanhadas de uma breve 
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descrição que contextualizam diferentes funções do portal e permitem 
a navegação para páginas relacionadas. Na criação de planos de viagem 
encontra-se botões que utilizam ícones e texto, sendo que a sua principal 
função é permitir que o utilizador prossiga nos diferentes passos da cria-
ção de um planeamento, e caso necessário, recue. Em suma, é efetuada 
a inclusão de vários botões no portal, com características visuais e 
funcionais diferentes, que auxiliam o utilizador, quer na navegação, quer 
na execução de diferentes tarefas.

FIG. 44  Botões situados na barra de navegação - ícones.

 

                                         

        

 
FIG.45   Diversos botões situados em diferentes páginas do portal - texto.

FIG. 46   Botões situados na página inicial do portal - texto e imagem.

gestos
A experiência móvel apresenta novas técnicas que permitem ao utilizador 
interagir de forma diferente com os conteúdos de um site ou aplicação. 
Ao desenhar uma interface é necessário ter em conta todos os dispositi-
vos onde esta poderá ser consultada, dando especial atenção aos suportes 
móveis, onde o espaço útil é mais reduzido e a forma de interação é muitas 
vezes efetuada por gestos manuais. Segundo Tidwell (2010, p.717) muitos 
utilizadores acedem a este tipo de plataformas exclusivamente através de 
dispositivos móveis e pretendem sempre aceder a todas as suas funções. 

Quando os ecrãs são pequenos e utilizados nas nossas mãos, faz 

todo o sentido que sejam sensíveis ao toque. Essencialmente, estes 

tornam todo o dispositivo numa superfície interativa. Como resultado, 

o toque está a ser integrado em cada vez mais dispositivos móveis. 

(Wroblewski, 2011, p.113, tradução livre).

Uma das principais características na adaptação de uma interface para 
dispositivos móveis é a sua forma de utilização, que maioritariamente é 
efetuada através de gestos. “Interações gestuais são aquelas que usam 
os movimentos naturais do utilizador, como o ‘deslizar’ e ‘beliscar’, em 
vez de (ou além de) efetuarem as tradicionais interações com rato e te-
clado.” (Chandler & Unger, 2012, p.28, tradução livre).

FIG. 47  Gestos básicos para comandos por toque - Touch Gesture Reference Guide.

É comum que os utilizadores tenham já um conhecimento prévio de 
gestos standard que são muitas vezes utilizados neste tipo de suportes 
e respetivos sistemas operativos. Os gestos são o seu próprio tipo de 
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linguagem (Chandler & Unger, 2012, p.28), sendo por isso fundamental 
que o utilizador esteja familiarizado com os mesmos.

Na projetação da interface do portal Let’s Travel e respetiva adaptação 
para suportes móveis, foi necessário ter em conta que “elementos inte-
rativos, como botões e qualquer outras coisas que possam ser mani-
puladas fossem suficientemente grandes” (Chandler & Unger, 2012, 
p.28, tradução livre) para garantir o seu correto funcionamento. É certo 
que surgem constrangimentos relacionados com o tamanho do ecrã do 
dispositivos e a quantidade de informação a apresentar mas “existem 
diversas técnicas dinâmicas que fazem com que esse espaço possa 
apresentar mais conteúdos do que os que pode mostrar” (Tidwell, 2010, 
p.281, tradução livre). 

páginas
Como qualquer outro website, o portal Let’s Travel é constituído por 
várias páginas, embora o acesso a grande parte delas esteja condicio-
nado caso o utilizador não tenha efetuado login. Deste modo, é apresentada 
uma descrição das diversas  páginas que o constituem.

home
Quando visitamos um website somos primeiramente remetidos para 
a página inicial, a home. A página inicial é uma das mais visitadas em 
qualquer website, principalmente por novos utilizadores, o que faz com 
que esta tenha um grau de importância elevado. Qualquer website ou 
aplicação tem um propósito e é através da home que este deve ser sinteti-
zado e explicado aos utilizadores. Através de texto e imagens, os utiliza-
dores devem ser direcionados para a parte do website que irá responder 
às suas necessidades. (Tidwell, 2010, p.82).

De acordo com a programação efetuada pelos alunos do GECAD, a 
home page do portal Let’s Travel apresentava inicialmente cinco sec-
ções. Uma reservada à designação do portal que incluía também uma 
caixa de pesquisa, outra destinada à navegação no portal. As secções 
seguintes apresentavam os conteúdos e funções do mesmo, permitindo 
também ações como criar uma conta, planos de viagem ou sugestões 
de pontos de interesse. A última, o footer, estava dividida em três partes, 
onde eram apresentados diversos conteúdos. 

FIG. 48   Home page original do portal Let’s Travel.

Durante a concepção da interface de Let’s Travel, as várias secções da 
home, bem como a distribuição dos conteúdos da mesma foram alte-
radas. Numa primeira secção é colocada a identifi cação do portal bem 
como a navegação para a credenciação no mesmo. Foi criada uma sec-
ção principal, reservada a uma sequência de imagens, seguida por uma 
que permite a criação de rotas (embora seja necessário o registo para 
prosseguir). A secção seguinte é destinada à descrição das funções do 
portal. Com recurso a três imagens e uma pequena legenda, é descrito 
o que é possível fazer com o portal: descobrir pontos de interesse; criar 
rotas (embora seja necessário registo) e aceder a partir de qualquer 
lugar (o utilizador poderá aceder ao portal através de vários tipos de 
dispositivos, sendo eles desktop ou móveis). Foi também criada uma 
navegação secundária que fi ca localizada na última secção da página, 
onde o padrão “fat footer” é utilizado.
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FIG. 49   Home page do portal Let’s Travel redesenhada (desktop).

login e sign up 
Como já foi referido anteriormente, o utilizador terá que efetuar um registo 
no portal para conseguir aceder a todas as funcionalidades do mesmo. 
Para tal foi necessário desenvolver soluções gráficas para duas situa-
ções: para quando o utilizador efetua o registo pela primeira vez (sign up) 
e quando este volta ao portal (login). 

Na estrutura inicial de Let’s Travel, o acesso ao portal era efetuado através 
de um menu pendente colocado na barra de navegação. Nesta barra era 

apresentada a opção conta, que quando acedida, apresentava as ligações 
para login, sign up e recuperação de conta. Ao selecionar uma destas op-
ções, o utilizador era remetido para as páginas especifi cas do portal que lhe 
permitiam efetuar o acesso.

FIG. 50  Menu pendente “conta” localizado na barra de navegação do portal.

FIG. 51   Página login original do portal Let’s Travel.

FIG. 52   Página sign up original do portal Let’s Travel.

Durante o desenvolvimento da interface para o portal em estudo optou-se 
por colocar na barra de navegação, apenas as ligações para login e sign 
up. Para ambas as situações, em vez de serem criadas subpáginas espe-
cífi cas optou-se por recorrer ao design pattern “glasse pane”. Este pa-
drão permite a colocação de um painel escuro mas translúcido na página 
inicial, ao mesmo tempo que é apresentada uma pequena caixa com um 
formulário adequada a cada situação. 
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FIG. 53   Página login redesenhada (desktop). 

FIG. 54   Página signup redesenhada (desktop). 

Caso o utilizador esteja a efetuar pela primeira vez o registo no portal, 
deverá selecionar a opção sign up, e seguidamente será apresentada uma 
caixa que inclui um formulário, que requer informações como nome, so-
brenome, email, senha e respetiva confi rmação. Se o utilizador já estiver 
registado, só terá que selecionar a opção login para aceder ao portal. Serão 
apenas facultadas informações como email e senha. Em ambos os casos, 
existem ainda botões que permitem que o acesso ao portal seja efetuado 
através da utilização de contas das redes sociais Facebook e Google+. 

A opção recuperação de conta é apresentada através de uma ligação pre-
sente na caixa do login. Ao selecionar esta opção o utilizador é remetido para 
uma outra caixa, que utiliza os mesmos padrões de formatação das a cima 
mencionadas, mas com opções que permitem a recuperação da conta do 
utilizador, através da introdução do nome de utilizador ou endereço de email.

FIG. 55   Página recuperação de conta original.

FIG. 56   Página recuperação de conta redesenhada (desktop). 

feed
Quando o utilizador efetua o login no portal Let’s Travel a estrutura da 
página inicial, bem como os seus conteúdos são alterados. Deste modo, o 
utilizador terá acesso a uma home page personalizada, que consiste num 
feed de notícias, através do qual receberá notifi cações relativas a atividades 
de amigos no portal, pontos de interesse ou planeamentos de viagens. 

A nível estrutural a página inicial (para utilizadores registados) sofreu 
poucas alterações em comparação com a original. Destaca-se o feed 
onde o utilizador poderá aceder à atualização de conteúdos do portal e 
atividade de amigos, paralelamente à apresentação de pequenas lis-
tas onde aparecem sugestões de pontos de interesse, possíveis amigos, 
bem como planeamentos criados. 
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FIG. 57   Página feed original do portal Let’s Travel.

FIG. 58   Parte da página feed redesenhada (desktop).

A principal alteração efetuada nesta página é a barra de navegação, que 
vai permitir a ligação para as diversas subpáginas do portal. Tal como 
acontece na interface original, esta sofre modificações quando o uti-
lizador efetua a credenciação, mantendo-se igual na restantes páginas. 
No feed é utilizado o padrão de design continuous scrolling, de modo a 
apresentar o vasto conteúdo do mesmo. A seleção aleatória de pontos 
de interesse recomendados pelo portal, bem como uma pequena lista 
de recomendação de possíveis amigos são apresentadas paralelamente 
ao feed. Os planeamentos criados pelo utilizador, quer tenham sido ou 
não realizados têm também destaque nesta página inicial. 

pontos de interesse - categorização 
A apresentação e procura de pontos de interesse é uma das páginas com 
grande relevância no portal, podendo ser acedida por utilizadores com 
ou sem registo. A sua boa organização é fundamental para facilitar a 
pesquisa dos diversos pontos de referência. 

A organização desta página foi defi nida pelos responsáveis do desenvol-
vimento da programação de Let’s Travel, permitindo assim ao utilizador 
pesquisar pontos de interesse por categoria. Deste modo, foi defi nida 
uma taxonomia, que organizou os diversos pontos de interesse em cate-
gorias e consequentemente em subcategorias. 

FIG. 60   Página pontos de interesse original (detalhe).

Inicialmente esta página apresentava sob a forma de lista as oito categorias 
defi nidas na taxonomia: acomodações, comida, compras, cultura, desporto, 
lazer, pontos de referência, religião; bem como as respetivas subcategorias.
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Depois de termos analisado esta página, optamos apenas por melhorar 
a forma de apresentação das categorias. Quando o utilizador pretender 
pesquisar pontos de interesse será remetido para uma página, onde são 
apresentadas as oito categorias principais de pontos de interesse. 

FIG. 61   Página pontos de interesse redesenhada (desktop).

Estas categorias estão distribuídas por várias secções na mesma página 
e quando o utilizador seleciona uma delas, a secção respetiva é apre-
sentada. Cada secção apresenta assim uma categoria principal, subdividida 
em várias subcategorias e uma seleção de pontos de interesse relacionados, 
apresentados sob a forma de galeria de imagens, que utiliza o design pattern 

“slideshow”. Ao selecionar uma subcategoria, o utilizador terá ao seu dispor 
todos os pontos de interesse relacionados com a mesma, e quando este es-
colhe um local de referência, as sugestões de POI’s relacionados desapare-
cem e dão lugar a uma secção sobre o local escolhido, onde estão incluídas 
fotografi as do mesmo, mapa e morada. Através desta secção o utilizador 
poderá navegar para uma outra página, a que apresenta um ponto de in-
teresse específi co, onde todas as informações sobre este são apresentadas. 

FIG. 62   Secção “cultura” da página pontos de interesse redesenhada (desktop).

FIG. 63   Secção “cultura” da página pontos de interesse redesenhada (desktop), com 

breve descrição de ponto de interesse.

pontos de interesse - descrição
Depois do utilizador ter passado pela página onde os diversos pontos de 
interesse estão categorizados e ter selecionado um ou mais itens, este 
é remetido para uma outra página sobre o local escolhido. Esta página 
é responsável por mostrar todas as informações referentes a um deter-
minado ponto de interesse, sendo que pode ser acedida por utilizadores 
com ou sem registo, embora seja menos completa no último caso. 

FIG. 64   Página pontos de interesse - descrição original.
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FIG. 65   Secção da página pontos de interesse - descrição original (avaliação e comentários).

A nível de conteúdos esta página não sofreu alterações pois optamos 
por manter os que foram inicialmente defi nidos pelos programadores 
de Let’s Travel. A principal alteração foi a apresentação dos mesmos. 
Anteriormente estes eram apresentados numa secção da página, subdi-
vidida em vários tópicos (informações, contactos, horários, localização e 
carregar imagem) e à medida que o utilizador selecionava um, o conteú-
do da secção era alterado consoante o tópico escolhido. 

Esta página apresenta detalhes sobre o local, tais como galeria de ima-
gens, texto descritivo, horários, custos, contactos, comentários e localiza-
ção (apresentada através de um mapa). Os comentários e avaliações do 
ponto de interesse em questão podem ser visualizados por utilizadores 
não registados, mas apenas com sessão iniciada é que surge a pos-
sibilidade de comentar e avaliar. A funcionalidade de efetuar upload de 
possíveis imagens para a galeria do local é outra das opções disponível 
apenas para utilizadores registados. 

Na nova organização destacamos a galeria de imagens que aparece em 
primeiro plano. Segue-se uma secção onde o nome do ponto de interes-
se é apresentado. Nesta secção está também disponível um peque-
no menu que permite o utilizador navegar entre diferentes pontos de 
interesse, e caso a credenciação tenha sido efetuada, um botão que permite 

adicionar o local em questão à wishlist do utilizador. Seguidamente 
é apresentada uma secção onde é possível encontrar um texto descritivo 
sobre o local, bem como horário, preçário e contactos. A secção seguinte é 
destinada aos comentários e avaliações, sendo que a opção para comen-
tar e avaliar só será apresentada caso o utilizador tenha efetuado login no 
portal. Um mapa com a localização do ponto de interesse em questão é 
apresentado no espaço que se segue. A última secção está apenas dis-
ponível para utilizadores registados e consiste na possibilidade de carregar 
imagens para a galeria de fotos que serão posteriormente aceitadas ou não 
pelos gestores do portal Let’s Travel.

FIG. 66   Página pontos de interesse - descrição redesenhada (desktop).
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FIG. 67   Continuação da página pontos de interesse - descrição redesenhada (desktop).

planear viagens
Um dos principais objetivos do portal Let’s Travel é planear rotas que permi-
tem ao utilizador efetuar visitas a um determinado local ou cidade de acordo 
com um plano que ele mesmo pode estabelecer. O planeamento de uma 
viagem é efetuado através de quatro etapas. Inicialmente as etapas consis-
tiam em “planear”, “selecionar poi’s”, “convidar amigos” e “organizar dia”. 

FIG. 68   Página original planear (passo um - planear) . 

Para solucionar a apresentação desta sequência de etapas, recorreu-se 
ao design pattern “steps left”. No entanto durante o processo de concep-
ção desta funcionalidade da aplicação, optou-se por reorganizar a sequên-
cia de etapas, por se considerar que uma nova organização seria mais efi caz. 

FIG. 69  Etapas de planeamento de uma viagem redesenhadas com recurso à utiliza-

ção do design pattern “steps left”.

Assim, as duas primeiras etapas permanecem inalteradas, mas a fase 
de organização do dia situa-se agora em terceiro lugar. A função de adi-
cionar amigos passa para a quarta e última etapa, onde agora também é 
possível aceder a um resumo da viagem. Tendo em conta as alterações 
efetuadas, as quatro etapas de criação de um planeamento são agora 

“planear”, “selecionar poi’s”, “organizar dia” e “fi nalizar”.

Na primeira etapa “planear” é possível introduzir as defi nições básicas de 
um plano de viagem. Informações como nome e descrição, são preenchi-
das através de formulários. Para a colocação da data da viagem recor-
reu-se ao design pattern “calendar picker”, que apresenta um pequeno 
calendário mensal, através do qual o utilizador poderá defi nir quais os 
dias que pretende para o plano. O orçamento e tipo de transporte podem 
ser preenchidos manualmente ou com a ajuda de um fi ltro, que no pri-
meiro caso aumenta ou diminui o valor que o utilizador pretende gastar 
e no segundo indica a percentagem de trajeto que este pretende efetuar 
a pé ou através de meios de transporte. Paralelamente é também apre-
sentada uma lista de pontos de interesse recomendados que podem ser 
adicionados ao plano de viagem.
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FIG. 70   Página planear redesenhada - etapa “planear” (desktop).

Na segunda fase do planeamento, “selecionar poi’s”, é efetuada a escolha 
dos pontos de interesse a visitar. Os que tenham sido guardados na wish-
list pelo utilizador serão automaticamente adicionados a esta lista, mas há 
também a possibilidade de os eliminar ou de adicionar outros que ainda 
não tinham sido escolhidos. Quando o utilizador pretende escolher locais 
a visitar poderá fazê-lo através de uma lista onde estes estão devidamente 
organizados. Para tal foi utilizado o design pattern “vertical  dropdown 
menu” que organiza os diferentes locais pelas respetivas categorias e sub-
categorias. Através de uma outra lista, com características visuais dife-
rentes da anterior, os pontos de interesse selecionados são apresentados e a 
sua localização aparece identifi cada num mapa. 

FIG. 71   Página planear redesenhada - etapa “selecionar poi’s” (desktop).

A terceira etapa do planeamento, “organizar dia” tem como principal função 
a organização diária de um plano de viagem. É possível confi gurar opções 

como hora de início e fi m para cada dia do planeamento, bem como quais 
os pontos de interesse iniciais e fi nais. O utilizador pode também confi -
gurar o horário em que pretende visitar cada local e automaticamente é 
gerado um mapa com um percurso diário.

FIG. 72   Página planear redesenhada - etapa “organizar dia” (desktop).

Na quarta e última etapa, a “finalização”, o utilizador poderá sugerir a 
amigos que participem na sua viagem e ver de forma resumida todas 
as especificações estabelecidas durante o planeamento. Os amigos 
são apresentados através de uma lista, através da qual o utilizador po-
derá convidar quem desejar. Ao lado é apresentado um resumo com 
todos os detalhes da viagem, desde nome, descrição, data, duração, 
horário, orçamento, tipo de transporte, amigos convidados e pontos 
de interesse selecionados. Nesta fase o utilizador finaliza a criação 
do plano de viagem.

FIG. 73  Página planear redesenhada - etapa “organizar dia” (desktop).
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planeamentos
Depois de um utilizador criar um plano de viagem é provável que necessite 
de consultar o mesmo. Deste modo, no menu “explorar” do portal Let’s 
Travel é apresentada uma ligação para a página “planeamentos” onde 
todas as rotas previamente criadas são apresentadas. 

Na versão inicial de Let’s Travel, esta página era inexistente pois a ligação 
aos planeamentos de viagens criados era efetuada através de uma pe-
quena secção na página inicial do utilizador registado. Consideramos 
ser importante adicionar uma página que permitisse ao utilizador aceder 
a qualquer plano de viagem criado, seja ele futuro ou passado. Desta 
forma optou-se por dar maior destaque aos planeamentos futuros, ou 
seja, os planos de viagem que estão programados mas ainda não foram 
concretizados. Numa outra secção da mesma página, mas com menos 
destaque, são apresentados os planos de viagem passados, ou seja,  as 
rotas que o utilizador já efetuou.

FIG. 74   Nova página planeamentos (desktop).

plano de viagem
Posteriormente a um utilizador ter efetuado um planeamento é lhe 
apresentada uma página que contem todos os detalhes relativos à rota 
criada. Para apresentar um planeamento, foi necessário criar uma solução 

gráfi ca que contemplasse todas as informações que o utilizador preencheu 
durante os quatro passos necessário à criação de um plano de viagem. 

A versão original desta página possibilitava a visualização de um mapa 
onde os pontos de interesse defi nidos pelo utilizador estavam assinala-
dos bem como o trajeto entre os mesmos. Os pontos de interesse eram 
apresentados e ordenados através de uma lista, havendo ainda espa-
ço para uma caixa com o trajeto a efetuar entre os locais selecionados. 
Informações como nome da viagem, duração, orçamento, avaliação e 
utilizadores convidados estavam também contempladas nesta página. 

FIG. 75   Página planeamento original do portal Let’s Travel.

Após ter sido efetuada uma breve análise da página criada pelo GECAD, 
considerou-se utilizar todas as informações apresentadas na mesma. 
Optou-se apenas por acrescentar uma secção que contemplasse a ava-
liação e também comentários efetuados entre o criador do plano de via-
gem e utilizadores convidados. Na nova versão desta página utilizou-se 
uma estrutura semelhante à desenvolvida para apresentar um ponto de 
interesse. Neste caso, o mapa fi cou colocado em primeiro plano, uma 
vez que a principal intenção deste é apresentar os locais selecionados 
pelo utilizador bem como o respetivo trajeto, o que já acontecia na versão 
original desta página. O nome atribuído ao plano de viagem aparece na 
secção seguinte ao mapa e recebe também uma pequena caixa, que após 
selecionada e devidamente preenchida demonstra as direções entre 
pontos de interesse. Segue-se uma outra secção onde são apresentadas 
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diversas informações relacionadas com o planeamento criado. Os locais 
de interesse escolhidos são ordenados numa lista, é apresentado o texto 
descritivo da viagem, criado previamente pelo utilizador, bem como a 
duração, orçamento e meios de transporte que este definiu, havendo 
ainda lugar para identifi car o criador da viagem e quais os utilizadores 
convidados. Numa outra secção da página, há ainda espaço para co-
mentários e avaliações que poderão ser efetuados pelo criador do plano 
de viagem e pelos convidados.

FIG. 76   Página planeamento redesenhada (desktop).

wishlist
A página agora descrita era inexistente na versão inicial da plataforma 
em estudo, embora a sua função fosse assegurada através de um botão 
colocado numa das barras de navegação. Quando o utilizador iniciava 
sessão tinha apenas a oportunidade de aceder a um atalho, nomeado de 

“carrinho de pontos de interesse”, situado na barra de navegação inferior 
do portal, que apresentava pontos de interesse que o utilizador tivesse 
indicado como favoritos, O utilizador poderia pesquisá-los e adicio-
ná-los ao respetivo “carrinho”. Para os rever, o utilizador necessitava de 
aceder ao respetivo botão e através de um menu pendente, que utilizava 
o design pattern “drop down menu”, eram-lhe apresentados todos os 
pontos de interesse guardados. 

FIG. 77   Menu favoritos (carrinho de pontos de interesse) original do portal Let’s Travel. 

Consideramos que este modo de apresentação funcionava, caso tivessem 
sido selecionados poucos pontos de interesse. Quando eram escolhidos 
diversos locais, a lista apresentada sob a forma de menu pendente, tor-
nava-se demasiado extensa e confusa, pelo que optamos pela criação de 
uma página, a “wishlist”, na qual os pontos de interesse favoritos são guar-
dados e apresentados de forma coerente. A página “wishlist” apresenta 
todos os pontos de interesse que tenham sido adicionados à mesma, 
ordenados alfabeticamente. Na apresentação dos vários locais escolhidos 
há ainda lugar para a identifi cação da categoria e respetiva subcategoria 
onde os mesmos se inserem, facilitando assim a sua visualização.
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FIG. 78   Nova página wishlist (desktop).

perfi l do utilizador
Tendo a particularidade de funcionar como rede social, possibilitando 
a utilização de funções características da mesma, o portal Let’s Travel é 
dotado de uma página de perfi l para o utilizador. Cada utilizador pode-
rá preencher a respetiva página de perfi l com os detalhes pessoais que 
entender, sendo que todos os outros utilizadores poderão ter acesso às 
informações apresentadas no mesmo.

FIG. 79   Página perfi l original do portal Let’s Travel. 

Considerou-se que todos os detalhes presentes na versão inicial de Let’s 
Travel eram relevantes e por isso foram mantidos. No entanto, optou-se 
pela adição de mais alguns campos de modo a complementar as infor-
mações a mostrar. A apresentação de dados como nome e apelido, nome 

de utilizador, local de residência, género, atividade recente e rede de amigos, 
já estavam contempladas inicialmente, às quais foram acrescentadas, o 
nome de utilizador, a data de nascimento, endereço de correio electrónico, 
número de telefone e texto descritivo sobre o autor. Há informações que 
não são de introdução obrigatória, mas o utilizador poderá saber quais, na 
página de edição de perfi l.

FIG. 80   Página perfi l redesenhada (desktop). 
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editar perfi l
Uma vez que o portal Let’s Travel permite a adição de informações 
pessoais, a página “editar perfi l” tem como principal função permitir a 
alteração de dados introduzidos pelo utilizador, que são normalmen-
te apresentados na página “perfi l do utilizador”. Todas as informações 
podem ser alteradas, com a exceção do nome de utilizador, que nunca 
poderá ser modifi cado.

Começamos por detetar que a página dedicada à alteração dos dados de 
perfi l contemplava apenas os campos “nome de utilizador”, “nome” e 

“email”, no entanto, na página de perfi l eram apresentados campos que, 
embora fossem preenchidos aquando do registo inicial do utilizador, não 
poderiam mais ser editados. Deste modo optou-se por acrescentar os 
campos em falta, colmatando assim a falha detetada. Apesar do portal 
Let’s Travel ser uma plataforma web turística, este permite que o utilizador 
exerça funções sociais. Como tal considerou-se ser também importante, 
a adição de mais alguns campos de informação que vão complementar o 
perfi l do utilizador.

FIG. 81   Página editar perfi l original do portal Let’s Travel. 

À página dedicada à edição do perfi l do utilizador, foram adicionados alguns 
campos, para além dos que já constavam nesta e os que estavam em falta 
(tendo em conta a breve análise efetuada aos conteúdos apresentados na 
página de perfi l). Na nova página o campo “nome de utilizador” mantem-

-se, apesar de este não poder ser alterado. Seguidamente optou-se pela 
divisão do antigo campo “nome” em dois, um para o primeiro nome e ou-
tro para o sobrenome. Surge agora a possibilidade de preencher a data de 
nascimento, à qual se segue o campo “género” (feminino ou masculino). 

Posteriormente surge espaço para o preenchimento do “email”, seguido 
de “número de telefone” e “local de residência”. O último campo refere-se 
a uma descrição que o utilizador poderá fazer sobre ele próprio. 

FIG. 82   Página editar perfi l redesenhada (desktop). 

Durante o desenvolvimento da nova página de perfi l, foi pensada uma 
outra característica no preenchimento dos vários campos. Esta con-
siste na obrigatoriedade do seu preenchimento ou não. Deste modo 
utilizou-se o carácter “asterisco” para identificar quais os campos de 
preenchimento obrigatório. 

amigos
O portal Let’s Travel é dotado de funcionalidades sociais, que permitem ao 
utilizador comentar, avaliar, partilhar e ainda adicionar amigos. A princi-
pal função desta página é apresentar a rede de amigos de um utilizador e 
fazer ligação para os respetivos perfi s. 

Esta página apresentava inicialmente apenas uma lista de amigos do 
utilizador, no entanto, durante o processo de trabalho, considerou-se ser 
relevante, incluir nesta mesma página, uma nova secção onde são apre-
sentadas sugestões de possíveis amigos, ou seja, pessoas que o utiliza-
dor poderá conhecer e adicionar.
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FIG. 83   Página lista de amigos original. 

FIG. 84   Página lista de amigos redesenhada (desktop). 

pesquisa
Uma das funções presente na versão inicial da plataforma em estudo que 
consideramos ser extremamente útil foi a pesquisa. A caixa de pesquisa 
é uma ferramenta que auxilia os utilizadores a procurar de forma rápida 
e efi caz diversas informações pretendidas, sendo elas relacionadas com 

pontos de interesse ou com o perfi l de utilizadores do portal. Quando 
este introduz um termo na caixa de pesquisa é automaticamente remetido 
para uma página onde o respetivos resultados são apresentados.

FIG. 85   Página resultados de pesquisa original do portal Let’s Travel. 

FIG. 86   Página resultados de pesquisa redesenhada (desktop). 
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Por ser essencial, a opção pesquisar acompanha o utilizador em todas 
as páginas do portal, estando localizada na barra de navegação. A caixa de 
pesquisa é um elemento fi xo, não sofrendo qualquer modifi cação nas 
alterações que ocorrem na barra de navegação quando um utilizador 
efetua login. Este poderá pesquisar um qualquer termo através da mes-
ma e ser-lhe-ão apresentados diferentes resultados de pesquisa, tanto a 
nível de pontos de interesse como de utilizadores do portal.

outras páginas
Para além de todas as páginas descritas previamente, Let’s Travel é cons-
tituído por outras, que embora tenham menos importância, são úteis na 
contextualização e descrição da plataforma. Inicialmente páginas como 

“sobre” e “contacto” tinham destaque na barra de navegação do portal, no 
entanto considerou-se serem pouco relevantes para o funcionamento 
do mesmo e por isso foram colocadas no footer. Com recurso ao design 
pattern “fat footer” é apresentada a ligação para estas duas páginas.

Embora fosse indicada na barra de navegação original da plataforma em 
estudo, a página “sobre” era inexistente. Contudo, o seu objetivo é apre-
sentar uma breve descrição sobre o que é o portal Let’s Travel, enquanto 
a “contacto” apresenta um mapa, acompanhado de morada e contactos 
telefónicos e de email do grupo que gere o projeto. A estas duas páginas, 
acrescentamos ainda uma outra, “quem somos”, que pretende apresen-
tar os membros de toda a equipa que está por trás de Let’s Travel.

FIG. 87   Nova página sobre (desktop).  

FIG. 88   Página contactos original. 

FIG. 89   Página contactos redesenhada (desktop).  
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  prático da interface do portal Let’s Travel foi construído 
através de duas fases distintas. Começamos pela conceção da identidade 
gráfi ca para o portal para depois podermos partir para o desenho da inter-
face do mesmo. No desenho da interface tivemos em conta as regras do 
Responsive Web Design, de modo a criar um layout capaz de se adaptar 
aos diferentes tipos de ecrãs e dispositivos. Os diversos códigos visuais 
estabelecidos na criação da identidade foram sempre utilizados, de forma 
a dar a entender ao utilizador, que apesar de estar a utilizar o portal em 
diferentes meios, se trata sempre do mesmo produto.

identidade do portal 
Apesar de não ser o principal objetivo de estudo deste projeto, a concepção 
da identidade do portal Let’s Travel foi um aspeto de grande relevância, 
ao ser pensada e fundamentada tendo em conta diversos fatores do 
design de comunicação. 

Um produto como o portal Let’s Travel tem normalmente uma imagem 
associada que permite facilmente o seu reconhecimento e identifi cação. 
Assim, optou-se por começar pelo desenvolvimento do logótipo para o 
portal em estudo. “O termo logótipo provém do grego logos, que signifi ca 

“palavra”, e faz referência a qualquer tratamento visual do texto, de um nome 
ou palavra, com a fi nalidade de o tornar facilmente reconhecível como uma 
marca ou identidade” (Bateman &  Hyland, 2011, p. 7, tradução livre). 

Numa primeira fase foi privilegiado o visual research, ou seja, a pesquisa 
visual de referências. Através do visual research conseguimos fazer repre-
sentações visuais, que incluem o estudo de artefactos e dos contextos 
da produção de determinadas imagens (Collins, 2010). Optou-se por co-
meçar por perceber quais as imagens e logótipos associados a portais e 
aplicações existentes no mercado, direcionadas para o mesmo público 
alvo do portal em estudo. 

     Desenvolvimento 
do Projeto 

4
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FIG. 91  Diversos logótipos encontrados durante a pesquisa visual de referências.

Com a análise das referências recolhidas foi possível perceber que é 
frequente apenas a utilização do lettering com o nome do portal ou apli-
cação móvel associado. Assinala-se ainda uma certa tendência para a 
utilização de ícones em diversas identidades, que sugerem o pin, o sím-
bolo que representa um objeto físico utilizado habitualmente nos mapas, 
o alfi nete de sinalização.

                
FIG. 92, 93 e 94   Símbolos de aplicações existentes que recorrem ao pin -  TouristEye,

Gogobot, e Oporto Insigth respetivamente.

Numa tentativa de afastamento das tendências identifi cadas, decidimos 
efetuar uma pesquisa de ícones e símbolos relacionados com o tema do 
portal em estudo, o turismo, com o intuito de perceber quais os menos 
utilizados na identidade de diferentes produtos.

FIG. 95   Pesquisa visual de pictogramas relacionados com o tema turismo: pin (alfi nete de 

sinalização), globo, bússola, mapa, placas de sinalização e mala, respetivamente.

O grafi smo utilizado no logótipo do portal Let’s Travel, teve como ponto 
de partida um dos ícones que representa o conceito de mapa. 

FIG. 96 Construção do logótipo para o portal Let’s Travel tendo em conta o ícone que 

representa um mapa.

O conceito dos vincos que sugerem a dobragem do mapa foi aproveitado 
para a concepção da símbolo que representa o portal em estudo. Através 
da sua desconstrução, percebemos que era possível este continuar a ser 
reconhecido enquanto mapa, ao mesmo tempo que as iniciais do nome 
do portal apareciam inscritas de forma subliminar.

FIG. 97   Evolução do grafi smo do logótipo do portal Let’s Travel. 

Depois do símbolo estar defi nido foi necessário decidir qual a tipografi a a 
utilizar para designar o nome do portal, mais adequada à imagem concebida. 
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FIG. 98   Estudos de tipografi a para o logótipo do portal Let’s Travel. Em cima, Gotham 

Rounded (Hoefl er & Frere-Jones) e Stag Sans (Christian Schwartz). Em baixo Estilo 

Text e Estilo Script (DS Type Foundry).

Como o símbolo desenvolvido tem formas bastante curvilíneas optou-se 
por utilizar uma tipografi a sem serifas, com as mesmas características. 
Deste modo optou-se pela a utilização da tipografia Estilo Script da 
DSType Foundry.

FIG. 99   Versão final do logótipo do portal Let’s Travel. Versões: cores, uma cor e 

respetivo negativo.

códigos visuais
 
Uma vez que se pretende que o desenho da interface do portal Let’s 
Travel seja desenvolvida tendo em conta diferentes suportes, foi neces-
sário criar grafi smos e fazer adaptações aos mesmos, adequadas a cada 
tipo de meio. Para que o utilizador possa entender que se trata do mesmo 
produto, apesar de o utilizar em meios diferentes, será necessário manter 
determinados códigos visuais que vão permitir essa identifi cação.   

ícones
Os ícones “existem há milhares de anos e são mais velhos do que o texto 
e as palavras” (Laurinavicius, 2014). São “imagens pictóricas utilizadas 
na maioria das vezes para representar objetos e ações, com as quais os 
utilizadores podem interagir ou manipular” (Galitz, 2007, p. 651, tradução 
livre). Utilizados corretamente, são uma poderosa forma de comunicação, 
pois chamam a atenção do utilizador, tornam um ecrã mais apelativo, 
facilitam a interação com um computador e ainda ajudam a ultrapassar 
barreiras linguísticas (Galitz, 2007).

Devido à grande extensão dos conteúdos do portal Let’s Travel, optou-se 
por recorrer a ícones, por vezes aliados à tipografi a, com o objetivo de 
tornar a navegação mais clara. Começou-se por defi nir dois grupos de 
ícones necessários ao funcionamento da aplicação: “pontos de interes-
se” e “navegação e interação”. 

Inicialmente ponderou-se a possibilidade de utilizar apenas ícones exis-
tentes e adaptá-los às necessidades do portal. Esta opção foi utilizada para 
responder às necessidades do grupo de ícones de navegação e interação, 
mas considerou-se ser mais viável o desenvolvimento de novos ícones 
representativos das categorias de pontos de interesse, que fossem basea-
dos na identidade visual criada anteriormente para o portal Let’s Travel. 

FIG. 100   Esquissos rápidos de possíveis ícones para o grupo “pontos de interesse”.

Para que todos os ícones desenhados mantivessem uma coerência a 
nível de tamanho, escala e proporção, optou-se por desenvolver uma 
grelha de acordo com as dimensões do logótipo criado.  
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FIG. 101   Grelha utilizada para a construção dos diversos ícones do portal Let’s Travel.

Durante o processo de desenvolvimento dos ícones que representam 
as diferentes categorias de pontos de interesse, foi utilizada esta gre-
lha, que nos permitiu ter sempre em conta as proporções do logótipo de 
Let’s Travel. Procuraram-se imagens signifi cativas dos vários conceitos, 
a partir das quais foram desenvolvidos símbolos com formas simplifi ca-
das, com o objetivo de facilitar a leitura por parte do utilizador nos vários 
suportes da aplicação (desktop e dispositivos móveis).

FIG. 102   Ícones representativos das categorias de pontos de interesse - acomoda-

ções, alimentação, compras, cultura, desporto, lazer, pontos de referência e religião.

A concepção dos ícones pertencentes ao grupo da navegação e interação 
revelou-se menos complexa, pois apenas foi necessário efetuar a adap-
tação de símbolos já existentes às necessidades específi cas do portal. A 
grelha criada previamente foi também utilizada de modo a ser possível 
manter uma coerência a nível de tamanho e proporções, em relação aos 
ícones que representam as categorias de pontos de interesse.

FIG. 103   Ícones representativos de ações relacionadas com a navegação e interação 

no portal Let’s Travel.  

tipografi a 
De acordo com Oliver Reichenstein (2006) “95% da informação da web 
é linguagem escrita”. Deste modo é necessário escolher uma tipografi a 
adequada, pois esta “é uma das ferramentas de comunicação mais 
importantes” (Laurinavicius, 2014) de uma interface, funcionando como 
elo de ligação entre os utilizadores e os conteúdos de um website. 

9. Web safe fonts são tipografi as instaladas por defeito na maioria dos sistemas ope-

rativos e por isso eram utilizadas em grande parte dos websites. São exemplo disso a 

Arial, Courier New, Helvética, Times New Roman, Trebuchet, ou Verdana.  

Há poucos anos atrás a escolha de uma tipografi a para web era bastan-
te limitada pois apenas estavam disponíveis as chamadas web safe fonts9. 
Atualmente existem serviços como o Typekit, Font Deck ou o gratuito 
Google Fonts que permitem a utilização de enumeras tipografi as. Deste 
modo, desde logo se decidiu que por se tratar de uma ferramenta web, as 
tipografi as a serem utilizadas em toda a identidade visual do portal Let’s 
Travel (logótipo e interface) deveriam estar disponíveis num destes serviços. 

A escolha da tipografia para a plataforma web/móvel Let’s Travel foi 
baseada na fonte escolhida para o logótipo da mesma e na sua disponi-
bilidade num dos serviços a cima mencionados.

No logótipo do portal Let’s Travel, utilizou-se a tipografi a “Estilo Script” 
da DS Type Foundry, caracterizada por caracteres de formas circulares 
acentuadas, que vão de encontro às forma arredondadas que se veri-
fi cam no mesmo.

Muitos dos detalhes utilizados na interface do portal são baseados no 
logótipo previamente criado, o que faz com que a fisionomia adotada 
nos mesmos seja muitas vezes curvilínea. A escolha da tipografi a teve 
mais uma vez em conta a forma destes detalhes bem como o logótipo 
de Let’s Travel. Deste modo, optou-se pela utilização de duas variantes 
da tipografi a “Estilo Script”, a “Estilo” e a “Estilo Text”, ambas desenhadas 
pela DS Type Foundry.

FIG. 104   Tipografi as Estilo e Estilo Script - DS Type Foundry.

A versão “Estilo” foi utilizada em algumas hiperligações do portal e nos 
títulos inscritos na imagens da página inicial, que contextualizam o portal. 
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Para os títulos e textos que aparecem na várias páginas da plataforma 
e nos menus pendentes da mesma, optou-se pela utilização de uma ti-
pografi a que tivesse variações de peso e que garantisse a legibilidade do 
respetivo conteúdo textual. Assim, escolheu-se a variante “Estilo Text” 
para títulos, descrições, comentários, menus pendentes e também para 
algumas hiperligações.

FIG.105   Tipografi a Estilo Text - DS Type Foundry.

esquema cromático
O esquema cromático é outro dos elementos de grande relevância na 
construção de uma interface. “As diferenças de tonalidade chamam a 
nossa atenção rapidamente” (Cooper, Cronin e Reimann, 2007, p.292, 
tradução livre). A cor

adiciona dimensão ou realismo, à usabilidade do ecrã. (...) Se usada 

corretamente, consegue enfatizar a lógica da informação, facilitar a 

distinção dos componentes do ecrã, acentuar diferenças entre ele-

mentos e torna as interfaces mais interessantes e atraentes (Galitz, 

2007, p.691, tradução livre). 

No entanto, para criarmos um sistema visual eficaz, que permita aos 
utilizadores identifi car semelhanças e diferenças entre os diversos ele-
mentos de uma interface, os autores Cooper, Cronin e Reimann defen-
dem que deverá ser utilizado um número limitado de cores, caso contrário 
a capacidade de comunicar poderá fi car comprometida. 

Laurinavicius (2014), defende que se deve começar por defi nir as cores 
primárias que vão dominar a interface. As cores dominantes não devem 
incluir mais do que três tons, apesar de existirem casos onde é necessário 
defi nir cores secundárias e terciarias. O autor refere também a inclusão 
de cores neutras, como branco, cinzento ou preto, como cores primárias, 
que contribuirão para o destaque da marca em questão. 

Na defi nição das cores começamos por fazer uma breve análise das to-
nalidades utilizadas nos diferentes websites e aplicação direcionados ao 
tema em questão, o turismo. Reparou-se que o verde é a cor que apa-
rece mais frequentemente associada a portais e aplicações relacionados 
com turismo, apesar de cores como o azul, laranja e rosa serem também 
por vezes utilizados. Durante esta observação, utilizou-se a ferramenta 
web Adobe Color CC (https://color.adobe.com/) para percebermos 
quais as cores predominantes no universo dos logótipos das plataformas 
previamente analisadas.

FIG. 106   Cores mais utilizadas na identidade de plataformas e aplicações direciona-

das ao turismo. Resultados obtidos através da ferramenta Adobe Color CC.

Uma vez que numa fase inicial o portal/aplicação Let’s Travel é direcionado 
à cidade do Porto, optou-se por perceber quais as cores que mais apa-
recem associadas à cidade. Para tal, recorreu-se mais uma vez à me-
todologia de pesquisa visual research. Selecionaram-se dez imagens 
relacionadas com o Porto, sendo três gerais, ou seja, os típicos planos 
da cidade que habitualmente servem como cartão de visita da mes-
ma, e sete mais específi cas que representam diferentes locais ou monu-
mentos portuenses (Casa da Música, Torre dos Clérigos, Estação de São 
Bento, Avenida dos Aliados, Edifícios na Ribeira, Rua de Santa Catarina 
e Livraria Lello). Posteriormente, as dez imagens foram introduzidas na 
aplicação web Adobe Color CC, que as analisou e selecionou as cinco 
cores predominantes em cada fotografi a. Através desta ferramenta con-
seguimos perceber quais as cores mais recorrentes na cidade do Porto, 
maioritariamente os tons de azul, seguidos dos laranjas e amarelos.

FIG. 107   Exemplo da análise efetuada às dez imagens da cidade do Porto. Resultados 

obtidos através da ferramenta Adobe Color CC.
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FIG. 1   Exemplo da análise efetuada às cores das dez imagens relacionadas com cidade 

do Porto, com recurso à ferramenta online Adobe Color CC.

 
FIG. 108  Paleta de cor obtida durante a análise das cores das dez imagens da cidade do Porto.

A escolha da cor principal para a identidade do portal Let’s Travel foi 
baseada nos resultados conseguidos através da aplicação online Adobe 
Color CC. Optou-se pela utilização de um dos tons de azul conseguidos 
na análise posterior como cor dominante, no entanto na escolha do back-
ground color da interface do portal, preferiu-se a utilização de tonalidades 
neutras, de forma a contribuir para o destaque da cor principal. 

FIG. 109   Cor principal do identidade do portal Let’s Travel.

FIG. 110   Paleta de cores neutras utilizadas na interface do portal Let’s Travel.

desenho da interface
Pretende-se que o portal Let’s Travel funcione em diversos suportes, 
tais como computadores, tablets e smartphones. Estes dispositivos têm 
diferentes características e como tal foi necessário tê-las em conta para 
perceber como efetuar a adaptação da apresentação de conteúdos nos 
diferentes suportes. 

responsive web design
“O tamanho do ecrã de um utilizador afeta a dimensão em que este 
poderá abrir uma janela e a quantidade de página que conseguirá visua-
lizar” (Duckett, 2011, p. 377, tradução livre). É necessário ter também em 

conta os dispositivos portáteis, como smartphones e tablets, que têm 
ecrãs menores (Ducket, 2011) e por isso necessitam que a informação a 
apresentar seja distribuída de forma diferente.

Atualmente existem inúmeros dispositivos que permitem o acesso à 
Internet, com diferentes especifi cações, tamanhos ou resoluções. É cada 
vez mais comum deparamo-nos “com um maior número de dispositivos, 
input modes e browsers do que nunca” (Marcotte, 2010, tradução livre). 

Uma vez que se pretende que o portal Let’s Travel funcione corretamente 
nos vários tipos de dispositivos disponíveis no mercado, recorreu-se aos 
conceitos base do Responsive Web Design de modo a desenhar uma in-
terface fl exível, capaz de se adaptar às necessidades de cada utilizador. 
Em termos práticos não foi efetuada qualquer codifi cação necessária à im-
plementação do Responsive Web Design, por este se tratar de um projeto 
de mestrado inserido na área do Design de Comunicação. Foi apenas 
efetuada uma análise ao funcionamento e práticas do design responsivo, 
de modo a fundamentar as opções tomadas no desenho da interface para 
o portal e respetivas modifi cações para os diferentes dispositivos.

FIG. 111   Conceito do Responsive Web Design ilustrado.

“Num mundo onde dois ecrãs com as mesmas dimensões físicas podem 
ter densidades de pixéis diferentes, as medidas estáticas tornaram-se 
incertas” (Rinaldi, 2013, tradução livre). No seu artigo Responsive Web 
Design (2010), para o website A List Apart, Ethan Marcotte, demonstra 
uma nova possibilidade de criar websites fl exíveis, fl uídos e adaptados 
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à constante mudança dos dispositivos, browsers, tamanhos de ecrã ou 
orientação. Em vez de ser desenhar uma versão desktop, 

adaptada à resolução de ecrã mais comum, a par de uma versão 

móvel especial (muitas vezes específi ca para determinado dispositi-

vo móvel), a ideia é abordar a questão de outra maneira: usar layouts 

fl exíveis e fl uídos que se adaptam a quase todos os ecrãs (Graeve, 

2012, tradução livre).

Desta forma, o Responsive Web Design permite criar websites que se 
adaptam aos diferentes tipos de dispositivos (desktop e móveis), usan-
do uma “combinação de grelhas fl uídas e media queries nas CSS para 
criar layouts que se ajustam a todos os tamanhos de ecrã disponíveis, 
mantendo o website atrativo e utilizável” (Rinaldi, 2013, tradução livre). 
Os media queries, o layout baseado em grelhas fl exíveis e as imagens 
fl exíveis são os três conceitos base do Responsive Web Design.

Os media queries são utilizados para possibilitar a criação de diferentes 
estilos com capacidades específi cas, sendo que posteriormente os mes-
mos são aplicados tendo como base as necessidades de um determina-
do utilizador (Graeve, 2012). Deste modo, são criadas diferentes folhas 
de estilo de CSS10, com características diferentes, que irão responder 
adequadamente ao tamanho do ecrã de um determinado dispositivo. 
É preciso ter também em conta que existem dispositivos móveis com 
uma resolução igual ou superior à de um computador, no entanto es-
tes têm ecrãs menores e por isso necessitam de receber media queries 
adaptados às suas dimensões reais. 

Outros dos pilares do design responsivo, é o layout baseado em grelhas 
flexíveis. O princípio é “utilizar CSS para posicionamento e para de-
finição de margens e espaçamentos, e para a implementação de vários 
tipos de layouts web de uma nova forma” (Graeve, 2012, tradução livre). 
Habitualmente, o tamanho do layout e texto de uma página web está 

10. CSS ou Cascading Style Sheets é uma linguagem de folhas de estilo, utilizada 

para formatar documentos HTML ou XML. É através das CSS que são estabelecidas 

todas as características visuais de uma página web ou aplicação móvel. As CSS per-

mitem a alteração de tipografi as, cores, margens, linhas, posicionamentos de imagens, 

entre muitos outros.

expresso em pixéis, no entanto o seu aspeto pode variar consoante a 
densidade de PPI11 de cada dispositivo. Desta forma, deixam de ser uti-
lizadas medidas baseadas em pixéis, passando a usar-se percentagens 
ou a unidade de medida em12, transformado assim tamanhos fi xos em 
tamanhos relativos.

O último conceito base do design responsivo refere-se à fl exibilidade das 
imagens. Esta ferramenta permite que imagens ou vídeos, sejam carre-
gadas de forma diferente, dependendo do dispositivo, utilizando para isso 
a escala ou a propriedade overfl ow nas CSS (Graeve, 2012). A escala pode 
ser facilmente implementada, sendo apenas necessário configurar a 
largura máxima de uma imagem. Automaticamente o browser encolherá 
ou expandirá a mesma dentro dos limites estipulados. Em alternativa à es-
cala, é possível cortar imagens através das CSS. Por exemplo, a aplicação 
de overfl ow:hidden permite recortar imagens dinamicamente, para que 
estas se encaixem no respetivos espaços, ao mesmo tempo que estes são 
redimensionado para caber noutro tamanho de ecrã (Graeve, 2012).redimensionado para caber noutro tamanho de ecrã (Graeve, 2012).

FIG. 112   Versão fi nal da interface da página feed do portal Let’s Travel desenhada de 

acordo com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).

11. Neste contexto o termo ponto refere-se a PPI – pixels per inch (pixéis por polegada),  

uma unidade de medida que mede a densidade espacial de pontos num ecrã, em 

particular, o número de pixéis que podem ser colocados numa polegada.

12. O termo em refere-se à unidade de medida baseada nos pontos [pt] de uma tipografi a. 
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grelha
A interface do portal Let’s Travel tem como regra base a aplicação de 
grelhas. Estas são ferramentas práticas direcionadas particularmente 

“para a produção de documentos de várias páginas. Elas tornam o processo 
de produção mais rápido e atribuem uma consistência visual ao dese-
nho, que deve ajudar o utilizador fi nal a encontrar o seu modo de interagir 
com página” (Roberts & Thrift, 2002, p.19, tradução livre).

Deste modo, recorreu-se aos conceitos propostos pelo Responsive Web 
Design, para criar uma interface capaz de responder automaticamente às 
preferências de cada utilizador/dispositivo, a par da utilização de grelhas 
e padrões pré-estabelecidos. Só assim é possível criar uma composição 
visual coerente e adaptada a cada suporte, na qual as grelhas são utilizadas 
para “ajudar a trazer ordem na página e a impor um pensamento estrutu-
rado no processo de design” (Roberts & Thrift, 2002, p.19, tradução livre). 

Devido à multiplicidade do tamanho de ecrãs dos mais diversos dispo-
sitivos, é cada vez mais complicado defi nir qual o melhor tamanho para 
um website. Segundo Blankenspoor (2014), 1024 pixéis x 768 pixéis era o 
tamanho mais popular até março de 2012, tendo sido ultrapassado pelo 
que continua a ser o mais utilizado atualmente, 1366 pixéis x 768 pixéis. 

“Uma vez que o tamanho dos ecrãs e a resolução dos mesmo varia tanto, 
os web designers tentam muitas vezes criar páginas com cerca de 960 a 
1000 pixéis de largura” (Duckett, 2011, p. 379, tradução livre). Na cons-
trução da interface para desktop, consideramos as medidas mais utiliza-
das atualmente, optando-se assim por otimizar a largura do portal Let’s 
Travel para 1366 pixéis de largura. No entanto, considerou-se também 
as medidas mais utilizadas num passado recente e foi defi nida uma área 
útil desse espaço, fi xa, com 960 pixéis.

O espaço útil defi nido para a colocação de texto, imagens ou menus, na 
interface para desktop corresponde à denominada 960 grid, utilizada por 
web designers de todo o mundo (Duckett, 2011). A grelha utilizada na 
construção da versão desktop do portal Let’s Travel está dividida em 
doze colunas, cada uma com 60 pixéis de largura, com goteiras de 20 
pixéis entre elas, sendo que nas extremidades é deixado um espaço que 
corresponde a 10 pixéis.

FIG. 113   Utilização da 960 grid com doze colunas na interface da página pontos de 

interesse (versão desktop).
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Uma vez que o design responsivo propõe o uso de grelhas fl uídas, na 
construção da interface para dispositivos móveis foi efetuada uma adapta-
ção da estrutura previamente utilizada. Tendo em conta o tipo de suporte 
(smartphone ou tablet) e a respetiva orientação (vertical ou horizontal) 
a largura da grelha foi modifi cada, mantendo-se sempre uma estrutu-
ra similar a nível de colunas. A versão tablet utiliza o mesmo número 
de colunas da versão desktop, doze, no entanto, na versão smartphone 
este número foi reduzido, passando a utilizar-se uma estrutura reticular 
de seis colunas. 

FIG. 114   Utilização da grelha fl uída de doze colunas na interface da página pontos 

de interesse (versão tablet - orientação vertical).

FIG. 115  e 116   Utilização da grelha fl uída com seis colunas na interface da página pontos 

de interesse (versão smartphone - orientação vertical).

No desenho da interface para suportes móveis foram utilizadas as me-
didas de resolução de ecrã mais comuns entre os mesmos, sendo que 
640 por 960 pixéis foi a medida utilizada para smartphone e 768 por 
1024 pixéis para tablet. É certo que segundo os princípios do Responsive 
Web Design deixam de existir medidas concretas, passando a utilizar-se 
relativas, recorrendo para isso a percentagens ou à unidade de medida 
em. Contudo, uma vez que o nosso objetivo de trabalho é apenas o dese-
nho de uma interface e respetivas adaptações, foi necessário perceber quais 
as dimensões de ecrã mais comuns, no universo dos dispositivos móveis. 
Só desta forma é que foi possível adequar o layout da interface dese-
nhada às especifi cações mais comuns de um smartphone e de uma tablet. 

interface fi nal
O desenho da nova interface para o portal Let’s Travel surge através de 
um vasto conjunto de procedimentos efetuados ao longo deste projeto 
de mestrado. Tendo em conta toda a revisão bibliográfica relacionada 
com o tema, a análise de diversas plataformas e aplicações existentes, 
assim como a observação e utilização da versão original de Let’s Travel 
foi possível partir para a conceção de uma nova interface. 

Considerando-se que um dos principais objetivos deste projeto seria a 
conceção de uma interface responsiva, a construção da mesma foi dividida em 
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duas partes. Na primeira procurou-se melhorar a experiência do utilizador, 
enquanto na segunda foi defi nido todo o registo gráfi co e visual. 

Depois de terem sido estabelecidos vários critérios para melhorar o user 
experience de Let’s Travel, desde uma nova organização da arquitetura 
de informação do portal, a utilização de diferentes design patterns, en-
tre outros, começaram a ser efetuados diversos esquissos rápidos que 
ajudaram a estruturar a nova interface da plataforma. 

FIG. 117, 118 e 119   Esquissos  efetuados para defi nição da home page.

FIG. 120   Home page fi nal do portal Let’s Travel (desktop).

FIG. 121   Esboço rápido para defi nição da página categorias de pontos de interesse 

e respetivas secções.

FIG. 122  Versão fi nal da página categorias de pontos de interesse (desktop).
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FIG. 123   Versão fi nal da página ponto de interesse (desktop).

FIG. 124   Esboços rápidos da opção wishilist e alterar o ponto de interesse na página 

ponto de interesse e menu pendente da seleção de locais na página planeamentos. 

FIG. 125   Versão fi nal da página planear, passo selecionar poi’s (desktop).

Paralelamente foi desenvolvida a nova identidade visual para o portal 
Let’s Travel, que possibilitou o estabelecimento de diversos códigos vi-
suais, como ícones, tipografi as, codifi cações cromáticas, que foram utili-
zados na construção da nova interface. 

FIG. 126   Versão fi nal da página planeamento (desktop).

Posteriormente à interface para desktop estar concluída foi necessário 
efetuar a adaptação da mesma para suportes móveis, como tablets e 
smartphones, e para a respetiva orientação, horizontal ou vertical. 

FIG. 127   Esquiço da adaptação do interface desktop para supores móveis. 

A adaptação da interface para tablet, sofreu poucas alterações formais, 
pois a resolução deste tipo de dispositivos, horizontalmente é idêntica 
à utilizada na versão desktop. A principal alteração estrutural efetuada, 
foi a visualização do portal na orientação vertical, uma vez que foi ne-
cessário reduzir a espessura das colunas, diminuindo assim a largura do 
espaço útil para textos, imagens, botões ou caixas de texto.
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FIG. 128   Versão fi nal da página planeamento (versão tablet).

FIG. 129    Versão fi nal da página planear, passos planear e fi nalizar (versão tablet).

As principais alterações estruturais na interface da plataforma Let’s Travel 
foram efetuadas na adaptação da mesma para smartphones. Como 
este tipo de dispositivos possuir ecrãs menores foi necessário reorganizar 
todos os conteúdos presentes na interface do portal, com o objetivo de 
melhorar a usabilidade do mesmo por parte do utilizador. Para tal, co-
meçamos por efetuar alguns esboços que nos ajudaram a organizar e a 
estruturar esta versão móvel. 

FIG. 130 e 131   Esquisso rápidos da adaptação da página planear para smartphone. 

FIG. 132   Versão fi nal da página planear, passos selecionar poi’s, organizar dia e fi nalizar 

(versão smartphone).

Os diversos códigos visuais estabelecidos aquando da criação da iden-
tidade visual para Let’s Travel, contribuíram sem dúvida para a caracte-
rização e identifi cação da versão para smartphones da plataforma.
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Materialização

5
  deste projeto prático, foi baseada e sustentada em diversos 
aspetos. Iniciou-se com a procura de referências bibliográfi cas e com uma 
breve análise de diferentes aplicações existentes. Posteriormente, foi 
necessário entender e restabelecer a forma de funcionamento do portal 
em estudo. Por último, chegamos ao que consideramos o desenvol-
vimento prático do projeto, ou seja, a construção de uma nova interface 
para Let's Travel. Durante a fase prática tivemos a oportunidade de abor-
dar diferentes temáticas relacionadas com o design de comunicação, 
nomeadamente, a identidade visual, onde desenvolvemos o logótipo 
para o portal e estabelecemos códigos visuais, como iconografi a, tipo-
grafi a, ou cores. O culminar do projeto ocorre com o design da interface, 
ou seja, o desenho da estrutura das diferentes páginas do portal. 

Em todas as páginas e na respetiva adaptação para os diferentes dispositivos 
(desktop, tablet e smartphone), procuramos manter sempre uma coerência 
visual, asseguradas através dos códigos visuais estabelecidos e pelos 
princípios do Responsive Web Design 

É a combinação de todos os fatores descritos, quer sejam teóricos ou práticos, 
que nos levam à materialização do presente projeto: o desenho de uma 
interface responsiva para o portal em estudo.

Cada página da plataforma Let's Travel será de seguida apresentada através 
de uma breve contextualização, acompanhada do desenho da sua interface e 
respetivas adaptações para cada tipo de dispositivo.
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Home
“  um website somos primeiramente remetidos para 
a página inicial, a home. A página inicial é uma das mais visitadas em 
qualquer website, principalmente por novos utilizadores, o que faz com 
que esta tenha um grau de importância elevado. Qualquer website 
ou aplicação tem um propósito e é através da home que este deve ser 
sintetizado e explicado aos utilizadores. Através de texto e imagens, os 
utilizadores devem ser direcionados para a parte do website que irá res-
ponder às suas necessidades. (Tidwell, 2010, p.82).”

FIG. 133   Variações da interface da página home do portal Let’s Travel, desenhada de 

acordo com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).   
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homehome

FIG. 134   Versão fi nal da página home para desktop. FIG. 135   Versão fi nal da página home para desktop.
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homehome

FIG. 136   Versão fi nal da página home para desktop.

FIG. 137 e 138   Versão fi nal da página home para tablet (orientação vertical).
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homehome

FIG. 139   Versão fi nal da página home para tablet (orientação horizontal). FIG. 140   Versão fi nal da página home para tablet (orientação horizontal).
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homehome

FIG. 141      Versão fi nal da página home para tablet (orientação horizontal). FIG. 142, 143 e 144   Versão fi nal da página home para smartphone (orientação vertical).
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homehome

FIG. 145, 146 e 147   Versão fi nal da página home para smartphone 

(orientação vertical).

FIG. 148, 149 e 150   Versão fi nal da página home para smartphone 

(orientação vertical).
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Sign up
   a todas as funcionalidades do portal Let's Travel o uti-
lizador terá que efetuar um registo mesmo. “Caso o utilizador esteja a 
efetuar pela primeira vez o registo no portal, deverá selecionar a opção 
sign up, e seguidamente será apresentada uma caixa que inclui um for-
mulário, que requer informações como nome, sobrenome, email, senha 
e respetiva confi rmação.”

FIG. 151   Variações da interface da página sign up do portal Let’s Travel, desenhada de 

acordo com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).
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sign upsign up

FIG. 152   Versão fi nal da página sign up para desktop.

FIG. 153   Versão fi nal da página sign up para tablet 

(orientação vertical).
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sign upsign up

FIG. 154   Versão fi nal da página sign up para tablet (orientação horizontal). FIG. 155   Versão fi nal da página

sign up para smartphone 

(orientação vertical).

FIG. 156 e 157   Versão fi nal da página sign up para smartphone 

(orientação horizontal).
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Login
“  já estiver registado, só terá que selecionar a opção login para aceder 
ao portal. Serão apenas facultadas informações como email e senha. 
Em ambos os casos, existem ainda botões que permitem que o acesso 
ao portal seja efetuado através da utilização de contas das redes sociais 
Facebook e Google+.” 

FIG. 158   Variações da interface da página login do portal Let’s Travel, desenhada de 

acordo com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).
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loginlogin

FIG.159   Versão fi nal da página login para desktop.

FIG.160   Versão final da página login para tablet 

(orientação vertical).
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loginlogin

FIG.161   Versão fi nal da página login para tablet (orientação horizontal). FIG.162  Versão fi nal da página 

login para smartphone 

(orientação vertical).

FIG.163   Versão fi nal da página login para smartphone 

(orientação horizontal).
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Recuperar Conta
“  recuperação de conta é apresentada através de uma ligação presente 
na caixa do login. Ao selecionar esta opção o utilizador é remetido para uma 
outra caixa, que utiliza os mesmos padrões de formatação das a cima men-
cionadas, mas com opções que permitem a recuperação da conta do uti-
lizador, através da introdução do nome de utilizador ou endereço de email.”

FIG. 164   Variações da interface da página recuperação de conta do portal Let’s Travel, 

desenhada de acordo com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet 

e smartphone).
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recuperar contarecuperar conta

FIG. 165   Versão fi nal da página recuperação de conta para desktop.

FIG. 166   Versão final da página recuperação de conta 

para tablet (orientação vertical).
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recuperar contarecuperar conta

FIG. 167   Versão fi nal da página recuperação de conta para tablet (orientação horizontal). FIG. 168   Versão fi nal da página 

recuperação de conta para 

smartphone (orientação vertical).

FIG. 169 e 170   Versão fi nal da página recuperação de conta para 

smartphone (orientação horizontal).
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Feed
“  utilizador efetua o login no portal Let’s Travel a estrutura da 
página inicial, bem como os seus conteúdos são alterados. Deste modo, o 
utilizador terá acesso a uma home page personalizada, que consiste num 
feed de notícias, através do qual receberá notifi cações relativas a atividades 
de amigos no portal, pontos de interesse ou planeamentos de viagens.”

FIG. 171   Variações da interface da página feed do portal Let’s Travel, desenhada de 

acordo com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).
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feedfeed

FIG.172   Versão fi nal da página feed para desktop. FIG.173   Versão fi nal da página feed para desktop.
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feedfeed

FIG.174   Versão fi nal da página feed para desktop. FIG.175   Versão fi nal da página feed para desktop.
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feedfeed

FIG.176 e 177   Versão fi nal da página feed para tablet (orientação vertical). FIG.178 e 179   Versão fi nal da página feed para tablet (orientação vertical).
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feedfeed

FIG.180 e 181   Versão fi nal da página feed para tablet (orientação horizontal). FIG.182 e 183   Versão fi nal da página feed para tablet (orientação horizontal).
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FIG. 184 e 185   Versão fi nal da página feed para smartphone (orientação vertical). FIG. 186 e 187   Versão fi nal da página feed para smartphone (orientação vertical).
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feedfeed

FIG. 188, 189 e 190   Versão fi nal da página feed para smartphone 

(orientação horizontal).

FIG. 191, 192 e 193   Versão fi nal da página feed para smartphone 

(orientação horizontal).
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“  e procura de pontos de interesse é uma das páginas 
com grande relevância no portal, podendo ser acedida por utilizadores 
com ou sem registo. A sua boa organização é fundamental para facilitar a 
pesquisa dos diversos pontos de referência.”

Pontos de Interesse
Categorização

FIG. 194   Variações da interface da página pontos de interesse - categorização do portal 

Let’s Travel, desenhada de acordo com os princípios do Responsive Web Design 

(desktop, tablet e smartphone).
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pontos de interessepontos de interesse

FIG. 195   Versão final da página pontos de interesse - categorização para desktop. FIG. 196   Versão final da página pontos de interesse - categorização para desktop.
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pontos de interessepontos de interesse

FIG. 197   Versão final da página pontos de interesse - categorização para desktop. FIG. 198   Versão final da página pontos de interesse - categorização para desktop.
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pontos de interessepontos de interesse

FIG. 199   Versão final da página pontos de interesse - categorização para desktop. FIG. 200   Versão final da página pontos de interesse - categorização para desktop.
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pontos de interessepontos de interesse

FIG. 201   Versão final da página pontos de interesse - categorização para desktop. FIG. 202   Versão final da página pontos de interesse - categorização para desktop.
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pontos de interessepontos de interesse

FIG. 203   Versão final da página pontos de interesse - categorização para desktop. FIG. 204   Versão final da página pontos de interesse - categorização para desktop.
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pontos de interessepontos de interesse

FIG. 205   Versão fi nal da página pontos de interesse - 

categorização para tablet (orientação vertical).

FIG. 206   Versão fi nal da página pontos de interesse - 

categorização para tablet (orientação vertical): 

secção "acomodações".

FIG. 207   Versão fi nal da página pontos de interesse - 

categorização para tablet (orientação vertical): 

secção "comida".

FIG. 208   Versão fi nal da página pontos de interesse - 

categorização para tablet (orientação vertical): 

secção "compras".



164 

165

pontos de interessepontos de interesse

FIG. 209   Versão fi nal da página pontos de interesse - 

categorização para tablet (orientação vertical): 

secção "cultura".

FIG. 210   Versão fi nal da página pontos de interesse - 

categorização para tablet (orientação vertical): 

secção "cultura", seleção de sub-categoria.

FIG. 211   Versão final da página pontos de interesse - 

categorização para tablet (orientação vertical): 

secção "desporto".

FIG. 212   Versão fi nal da página pontos de interesse - 

categorização para tablet (orientação vertical): 

secção "lazer".
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pontos de interessepontos de interesse

FIG. 213   Versão final da página pontos de interesse - 

categorização para tablet (orientação vertical): 

secção "pontos de referência".

FIG. 215 e 216   Versão final da página pontos de interesse - categorização para 

tablet (orientação horizontal)[215] e secção "acomodações" [216].

FIG. 214   Versão fi nal da página pontos de interesse - 

categorização para tablet (orientação vertical): 

secção "religião".
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pontos de interessepontos de interesse

FIG. 217 e 218   Versão final da página pontos de interesse - categorização para 

tablet (orientação horizontal): secção "comida" [217] e "compras" [218].

FIG. 219 e 220   Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para tablet 

(orientação horizontal): secção "cultura" [219] e seleção de sub-categoria [220].
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pontos de interessepontos de interesse

FIG. 221 e 222   Versão final da página pontos de interesse - categorização para 

tablet (orientação horizontal): secção "desporto" [221] e "lazer" [222].

FIG. 223 e 224   Versão final da página pontos de interesse - categorização para 

tablet (orientação horizontal): secção "pontos de referência" [223] e "religião" [224].
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pontos de interessepontos de interesse

FIG. 225   Versão fi nal da 

página pontos de interesse - 

categorização para  smartphone 

(orientação vertical).

FIG. 226   Versão fi nal da 

página pontos de interesse - 

categorização para  smartphone 

(orientação vertical): secção 

"acomodações".

FIG. 228   Versão fi nal da 

página pontos de interesse - 

categorização para  smartphone 

(orientação vertical): secção 

"cultura".

FIG. 229   Versão fi nal da 

página pontos de interesse 

- categorização para  smar-

tphone (orientação vertical): 

secção "cultura",  seleção de 

sub-categoria.

FIG. 230  Versão fi nal da 

página pontos de interesse 

- categorização para  smar-

tphone (orientação vertical): 

secção "cultura",  seleção de 

sub-categoria.

FIG. 227   Versão fi nal da 

página pontos de interesse - 

categorização para  smartphone 

(orientação vertical): secção 

"comida".
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pontos de interessepontos de interesse

FIG. 232   Versão fi nal da 

página pontos de interesse - 

categorização para  smartphone 

(orientação vertical): secção 

"desporto".

FIG. 231   Versão fi nal da 

página pontos de interesse - 

categorização para  smartphone 

(orientação vertical): secção 

"compras".

FIG. 233   Versão fi nal da 

página pontos de interesse - 

categorização para  smartphone 

(orientação vertical): secção 

"lazer".

FIG. 234   Versão fi nal da 

página pontos de interesse - 

categorização para  smartphone 

(orientação vertical): secção 

"pontos de referência".

FIG. 235   Versão fi nal da 

página pontos de interesse - 

categorização para  smartphone 

(orientação vertical): secção 

"religião".

FIG. 236   Versão fi nal da 

página pontos de interesse - 

categorização para  smartphone 

(orientação vertical).
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pontos de interessepontos de interesse

FIG. 237, 238 e 239   Versão fi nal da página pontos de interesse - 

categorização para smartphone (orientação horizontal).

FIG. 240, 241 e 242   Versão fi nal da página pontos de interesse - 

categorização para smartphone (orientação horizontal): 

secção "acomodações" [240 e 241] e "comida" [242].
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pontos de interessepontos de interesse

FIG. 243, 244 e 245   Versão fi nal da página pontos de interesse - 

categorização para smartphone (orientação horizontal): 

secção "comida" [243] e "compras" [244 e 245].

FIG. 246, 247 e 248   Versão fi nal da página pontos de interesse - 

categorização para smartphone (orientação horizontal): 

secção "cultura" [246] e seleção de sub-categoria. [247 e 248].
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pontos de interessepontos de interesse

FIG. 249, 250 e 251   Versão fi nal da página pontos de interesse - 

categorização para smartphone (orientação horizontal): 

secção "desporto" [249] e "lazer" [250 e 251].

FIG. 252, 253 e 254   Versão fi nal da página pontos de interesse - 

categorização para smartphone (orientação horizontal) [254]: 

secção "pontos de referência" [252] e "religião" [253].
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“  utilizador ter passado pela página onde os diversos pontos 
de interesse estão categorizados e ter selecionado um ou mais itens, este 
é remetido para uma outra página sobre o local escolhido. Esta página é 
então responsável por mostrar todas as informações referentes a um de-
terminado ponto de interesse, sendo que pode ser acedida por utilizadores 
com ou sem registo, embora seja menos completa no último caso. ”

Ponto de Interesse
Descrição

FIG. 255   Variações da interface da página ponto de interesse - descrição do portal Let’s 

Travel, desenhada de acordo com os princípios do Responsive Web Design (desktop, 

tablet e smartphone).
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ponto de interesseponto de interesse

FIG. 256   Versão final da página ponto de interesse - descrição para desktop. FIG. 257   Versão final da página ponto de interesse - descrição para desktop.
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ponto de interesseponto de interesse

FIG. 258   Versão final da página ponto de interesse - descrição para desktop. FIG. 259   Versão final da página ponto de interesse - descrição para desktop.



188 

189

ponto de interesseponto de interesse

FIG. 260   Versão final da página ponto de interesse - descrição para desktop. FIG. 261   Versão final da página ponto de interesse - descrição para desktop.
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ponto de interesseponto de interesse

FIG. 262 e 263   Versão final da página ponto de interesse - descrição para tablet (orientação vertical). FIG. 264 e 265   Versão final da página ponto de interesse - descrição para tablet (orientação vertical).
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ponto de interesseponto de interesse

FIG. 266 e 267   Versão final da página ponto de interesse - descrição para tablet 

(orientação horizontal).

FIG. 268 e 269   Versão final da página ponto de interesse - descrição para tablet 

(orientação horizontal).
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ponto de interesseponto de interesse

FIG. 270 e 271   Versão final da página ponto de interesse - descrição para tablet 

(orientação horizontal).

FIG. 272 e 273   Versão final da página ponto de interesse - descrição 

para smartphone (orientação vertical).
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ponto de interesseponto de interesse

FIG. 274 e 275   Versão final da página ponto de interesse - descrição 

para smartphone (orientação vertical).

FIG. 276 e 277   Versão final da página ponto de interesse - descrição 

para smartphone (orientação vertical).
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ponto de interesseponto de interesse

FIG. 278, 279 e 280   Versão final da página ponto de interesse 

- descrição para smartphone (orientação horizontal).

FIG. 281, 282 e 283   Versão final da página ponto de interesse 

- descrição para smartphone (orientação horizontal).
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“  principais objetivos do portal Let’s Travel é planear rotas que 
permitem ao utilizador efetuar visitas a um determinado local ou cidade de 
acordo com um plano que ele mesmo pode estabelecer. O planeamento 
de uma viagem é efetuado através de quatro etapas.”

Planear viagens

FIG. 284   Variações da interface da página planear do portal Let’s Travel, desenhada de 

acordo com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).
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planear viagensplanear viagens

FIG. 285   Versão final da página planear (passo "planear") para desktop. FIG. 286   Versão final da página planear (passo "planear") para desktop.
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planear viagensplanear viagens

FIG. 287   Versão fi nal da página planear (passo "selecionar poi's") para desktop. FIG. 288   Versão fi nal da página planear (passo "selecionar poi's") para desktop.
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planear viagensplanear viagens

FIG. 289   Versão fi nal da página planear (passo "selecionar poi's") para desktop. FIG. 290   Versão fi nal da página planear (passo "organizar dia") para desktop.
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planear viagensplanear viagens

FIG. 291   Versão fi nal da página planear (passo "organizar dia") para desktop. FIG. 292   Versão fi nal da página planear (passo "fi naizar") para desktop.
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planear viagensplanear viagens

FIG. 293   Versão fi nal da página planear (passo "pla-

near") para tablet (orientação vertical).

FIG. 294   Versão fi nal da página planear (passo "selecionar 

poi's") para tablet (orientação vertical).

FIG. 295   Versão fi nal da página planear (passo "selecionar 

poi's") para tablet (orientação vertical).

FIG. 296   Versão fi nal da página planear (passo "selecionar 

poi's") para tablet (orientação vertical).
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planear viagensplanear viagens

FIG. 298   Versão fi nal da página planear (passo "organizar 

dia") para tablet (orientação vertical).

FIG. 299   Versão fi nal da página planear (passo "organizar 

dia") para tablet (orientação vertical).

FIG. 300   Versão fi nal da página planear (passo "fi nalizar") 

para tablet (orientação vertical).

FIG. 297   Versão fi nal da página planear (passo "selecionar 

poi's") para tablet (orientação vertical).
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planear viagensplanear viagens

FIG. 301 e 302   Versão fi nal da página planear (passo "planear" [301] e "selecionar poi's" [302]) 

para tablet (orientação horizontal).

FIG. 303 e 304   Versão fi nal da página planear (passo "selecionar poi's") para tablet 

(orientação horizontal).
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planear viagensplanear viagens

FIG. 305 e 306   Versão fi nal da página planear (passo "selecionar poi's" [305] e "organizar dia" 

[306]) para tablet (orientação horizontal).

FIG. 307 e 308   Versão fi nal da página planear (passo "organizar dia" [307] e "fi nalizar" [308] ) 

para tablet (orientação horizontal).
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planear viagensplanear viagens

FIG. 309   Versão fi nal da página

planear (passo "planear") para 

smartphone (orientação vertical).

FIG. 310   Versão fi nal da página

planear (passo "selecionar

poi's") para smartphone

(orientação vertical).

FIG. 311   Versão fi nal da página

planear (passo "selecionar

poi's") para smartphone

(orientação vertical).

FIG. 312   Versão fi nal da página

planear (passo "organizar

dia") para smartphone

(orientação vertical).

FIG. 313   Versão fi nal da página

planear (passo "organizar

dia") para smartphone

(orientação vertical).

FIG. 314   Versão fi nal da página

planear (passo "fi nalizar"para 

smartphone (orientação vertical).
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planear viagensplanear viagens

FIG. 315, 316 e 317   Versão fi nal da página planear (passo "planear") 

para smartphone (orientação horizontal).

FIG. 318, 319 e 320   Versão fi nal da página planear (passo "selecionar 

poi's") para smartphone (orientação horizontal).
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planear viagensplanear viagens

FIG. 324, 325 e 326   Versão fi nal da página planear (passo "organizar 

dia") para smartphone (orientação horizontal).

FIG. 321, 322 e 323   Versão fi nal da página planear (passo "selecionar 

poi's") para smartphone (orientação horizontal).
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planear viagensplanear viagens

FIG. 330, 331 e 332   Versão fi nal da página planear (passo "fi nalizar") 

para smartphone (orientação horizontal).

FIG. 327, 328 e 329   Versão fi nal da página planear (passo "organizar 

dia") para smartphone (orientação horizontal).
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“  um utilizador criar um plano de viagem é provável que necessite 
de consultar o mesmo. Deste modo, no menu “explorar” do portal Let’s 
Travel é apresentada uma ligação para a página “planeamentos” onde 
todas as rotas previamente criadas são apresentadas.”

Planeamentos

FIG. 333   Variações da interface da página planeamentos do portal Let’s Travel, 

desenhada de acordo com os princípios do Responsive Web Design (desktop, 

tablet e smartphone).
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planeamentosplaneamentos

FIG. 334   Versão fi nal da página planeamentos para desktop. FIG. 335   Versão fi nal da página planeamentos para desktop.
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planeamentosplaneamentos

FIG. 336 e 237   Versão fi nal da página planeamentos para tablet (orientação vertical).

FIG. 338 e 239   Versão fi nal da página planeamentos para tablet (orientação horizontal).
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planeamentosplaneamentos

FIG. 340, 241 e 242   Versão fi nal da página planeamentos para smartphone (orientação vertical).

FIG. 343, 244 e 245   Versão fi nal da página planeamentos para 

smartphone (orientação horizontal).
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“  um utilizador ter efetuado um planeamento é 
lhe apresentada uma página que contem todos os detalhes relativos 
à rota criada. (...) Os locais de interesse escolhidos são ordenados numa 
lista, é apresentado o texto descritivo da viagem, criado previamente pelo 
utilizador, bem como a duração, orçamento e meios de transporte que este 
defi niu, havendo ainda lugar para identifi car o criador da viagem e quais os 
utilizadores convidados. Numa outra secção da página, há ainda espaço 
para comentários e avaliações que poderão ser efetuados pelo criador do 
plano de viagem e pelos convidados.”

Plano de Viagem

FIG. 346   Variações da interface da página plano de viagem do portal Let’s Travel, 

desenhada de acordo com os princípios do Responsive Web Design (desktop, 

tablet e smartphone).



236 

237

plano de viagemplano de viagem

FIG. 347   Versão fi nal da página plano de viagem para desktop. FIG. 348   Versão fi nal da página plano de viagem para desktop.
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plano de viagemplano de viagem

FIG. 349   Versão fi nal da página plano de viagem para desktop. FIG. 350   Versão fi nal da página plano de viagem para desktop.
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plano de viagemplano de viagem

FIG. 351   Versão fi nal da página plano de viagem para desktop. FIG. 352   Versão fi nal da página plano de viagem para desktop.
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plano de viagemplano de viagem

FIG.224FIG. 353 e 354   Versão fi nal da página plano de viagem para tablet (orientação vertical). FIG. 355 e 356   Versão fi nal da página plano de viagem para tablet (orientação vertical).



244 

245

plano de viagemplano de viagem

FIG. 357 e 358   Versão fi nal da página plano de viagem para tablet (orientação horizontal). FIG. 359 e 360   Versão fi nal da página plano de viagem para tablet (orientação horizontal).



246 

247

plano de viagemplano de viagem

FIG. 361, 362 e 363   Versão fi nal da página plano de viagem para tablet (orientação vertical). FIG. 364, 365 e 366   Versão fi nal da página plano de viagem para tablet (orientação vertical).
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plano de viagemplano de viagem

FIG. 367, 368 e 369   Versão fi nal da página plano de viagem para 

tablet (orientação horizontal).

FIG. 370, 371 e 372   Versão fi nal da página plano de viagem para 

tablet (orientação horizontal).
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“  “wishlist” apresenta então todos os pontos de interesse que 
tenham sido adicionados à mesma, ordenados alfabeticamente. Na apre-
sentação dos vários locais escolhidos há ainda lugar para a identifi ca-
ção da categoria e respetiva subcategoria onde os mesmos se inserem, 
facilitando assim a sua visualização.”

Wishlist

FIG. 373   Variações da interface da página wishlist do portal Let’s Travel, desenhada de acordo 

com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).
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wishlistwishlist

FIG. 374   Versão fi nal da página wishlist para desktop. FIG. 375   Versão fi nal da página wishlist para desktop.
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wishlistwishlist

FIG. 376 e 377   Versão fi nal da página wishlist para tablet (orientação vertical).

FIG. 378 e 379   Versão fi nal da página wishlist para tablet (orientação vertical).
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wishlistwishlist

FIG. 380, 381 e 382   Versão fi nal da página wishlist para smartphone (orientação vertical).

FIG. 383, 384 e 385   Versão fi nal da página wishlist para 

smartphone (orientação vertical).
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“  particularidade de funcionar como rede social, possibilitan-
do a utilização de funções características da mesma, o portal Let’s Travel 
é dotado de uma página de perfi l para o utilizador. Cada utilizador po-
derá preencher a respetiva página de perfi l com os detalhes pessoais que 
entender, sendo que todos os outros utilizadores poderão ter acesso às 
informações apresentadas no mesmo.”

Perfi l do Utilizador

FIG. 386   Variações da interface da página perfi l do utilizador do portal Let’s Travel, 

desenhada de acordo com os princípios do Responsive Web Design (desktop, 

tablet e smartphone).



260 

261

perfil do utilizadorperfil do utilizador

FIG. 387   Versão fi nal da página perfi l do utilizador para desktop. FIG. 388   Versão fi nal da página perfi l do utilizador para desktop.
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perfil do utilizadorperfil do utilizador

FIG. 389   Versão fi nal da página perfi l do utilizador para desktop. FIG. 390   Versão fi nal da página perfi l do utilizador para desktop.
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perfil do utilizadorperfil do utilizador

FIG. 391 e 392   Versão fi nal da página perfi l do utilizador para tablet (orientação vertical).

FIG. 393 e 394   Versão fi nal da página perfi l do utilizador para tablet (orientação horizontal).
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perfil do utilizadorperfil do utilizador

FIG. 395 e 396   Versão fi nal da página perfi l do utilizador para tablet (orientação horizontal).

FIG. 397, 398 e 399   Versão fi nal da página perfi l do utilizador para smartphone (orientação vertical).
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perfil do utilizadorperfil do utilizador

FIG. 400, 401 e 402   Versão fi nal da página perfi l do utilizador 

para smartphone (orientação horizontal).

FIG. 403, 404 e 405   Versão fi nal da página perfi l do utilizador 

para smartphone (orientação horizontal).
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“  que o portal Let’s Travel permite a adição de informações 
pessoais, a página 'editar perfil' tem como principal função permitir a 
alteração de dados introduzidos pelo utilizador, que são normalmente 
apresentados na página 'perfi l do utilizador'.”

Editar Perfi l

FIG. 406   Variações da interface da página editar perfil do portal Let’s Travel, 

desenhada de acordo com os princípios do Responsive Web Design (desktop, 

tablet e smartphone).
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editar perfileditar perfil

FIG. 407   Versão fi nal da página editar perfi l para desktop. FIG. 408   Versão fi nal da página editar perfi l para desktop.
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editar perfileditar perfil

FIG. 409 e 410   Versão fi nal da página editar perfi l para tablet (orientação vertical).

FIG. 411 e 412   Versão fi nal da página editar perfi l para tablet (orientação vertical).
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editar perfileditar perfil

FIG. 413, 414 e 415   Versão fi nal da página editar perfi l para smartphone (orientação vertical).

FIG. 416, 417 e 418   Versão final da página editar perfil para 

smartphone (orientação horizontal).
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“  Let’s Travel é dotado de funcionalidades sociais, que permitem 
ao utilizador comentar, avaliar, partilhar e ainda adicionar amigos. A 
principal função desta página é apresentar a rede de amigos de um utili-
zador e fazer ligação para os respetivos perfi s. ”

Amigos

FIG. 419   Variações da interface da página amigos do portal Let’s Travel, desenhada de 

acordo com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).
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amigosamigos

FIG. 420   Versão fi nal da página amigos para desktop. FIG. 421   Versão fi nal da página amigos para desktop.
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amigosamigos

FIG. 422 e 423   Versão fi nal da página amigos para tablet (orientação vertical).

FIG. 424 e 425   Versão fi nal da página amigos para tablet (orientação horizontal).
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amigosamigos

FIG. 426, 427 e 428   Versão fi nal da página amigos para smartphone (orientação vertical).

FIG. 429, 430 e 431   Versão fi nal da página amigos para smartphone 

(orientação vertical).
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“  Let’s Travel é dotado de funcionalidades sociais, que permitem 
ao utilizador comentar, avaliar, partilhar e ainda adicionar amigos. A 
principal função desta página é apresentar a rede de amigos de um utili-
zador e fazer ligação para os respetivos perfi s. ”

Pesquisa

FIG.432   Variações da interface da página pesquisa do portal Let’s Travel, desenhada 

de acordo com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).
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pesquisapesquisa

FIG. 433   Versão fi nal da página pesquisa para desktop. FIG. 434   Versão fi nal da página pesquisa para desktop.
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pesquisapesquisa

FIG. 435 e 436   Versão fi nal da página pesquisa para tablet (orientação vertical).

FIG. 437 e 438   Versão fi nal da página pesquisa para tablet (orientação horizontal).
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pesquisapesquisa

FIG. 439 e 440   Versão final da página pesquisa para smartphone 

(orientação vertical).

FIG. 441, 442 e 443   Versão final da página pesquisa para smartphone 

(orientação horizontal).
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  sobre tem como principal objetivo “apresentar uma breve descrição 
sobre o que é o portal Let’s Travel.”

Sobre

FIG. 444   Variações da interface da página sobre do portal Let’s Travel, desenhada de 

acordo com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).
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sobresobre

FIG. 445   Versão fi nal da página sobre para desktop. FIG. 446   Versão fi nal da página sobre para desktop.



298 

299

sobresobre

FIG. 447 e 448   Versão fi nal da página sobre para tablet (orientação vertical).

FIG. 449 e 450   Versão fi nal da página sobre para tablet (orientação horizontal).
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sobresobre

FIG. 451 e 452   Versão final da página sobre para smartphone 

(orientação vertical).

FIG. 453, 454 e 455   Versão fi nal da página sobre para smartphone 

(orientação horizontal).
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  “pretende apresentar os membros de toda a equipa que 
está por trás de Let’s Travel.”

Quem Somos

FIG. 456   Variações da interface da página quem somos do portal Let’s Travel, desenhada 

de acordo com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).
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quem somosquem somos

FIG. 457   Versão fi nal da página quem somos para desktop. FIG. 458   Versão fi nal da página quem somos para desktop.
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quem somosquem somos

FIG. 459 e 460   Versão fi nal da página quem somos para tablet (orientação vertical).

FIG. 461 e 462   Versão fi nal da página quem somos para tablet (orientação horizontal).
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quem somosquem somos

FIG. 463 e 464   Versão fi nal da página quem somos para smartphone

(orientação vertical).

FIG. 465, 466 e 467   Versão final da página quem somos para 

smartphone (orientação horizontal).
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  'contactos' “apresenta um mapa, acompanhado de morada e 
contactos telefónicos e de email do grupo que gere o projeto.”

Contactos

FIG. 468   Variações da interface da página contactos do portal Let’s Travel, desenhada de 

acordo com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).



312 

313

contactoscontactos

FIG. 469   Versão fi nal da página contactos para desktop. FIG. 470   Versão fi nal da página contactos para desktop.
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contactoscontactos

FIG. 471   Versão fi nal da página contactos para desktop.

FIG. 472 e 473   Versão fi nal da página contactos para tablet (orientação vertical).
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contactoscontactos

FIG. 474 e 475   Versão fi nal da página contactos para tablet (orientação horizontal).

FIG. 476, 477 e 478   Versão fi nal da página contactos para smartphone (orientação vertical).
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contactoscontactos

FIG. 479, 480 e 481   Versão fi nal da página contactos para 

smartphone (orientação horizontal).

FIG. 482, 483 e 484   Versão fi nal da página contactos para 

smartphone (orientação horizontal).
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  da interface para o portal let's travel, foi 
necessário construir soluções de navegação: barras de navegação, 
menus pendentes, ou design patterns. Na barra de navegação e respe-
tivos menus foi necessário "considerar o facto de o utilizador poder re-
gistar-se e aceder ao portal". Começamos por apresentar as soluções 
de navegação, direcionadas a utilizadores que não efetuaram o login. 

Navegação (sem login)

FIG. 485   Variações da interface sem login do portal Let’s Travel, desenhada de acordo com 

os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).
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sem loginnavegação 

FIG. 486   Design pattern callendar picker na página home para desktop. FIG. 487  Design pattern callendar picker na página home para desktop.
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sem loginnavegação 

FIG. 488   Caixa de pesquisa pendente na versão tablet 

(orientação vertical).

FIG. 489 e 490   Design pattern callendar picker na página home para tablet (orientação vertical).
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sem loginnavegação 

FIG. 492 e 493   Design pattern callendar picker na página home para tablet 

(orientação horizontal).

FIG. 491  Caixa de pesquisa pendente na versão tablet (orientação horizontal).
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sem loginnavegação 

FIG. 494   Design pattern side

draw na barra de navegação 

para smartphone 

(orientação vertical).

FIG. 496  e 497  Design pattern callendar picker na página home para 

smartphone (orientação vertical).

FIG. 495   Caixa de pesquisa 

pendente na versão tablet 

(orientação vertical).
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sem loginnavegação 

FIG. 498 e 499   Design pattern side draw na barra de navegação 

para smartphone (orientação horizontal) [498] e caixa de pesquisa 

pendente na versão tablet (orientação horizontal) [499].

FIG. 500 e 501   Design pattern callendar picker na página 

home para smartphone (orientação horizontal).
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  com sessão iniciada, a barra de navegação é 
alterada, o que implica diferentes menus e padrões.

Navegação (com login)

FIG. 502   Variações da interface com login do portal Let’s Travel, desenhada de acordo 

com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).
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com loginnavegação 

FIG. 503   Menu pendente "utilizador" na barra da navegação da interface, para desktop. FIG. 504   Menu pendente "notifi cações" na barra da navegação da interface, para desktop.
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com loginnavegação 

FIG. 505   Menu pendente "explorar" na barra da navegação da interface, para desktop. FIG. 506   Menu pendente "wishlist" na barra da navegação da interface, para desktop.
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com loginnavegação 

FIG. 507   Menu pendente "pedidos de amizade" na barra da navegação da interface, para desktop.

FIG. 508   Menu pendente "utilizador" na barra da navegação 

da interface, para tablet (orientação vertical).

FIG. 509   Menu pendente "notifi cações" na barra da nave-

gação da interface, para tablet (orientação vertical).
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com loginnavegação 

FIG. 510   Menu pendente "explorar" na barra da navegação 

da interface, para tablet (orientação vertical).

FIG. 511   Menu pendente "wishlist" na barra da navegação da 

interface, para tablet (orientação vertical).

FIG. 512   Menu pendente "pedidos de amizade" na barra da 

navegação da interface, para tablet (orientação vertical).

FIG. 513   Caixa de pesquisa pendente na versão tablet 

(orientação vertical).
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com loginnavegação 

FIG. 514 e 515   Menu pendente "utilizador" [514] e "notifi cações" [515] na barra da navegação 

da interface, para tablet (orientação horizontal).

FIG. 516 e 517   Menu pendente "explorar" [516] e "wishlist" [517] na barra da navegação 

da interface, para tablet (orientação horizontal).



344 

345

com loginnavegação 

FIG. 518 e 519   Menu pendente "pedidos de amizade" [518] e caixa de pesquisa pendente [519] 

na barra da navegação da interface, para tablet (orientação horizontal).

FIG. 520   Design pattern side 

draw, que apresenta o menu 

"utilizador" na versão smartphone 

(orientação vertical).

FIG. 521  Design pattern side 

draw, que apresenta o menu 

"notifi cações" na versão 

smartphone (orientação vertical).



346 

347

com loginnavegação 

FIG. 522   Design pattern side 

draw, que apresenta o menu 

"explorar" na versão smartphone 

(orientação vertical).

FIG. 523  Design pattern side 

draw, que apresenta o menu 

"wishlist" na versão smartphone 

(orientação vertical).

FIG. 524  Design pattern side 

draw, que apresenta o menu 

"pedidos de amizade" na versão 

smartphone (orientação vertical).

FIG. 525  Caixa de pesquisa 

pendente na versão smartphone 

(orientação vertical).
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com loginnavegação 

FIG. 526, 527 e 528   Design pattern side draw, que apresenta o 

menu "utilizador" [526], " notifi cações" [527] e "explorar" [528] 

na versão smartphone (orientação horizontal).

FIG. 529, 530 e 531   Design pattern side draw, que apresenta os 

menus "wishlist" [529] e " notifi cações" [530] e a Caixa de pesquisa 

pendente [531] na versão smartphone (orientação horizontal).
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  e os meios digitais em seu torno foram o ponto de partida 
para o presente projeto de mestrado em design de comunicação. Nos dias 
que correm é cada vez mais comum o aparecimento de plataformas ou 
aplicações que pretendem responder às necessidades de um grupo 
específi co de utilizadores, permitindo a consulta, interação, manipula-
ção ou organização de diversos conteúdos. A prosperidade verifi cada na 
área do turismo, tanto a nível nacional como internacional, e a crescente 
procura e utilização de plataformas ao serviço do turista, fez-nos sentir 
a necessidade de desenvolver um projeto que pudesse contribuir para a 
relação entre estas duas áreas.

Desde cedo foi defi nido que o objeto de estudo seria o desenvolvimento 
da interface gráfi ca de uma plataforma web, uma área diretamente ligada 
ao design de comunicação. No início do projeto surgiu a oportunidade 
de trabalhar um portal já existente direcionado ao publico-alvo defi ni-
do, desenvolvido por alunos do grupo GECAD, do Instituo Superior de 
Engenharia do Porto. 

Apesar de Let’s Travel ser um portal já existente, este possuía diversas 
lacunas a nível visual e estrutural, surgindo desta forma o desafio de 
conceber uma nova interface melhorada. A construção de uma nova 
interface gráfi ca para o mesmo e o desenvolvimento de uma identida-
de visual consistente foram os principais pontos abordados na execução 
deste projeto de mestrado.

A construção da nova interface para o portal Let’s Travel foi baseada e 
sustentada através de diversos fatores. Começamos por efetuar uma 
vasta pesquisa de referências bibliográfi cas em livros, artigos e até blogues 
relacionados com o tema em estudo, o design de interfaces, para perce-
bermos como deveríamos proceder no desenvolvimento da nova interface. 

 Considerações Fi nais

6



capítulo 6
Procuramos também entender qual o tipo de abordagem utilizada nas 
diversas plataformas e aplicações existentes no mercado, com o objetivo 
de apreender os seus prós e contras. Tendo em conta toda esta inves-
tigação foi possível perceber quais os fatores a incluir na construção da 
nova interface para Let’s Travel e quais os a evitar.

Posteriormente à vasta análise de referências efetuada, foram estabelecidos 
diferentes objetivos para a construção da nova interface do portal, que 
foram cumpridos durante o desenrolar deste projeto. O desenvolvi-
mento de uma interface tendo em conta os princípios do Responsive 
Web Design foi o principal objetivo estipulado. Desta forma foi possível 
construir uma interface fl exível e adaptável a cada tipo de suporte onde 
é visualizada (desktop, tablet ou smartphone). Embora com menos re-
levância, outro dos critérios defi nidos para a conceção da nova interface 
foi o estudo da identidade visual. Concebeu-se um novo logótipo para 
o portal Let’s Travel e estabeleceram-se diferentes códigos visuais em 
seu torno. Foi desenvolvido um conjunto de ícones e determinaram-se 
também codificações cromáticas e tipografias, que contribuíram para 
contextualização da plataforma, na passagem pelos diferentes suportes.

Foram muitos os pontos positivos retirados ao longo da execução deste 
projeto, destacando-se o aprofundamento de conhecimentos na área 
do design de interfaces, o tema que desde início nos suscitou interesse e 
a ambição de o explorar. Considera-se assim que os todos os objetivos 
delineados inicialmente foram cumpridos. Durante o processo de trabalho 
deparamo-nos por vezes com dificuldades que foram ultrapassadas, 
recorrendo muitas vezes a diferentes metodologias de pesquisa e à revisão 
literária. Todo o desenvolvimento prático foi sustentado através da investigação 
efetuada no início e ao longo de todo o presente projeto de mestrado, con-
tribuindo assim para a construção ponderada e sustentada de uma nova 
interface e respetiva identidade visual para o portal Let’s Travel. 
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Lista de Fi guras
fi gura ₁ · pag.₁₆
Visual research relacionado com o tema em estudo, efetuado no âmbi-
to do workshop com o designer Pedro Carvalho de Almeida.
(da autora)

fi gura ₂ · pag.₁₇ 
Visual research relacionado com o tema em estudo, efetuado no âmbi-
to do workshop com o designer Pedro Carvalho de Almeida.
(da autora)

fi gura ₃ · pag.₂₀
Página inicial de MoveOporto.   
(retirada de https://itunes.apple.com/pt/app/moveoporto/id4315407
45?mt=8)

fi gura ₄ · pag.₂₀
Página de descrição de local.
(retirada de https://itunes.apple.com/pt/app/moveoporto/id4315407
45?mt=8)

fi gura ₅ · pag.₂₁
Página “categorias” da aplicação oPORTOnity city para Windows 8.
(retirada de http://apps.microsoft.com/windows/pt-pt/app/oportonity

-city/ee914909-a6ea-4808-a135-15668c4627df)

fi gura ₆ · pag.₂₂
Localização dos diversos pontos de interesse por capítulo no mapa da 
aplicação TravelPlot Porto.
(retirada de https://itunes.apple.com/pt/app/travelplot-potoid5301611
89?mt=8)
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lista de figuraslista de figuras
fi gura ₇ · pag.₂₂
Indicação no mapa e descrição de um ponto de interesse do capítulo 8 
da aplicação TravelPlot Porto.
(retirada de https://itunes.apple.com/pt/app/travelplot-potoid5301611
89?mt=8)

fi gura ₈ · pag.₂₃
Peter Smith. Ilustração da personagem que representa o turista inglês 
em TravelPlot Porto.
(retirada de http://www.travelplot.com/en/story/characters/peter-smith-3)

fi gura ₉ · pag.₂₃
Filipe Melo Oliveira. Ilustração da personagem que representa o ex-

-elemento dos Cale na aplicação.
(retirada de http://www.travelplot.com/en/story/characters/fi lipe-me-
lo-oliveira)

fi gura ₁₀ · pag.₂₃
Várias páginas da aplicação V Porto.
(retirada de http://www.vporto.com/welcome)

fi gura ₁₁ · pag.₂₄
Interface das páginas “Fotografi as”, “Eventos” e “Rotas” por proximida-
de na aplicação Taggeo.
(retirada de http://www.taggeo.org/)

fi gura ₁₂ · pag.₂₅
Página inicial e menu principal da aplicação móvel Oporto Insight. 
(retirada de https://itunes.apple.com/pt/app/oporto-insight/id838349
429?mt=8 )

fi gura ₁₃ · pag.₂₅
Página “Vips”, onde se encontra sugestões de personalidades da cidade.
(retirada de https://itunes.apple.com/pt/app/oporto-insight/id838349
429?mt=8 )

fi gura ₁₄ · pag.₂₆
Página inicial do guia de viagens interativo World Travel Guide. Destaque 

para a funcionalidade “Book & Go” que permite o agendamento de voos, 
hotéis ou ambos.
(retirada de http://www.worldtravelguide.net/)

fi gura ₁₅ · pag.₂₇
Exemplos de páginas da aplicação Tripit em diferentes suportes (tablet 
e computador), nas quais é possível consultar um itenerário.
(retirada de https://www.tripit.com/learnMore ) 

fi gura ₁₆ · pag.₂₈
Página inicial da plataforma TouristEye para utilizadores com sessão 
iniciada, onde são sugeridos diversos pontos de interesse.
(retirada de http://www.touristeye.com/) 

fi gura ₁₇ · pag.₂₈
Interface da aplicação móvel de TouristEye para os sistemas operativos 
iOS e Android.
(retirada de http://www.touristeye.com/features) 

fi gura ₁₈ · pag.₂₈
Página inicial de TouristEye para iOS. 
(print screen da aplicação móvel iOS ) 

fi gura ₁₉ · pag.₂₉
Página web da plataforma Gogobot onde é descrita uma cidade. O utilizador 
poderá escolher ver os pontos de interesse organizador por categoria: “fi car”, 

“comer” ou “fazer”. 
(retirada de http://www.gogobot.com/porto-portugal ) 

fi gura ₂₀ · pag.₂₉
Ícones referentes às diversas categorias na plataforma web Gogobot, as 

“tribes” e respetiva imagem que representa as mesmas , neste caso “Art 
& Design Lovers”.
(retirada de http://www.gogobot.com/) 

fi gura ₂₁ · pag.₃₀
Interface da página inicial da aplicação móvel da plataforma Gogobot. 
(print screen da aplicação móvel iOS ) 
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lista de figuraslista de figuras
fi gura ₂₂ · pag.₃₀
Seleção de categorias “tribes” na aplicação móvel Gogobot. 
(print screen da aplicação móvel iOS ) 

fi gura ₂₃ · pag.₃₀
Página inicial da aplicação móvel Tales & Tours, onde são apresentadas 
visitas guiadas por proximidade.
(print screen da aplicação móvel iOS ) 

fi gura ₂₄ · pag.₃₀
Visita guiada e respetivo acompanhamento da mesma, através da descrição 
e localização de pontos de interesse.
(print screen da aplicação móvel iOS ) 

fi gura ₂₅ · pag.₃₁
Loja interativa Turismo Porto e Norte do Aeroporto Francisco Sá Carneiro.
(retirada de http://www.qren.pt/np4/fi le/3189/ON2-2012--Furtacores

-CCDRN-11-.JPG ) 

fi gura ₂₆ · pag.₃₂
Mesa de toque interativa na loja do Aeroporto Francisco Sá Carneiro.
(retirada de http://www.qren.pt/np4/fi le/3189/ON2-2012--Furtacores

-CCDRN-13-.JPG ) 

fi gura ₂₇ · pag.₃₆
Representação esquemática do caso de uso “geral” no portal Let’s Travel. 
(retirada de Ribeiro, J. (2013). Portal let’s travel. Relatório de Licenciatura 
em Engenharia Informática, GECAD. Porto: Instituto Superior 
de Engenharia do Porto, redesenhada pela autora) 

fi gura ₂₈ · pag.₃₈
Esboço do mapa do site original de Let’s Travel (sem login).
(da autora) 

fi gura ₂₉ · pag.₃₉
Barra de navegação original do portal Let’s Travel (sem login).
(retirado de https://www.gecad.isep.ipp.pt:9090/ToursPlan.Pesti/home) 

fi gura ₃₀ · pag.₃₉
Representação esquemática da estrutura original do portal Let’s Travel 
(sem login).
(da autora) 

fi gura ₃₁ · pag.₄₀
Representação esquemática da nova estrutura do portal Let’s Travel 
(sem login).
(da autora) 

fi gura ₃₂ · pag.₄₁
Representação esquemática da estrutura original do portal Let’s Travel 
(com login).
(da autora) 

fi gura ₃₃ · pag.₄₁
Barra de navegação original do portal Let’s Travel (com login).
(retirado de https://www.gecad.isep.ipp.pt:9090/ToursPlan.Pesti/member/) 

fi gura ₃₄ · pag.₄₂
Barra de navegação secundária do portal Let’s Travel.
(retirado de https://www.gecad.isep.ipp.pt:9090/ToursPlan.Pesti/member/) 

fi gura ₃₅ · pag.₄₃
Representação esquemática da nova estrutura do portal Let’s Travel 
(com login).
(da autora) 

fi gura ₃₆ · pag.₄₅
Design Pattern “Calendar Picker” - Home.
(da autora) 

fi gura ₃₇ · pag.₄₅
Design Pattern “Steps Left” - Planear.
(da autora) 

fi gura ₃₈ · pag.₄₅
Design Pattern “Rate Content” - Ponto de Interesse e Plano de Viagem.
(da autora) 

fi gura ₃₉ · pag.₄₆
Design Pattern “Vertical Dropdown Menu” - Barra de Navegação 
(da autora) 

fi gura ₄₀ · pag.₄₆
Design Pattern “Side Drawer” - Navegação (portal sem login).
(da autora) 
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lista de figuraslista de figuras
fi gura ₄₁ · pag.₄₆
Design Pattern “Side Drawer” - Navegação (portal com login).
(da autora) 

fi gura ₄₂ · pag.₄₇
Ferramenta (design pattern) iOS 8 “Picker” seleção data - Home. 
(da autora) 

fi gura ₄₃ · pag.₄₇
Ferramenta (design pattern) iOS 8 “Picker” seleção categoria - Planear. 
(da autora) 

fi gura ₄₄ · pag.₄₈
Botões situados na barra de navegação - ícones.
(da autora) 

fi gura ₄₅ · pag.₄₈
Diversos botões situados em diferentes páginas do portal - texto.
(da autora) 

fi gura ₄₆ · pag.₄₈
Botões situados na página inicial do portal - texto e imagem.
(da autora) 

fi gura ₄₇ · pag.₄₉
Gestos básicos para comandos por toque - Touch Gesture Reference Guide.
(retirado de http://static.lukew.com/TouchGestureTemplate.pdf) 

fi gura ₄₈ · pag.₅₁
Home page original do portal Let’s Travel.
(retirado de https://www.gecad.isep.ipp.pt:9090/ToursPlan.Pesti/home) 

fi gura ₄₉ · pag.₅₂
Home page do portal Let’s Travel redesenhada (desktop).
(da autora) 

fi gura ₅₀ · pag.₅₃
Menu pendente “conta” localizado na barra de navegação do portal.
(retirado de https://www.gecad.isep.ipp.pt:9090/ToursPlan.Pesti/home) 

fi gura ₅₁ · pag.₅₃
Página login original do portal Let’s Travel.
(retirado de https://www.gecad.isep.ipp.pt:9090/ToursPlan.Pesti/login) 

fi gura ₅₂ · pag.₅₃
Página sign up original do portal Let’s Travel.
(retirado de https://www.gecad.isep.ipp.pt:9090/ToursPlan.Pesti/signup) 

fi gura ₅₃ · pag.₅₄
Página login redesenhada (desktop). 
(da autora) 

fi gura ₅₄ · pag.₅₄
Página sign up redesenhada (desktop). 
(da autora) 

fi gura ₅₅ · pag.₅₅
Página recuperação de conta original.
(retirado de Ribeiro, J. (2013). Portal let’s travel. Relatório de 
Licenciatura em Engenharia Informática, GECAD. Porto: Instituto 
Superior de Engenharia do Porto) 

fi gura ₅₆ · pag.₅₅
Página recuperação de conta redesenhada (desktop).
(da autora) 

fi gura ₅₇ · pag.₅₆
 Página feed original do portal Let’s Travel.
(retirado de https://www.gecad.isep.ipp.pt:9090/ToursPlan.Pesti/member/) 

fi gura ₅₈ · pag.₅₆
Parte da página feed redesenhada (desktop).
(da autora)

fi gura ₅₉ · pag.₅₇ (desdobrável)
Esquema taxionómico: categorias e subcategorias de pontos de interesse.
(retirada de Ribeiro, J. (2013). Portal let’s travel. Relatório de Licenciatura 
em Engenharia Informática, GECAD. Porto: Instituto Superior 
de Engenharia do Porto, redesenhada pela autora)
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lista de figuraslista de figuras
fi gura ₆₀ · pag.₅₇
Página pontos de interesse original (detalhe).
(retirado de https://www.gecad.isep.ipp.pt:9090/ToursPlan.Pesti/POI)

fi gura ₆₁ · pag.₅₈
Página pontos de interesse redesenhada (desktop).
(da autora)

fi gura ₆₂ · pag.₅₈
Secção “cultura” da página pontos de interesse redesenhada (desktop).
(da autora)

fi gura ₆₃ · pag.₅₉
Secção “cultura” da página pontos de interesse redesenhada (desktop), 
com breve descrição de ponto de interesse.
(da autora)

fi gura ₆₄ · pag.₅₉
Página pontos de interesse - descrição original.
(retirado de https://www.gecad.isep.ipp.pt:9090/ToursPlan.Pesti/item/457)

fi gura ₆₅ · pag.₆₀
Secção da página pontos de interesse - descrição original (avaliação e 
comentários).
(retirado de https://www.gecad.isep.ipp.pt:9090/ToursPlan.Pesti/item/457)

fi gura ₆₆ · pag.₆₁
Página pontos de interesse - descrição redesenhada (desktop).
(da autora)

fi gura ₆₇ · pag.₆₂
Continuação da página pontos de interesse - descrição redesenhada (desktop).
(da autora)

fi gura ₆₈ · pag.₆₃
Página original planear (passo um - planear) . 
(retirado de https://www.gecad.isep.ipp.pt:9090/ToursPlan.Pesti/trip/planner)

fi gura ₆₉ · pag.₆₃
Etapas de planeamento de uma viagem redesenhadas com recurso à 
utilização do design pattern “steps left”.
(da autora)

fi gura ₇₀ · pag.₆₄
Página planear redesenhada - etapa “planear” (desktop).
(da autora)

fi gura ₇₁ · pag.₆₄
Página planear redesenhada - etapa “selecionar poi’s” (desktop).
(da autora)

fi gura ₇₂ · pag.₆₅
Página planear redesenhada - etapa “organizar dia” (desktop)
(da autora)

fi gura ₇₃ · pag.₆₅
Página planear redesenhada - etapa “organizar dia” (desktop).
(da autora)

fi gura ₇₄ · pag.₆₆
Nova página planeamentos (desktop).
(da autora)

fi gura ₇₅ · pag.₆₇
Página planeamento original do portal Let’s Travel.
(retirado de Ribeiro, J. (2013). Portal let’s travel. Relatório de 
Licenciatura em Engenharia Informática, GECAD. Porto: Instituto 
Superior de Engenharia do Porto) 

fi gura ₇₆ · pag.₆₈
Página planeamento redesenhada (desktop).
(da autora)

fi gura ₇₇ · pag.₆₉
Menu favoritos (carrinho de pontos de interesse) original do portal Let’s Travel. 
(retirado de https://www.gecad.isep.ipp.pt:9090/ToursPlan.Pesti/home)

fi gura ₇₈ · pag.₇₀
Nova página wishlist (desktop).
(da autora)

fi gura ₇₉ · pag.₇₀
Página perfi l original do portal Let’s Travel. 
(retirado de https://www.gecad.isep.ipp.pt:9090/ToursPlan.Pesti/social/
user/26)
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lista de figuraslista de figuras
fi gura ₈₀ · pag. ₇₁
Página perfi l redesenhada (desktop).
(da autora)

fi gura ₈₁ · pag.₇₂
Página editar perfi l original do portal Let’s Travel. 
(retirado de https://www.gecad.isep.ipp.pt:9090/ToursPlan.Pesti/social/info)

fi gura ₈₂ · pag.₇₃
Página editar perfi l redesenhada (desktop). 
(da autora)

fi gura ₈₃ · pag.₇₄
Página lista de amigos original. 

(retirado de Ribeiro, J. (2013). Portal let’s travel. Relatório de 
Licenciatura em Engenharia Informática, GECAD. Porto: Instituto 
Superior de Engenharia do Porto) 

fi gura ₈₄ · pag.₇₄
Página lista de amigos redesenhada (desktop). 
(da autora)

fi gura ₈₅ · pag.₇₅
Página resultados de pesquisa original do portal Let’s Travel. 
(retirada de https://www.gecad.isep.ipp.pt:9090/ToursPlan.Pesti/item/search)

fi gura ₈₆ · pag.₇₅
Página resultados de pesquisa redesenhada (desktop). 
(da autora)

fi gura ₈₇ · pag.₇₆
Nova página sobre (desktop).  
(da autora)

fi gura ₈₈ · pag.₇₇
Página contactos original. 
(retirada de https://www.gecad.isep.ipp.pt:9090/ToursPlan.Pesti/contact)

fi gura ₈₉ · pag.₇₇
Página contactos redesenhada (desktop).  
(da autora)

fi gura ₉₀ · pag.₇₈
Nova página quem somos (desktop).  
(da autora)

fi gura ₉₁ · pag.₈₂ 
Diversos logótipos encontrados durante a pesquisa visual de referências.
(retirado de http://faraday.fc.up.pt/cfp/mtenp2013/-logo/
OPORTONITY%20cores.jpg - oPORTOnity city; http://www.tou-
risteye.com/ - TouristEye; http://talesandtours.com/img/logo-full-

-black.png - Tales & Tours; https://tctechcrunch2011.fi les.wordpress.
com/2012/06/tripit-logo.gif - TripIt; http://static.gbot.me/v/370a-
979082ceba85e0d08a090eaa2f211c5725fa/images/logo.png - 
Gogobot; http://www.worldtravelguide.net/ - World Travel Guide).

fi gura ₉₂ · pag. ₈₂
Símbolos de aplicações existentes que recorrem ao pin -  TouristEye.
(retirado de http://blog.touristeye.com/)

fi gura ₉₃ · pag.₈₂
Símbolos de aplicações existentes que recorrem ao pin -  Gogobot.
(retirado de http://a4.mzstatic.com/us/r30/Purple3/v4/b1/99/c0/
b199c029-31f0-35bc-b174-9f394c9c2026/icon175x175.png)

fi gura ₉₄ · pag.₈₂
Símbolos de aplicações existentes que recorrem ao pin -  Oporto Insight.
(retirada de http://a2.mzstatic.com/eu/r30/Purple1/v4/ac/8b/f1/
ac8bf1bd-ae50-5753-7757-4c13b475fb8f/icon175x175.png) 

fi gura ₉₅ · pag.₈₃
Pesquisa visual de pictogramas relacionados com o tema turismo: pin 
(alfi nete de sinalização), globo, bússola, mapa, placas de sinalização e 
mala, respetivamente.
(retirada de https://cdn4.iconfi nder.com/data/icons/pictype-free-vector-

-icons/16/location-alt-512.png - pin; https://conceptdraw.com/a2331c3/
preview - globo; http://cdns2.freepik.com/free-photo/handheld-com-
pass-318-1857.jpg - bossúla; http://www.kamer033.nl/wp-content/
uploads/2014/01/map-2-icon-300x300.png - mapa; https://conceptdraw.
com/a2331c3/p3/preview/640/pict--direction-travel-and-tourism-pic-
tograms-vector-stencils-library - placas de sinalização; https://concep-
tdraw.com/a2331c3/p16/preview/640/pict--case-travel-and-tourism-

-pictograms-vector-stencils-library - ,aça  )
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lista de figuraslista de figuras
fi gura ₉₆ · pag.₈₃
Construção do logótipo para o portal Let’s Travel tendo em conta o ícone 
que representa um mapa.
(da autora)

fi gura ₉₇ · pag.₈₃
Evolução do grafi smo do logótipo do portal Let’s Travel. 
(da autora)

fi gura ₉₈ · pag.₈₄
Estudos de tipografia para o logótipo do portal Let’s Travel. Em cima, 
Gotham Rounded (Hoefler & Frere-Jones) e Stag Sans (Christian 
Schwartz). Em baixo Estilo Text e Estilo Script (DS Type Foundry).
(da autora)

fi gura ₉₉ · pag.₈₄
Versão fi nal do logótipo do portal Let’s Travel. Versões: cores, uma cor e 
respetivo negativo.
(da autora)

fi gura ₁₀₀ · pag.₈₅
Esquissos rápidos de possíveis ícones para o grupo “pontos de interesse”.
(da autora)

fi gura ₁₀₁ · pag.₈₆
Grelha utilizada para a construção dos diversos ícones do portal Let’s Travel.
(da autora)

fi gura ₁₀₂ · pag.₈₆
Ícones representativos das categorias de pontos de interesse - acomodações, 
comida, compras, cultura, desporto, lazer, pontos de referência e religião.
(da autora)

fi gura ₁₀₃ · pag.₈₆
Ícones representativos de ações relacionadas com a navegação e interação 
no portal Let’s Travel.  
(da autora)

fi gura ₁₀₄ · pag.₈₇
Tipografi as Estilo e Estilo Script - DS Type Foundry.
(retirada de http://www.dstype.com/type-family-assets/images/42/
original/DST-Estilo-Cover-750.png?1397041072)

fi gura ₁₀₅ · pag.₈₈
Tipografi a Estilo Text - DS Type Foundry.
(retirada de https://www.fontshop.com/families/estilo-text)

fi gura ₁₀₆ · pag.₈₉
Cores mais utilizadas na identidade de plataformas e aplicações di-
recionadas ao turismo. Resultados obtidos através da ferramenta 
Adobe Color CC.
(retirada de https://color.adobe.com/pt/)

fi gura ₁₀₇ · pag.₈₉
Exemplo da análise efetuada às dez imagens da cidade do Porto. Resultados 
obtidos através da ferramenta Adobe Color CC.
(retirada de http://www.bestguide.pt/wp-content/uploads/2013/05/
PortoRibeira.jpg e https://color.adobe.com/pt/)

fi gura ₁₀₈ · pag.₉₀
Paleta de cor obtida durante a análise das cores das dez imagens da ci-
dade do Porto.
(da autora)

fi gura ₁₀₉ · pag.₉₀
Cor principal do identidade do portal Let’s Travel.
(da autora)

fi gura ₁₁₀ · pag.₉₀
Paleta de cores neutras utilizadas na interface do portal Let’s Travel.
(da autora)

fi gura ₁₁₁ · pag.₉₁
Conceito do Responsive Web Design ilustrado.
(retirada de https://www.youtube.com/watch?v=S48-8wfFxPY)

fi gura ₁₁₂ · pag.₉₃
Versão final da interface da página feed do portal Let’s Travel desenhada de acordo 
com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).
(da autora)

fi gura ₁₁₃ · pag.₉₅
Utilização da 960 grid com doze colunas na interface da página pontos 
de interesse (versão desktop).
(da autora)
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lista de figuraslista de figuras
fi gura ₁₁₄ · pag.₉₆
Utilização da grelha fl uída de doze colunas na interface da página pontos 
de interesse (versão tablet - orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₁₁₅ · pag.₉₇
Utilização da grelha fl uída com seis colunas na interface da página pontos 
de interesse (versão smartphone - orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₁₁₆ · pag.₉₇
Utilização da grelha fl uída com seis colunas na interface da página pontos 
de interesse (versão smartphone - orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₁₁₇ · pag.₉₈
Esquissos  efetuados para defi nição da home page.
(da autora)

fi gura ₁₁₈ · pag.₉₈
Esquissos  efetuados para defi nição da home page.
(da autora)

fi gura ₁₁₉ · pag.₉₈
Esquissos  efetuados para defi nição da home page.
(da autora)

fi gura ₁₂₀ · pag.₉₉
Home page fi nal do portal Let’s Travel (desktop).
(da autora)

fi gura ₁₂₁ · pag.₉₉
Esboço rápido para defi nição da página categorias de pontos de interesse 
e respetivas secções.
(da autora)

fi gura ₁₂₂ · pag.₉₉
Versão fi nal da página categorias de pontos de interesse (desktop).
(da autora)

fi gura ₁₂₃ · pag.₁₀₀
Versão fi nal da página ponto de interesse (desktop).
(da autora)

fi gura ₁₂₄ · pag.₁₀₀
Esboços rápidos da opção wishilist e alterar o ponto de interesse na 
página ponto de interesse e menu pendente da seleção de locais na 
página planeamentos. 
(da autora)

fi gura ₁₂₅ · pag.₁₀₀
 Versão fi nal da página planear, passo selecionar poi’s (desktop).
(da autora)

fi gura ₁₂₆ · pag.₁₀₁
Versão fi nal da página planeamento (desktop).
(da autora)

fi gura ₁₂₇ · pag.₁₀₁
Esquiço da adaptação do interface desktop para supores móveis. 
(da autora)

fi gura ₁₂₈ · pag.₁₀₂
Versão fi nal da página planeamento (versão tablet).
(da autora)

fi gura ₁₂₉ · pag.₁₀₃
Versão fi nal da página planear, passos planear e fi nalizar (versão tablet).
(da autora)

fi gura ₁₃₀ · pag.₁₀₃
Esquisso rápidos da adaptação da página planear para smartphone. 
(da autora)

fi gura ₁₃₁ · pag.₁₀₃
Esquisso rápidos da adaptação da página planear para smartphone. 
(da autora)

fi gura ₁₃₂ · pag.₁₀₃
Versão fi nal da página planear, passos selecionar poi’s, organizar dia e 
fi nalizar (versão smartphone).
(da autora)

fi gura ₁₃₃ · pag.₁₀₇
Variações da interface da página home do portal Let’s Travel, desenhada de acor-
do com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).
(da autora)
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lista de figuraslista de figuras
fi gura ₁₃₄ · pag.₁₀₈ 
Versão fi nal da página home para desktop.
(da autora)

fi gura ₁₃₅ · pag.₁₀₉
Versão fi nal da página home para desktop.
(da autora)

fi gura ₁₃₆ · pag.₁₁₀
Versão fi nal da página home para desktop.
(da autora)

fi gura ₁₃₇ · pag.₁₁₁
Versão fi nal da página home para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₁₃₈ · pag.₁₁₁
Versão fi nal da página home para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₁₃₉ · pag.₁₁₂
Versão fi nal da página home para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₁₄₀ · pag.₁₁₃
Versão fi nal da página home para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₁₄₁ · pag.₁₁₄
Versão fi nal da página home para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₁₄₂ · pag.₁₁₅
Versão fi nal da página home para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₁₄₃ · pag.₁₁₅
Versão fi nal da página home para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₁₄₄ · pag.₁₁₅
Versão fi nal da página home para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₁₄₅ · pag.₁₁₆
Versão fi nal da página home para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₁₄₆ · pag.₁₁₆
Versão fi nal da página home para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₁₄₇ · pag.₁₁₆
Versão fi nal da página home para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₁₄₈ · pag.₁₁₇
Versão fi nal da página home para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₁₄₉ · pag.₁₁₇
Versão fi nal da página home para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₁₅₀ · pag.₁₁₇
Versão fi nal da página home para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₁₅₁ · pag.₁₁₉
Variações da interface da página sign up do portal Let’s Travel, desenhada de acor-
do com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).
(da autora)

fi gura ₁₅₂ · pag.₁₂₀
Versão fi nal da página sign up para desktop.
(da autora)

fi gura ₁₅₃ · pag.₁₂₁
Versão fi nal da página sign up para tablet (orientação vertical).
(da autora)
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lista de figuraslista de figuras
fi gura ₁₅₄ · pag.₁₂₂
Versão fi nal da página sign up para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₁₅₅ · pag.₁₂₃
Versão fi nal da página sign up para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₁₅₆ · pag.₁₂₃
Versão fi nal da página sign up para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₁₅₇ · pag.₁₂₃
Versão fi nal da página sign up para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₁₅₈ · pag.₁₂₅
Variações da interface da página login do portal Let’s Travel, desenhada de acordo 
com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).
(da autora)

fi gura ₁₅₉ · pag.₁₂₆
Versão fi nal da página login para desktop.
(da autora)

fi gura ₁₆₀ · pag.₁₂₇
Versão fi nal da página login para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₁₆₁ · pag.₁₂₈
Versão fi nal da página login para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₁₆₂ · pag.₁₂₉
Versão fi nal da página login para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₁₆₃ · pag.₃₃
Versão fi nal da página login para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₁₆₄ · pag.₁₃₁
Variações da interface da página recuperação de conta do portal Let’s 
Travel, desenhada de acordo com os princípios do Responsive Web Design 
(desktop, tablet e smartphone).

fi gura ₁₆₅ · pag.₁₃₂
Versão fi nal da página recuperação de conta para desktop.
(da autora)

fi gura ₁₆₆ · pag.₁₃₃
Versão fi nal da página recuperação de conta para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₁₆₇ · pag.₁₃₄
Versão fi nal da página recuperação de conta para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₁₆₈ · pag.₁₃₅ 
Versão final da página recuperação de conta para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₁₆₉ · pag.₁₃₅
Versão final da página recuperação de conta  para smartphone 
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₁₇₀ · pag.₁₃₅
Versão fi nal da página recuperação de conta para smartphone (orientação 
horizontal).
(da autora)

fi gura ₁₇₁ · pag.₁₃₇
Variações da interface da página feed do portal Let’s Travel, desenhada 
de acordo com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet 
e smartphone).
(da autora)

fi gura ₁₇₂ · pag.₁₃₈
Versão fi nal da página feed para desktop.
(da autora)
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lista de figuraslista de figuras
fi gura ₁₇₃ · pag.₁₃₉
Versão fi nal da página feed para desktop.
(da autora) 

fi gura ₁₇₄ · pag.₁₄₀
Versão fi nal da página feed para desktop.
(da autora)

fi gura ₁₇₅ · pag.₁₄₁
Versão fi nal da página feed para desktop.
(da autora)

fi gura ₁₇₆ · pag.₁₄₂
Versão fi nal da página feed para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₁₇₇ · pag.₁₄₂
Versão fi nal da página feed para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₁₇₈ · pag.₁₄₃
Versão fi nal da página feed para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₁₇₉ · pag.₁₄₃
Versão fi nal da página feed para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₁₈₀ · pag.₁₄₄
Versão fi nal da página feed para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₁₈₁ · pag.₁₄₄
Versão fi nal da página feed para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₁₈₂ · pag.₁₄₅
Versão fi nal da página feed para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₁₈₃ · pag.₁₄₅
Versão fi nal da página feed para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₁₈₄ · pag.₁₄₆
Versão fi nal da página feed para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₁₈₅ · pag.₁₄₆
Versão fi nal da página feed para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₁₈₆ · pag.₁₄₇
Versão fi nal da página feed para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₁₈₇ · pag.₁₄₇
Versão fi nal da página feed para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₁₈₈ · pag.₁₄₈
Versão fi nal da página feed para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₁₈₉ · pag.₁₄₈
Versão fi nal da página feed para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₁₉₀ · pag.₁₄₈
Versão fi nal da página feed para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₁₉₁ · pag.₁₄₉
Versão fi nal da página feed para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₁₉₂ · pag.₁₄₉
Versão fi nal da página feed para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)



382 

383

lista de figuraslista de figuras
fi gura ₁₉₃ · pag.₁₄₉
Versão fi nal da página feed para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₁₉₄ · pag.₁₅₁
Variações da interface da página pontos de interesse - categorização do 
portal Let’s Travel, desenhada de acordo com os princípios do Responsive 
Web Design (desktop, tablet e smartphone).
(da autora)

fi gura ₁₉₅ · pag.₁₅₂
Versão final da página pontos de interesse - categorização 
para desktop.
(da autora)

fi gura ₁₉₆ · pag.₁₅₃
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para desktop: 
secção "acomodações".
(da autora)

fi gura ₁₉₇ · pag.₁₅₄
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para desktop: 
secção "comida".
(da autora)

fi gura ₁₉₈ · pag.₁₅₅
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para desktop: 
secção "compras".
(da autora)

fi gura ₁₉₉ · pag.₁₅₆
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para desktop: 
secção "cultura".
(da autora)

fi gura ₂₀₀ · pag.₁₅₇
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para desktop: 
secção "cultura", seleção de sub-categoria.
(da autora)

fi gura ₂₀₁ · pag.₁₅₈
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para desktop: 
secção "desporto".
(da autora)

fi gura ₂₀₂ · pag.₁₅₉
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para desktop: 
secção "lazer".
(da autora)

fi gura ₂₀₃ · pag.₁₆₀
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para desktop: 
secção "pontos de referência".
(da autora)

fi gura ₂₀₄ · pag.₁₆₁
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para desktop: 
secção "religião".
(da autora)

fi gura ₂₀₅ · pag.₁₆₂
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para tablet 
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₂₀₆ · pag.₁₆₂
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para tablet 
(orientação vertical): secção "acomodações".
(da autora)

fi gura ₂₀₇ · pag.₁₆₃
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para tablet 
(orientação vertical): secção "comida".
(da autora)

fi gura ₂₀₈ · pag.₁₆₃
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para tablet 
(orientação vertical): secção "compras".
(da autora)

fi gura ₂₀₉ · pag.₁₆₄
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para tablet 
(orientação vertical): secção "cultura".
(da autora)

fi gura ₂₁₀ · pag.₁₆₄
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para tablet 
(orientação vertical): secção "cultura", seleção de sub-categoria.
(da autora)
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lista de figuraslista de figuras
fi gura ₂₁₁ · pag.₁₆₅
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para tablet 
(orientação vertical): secção "desporto".
(da autora)

fi gura ₂₁₂ · pag.₁₆₅
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para tablet 
(orientação vertical): secção "lazer".
(da autora)

fi gura ₂₁₃ · pag.₁₆₆
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para tablet 
(orientação vertical): secção "pontos de referência".
(da autora)

fi gura ₂₁₄ · pag.₁₆₆
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para tablet 
(orientação vertical): secção "religião".
(da autora)

fi gura ₂₁₅ · pag.₁₆₇
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para tablet 
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₂₁₆ · pag.₁₆₇
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para tablet 
(orientação horizontal): secção "acomodações".
(da autora)

fi gura ₂₁₇ · pag.₁₆₈
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para tablet 
(orientação horizontal): secção "comida".
(da autora)

fi gura ₂₁₈ · pag.₁₆₈
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para tablet 
(orientação horizontal): secção "compras".
(da autora)

fi gura ₂₁₉ · pag.₁₆₉
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para tablet 
(orientação horizontal): secção "cultura".
(da autora)

fi gura ₂₂₀ · pag.₁₆₉
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para tablet 
(orientação horizontal): secção "cultura", seleção de sub-categoria.
(da autora)

fi gura ₂₂₁ · pag.₁₇₀
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para tablet 
(orientação horizontal): secção "desporto".
(da autora)

fi gura ₂₂₂ · pag.₁₇₀
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para tablet 
(orientação horizontal): secção "lazer".
(da autora)

fi gura ₂₂₃ · pag.₁₇₁
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para tablet 
(orientação horizontal): secção "pontos de referência".
(da autora)

fi gura ₂₂₄ · pag.₁₇₁
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para tablet 
(orientação horizontal): secção "religião".
(da autora)

fi gura ₂₂₅ · pag.₁₇₂
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₂₂₆ · pag.₁₇₂
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação vertical): secção "acomodações".
(da autora)

fi gura ₂₂₇ · pag.₁₇₂ 
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação vertical): secção "comida".
(da autora)

fi gura ₂₂₈ · pag.₁₇₃
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação vertical): secção "cultura".
(da autora)
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lista de figuraslista de figuras
fi gura ₂₂₉ · pag.₁₇₃
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação vertical): secção "cultura", seleção de sub-categoria.
(da autora)

fi gura ₂₃₀ · pag.₁₇₃
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação vertical): secção "cultura", seleção de sub-categoria.
(da autora)

fi gura ₂₃₁ · pag.₁₇₄
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação vertical): secção "compras".
(da autora)

fi gura ₂₃₂ · pag.₁₇₄
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação vertical): secção "desporto".
(da autora)

fi gura ₂₃₃ · pag.₁₇₄
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação vertical): secção "lazer".
(da autora)

fi gura ₂₃₄ · pag.₁₇₅
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação vertical): secção "pontos de referência".
(da autora)

fi gura ₂₃₅ · pag.₁₇₅
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação vertical): secção "religião".
(da autora)

fi gura ₂₃₆ · pag.₁₇₅
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₂₃₇ · pag.₁₇₆
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₂₃₈ · pag.₁₇₆
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₂₃₉ · pag.₁₇₆
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₂₄₀ · pag.₁₇₇
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação horizontal): secção "acomodações".
(da autora)

fi gura ₂₄₁ · pag.₁₇₇
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação horizontal): secção "acomodações".
(da autora)

fi gura ₂₄₂ · pag.₁₇₇
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação horizontal): secção "comida".
(da autora)

fi gura ₂₄₃ · pag.₁₇₈
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação horizontal): secção "comida".
(da autora)

fi gura ₂₄₄ · pag.₁₇₈
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação horizontal): secção "compras".
(da autora)

fi gura ₂₄₅ · pag.₁₇₈
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação horizontal): secção "compras".
(da autora)

fi gura ₂₄₆ · pag.₁₇₉
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação horizontal): secção "cultura".
(da autora)
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lista de figuraslista de figuras
fi gura ₂₄₇ · pag.₁₇₉
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação horizontal): secção "cultura", seleção de sub-categoria.
(da autora)

fi gura ₂₄₈ · pag.₁₇₉
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação horizontal): secção "cultura", seleção de sub-categoria.
(da autora)

fi gura ₂₄₉ · pag.₁₈₀
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação horizontal): secção "desporto".
(da autora)

fi gura ₂₅₀ · pag.₁₈₀
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação horizontal): secção "lazer".

fi gura ₂₅₁ · pag.₁₈₀
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação horizontal): secção "lazer".

fi gura ₂₅₂ · pag.₁₈₁
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação horizontal): secção "pontos de referência".
(da autora)

fi gura ₂₅₃ · pag.₁₈₁
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação horizontal): secção "religião".
(da autora)

fi gura ₂₅₄ · pag.₁₈₁
Versão fi nal da página pontos de interesse - categorização para smartphone 
(orientação horizontal): secção "religião".
(da autora)

fi gura ₂₅₅ · pag.₁₈₃
Variações da interface da página ponto de interesse - descrição do portal 
Let’s Travel, desenhada de acordo com os princípios do Responsive Web 
Design (desktop, tablet e smartphone).
(da autora)

fi gura ₂₅₆ · pag.₁₈₄
Versão final da página ponto de interesse - descrição para desktop.
(da autora)

fi gura ₂₅₇ · pag.₁₈₅
Versão final da página ponto de interesse - descrição para desktop.
(da autora)

fi gura ₂₅₈ · pag.₁₈₆
Versão final da página ponto de interesse - descrição para desktop.
(da autora)

fi gura ₂₅₉ · pag.₁₈₇
Versão final da página ponto de interesse - descrição para desktop.
(da autora)

fi gura ₂₆₀ · pag.₁₈₈
Versão final da página ponto de interesse - descrição para desktop.
(da autora)

fi gura ₂₆₁ · pag.₁₈₉
Versão final da página ponto de interesse - descrição para desktop.
(da autora)

fi gura ₂₆₂ · pag.₁₉₀
Versão final da página ponto de interesse - descrição para tablet 
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₂₆₃ · pag.₁₉₀
Versão final da página ponto de interesse - descrição para tablet 
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₂₆₄ · pag.₁₉₁
Versão final da página ponto de interesse - descrição para tablet 
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₂₆₅ · pag.₁₉₁
Versão final da página ponto de interesse - descrição para tablet 
(orientação vertical).
(da autora)



390 

391

lista de figuraslista de figuras
fi gura ₂₆₆ · pag.₁₉₂
Versão final da página ponto de interesse - descrição para tablet 
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₂₆₇ · pag.₁₉₂
Versão final da página ponto de interesse - descrição para tablet 
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₂₆₈ · pag.₁₉₃
Versão final da página ponto de interesse - descrição para tablet 
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₂₆₉ · pag.₁₉₃
Versão final da página ponto de interesse - descrição para tablet 
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₂₇₀ · pag.₁₉₄
Versão final da página ponto de interesse - descrição para tablet 
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₂₇₁ · pag.₁₉₄
Versão final da página ponto de interesse - descrição para tablet 
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₂₇₂ · pag.₁₉₅
Versão fi nal da página ponto de interesse - descrição para smartphone
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₂₇₃ · pag.₁₉₅
Versão fi nal da página ponto de interesse - descrição para smartphone
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₂₇₄ · pag.₁₉₆
Versão fi nal da página ponto de interesse - descrição para smartphone
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₂₇₅ · pag.₁₉₆
Versão fi nal da página ponto de interesse - descrição para smartphone
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₂₇₆ · pag.₁₉₇
Versão fi nal da página ponto de interesse - descrição para smartphone
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₂₇₇ · pag.₁₉₇
Versão fi nal da página ponto de interesse - descrição para smartphone
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₂₇₈ · pag.₁₉₈
Versão fi nal da página ponto de interesse - descrição para smartphone
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₂₇₉ · pag.₁₉₈
Versão fi nal da página ponto de interesse - descrição para smartphone
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₂₈₀ · pag.₁₉₈
Versão fi nal da página ponto de interesse - descrição para smartphone
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₂₈₁ · pag.₁₉₉
Versão fi nal da página ponto de interesse - descrição para smartphone
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₂₈₂ · pag.₁₉₉
Versão fi nal da página ponto de interesse - descrição para smartphone
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₂₈₃ · pag.₁₉₉
Versão fi nal da página ponto de interesse - descrição para smartphone
(orientação horizontal).
(da autora)
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lista de figuraslista de figuras
fi gura ₂₈₄ · pag.₂₀₁
Variações da interface da página planear do portal Let’s Travel, desenhada de acor-
do com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).
(da autora)

fi gura ₂₈₅ · pag.₂₀₂
Versão final da página planear (passo "planear") para desktop.
(da autora)

fi gura ₂₈₆ · pag.₂₀₃
Versão final da página planear (passo "planear") para desktop.
(da autora)

fi gura ₂₈₇ · pag.₂₀₄
Versão fi nal da página planear (passo "selecionar poi's") para desktop.
(da autora)

fi gura ₂₈₈ · pag.₂₀₅
Versão fi nal da página planear (passo "selecionar poi's") para desktop.
(da autora)

fi gura ₂₈₉ · pag.₂₀₆
Versão fi nal da página planear (passo "selecionar poi's") para desktop.
(da autora)

fi gura ₂₉₀ · pag.₂₀₇
Versão fi nal da página planear (passo "organizar dia") para desktop.
(da autora)

fi gura ₂₉₁ · pag.₂₀₈
Versão fi nal da página planear (passo "organizar dia") para desktop.
(da autora)

fi gura ₂₉₂ · pag.₂₀₉
Versão fi nal da página planear (passo "fi nalizar") para desktop.
(da autora)

fi gura ₂₉₃ · pag.₂₁₀
Versão fi nal da página planear (passo "planear") para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₂₉₄ · pag.₂₁₀
Versão fi nal da página planear (passo "selecionar poi's") para tablet 
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₂₉₅ · pag.₂₁₁
Versão fi nal da página planear (passo "selecionar poi's") para tablet 
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₂₉₆ · pag.₂₁₁
Versão fi nal da página planear (passo "selecionar poi's") para tablet 
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₂₉₇ · pag.₂₁₂
Versão fi nal da página planear (passo "selecionar poi's") para tablet 
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₂₉₈ · pag.₂₁₂
Versão fi nal da página planear (passo "organizar dia") para tablet 
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₂₉₉ · pag.₂₁₃
Versão fi nal da página planear (passo "organizar dia") para tablet 
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₀₀ · pag.₂₁₃
Versão fi nal da página planear (passo "fi nalizar") para tablet 
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₀₁ · pag.₂₁₄
Versão fi nal da página planear (passo "planear") para tablet 
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₀₂ · pag.₂₁₄
Versão fi nal da página planear (passo "selecionar poi's") para tablet 
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₀₃ · pag.₂₁₅
Versão fi nal da página planear (passo "selecionar poi's") para tablet 
(orientação horizontal).
(da autora)
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lista de figuraslista de figuras
fi gura ₃₀₄ · pag.₂₁₅
Versão fi nal da página planear (passo "selecionar poi's") para tablet 
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₀₅ · pag.₂₁₆
Versão fi nal da página planear (passo "selecionar poi's") para tablet 
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₀₆ · pag.₂₁₆
Versão fi nal da página planear (passo "organizar dia") para tablet 
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₀₇ · pag.₂₁₇
Versão fi nal da página planear (passo "organizar dia") para tablet 
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₀₈ · pag.₂₁₇
Versão fi nal da página planear (passo "fi nalizar") para tablet 
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₀₉ · pag.₂₁₈
Versão fi nal da página planear (passo "planear") para smartphone
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₁₀ · pag.₂₁₈
Versão fi nal da página planear (passo "selecionar poi's") para smartphone
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₁₁ · pag.₂₁₈
Versão fi nal da página planear (passo "selecionar poi's") para smartphone
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₁₂ · pag.₂₁₉
Versão fi nal da página planear (passo "organizar dia") para smartphone
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₁₃ · pag.₂₁₉
Versão fi nal da página planear (passo "organizar dia") para smartphone
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₁₄ · pag.₂₁₉
Versão fi nal da página planear (passo "fi nalizar") para smartphone
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₁₅ · pag.₂₂₀
Versão fi nal da página planear (passo "planear") para smartphone
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₁₆ · pag.₂₂₀
Versão fi nal da página planear (passo "planear") para smartphone
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₁₇ · pag.₂₂₀
Versão fi nal da página planear (passo "planear") para smartphone
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₁₈ · pag.₂₂₁
Versão fi nal da página planear (passo "selecionar poi's") para smartphone
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₁₉ · pag.₂₂₁
Versão fi nal da página planear (passo "selecionar poi's") para smartphone
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₂₀ · pag.₂₂₁
Versão fi nal da página planear (passo "selecionar poi's") para smartphone
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₂₁ · pag.₂₂₂
Versão fi nal da página planear (passo "selecionar poi's") para smartphone
(orientação horizontal).
(da autora)
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lista de figuraslista de figuras
fi gura ₃₂₂ · pag.₂₂₂
Versão fi nal da página planear (passo "selecionar poi's") para smartphone
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₂₃ · pag.₂₂₂
Versão fi nal da página planear (passo "selecionar poi's") para smartphone
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₂₄ · pag.₂₂₃
Versão fi nal da página planear (passo "organizar dia") para smartphone
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₂₅ · pag.₂₂₃
Versão fi nal da página planear (passo "organizar dia") para smartphone
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₂₆ · pag.₂₂₃
Versão fi nal da página planear (passo "organizar dia") para smartphone
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₂₇ · pag.₂₂₄
Versão fi nal da página planear (passo "organizar dia") para smartphone
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₂₈ · pag.₂₂₄
Versão fi nal da página planear (passo "organizar dia") para smartphone
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₂₉ · pag.₂₂₄
Versão fi nal da página planear (passo "organizar dia") para smartphone
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₃₀ · pag.₂₂₅
Versão fi nal da página planear (passo "fi nalizar") para smartphone
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₃₁ · pag.₂₂₅
Versão fi nal da página planear (passo "fi nalizar") para smartphone
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₃₂ · pag.₂₂₅
Versão fi nal da página planear (passo "fi nalizar") para smartphone
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₃₃ · pag.₂₂₇
Variações da interface da página planeamentos do portal Let’s Travel, desenhada de 
acordo com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).
(da autora)

fi gura ₃₃₄ · pag.₂₂₈
Versão fi nal da página planeamentos para desktop.
(da autora)

fi gura ₃₃₅ · pag.₂₂₉
Versão fi nal da página planeamentos para desktop.
(da autora)

fi gura ₃₃₆ · pag.₂₃₀
Versão fi nal da página planeamentos para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₃₇ · pag.₂₃₀
Versão fi nal da página planeamentos para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₃₈ · pag.₂₃₁
Versão fi nal da página planeamentos para tablet (orientação horizontal).
(da autora)
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lista de figuraslista de figuras
fi gura ₃₃₉ · pag.₂₃₁
Versão fi nal da página planeamentos para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₄₀ · pag.₂₃₂
Versão fi nal da página planeamentos para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₄₁ · pag.₂₃₂
Versão fi nal da página planeamentos para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₄₂ · pag.₂₃₂
Versão fi nal da página planeamentos para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₄₃ · pag.₂₃₃
Versão fi nal da página planeamentos para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₄₄ · pag.₂₃₃
Versão fi nal da página planeamentos para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₄₅ · pag.₂₃₃
Versão fi nal da página planeamentos para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₄₆ · pag.₂₃₅
Variações da interface da página plano de viagem do portal Let’s Travel, desenhada de 
acordo com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).
(da autora)

fi gura ₃₄₇ · pag.₂₃₆
Versão fi nal da página plano de viagem para desktop.
(da autora)

fi gura ₃₄₈ · pag.₂₃₇
Versão fi nal da página plano de viagem para desktop.
(da autora)

fi gura ₃₄₉ · pag.₂₃₈
Versão fi nal da página plano de viagem para desktop.
(da autora)

fi gura ₃₅₀ · pag.₂₃₉
Versão fi nal da página plano de viagem para desktop.
(da autora)

fi gura ₃₅₁ · pag.₂₄₀
Versão fi nal da página plano de viagem para desktop.
(da autora)

fi gura ₃₅₂ · pag.₂₄₁
Versão fi nal da página plano de viagem para desktop.
(da autora)

fi gura ₃₅₃ · pag.₂₄₂
Versão fi nal da página plano de viagem para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₅₄ · pag.₂₄₂
Versão fi nal da página plano de viagem para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₅₅ · pag.₂₄₃
Versão fi nal da página plano de viagem para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₅₆ · pag.₂₄₃
Versão fi nal da página plano de viagem para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₅₇ · pag.₂₄₄
Versão fi nal da página plano de viagem para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₅₈ · pag.₂₄₄
Versão fi nal da página plano de viagem para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₅₉ · pag.₂₄₅
Versão fi nal da página plano de viagem para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₆₀ · pag.₂₄₅
Versão fi nal da página plano de viagem para tablet (orientação horizontal).
(da autora)
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lista de figuraslista de figuras
fi gura ₃₆₁ · pag.₂₄₆
Versão fi nal da página plano de viagem para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₆₂ · pag.₂₄₆
Versão fi nal da página plano de viagem para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₆₃ · pag.₂₄₆
Versão fi nal da página plano de viagem para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₆₄ · pag.₂₄₇
Versão fi nal da página plano de viagem para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₆₅ · pag.₂₄₇
Versão fi nal da página plano de viagem para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₆₆ · pag.₂₄₇
Versão fi nal da página plano de viagem para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₆₇ · pag.₂₄₈
Versão fi nal da página plano de viagem para smartphone 
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₆₈ · pag.₂₄₈
Versão final da página plano de viagem para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₆₉ · pag.₂₄₈
Versão final da página plano de viagem para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₇₀ · pag.₂₄₉
Versão final da página plano de viagem para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₇₁ · pag.₂₄₉
Versão final da página plano de viagem para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₇₂ · pag.₂₄₉
Versão final da página plano de viagem para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₇₃ · pag.₂₅₁
Variações da interface da página wishlist do portal Let’s Travel, desenhada de acor-
do com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).
(da autora)

fi gura ₃₇₄ · pag.₂₅₂
Versão fi nal da página wishlist para desktop.
(da autora)

fi gura ₃₇₅ · pag.₂₅₃
Versão fi nal da página wishlist para desktop.
(da autora)

fi gura ₃₇₆ · pag.₂₅₄
Versão fi nal da página wishlist para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₇₇ · pag.₂₅₄
Versão fi nal da página wishlist para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₇₈ · pag.₂₅₅
Versão fi nal da página wishlist para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₇₉ · pag.₂₅₅
Versão fi nal da página wishlist para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₈₀ · pag.₂₅₆
Versão fi nal da página wishlist para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₈₁ · pag.₂₅₆
Versão fi nal da página wishlist para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₈₂ · pag.₂₅₆
Versão fi nal da página wishlist para smartphone (orientação vertical).
(da autora)
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lista de figuraslista de figuras
fi gura ₃₈₃ · pag.₂₅₇
Versão fi nal da página wishlist para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₈₄ · pag.₂₅₇
Versão fi nal da página wishlist para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₈₅ · pag.₂₅₇
Versão fi nal da página wishlist para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₈₆ · pag.₂₅₉
Variações da interface da página perfil do utilizador do portal Let’s Travel, desenhada de 
acordo com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).
(da autora)

fi gura ₃₈₇ · pag.₂₆₀
Versão fi nal da página perfi l do utilizador para desktop.
(da autora)

fi gura ₃₈₈ · pag.₂₆₁
Versão fi nal da página perfi l do utilizador para desktop.
(da autora)

fi gura ₃₈₉ · pag.₂₆₂
Versão fi nal da página perfi l do utilizador para desktop.
(da autora)

fi gura ₃₉₀ · pag.₂₆₃
Versão fi nal da página perfi l do utilizador para desktop.
(da autora)

fi gura ₃₉₁ · pag.₂₆₄
Versão fi nal da página perfi l do utilizador para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₉₂ · pag.₂₆₄
Versão fi nal da página perfi l do utilizador para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₉₃ · pag.₂₆₅
Versão fi nal da página perfi l do utilizador para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₉₄ · pag.₂₆₅
Versão fi nal da página perfi l do utilizador para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₉₅ · pag.₂₆₆
Versão fi nal da página perfi l do utilizador para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₉₆ · pag.₂₆₆
Versão fi nal da página perfi l do utilizador para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₃₉₇ · pag.₂₆₇
Versão fi nal da página perfi l do utilizador para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₉₈ · pag.₂₆₇
Versão fi nal da página perfi l do utilizador para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₃₉₉ · pag.₂₆₇
Versão fi nal da página perfi l do utilizador para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₀₀ · pag.₂₆₈
Versão final da página perfil do utilizador para smartphone (orientaçãohorizontal).
(da autora)

fi gura ₄₀₁ · pag.₂₆₈
Versão final da página perfil do utilizador para smartphone (orientaçãohorizontal).
(da autora)

fi gura ₄₀₂ · pag.₂₆₈
Versão final da página perfil do utilizador para smartphone (orientaçãohorizontal).
(da autora)
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lista de figuraslista de figuras
fi gura ₄₀₃ · pag.₂₆₉
Versão final da página perfil do utilizador para smartphone (orientaçãohorizontal).
(da autora)

fi gura ₄₀₄ · pag.₂₆₉
Versão final da página perfil do utilizador para smartphone (orientaçãohorizontal).
(da autora)

fi gura ₄₀₅ · pag.₂₆₉
Versão final da página perfil do utilizador para smartphone (orientaçãohorizontal).
(da autora)

fi gura ₄₀₆ · pag.₂₇₁
Variações da interface da página editar perfi l do portal Let’s Travel, dese-
nhada de acordo com os princípios do Responsive Web Design (desktop, 
tablet e smartphone).
(da autora)

fi gura ₄₀₇ · pag.₂₇₂
Versão fi nal da página editar perfi l para desktop.
(da autora)

fi gura ₄₀₈ · pag.₂₇₃
Versão fi nal da página editar perfi l para desktop.
(da autora)

fi gura ₄₀₉ · pag.₂₇₄
Versão fi nal da página editar perfi l para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₁₀ · pag.₂₇₄
Versão fi nal da página editar perfi l para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₁₁ · pag.₂₇₅
Versão fi nal da página editar perfi l para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₁₂ · pag.₂₇₅
Versão fi nal da página editar perfi l para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₁₃ · pag.₂₇₆
Versão fi nal da página editar perfi l para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₁₄ · pag.₂₇₆
Versão fi nal da página editar perfi l para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₁₅ · pag.₂₇₆
Versão fi nal da página editar perfi l para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₁₆ · pag.₂₇₇
Versão fi nal da página editar perfi l para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₁₇ · pag.₂₇₇
Versão fi nal da página editar perfi l para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₁₈ · pag.₂₇₇
Versão fi nal da página editar perfi l para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₁₉ · pag.₂₇₉
Variações da interface da página amigos do portal Let’s Travel, desenhada 
de acordo com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet 
e smartphone).
(da autora)

fi gura ₄₂₀ · pag.₂₈₀
Versão fi nal da página amigos para desktop.
(da autora)

fi gura ₄₂₁ · pag.₂₈₁
Versão fi nal da página amigos para desktop.
(da autora)

fi gura ₄₂₂ · pag.₂₈₂
Versão fi nal da página amigos para tablet (orientação vertical).
(da autora)
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lista de figuraslista de figuras
fi gura ₄₂₃ · pag.₂₈₂
Versão fi nal da página amigos para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₂₄ · pag.₂₈₃
Versão fi nal da página amigos para tablet (orientação  horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₂₅ · pag.₂₈₃
Versão fi nal da página amigos para tablet (orientação  horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₂₆ · pag.₂₈₄
Versão fi nal da página amigos para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₂₇ · pag.₂₈₄
Versão fi nal da página amigos para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₂₈ · pag.₂₈₄
Versão fi nal da página amigos para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₂₉ · pag.₂₈₅
Versão fi nal da página amigos para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₃₀ · pag.₂₈₅
Versão fi nal da página amigos para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₃₁ · pag.₂₈₅
Versão fi nal da página amigos para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₃₂ · pag.₂₈₇
Variações da interface da página pesquisa do portal Let’s Travel, desenhada de acordo 
com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).
(da autora)

fi gura ₄₃₃ · pag.₂₈₈
Versão fi nal da página pesquisa para desktop.
(da autora)

fi gura ₄₃₄ · pag.₂₈₉
Versão fi nal da página pesquisa para desktop.
(da autora)

fi gura ₄₃₅ · pag.₂₉₀
Versão fi nal da página pesquisa para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₃₆ · pag.₂₉₀
Versão fi nal da página pesquisa para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₃₇ · pag.₂₉₁
Versão fi nal da página pesquisa para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₃₈ · pag.₂₉₁
Versão fi nal da página pesquisa para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₃₉ · pag.₂₉₂
Versão fi nal da página pesquisa para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₄₀ · pag.₂₉₂
Versão fi nal da página pesquisa para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₄₁ · pag.₂₉₃
Versão fi nal da página pesquisa para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₄₂ · pag.₂₉₃
Versão fi nal da página pesquisa para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₄₃ · pag.₂₉₃
Versão fi nal da página pesquisa para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₄₄ · pag.₂₉₅
Variações da interface da página sobre do portal Let’s Travel, desenhada de acordo 
com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).
(da autora)
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lista de figuraslista de figuras
fi gura ₄₄₅ · pag.₂₉₆
Versão fi nal da página sobre para desktop.
(da autora)

fi gura ₄₄₆ · pag.₂₉₇
Versão fi nal da página sobre para desktop.
(da autora)

fi gura ₄₄₇ · pag.₂₉₈
Versão fi nal da página sobre para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₄₈ · pag.₂₉₈
Versão fi nal da página sobre para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₄₉ · pag.₂₉₉
Versão fi nal da página sobre para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₅₀ · pag.₂₉
Versão fi nal da página sobre para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₅₁ · pag.₃₀₀
Versão fi nal da página sobre para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₅₂ · pag.₃₀₀
Versão fi nal da página sobre para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₅₃ · pag.₃₀₁
Versão fi nal da página sobre para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₅₄ · pag.₃₀₁
Versão fi nal da página sobre para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₅₅ · pag.₃₀₁
Versão fi nal da página sobre para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₅₆ · pag.₃₀₃
Variações da interface da página quem somos do portal Let’s Travel, desenhada de 
acordo com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).
(da autora)

fi gura ₄₅₇ · pag.₃₀₄
Versão fi nal da página quem somos para desktop.
(da autora)

fi gura ₄₅₈ · pag.₃₀₅
Versão fi nal da página quem somos para desktop.
(da autora)

fi gura ₄₅₉ · pag.₃₀₆
Versão fi nal da página quem somos para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₆₀ · pag.₃₀₆
Versão fi nal da página quem somos para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₆₁ · pag.₃₀₇
Versão fi nal da página quem somos para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₆₂ · pag.₃₀₇
Versão fi nal da página quem somos para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₆₃ · pag.₃₀₈
Versão fi nal da página quem somos para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₆₄ · pag.₃₀₈
Versão fi nal da página quem somos para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₆₅ · pag.₃₀₉
Versão fi nal da página quem somos para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₆₆ · pag.₃₀₉
Versão fi nal da página quem somos para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)



410 

411

lista de figuraslista de figuras
fi gura ₄₆₇ · pag.₃₀₉
Versão fi nal da página quem somos  para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₆₈ · pag.₃₁₁
Variações da interface da página contactos do portal Let’s Travel, desenhada de acordo 
com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).
(da autora)

fi gura ₄₆₉ · pag.₃₁₂
Versão fi nal da página contactos para desktop.
(da autora)

fi gura ₄₇₀ · pag.₃₁₃
Versão fi nal da página contactos para desktop.
(da autora)

fi gura ₄₇₁ · pag.₃₁₄
Versão fi nal da página contactos para desktop.
(da autora)

fi gura ₄₇₂ · pag.₃₁₅
Versão fi nal da página contactos para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₇₃ · pag.₃₁₅
Versão fi nal da página contactos para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₇₄ · pag.₃₁₆
Versão fi nal da página contactos para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₇₅ · pag.₃₁₆
Versão fi nal da página contactos para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₇₆ · pag.₃₁₇
Versão fi nal da página contactos para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₇₇ · pag.₃₁₇
Versão fi nal da página contactos para smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₇₈ · pag.₃₁₇
Versão fi nal da página contactos para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₇₉ · pag.₃₁₈
Versão fi nal da página contactos para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₈₀ · pag.₃₁₈
Versão fi nal da página contactos para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₈₁ · pag.₃₁₈
Versão fi nal da página contactos para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₈₂ · pag.₃₁₉
Versão fi nal da página contactos para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₈₃ · pag.₃₁₉
Versão fi nal da página contactos para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₈₄ · pag.₃₁₉
Versão fi nal da página contactos para smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₈₅ · pag.₃₂₁
Variações da interface sem login do portal Let’s Travel, desenhada de acordo 
com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).
(da autora)

fi gura ₄₈₆ · pag.₃₂₂
Design pattern callendar picker na página home para desktop.
(da autora)

fi gura ₄₈₇ · pag.₃₂₃
Design pattern callendar picker na página home para desktop.
(da autora)

fi gura ₄₈₈ · pag.₃₂₄
Caixa de pesquisa pendente na versão tablet (orientação vertical).
(da autora)
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lista de figuraslista de figuras
fi gura ₄₈₉ · pag.₃₂₅
Design pattern callendar picker na página home para tablet 
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₉₀ · pag.₃₂₅
Design pattern callendar picker na página home para tablet 
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₉₁ · pag.₃₂₆
Caixa de pesquisa pendente na versão tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₉₂ · pag.₃₂₇
Design pattern callendar picker na página home para tablet 
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₉₃ · pag.₃₂₇
Design pattern callendar picker na página home para tablet 
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₉₄ · pag.₃₂₈
Design pattern side draw na barra de navegação para smartphone 
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₉₅ · pag.₃₂₈
Caixa de pesquisa pendente na versão tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₉₆ · pag.₃₂₉
Design pattern callendar picker na página home para tablet 
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₉₇ · pag.₃₂₉
Design pattern callendar picker na página home para tablet  
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₄₉₈ · pag.₃₃₀
Design pattern side draw na barra de navegação para smartphone 
(orientação  horizontal).
(da autora)

fi gura ₄₉₉ · pag.₃₃₀
Caixa de pesquisa pendente na versão tablet (orientação  horizontal).
(da autora)

fi gura ₅₀₀ · pag.₃₃₁
Design pattern callendar picker na página home para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₅₀₁ · pag.₃₃₁
Design pattern callendar picker na página home para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₅₀₂ · pag.₃₃₃
Variações da interface com login do portal Let’s Travel, desenhada de acordo 
com os princípios do Responsive Web Design (desktop, tablet e smartphone).
(da autora)

fi gura ₅₀₃ · pag.₃₃₄
Menu pendente "utilizador" na barra da navegação da interface, para desktop.
(da autora)

fi gura ₅₀₄ · pag.₃₃₅
Menu pendente "notifi cações" na barra da navegação da interface, para desktop.
(da autora)

fi gura ₅₀₅ · pag.₃₃₆
Menu pendente "explorar" na barra da navegação da interface, para desktop.
(da autora)

fi gura ₅₀₆ · pag.₃₃₇
Menu pendente "wishlist" na barra da navegação da interface, para desktop.
(da autora)

fi gura ₅₀₇ · pag.₃₃₈
Menu pendente "pedidos de amizade" na barra da navegação da interface, 
para desktop.
(da autora)
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lista de figuraslista de figuras
fi gura ₅₀₈ · pag.₃₃₉
Menu pendente "utilizador" na barra da navegação da interface, para tablet 
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₅₀₉ · pag.₃₃₉
Menu pendente "notifi cações" na barra da navegação da interface, para tablet 
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₅₁₀ · pag.₃₄₀
Menu pendente "explorar" na barra da navegação da interface, para tablet 
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₅₁₁ · pag.₃₄₀
Menu pendente "wishlist" na barra da navegação da interface, para tablet 
(orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₅₁₂ · pag.₃₄₁
Menu pendente "pedidos de amizade" na barra da navegação da interface, 
para tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₅₁₃ · pag.₃₄₁
Caixa de pesquisa pendente na versão tablet (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₅₁₄ · pag.₃₄₂
Menu pendente "utilizador" na barra da navegação da interface, para tablet 
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₅₁₅ · pag.₃₄₂
Menu pendente "notifi cações" na barra da navegação da interface, para tablet 
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₅₁₆ · pag.₃₄₃
Menu pendente "explorar" na barra da navegação da interface, para tablet 
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₅₁₇ · pag.₃₄₃
Menu pendente "wishlist" na barra da navegação da interface, para tablet 
(orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₅₁₈ · pag.₃₄₄
Menu pendente "pedidos de amizade" na barra da navegação da interface, 
para tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₅₁₉ · pag.₃₄₄
Caixa de pesquisa pendente na versão tablet (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₅₂₀ · pag.₃₄₅
Design pattern side draw, que apresenta o menu "utilizador" na versão 
smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₅₂₁ · pag.₃₄₅
Design pattern side draw, que apresenta o menu "notifi cações" na 
versão smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₅₂₂ · pag.₃₄₆
Design pattern side draw, que apresenta o menu "explorar" na versão 
smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₅₂₃ · pag.₃₄₆
Design pattern side draw, que apresenta o menu "wishlist" na versão 
smartphone (orientação vertical).
(da autora)



lista de figuras
fi gura ₅₂₄ · pag.₃₄₇
Design pattern side draw, que apresenta o menu "pedidos de amizade" 
na versão smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₅₂₅ · pag.₃₄₇
Caixa de pesquisa pendente na versão smartphone (orientação vertical).
(da autora)

fi gura ₅₂₆ · pag.₃₄₈
Design pattern side draw, que apresenta o menu "utilizador" na versão 
smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₅₂₇ · pag.₃₄₈
Design pattern side draw, que apresenta o menu "notifi cações" na 
versão smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₅₂₈ · pag.₃₄₈
Design pattern side draw, que apresenta o menu "explorar" na versão 
smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₅₂₉ · pag.₃₄₉
Design pattern side draw, que apresenta o menu "wishlist" na versão 
smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₅₃₀ · pag.₃₄₉
Design pattern side draw, que apresenta o menu "pedidos de amizade" 
na versão smartphone (orientação horizontal).
(da autora)

fi gura ₅₃₁ · pag.₃₄₉
Caixa de pesquisa pendente na versão smartphone (orientação horizontal).
(da autora)
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Lista de Siglas
esad
Escola Superior de Artes e Design, Matosinhos.

isep 
Instituto Superior de Engenharia do Porto.

gecad
Grupo de Investigação em Engenharia do Conhecimento e Apoio à Decisão.

poi's
Points of interest - pontos de interesse.
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Versão Digital



Let’s Travel
interface de uma plataforma turística 

projeto de mestrado
design de comunicação

mestranda
daniela maria pinto pereira

orientador
elias augusto ferreira da silva marques

co-orientadora
ana lúcia pinto duque

Design Gráfi co

capa
daniela pereira
diogo lopes
elias marques

paginação
daniela pereira
diogo lopes
elias marques

tipografi a
estilo · estilo script · estilo text
ds type foundry 

software
adobe illustrator cc 2014
adobe indesign cc 2014
adobe photoshop cc 2014

julho 2015


