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 Vários desenvolvimentos têm sido verificados, recentemente, 

em áreas como os sistemas de recomendação, desenvolvimento 

Web, redes sociais, concepção de interfaces e sistemas de 

informação geográfica. Conjugá-los pode proporcionar uma 

experiência superior à soma das suas contribuições no que diz 

respeito à satisfação do utilizador. Este artigo oferece uma 

discussão da aplicação do conjunto destas inovações ao e-tourism, 

mais concretamente na construção de uma plataforma Web de 

informação geográfica que possa ser adaptada a qualquer região 

turística. Como caso de estudo mostra-se também a sua utilização 

na Região do Douro. A plataforma Web construída como proof of 

concept agrega informação geográfica proveniente de fontes 

dispersas e heterogéneas, compreendendo eventos, notícias, rotas 

e pontos de interesse (POI). Esta plataforma contempla ainda um 

motor de recomendações e conta adicionalmente com a 

possibilidade dos utilizadores poderem contribuir conteúdos 

como parte da comunidade, acabando por formar uma mini-rede 

social. 

e-Turismo; Sistemas de Informação Geográfica; Sistema de 

Recomendações; Contextualização espacial; Web; Redes Sociais 

I. INTRODUÇÃO 

Portugal é um país rico em atracções naturais e património 

histórico, que constituem a base do turismo deste país, 

representando uma grande fatia do Produto Interno Bruto 

(14.4%) e empregando cerca de 18.8% do total da população 

(dados de 2010) [18]. O turismo regional representa um seu 

subconjunto, que normalmente tende a ser negligenciado 

embora constitua um mercado em grande crescimento. Em 

Portugal, existe um forte esforço económico e governamental 

para divulgar as riquezas de interesse turístico das regiões, 

como é exemplo a campanha Vá Para Fora Cá Dentro. A 

conjugação com as tecnologias actuais permite desenvolver 

essas regiões através da fácil divulgação dos seus bens e 

serviços. Assim, uma plataforma Web direccionada para o 

turismo deve prestar o melhor serviço ao utilizador fornecendo 

e evidenciando informações que podem ser do seu interesse, 

recorrendo a mecanismos de recomendação. A plataforma 

apresentada neste artigo pretende ver integrada todas as 

funcionalidades que podem ser necessárias para a planificação 

e execução de uma viagem e respectivo trajecto, assim como a 

exportação e partilha das informações relativas às viagens e 

POI nas redes sociais.  

O presente documento começa por apresentar algumas das 

soluções que actualmente estão disponíveis nos diversos 

domínios abordados por este trabalho; de seguida, debruça-se 

sobre o sistema idealizado, especificamente nos vários 

módulos em que se divide; por fim, elabora sobre uma 

implementação prática do mesmo: o portal turístico da Região 

do Douro. 

II. TRABALHO RELACIONADO 

A temática dos portais Web para o turismo tem sido 

abordada em diversos trabalhos. Em [17], as viagens e o 

turismo são ilustrados como e-commerce com a capacidade de 

alterar a estrutura do sector e criar novas oportunidades de 

negócio. [6] e [10] concordam com os problemas comuns 

relacionados com os sistemas de recomendação, e abordam 

algumas etapas de desenvolvimento dos mesmos. Abordam 

também o estado da arte em serviços de turismo 

personalizado, técnicas de modelação, personalização e 

contexto com as preferências e necessidades de cada 

utilizador, discutindo também algumas melhorias realizadas 

sobre este tipo de processos. Em [7], os autores debatem 

diferentes tecnologias de recomendação e apresentam alguns 

modelos de negócio, dando também algumas sugestões sobre a 

aplicação destes. O trabalho [19] apresenta uma solução de 

filtragem colaborativa aplicada a informações e serviços 

turísticos. Com base nesse pressuposto, [8] propõe um sistema 

de recomendação baseado no aconselhamento de um guia 

turístico, utilizando classificações dadas por utilizadores 

registados que avaliam vários POI. Uma abordagem 

alternativa à concepção de sistemas de recomendação é 

proposta em [1]; neste trabalho, os autores reconhecem que 

este tipo de sistemas deve levar em consideração os 

conhecimentos de base ontológica. Em [14], o e-tourism é 

suportado por uma aplicação de planeamento e recomendação 

onde os utilizadores são auxiliados no processo de 



organização da sua agenda de actividades turísticas. Esta 

aplicação oferece algumas sugestões com base na demografia 

dos utilizadores, visitas anteriores e preferências seleccionadas 

para a visita actual. A construção da agenda considera 

características temporais, bem como restrições impostas pelo 

utilizador, distinguindo-se por permitir um plano totalmente 

executável no período seleccionado. Em [11] é exposto um 

conceito para o desenvolvimento de portais inteligentes 

focalizados no e-tourism; os autores apresentam uma infra-

estrutura de suporte e indicam alguns factores e estratégias 

viáveis que podem melhorar a satisfação do turista. [9] 

apresenta uma metodologia para o design da interface aplicada 

a portais Web de turismo que acrescenta a possibilidade da sua 

personalização, com base no suporte da Web Semântica e na 

utilização de Web Usage Mining, a fim de ajudar o utilizador a 

explorar um determinado espaço de informação. Quanto a 

sistemas multi-agente, foi utilizado por [2] para obtenção, 

armazenamento e filtragem de informação turística. Algumas 

características dos agentes, tais como cooperação, negociação, 

aprendizagem, planeamento e partilha de conhecimento são 

utilizadas para atingir os propósitos apresentados. As 

informações recolhidas são então processadas de forma a 

alcançar uma solução genérica para apresentação ao utilizador, 

para que este possa fazer a sua avaliação. [12] acaba por 

explorar consultas sobre bases de dados espaciais, também 

conhecidas como Trip Planning Query. Alguns algoritmos são 

utilizados para este fim com diferentes heurísticas e 

apropriados a conjuntos de dados com diferentes dimensões. A 

base dos algoritmos apresentados tem como variáveis de 

entrada os pontos inicial e final, e o cálculo de rotas entre 

estes. A sugestão para o utilizador é operada utilizando 

categorias existentes, nas quais um ponto é escolhido para ser 

utilizado como sugestão para o utilizador. 

Outra área que tem sido alvo de numerosos estudos é a da 

visualização de informação sobre mapas e a resolução dos 

vários problemas relacionados. Edwardes et al. [5] 

debruçam-se sobre cinco operadores de generalização como 

forma de reduzir o excesso de ícones sobre o mapa, sendo de 

destaque a agregação e a tipificação. Tidwell [15] discute 

maneiras de exibir informação complexa, sugerindo design 

patterns como overview plus detail, datatips, queries 

dinâmicas, data brushing e local zooming, que têm larga 

aplicação na visualização de dados geoespaciais. 

Em suma, os trabalhos apresentados permitem inferir que 

existem alguns esforços no desenvolvimento de soluções 

pontuais para o turismo em geral. No entanto, não existe uma 

solução integrada para a execução dos diversos serviços 

apresentados e adaptável a qualquer região com potencial 

turístico. 

III. PLATAFORMA WEB DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

PARA O TURISMO 

O trabalho de planificação da plataforma começou por 

tentar conjugar a clássica diposição de informção sob a forma 

alfanumérica tradicional (com texto, fotos e hiperligações) 

com uma aplicação geográfica inovadora. Embora os dados 

mais essenciais sejam acessíveis de ambas as maneiras, cada 

uma dá ênfase a aspectos diferentes, sendo comutáveis em 

qualquer altura. 

O acesso à informação acaba por ser possível através de 

dois vectores, geográfico e de tipo de conteúdos, permitindo 

assim uma grande flexibilidade na selecção; descobrir POI do 

tipo hotel especificamente na área de Vila Real torna-se uma 

operação natural e intuitiva. 

Na aplicação geográfica, o utilizador pode ir explorando a 

região, visualizando os vários POI e seleccionando aqueles 

que quer que façam parte da sua viagem. À medida que a for 

construíndo, vão-lhe sendo sugeridos pontos de interesse, que 

são determinados através de um motor de recomendações 

apenso ao sistema. 

Para implementar todas estas funcionalidades, a plataforma 

encontra-se estruturada numa série de módulos, conjugando os 

conteúdos na base de dados com interacção que o utilizador 

faz com o mapa; é ainda possível a submissão de 

contribuições por parte do utilizador, seja sob a forma de 

comentários, como de elementos multimédia (fotos, vídeos, 

…). Existe ainda interconectividade com as principais redes 

sociais, permitindo partilha e divulgação. O projecto acaba 

assim por ter a arquitectura apresentada na Figura 1. 

 

Fig. 1. Visão Geral do Fluxograma da Plataforma 

A. Pesquisa e Recuperação de Informação Geográfica 

Dado o carácter turístico desta plataforma, a informação 

presente deve ser tratada para ser apresentada de forma 

conveniente e adaptada individualmente a cada utilizador. 

Pretende-se que seja assim uma ferramenta que facilite a 

pesquisa e ajude o potencial visitante a encontrar POI da 

região que sejam relevantes. Por este motivo, considerou-se 

essencial que as preferências do utilizador afectem os 

resultados da pesquisa espacial.  

À medida que o mapa é manipulado através de pan e 

zoom, é transferida da base de dados somente informação 

relativa à parte visível do mapa; esta tem o propósito de 

posicionar ícones no mapa nas coordenadas respectivas e 

numa listagem associada, havendo sincronização entre estes 

dois elementos da interface. A título de exemplo, se o 

utilizador seleccionar um ícone no mapa, a entrada 

correspondente na listagem é destacada visualmente e vice-

versa, basicamente implementando o design pattern que 

Tidwell [15] apelida de data brushing. 



A entrada destacada na listagem é também acrescida de 

mais opções (trata-se do design pattern que Tidwell [15] 

chama de local zooming), é possível saltar directamente para a 

página informativa relativa ao ponto de interesse, havendo 

uma minimização do mapa e sendo carregada a página textual 

do POI via AJAX
1
; neste estado, o mapa surge somente 

centrado no ponto de interesse seleccionado, sem mais 

conteúdo. O utilizador pode maximizar e minimizar a 

aplicação geográfica a qualquer momento, de maneira a 

permitir a visualização das informações geográfica e textual, 

servindo o propósito da aplicação geográfica ser uma ponte de 

acesso a outros conteúdos e funcionalidades do site. 

Para facilitar a pesquisa dos POI foi concebido um 

elemento de filtragem dos pontos listados que permite ao 

utilizador a especificação de uma substring que restringe a 

vizualização àqueles elementos que a contenham, deixando os 

restantes de serem vizualizados. Como se pretende que em 

qualquer momento a listagem esteja sincronizada com as 

representações do mapa, a visibilidade dos ícones é também 

actualizada de acordo com o novo conteúdo da listagem. 

De forma a oferecer uma maior usabilidade do mapa 

principal, nomeadamente no que diz respeito à quantidade de 

informação representada, existe um pré-processamento desta 

informação no lado do servidor, sendo aplicados alguns 

operadores de generalização: tipificação homogénea e 

heterogénea [5]. A separação espacial dos POI e selecção 

individual de cada um exige neste caso o aumento do nível de 

zoom do mapa. Todas estas funcionalidades permitem, em 

conjunto, facilitar a utilização, pesquisa de informação e 

navegação da plataforma, de forma a reutilizar design patterns 

encontrados noutras aplicações de outros domínios distintos. 

B. Sistema de Recomendações 

Um potencial turista ao explorar um espaço geográfico 

desconhecido, ou mal conhecido, é confrontado com a tarefa 

de decidir o que ver, o que fazer, onde dormir, etc. Com a 

intenção de proporcionar um meio tecnológico que preste 

assistência a este processo, foi pensado um mecanismo de 

recomendações, que funciona de forma dinâmica e 

personalizada.  

Os POI encontram-se classificados por pilares e 

actividades, e para cada um deles, o utilizador tem a opção de 

exprimir o seu nível de interesse. Esta selecção afecta não só a 

visualização das categorias seleccionadas mas também os 

respectivos pontos de interesse. Para que os pontos sejam 

convenientemente seleccionados em função do perfil do 

utilizador, existe um mecanismo que permite ordená-los e 

atribuir um determinado grau de relevância a cada um deles. 

Existem três níveis de relevância, designadamente, relevância 

local, relevância regional e classificação dos utilizadores. 

Sendo que a relevância local refere-se à classificação atribuída 

dentro de uma determinada região administrativa, a relevância 

regional refere-se à classificação atribuída aos pontos da 

região na sua totalidade, e a classificação dos utilizadores 
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baseia-se na atribuição de maior relevância aos POI pela 

comunidade. Deste modo a opinião de um grupo de 

utilizadores pode influenciar a dinâmica de apresentação do 

ponto de interesse a outros com perfil semelhante.  

Outro ponto importante, patente no modelo de negócio da 

plataforma, permite que um POI seja salientado (a negrito e 

entre os primeiros resultados, por exemplo) mediante um 

contrato publicitário. A pesquisa pode ser refinada 

manualmente pela selecção de categorias e subcategorias, 

através da interface da aplicação geográfica. Em todos os 

casos é garantida a persistência das preferências do utilizador. 

Algumas melhorias que o módulo de recomendação pode 

adoptar são discutidas em alguns trabalhos relacionados com 

este assunto, nomeadamente [1] e [2], que exploram sistemas 

semelhantes cuja utilização se baseia em ontologias com os 

mesmos propósitos deste sistema. 

C. Planeamento de viagens 

Tradicionalmente, o planeamento de viagens envolve as 

decisões tomadas pelos turistas para explorar uma determinada 

área sem que, em geral, tenham qualquer conhecimento prévio 

da mesma. O desenvolvimento tecnológico tem facilitado não 

só a mobilidade humana, mas também a definição de várias 

soluções para auxiliar o planeamento de viagens, notificação 

de eventos, serviços baseados na localização e outras tarefas 

relacionadas [13]. A plataforma considera as preferências do 

utilizador, assim como as escolhas de outros utilizadores com 

selecções semelhantes para alimentar o sistema de 

recomendações e, por consequência, ajudar o utilizador a 

elaborar a melhor viagem de acordo com as suas preferências. 

As funcionalidades previstas para este módulo facilitam o 

processo de planeamento e visualização das opções do 

utilizador e trazem mais-valias para o turismo regional. Assim, 

na aplicação geográfica foi estabelecido o conceito «A Minha 

Viagem», baseado no design pattern que Toxboe [16] 

denomina de carrinho de compras. A navegação sobre a 

aplicação geográfica e consequente visualização dos POI 

permite a configuração de uma viagem pela adição 

progressiva de itens que vão sendo escolhidos. Estes podem 

ser reordenados conforme a intenção do utilizador e a rota 

final é mostrada sobre o mapa de forma interactiva. A rota 

seleccionada é analisada de forma a que o sistema crie 

sugestões de POI na proximidade do trajecto, tal como foi 

descrito na secção anterior. Adicionalmente a rota pode ser 

editada interactivamente através de drag and drop. O 

resultado do cálculo da rota pode resultar em trajectos 

alternativos, e neste caso o utilizador pode seleccionar o que 

pretende. Estando o trajecto já definido, o utilizador tem à sua 

disposição outras funcionalidades que permitem afinar melhor 

as informações temporais da sua viagem (tempo de paragem, 

por exemplo). 

 A rota final pode ser exportada ou partilhada através das 

redes sociais. e em diversos formatos para dispositivos de 

navegação GPS
2
. Uma funcionalidade interessante para o 
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viajante é a possibilidade de gerar um booklet turístico em 

formato PDF
3
 com todos os detalhes da viagem: informação 

sobre a região, descrição dos POI, sumário do itinerário, 

descrição das alternativas e publicidade. Este booklet pode ser 

utilizado pelo visitante aquando da sua visita à região. 

Para permitir que a viagem de cada utilizador seja 

guardada para memória futura, foi criado o espaço diário de 

viagem, onde é possível tomar nota das experiências e 

aventuras individuais. 

D. Contribuição dos Utilizadores e Redes Sociais 

Nesta plataforma de promoção de uma região turística, os 

próprios utilizadores podem adicionar e partilhar novos 

conteúdos, quer se tratem de vídeos, diários de viagem, fotos, 

planos de viagem ou informação de carácter mais descritivo, 

como é o caso de comentários, que esteja sempre 

georreferenciada ou associada a um determinado conteúdo 

facultado pela própria plataforma. Esta abordagem permite 

dinamizar a interacção entre a comunidade que utiliza o site, 

criando uma micro rede social. Caso os utilizadores possuam 

conteúdos cuja localização ainda não esteja definida na 

plataforma, podem adicioná-los livremente, podendo 

seleccionar através da aplicação geográfica o local onde foi 

captado um determinado conteúdo.  

Outra forma de contribuição dos utilizadores para a 

divulgação da região é sem dúvida a utilização das redes 

sociais. O grande poder destas redes é que se assemelham em 

muito aos conceitos emergentes das nossas sociedades, 

sobretudo nas palavras-chave como: “relacionamento” e 

“partilha”. Tendo em conta esta “teia de relacionamento” que 

cada utilizador pode alcançar, a disseminação de qualquer tipo 

de informação a larga escala é bastante fácil, sendo por isso 

uma aposta importante para a divulgação, promoção e partilha 

de informação [4]. Assim sendo, decidiu-se que este meio 

seria, numa primeira fase, o principal interveniente para a 

divulgação da plataforma e de todos os seus conteúdos e 

valências. Como complemento da plataforma foram criados 

nas principais redes sociais canais próprios que farão não só a 

sua publicitação, através dos normais clubes de fãs e amigos, 

mas também permitirão a entrada nas referidas teias sociais, 

para disseminação de conteúdos em apenas alguns instantes e 

em larga escala. 

Para além da divulgação que as redes sociais permitem, as 

capacidades oferecidas pela generalidade das plataformas 

onde estas assentam, são também utilizadas neste trabalho, 

nomeadamente a autenticação simples e muito user-friendly, 

que permite universalizar e uniformizar a autenticação, algo 

muito em voga nos dias de hoje; a partilha também é muito 

simplificada se for efectuada junto da rede junto da qual foi 

realizada a autenticação. 

IV. CASO DE ESTUDO – REGIÃO DO DOURO 

O alvo da nossa análise é a Região do Douro, que constitui 

uma das maiores e mais notáveis áreas do país, resultado da 

natureza mas também do esforço humano. A nível mundial é 
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particularmente conhecido pelo seu vinho, destacando-se 

sobretudo o do Porto, que é gerado pelas castas edificadas 

sobre os socalcos localizados nas margens do rio Douro. Para 

além do vinho e da excelente paisagem que oferece, a região 

possui diversos locais de grande valor cultural e cuja 

exploração e descoberta requerem uma paragem obrigatória, a 

quem a visita. A excelência da região ao longo da história foi 

sendo premiada, destacando-se sobretudo o 1º título mundial 

de Região Demarcada, atribuído no século XVIII; 

adicionalmente, foi classificada como Património da 

Humanidade pela UNESCO
4
. Por ter características únicas no 

mundo, existe uma forte aposta financeira e tecnológica para a 

dinamização da região como potencial destino turístico. 

A. Projecto 

Recentemente, surgiu uma iniciativa específica para a 

região do Douro, com o objectivo de desenvolver um portal 

turístico que vai além do que actualmente existe neste sector. 

Esta iniciativa está a ser promovida pela Estrutura de Missão 

para a Região Demarcado do Douro, que parte da CCDR-N
5
, 

com o financiamento do QREN
6
 e reune num consórcio o 

CITMAD
7
, INESC Porto

8
, FEUP

9
, FEP

10
 e UTAD

11
. Como 

parceiros externos ao consórcio, o projecto conta para já com 

o apoio da Wiremaze
12

 e da InfoPortugal
13

. No entanto, e face 

aos actuais desenvolvimentos, a colaboração com parceiros 

externos neste projecto deverá ser estendida, nomeadamente 

para a prestação e integração de serviços relacionados com as 

reservas e alojamento de conteúdo vídeo. O enriquecimento 

dos conteúdos disponibilizados pelo Portal conta com o apoio 

da Administração Pública Local e Regional, na divulgação e 

promoção da sua região.  

B. Implementação da plataforma 

Uma das primeiras decisões tomadas relativamente à 

implementação diz respeito à capacidade multilingue, 

essencial num portal turístico (português, inglês e espanhol no 

caso de estudo). Outra particularidade prende-se com a 

categorização da informação a disponibilizar: a plataforma irá 

permitir uma melhor divulgação dos POI e serviços da região, 

tendo todos os itens sido distribuídos por quatro pilares 

(turismo, paisagem, vinho, cultura e património) e quatro 

actividades (viver, viajar, conhecer, ficar). Sob estes são 

distribuídas as diversas categorias de informação, 

nomeadamente: Alojamento, Restauração, Enoturismo, 
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Produtos Regionais, Espaços Culturais, Lazer, Natureza, 

Património, Serviços, Localidades, Eventos e Itinerários. A 

cada uma destas categorias, foi atribuído um segundo nível, 

designado de subcategoria, que permite agrupar informação 

com características similares. De forma a poder ser possível o 

consumo de informação proveniente de fontes heterogéneas, 

foi desenvolvido um conjunto de regras específicas para cada 

schema XML utilizado (POI da InfoPortugal, eventos 

publicados pelos feeds RSS
14

 dos sites das câmaras municipais 

da região, …). 

Como se pode verificar pela Figura 1, a plataforma estará 

sempre acessível em qualquer página, possuindo dois modos 

de permanência: maximizada e minimizada. 

 

Fig. 2. Lista de POI e respectiva disposição geográfica 

Por exemplo, quando o utilizador está a observar um 

determinado conteúdo alfanumérico de uma página do portal e 

este possui uma referência geoespacial, lateralmente pode ver 

um pequeno mapa, onde é indicada a posição geográfica 

juntamente com pequenas funcionalidades, que podem ser 

utilizadas para uso completo da aplicação geográfica quando 

maximizada através deste “Mini Mapa” (Figura 2). Quando 

maximizada a aplicação geográfica disponibiliza todas as 

funcionalidades descritas na Secção III. Um exemplo do 

protótipo funcional é o ilustrado na Figura 3. Neste screenshot 

é possível observar a implementação do design pattern 

apelidade de queries dinâmicas por Tidwell [15]. 

 

Fig. 3. Protótipo da plataforma geográfica 
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De igual forma, quando a aplicação se encontra 

maximizada esta pode ser minimizada, voltando ao “Mini 

Mapa” onde o conteúdo alfanumérico é actualizado de acordo 

com o contexto e selecção actual no portal. Um exemplo deste 

género de conteúdo pode ser visto na Figura 4; aqui também é 

possível observar o design pattern que Tidwell [15] designa 

por datatips. 

 

Fig. 4. Uma página alfanumérica (em oposição à aplicação 

geográfica) 

Paralelamente a este binómio, temos no cabeçalho de 

qualquer página o “Navigator” que permite ao utilizador 

contextualizar-se na região, podendo a qualquer momento 

saber em que local da região se enquadra a informação 

visualizada, implementando o design pattern que Tidwell [15] 

denomina por overview plus detail. Este mecanismo funciona 

também no sentido oposto, pois permite ao utilizador 

seleccionar uma determinada zona, sendo o resultado 

reflectido instantaneamente na aplicação geográfica. 

Através da plataforma geográfica o utilizador pode 

submeter vários tipos de conteúdos, sendo que também pode 

comentá-los ou partilhá-los com uma das suas redes de 

amigos. Para este projecto apenas foi estabelecido que a 

partilha é possível para utilizadores do Twitter e do Facebook. 

Para além da adição e partilha de conteúdos, da mesma forma, 

os utilizadores podem configurar e partilhar os seus planos de 

viagens. 

V. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 

A plataforma proposta neste trabalho permite centralizar a 

exploração da região através de uma aplicação geográfica, 

permanentemente disponível e contextualizada, reunindo toda 

a informação útil ao utilizador, o qual a pode configurar para 

que vá ao encontro das suas necessidades. Pretende-se também 

dar uma imagem moderna e inovadora das regiões turísticas 

portuguesas podendo funcionar como uma mais-valia na 

divulgação de marcas regionais, produtos e serviços. O 

conceito agora proposto, em implementação na região do 

Douro, pretende ser o portal de referência para a promoção da 

região. 

No conjunto das suas funcionalidades, esta solução acaba 

por inovar numa séries de frentes. Não só consegue 



implementar uma selecção das melhores práticas referentes a 

sites turísticos, como consegue ser suficientemente genérica 

para conseguir ser costumizada para qualquer região turística. 

Quanto ao trabalho futuro é necessário efectuar a conclusão 

e integração desta plataforma com as restantes funcionalidades 

do portal da região. A título de exemplo, prevê-se que no 

futuro este portal seja um agregador da informação 

disponibilizada pelas diversas entidades administrativas locais 

responsáveis pela promoção da região. Esta informação 

poderá ter eventualmente uma referência geográfica, a qual 

poderá também ser trabalhada para funcionar juntamente com 

a plataforma proposta. Outra evolução futura para a 

plataforma pode ser a optimização das facilidades oferecidas 

actualmente via browsers, para que seja possível a sua 

utilização em dispositivos móveis, sendo que neste momento 

está a ser trabalhada uma solução em fase de protótipo 

funcional [3]. Para além disso, toda a componente de 

backoffice necessita de ser trabalhada para possibilitar a 

actualização dos diferentes conteúdos, tendo em conta as suas 

especificidades. Outro aspecto importante que é necessário 

desenvolver para que a plataforma geográfica esteja disponível 

é o estabelecimento de protocolos com instituições da 

administração local e regional, para que toda a informação 

relevante que possuam e que constantemente actualizam seja 

divulgada e acessível a partir da solução apresentada. Outra 

forma de promoção turística da região passa por permitir às 

organizações locais promoverem o que de melhor têm para 

oferecer, desenvolvendo para isso, um modelo de negócio que 

assente sobre o motor de pesquisa geoespacial. Actualmente 

alguns dos parceiros deste projecto de investigação e 

desenvolvimento, estão a desenvolver outras aplicações que 

irão funcionar em conjunto com a plataforma proposta; 

salienta-se o mecanismo de reservas online e as valências 

muito próprias da região do Douro: os museus, as quintas e os 

vinhos. Está também em desenvolvimento o estabelecimento 

de um protocolo de publicidade de produtos ou serviços, que 

se encaixe no sistema de recomendações proposto. Assim que 

estas novas capacidades estejam prontas e integradas no portal 

e com a plataforma geográfica genérica, será possível ter 

portais turísticos suportados por uma plataforma geográfica 

capaz de oferecer ao utilizador tudo o que ele necessita para 

explorar qualquer região turística. 
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