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The individual looks upon his short span of life too exclusively
and receives no stronger incentives to build durable institutions 
intended to last for centuries, he himself wishes to pluck the fruit
 from the tree which he plants, and therefore he no longer plants 
those trees which require regular care for centuries, and which 
are destined to afford shade to a long series of generations.

— Nietzsche (Human All Too Human)



1. OPORTUNIDADE DO TEMA

1.2 O CARVALHO (QUERCUS)

[1] Arvoredo de Interesse Público ou Monumentos vivos (ICNF):

O Carvalho de Calvos, na Póvoa de Lanhoso tem idade calculada em 

mais de 500 anos; O Assobiador em Palmela, Setúbal, tem 240 anos e é 

o sobreiro mais velho do mundo; A Oliveira do Mouchão em Cascalhos, 

Abrantes, tem 3550 anos e é a mais antiga de Portugal.
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Muitos desconhecem a antiga floresta portuguesa. A maioria 
das florestas autóctones (nativas) do continente de Portugal 
que existiam antes da destruição provocada pelas actividades 
humanas eram carvalhais. Hoje, cerca de 23% da área flores-
tal portuguesa é constituída por sobreiros, que suportam a 
principal indústria do país - a indústria da cortiça1. 

Não é preciso ter muitos conhecimentos sobre a espécie 
para compreender o seu valor. Basta uma pesquisa rápida no 
Google Imagens para verificar a grandiosidade destas árvores, 
com ramos de madeira fortes e resistentes, folhas únicas 
e uma sombra que o eucalipto jamais nos poderá conceder. 
Esta árvore robusta e enigmática proporciona espaços de 
lazer mágicos, mobília de alta qualidade, barris que tornam 
o nosso álcool mais gostoso, bolotas que alimentam os 
porcos e que por sua vez nos alimentam a nós. Passear num 
bosque de carvalhos oferecem-nos tanto ou mais bem-estar 
que bronzear na praia em Albufeira. Cabe-nos a nós abrir os 
olhos a quem disso ainda não se apercebeu.

Nem as piores tempestades dão luta ao carvalho. Delas ele 
ergue-se sempre mais forte. O Carvalho é resistência, 
pujança, intensidade, esforço, vida, é o símbolo de Portugal.

1.1 CONTEXTO AMBIENTAL E SOCIAL

O risco associado aos incêndios é em parte atribuído 
à preferência por espécies de crescimento rápido como 
o eucalipto e o pinheiro-bravo. Os matos a favor da
área florestal, envelhecimento e desertificação popu-
lacional do interior, o abandono dos terrenos florestais 
e o abandono progressivo das atividades agrícolas             
e silvopastoriles são tudo causas para a problemática 
que Portugal tem de enfrentar todos os anos. O facto 
de 98% do território florestal ser privado1, com um 
grande número de microproprietários que pouco ou 
nenhum incentivo recebem para apostar numa gestão 
sustentável, só vem pôr lenha na fogueira. 

Se o fogo é o símbolo do inferno, as árvores são o sím-
bolo da vida. Em várias ocasiões o cidadão português 
teve a infeliz oportunidade de o comprovar. Não nos 
cabe a nós abordar as tragédias mas sim reunir quem 
quer trabalhar para a solução.

Há que encontrar formas de reunir uma propriedade 
excessivamente fragmentada ao criar incentivos quer 
ao associativismo quer à gestão societária moderniza-
da.1 Os sistemas de informação são a ferramenta essen-
cial para a modernização da gestão florestal bem como 
da sua certificação ambiental. Basta ver o exemplo do 
projeto Land Life Company cuja abordagem tecnológi-
ca permitiu plantar 1.000.000 de árvores no ano 2019.

É obrigatório o investimento em instrumentos de 
gestão sustentável que valorizam o pulmão de Portugal.  
Está mais que provado que é possível gerar economia 
através de práticas sustentáveis. Em 2020 a preocupa-
ção ambiental é tema para todos nós. A nossa geração 
já está consciente dos rótulos ambientais.
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2. OBJETIVOS

2.1 VISÃO DA APLICAÇÃO

A floresta em Portugal requer uma visão que considera 
as gerações futuras. A visão da aplicação consiste em 
criar um instrumento de gestão e valorização susten-
tável da floresta Portuguesa ao mesmo tempo que 
funciona como um meio de exercer cidadania. 
Os objetivos da aplicação são portanto os seguintes:

— Auxiliar o estado no ordenamento e florestação 
de território: através da contribuição e intervenção do 
utilizador e de entidades pelo meio de uma plataforma 
que funciona como um aglomerador de interesses;

— Acender a chama do associativismo no espírito do 
cidadão: promover uma participação ativa da socieda-
de através de princípios de ação;

— Consciencialização do cidadão: comunicar a 
importância do indivíduo na preservação das florestas 
portuguesas e vincular o espírito de compromisso na 
mudança da realidade do país;

— Medidas de sustentabilidade futura para o setor: 
providenciar soluções sustentáveis que promovem 
a proteção ambiental;

— Aproximar as pessoas das florestas: valorizar 
a componente lúdica das florestas.

São necessárias políticas resilientes às vicissitudes 
da sua implementação; medidas que não sejam 
reféns de preconceitos ideológicos nem do imobi-
lismo de interesses instalados, mas antes que os 
arbitrem e sejam capazes de congregar o empe-
nho das partes interessadas. 

—  António Correia de Campos, Presidente do Conselho 

Económico e Social (CES) (2017)
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CONTEXTO DE USO 

O objetivo da aplicação é ser utilizada:

- pelo cidadão que quer contribuir para a gestão do ter-
ritório, mesmo com pouco conhecimento do assunto. 
A aplicação tem potencial para se tornar numa nova 
atividade dos tempos livres. Por exemplo, quando vai 
de férias e verifica que a caminho da praia fluvial se 
encontra um terreno abandonado;

- por proprietários que não tem intenção de utilizar 
o terreno e vêm na app uma oportunidade de o ceder 
a quem quer fazer um aproveitamento sustentável;

- como ferramenta de organização e promoção de 
eventos coletivos de recuperação e reflorestação 
da floresta com àrvores autóctones por projetos que
já tem essa ocupação.

OBJETIVOS 

A comunidade tem um papel significativo e influente 
na mudança da realidade do país. A app vai permitir 
ao cidadão português pôr em prática o seu dever de 
forma lúdica e estimulante:
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AUTENTICAÇÃO 

Existem vários métodos de autenticação que podem ser 
implementados (Google, Facebook, NIF, autenticação duplo 
fator, user e password). A autenticação com a conta Google 
é mais fácil e rápida do ponto de vista do utilizador e irá 
constar nos protótipos.

No entanto é relevante que no futuro se considere a utiliza-
ção da autenticação com o Cartão de Cidadão ou a auten-
ticação de duplo fator (2FA) (utilizada também pela Google 
https://www.google.com/landing/2step).

[3] Autenticação segura do Estado utilizada, por exemplo,

na plataforma BUPI. https://autenticacao.gov.pt/
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[2] Nas imagens observamos diferentes paisagens: o montado, ecossistema característico 

do Alentejo, floresta composta por Carvalhos, Azinheiras, Sobreiros e Castanheiros, um 

trilho na mata do Bussaco, uma floresta de Carvalhos e uma monocultura de Eucaliptos. 

Qual das paisagens quer ver no seu país?
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2.2.1 MAPA COM POLÍGONOS DAS PROPRIEDADES

[4] OpenStreetMap é desenvolvido por uma comunidade voluntária de 

mapeadores que contribuem e mantêm atualizados os dados. Qualquer 

pessoa tem a liberdade de usar os dados para qualquer fim desde credite 

a autoria do OpenStreetMap e colaboradores. 

No ecrã principal irá se encontra um mapa onde vão constar 
os polígonos das propriedades florestais existentes no dis-
trito de Coimbra de modo a que o cidadão possa aceder à 
informação de determinado polígono. O serviço de pesquisa 
e visualização de mapas pelo qual optamos é o OpenStreet-
Map, uma plataforma que tem a vantagem de ser constituída 
por dados abertos.

2.2 FUNCIONALIDADES
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A informação relativa aos polígonos dos terrenos pode ser 
facultada pelas plataformas BUPI e/ou Geopredial, que já se 
ocupam da identificação da localização e limites das proprie-
dades de modo a que não existam dúvidas sobre quem é o 
proprietário. Os limites dos terrenos são uma informação de 
natureza pública no entanto o cidadão tem direito à priva-
cidade e por este motivo a informação relativa ao dono da 
propriedade só será disponibilizada se ele assim o autorizar.

— BUPi - Balcão Único do Prédio

Iniciativa que surgiu este ano e resulta de uma parceria entre 

diversas áreas da administração pública como justiça, finan-

ças, ambiente e agricultura. Através da plataforma o proprie-

tário localiza as suas propriedades indicando os seus limites

no mapa digital ou ao carregar o(s) ficheiro(s) com as suas 

coordenadas (KML; Shape; Gpx; Igc; TopoJSON ou GeoJSON). 

Podem participar gratuitamente os detentores de proprieda-

des localizadas dentro de 10 concelhos (Alfândega da Fé, Cami-

nha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Pampilho-

sa da Serra, Pedrógão Grande, Penela, Proença-a-Nova e Sertã)

— Geopredial

Serviço criado pela OSAE que permite realizar a delimitação 

precisa de propriedades em solo português com segurança, 

rapidez e economia. O trabalho é assumido por um solicitador 

com habilitações para o efeito que efetua o levantamento de 

campo de modo a obter todos os dados necessários através 

de equipamentos devidamente certificados. Nesta plataforma 

só o próprio utilizador pode visualizar toda a informação 

inerente aos seus processos. A disponibilização destes dados 

necessita também da autorização do proprietário.

Numa versão evoluída da app podem constar no mapa 
digital os polígonos dos terrenos já georreferenciados através 
de outras plataformas, serviços que se podem complementar.

Caso a propriedade não se encontre georreferenciada no 
mapa o utilizador é encaminhado para um destes serviços.
Se nenhuma das plataformas escolher ser stakeholder da app 
é necessário conceber outra funcionalidade que utiliza um 
Web Map Service onde o proprietário desenha os limites do 
seu terreno no mapa através das coordenadas do polígono 
da sua propriedade florestal e anexa documentos legítimos 
que o comprovem. Ao efetuar esta submissão seria criado 
um novo perfil do terreno. 

[5] Exemplo de polígonos de propriedades na plataforma Geopredial.
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2.2.2 CONTRIBUIÇÕES DO UTILIZADOR

COMPROVAR ESTADO DO TERRENO

Submissão de fotografias do terreno florestal de modo 
a conhecer o seu estado de conservação. Estas fotografias, 
com data, hora e coordenadas, podem servir a qualquer 
momento como elemento complementar de prova jurídica. 
A ordem de prova de uma fotografia é superior à afirmação 
do indivíduo. Para comprovar a veracidade da contribuição 
é necessário capturar as fotografias através da app. As contri-
buições estão associadas à data/hora exatas do momento de 
captura e à localização GPS fornecida pelo smartphone. 

A cada contribuição o utilizador tem a opção de adicionar 
informação adicional considerada relevante, no entanto 
é obrigatório atribuir um ranking de 1 a 5. Quando a proprie-
dade ainda não apresenta informação e contribuições o seu 
ranking é de 0. Após a submissão de um terreno com ranking 
menor ou igual a 3, é sugerido ao utilizador que participe nos 
eventos de recuperação da floresta organizados e promo-
vidos através da aplicação (ver funcionalidade 2.2.4 Plantae 
Quercus). Estes mesmos terrenos, após notificação e permis-
são do proprietário, entram na lista de terrenos disponíveis 
para livre utilização dos projetos que organizam os eventos.

Antes das contribuições se tornarem públicas é necessária a 
aprovação de um administrador apto para tal.  Posteriormen-
te é uma ideia a aplicação de Computer Vision (sistemas de 
inteligência artificial que obtém informação de imagens ou 
quaisquer dados multidimensionais) para comprovar 
a veracidade da fotografia.  
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2.2.3 DISPONIBILIZAR PROPRIEDADE

O utilizador proprietário que não detém interesse, conheci-
mento e/ou recursos para fazer um aproveitamento susten-
tável da sua propriedade vê na aplicação uma oportunidade 
de dispor o terreno à comunidade. Os organizadores de 
eventos Plantae Quercus (ver funcionalidade 2.2.4) terão 
acesso à base de dados dos terrenos disponíveis para a partir 
de aí organizar eventos de recuperação e reflorestação sus-
tentável. A existência desta funcionalidade não deixa desculpas 
para a existência de propriedades deixadas ao abandono. 

  FASE I  SINALIZAR E CARACTERIZAR TERRENO

1. Selecionar a propriedade no mapa. Se esta ainda não 
estiver no mapa proceder à sua localização através 
da plataforma BUPI.

2. Anexe a caderneta predial (de modo a comprovar 
que é proprietário do terreno)

3. Junte fotografias do terreno.

4. Caracterize a ocupação do terreno (checkbox)        
Superfície arborizada; Superfície temporariamente desarborizada

5. Caracterize as formações florestais (checkbox)            
Pinheiro-Bravo, Eucalipto, Sobreiro, Azinheira, Carvalhos, Pinheiro-

-manso, Castanheiro, Alfarrobeira, Acácia, Outras folhosas (indique 

qual), Outras resinosas (indique qual), Sem espécie identificada;

6. Opcional: localize e fotografe árvores mais relevantes 
(carvalhos, azinheiras e sobreiros).

   FASE II  DISPONIBILIZAR TERRENO 

1. Declare se autoriza a plantação de sobreiros [s/n]

2. Ao submeter o terreno o proprietário declara aceitar: 

Até 31 de dezembro do ano seguinte o terreno fica disponível para 

que a comunidade verde promova a reflorestação com carvalhos, 

azinheiras e sobreiros. Após plantação compromete-se a não 

efetuar corte do que venha a ser plantado ou efetuar plantação de 

outras espécies pelo período de 5 anos. Através da aplicação pode 

acompanhar as árvores plantadas no seu terreno e interagir com     

a comunidade.

Nota: Este é um tema de grande relevância sob o ponto de vista 

contratual e que será certamente objeto de grande discussão.
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2.2.4 PLANTAE QUERCUS (EVENTOS)

O proprietário que não tem interesse em explorar a sua 
propriedade pode portanto sinalizar através da aplicação que 
disponibiliza o terreno para eventos coletivos promovidos 
pela aplicação. Esta informação constará na aplicação através 
de uma lista e sinalizado no perfil do terreno. Projetos de ini-
ciativas sustentáveis já existentes que promovem a plantação 
de árvores autóctones podem consultar a lista dos terrenos, 
selecionar uma propriedade e organizar o evento através da 
aplicação de modo a angariar voluntários.

Os eventos a promover são os seguintes: 

—  Recuperação do terreno; 
—  Reflorestação do terreno; 
—  Recolha de sementes.

É fundamental a criação de parcerias com projetos que já 
se ocupam de fazer cumprir o nosso objetivo, projetos estes 
que podem eventualmente utilizar a nossa plataforma como 
uma ferramenta para organizar os seus eventos. Exemplos 
de iniciativas com as quais faz sentido a criação de parceiras 
encontram-se na página 15.
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2.2.6  PERFIL DO UTILIZADOR
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[6] O perfil de um estabelecimento nos serviços da Google permite ao 

cliente conhecer novos restaurantes. Após frequentar o restaurante tem 

a oportunidade de expressar a sua opinião e constatar factos (estado de 

limpeza, qualidade da refeição, atendimento, etc). Torna-se assim im-

provável que o proprietário se descuide na gestão do funcionamento do 

estabelecimento porque que não tem interesse em receber classificações 

desvantajosas.

 

2.2.5 PERFIL DO TERRENO

ATIVISTA

Pessoa que pode usufruir das funcionalidades da aplicação.
Aqui vão constar todas as informações relativas ao utilizador, 
como as suas contribuições, semelhante ao perfil de uma 
rede social (ver funcionalidade 2.2.7 Gamification).

PROPRIETÁRIO

Pessoa que é dona de determinado terreno e está interessada 
em disponibiliza-lo para que a comunidade promova a 
reflorestação com floresta autóctone. Tal como num perfil 
de uma rede social, o utilizador pode disponibilizar as infor-
mações que entende que podem ser tornadas públicas, como 
por exemplo o seu nome e contactos.

ADMINISTRADOR

Para além das funcionalidades do utilizador Ativista tem 
acesso às contribuições do utilizador de modo a proceder
à sua aprovação. Este tipo de conta será atribuído a represen-
tantes de entidades que têm legitimidade para o fazer. 

PROMOTOR

Pessoa ou entidade que promove os eventos de recuperação 
florestal coletivos. Além das funcionalidades de um utilizador 
Ativista pode criar novos eventos Plantae Quercus.

No perfil do terreno vão constar as informações relativas 
à propriedade como fotografias, localização, o polígono e a 
ocupação do terreno em complemento com o histórico de 
contribuições submetidas pelo utilizador e a média de todas 
as classificações. Se existente, é possível consultar o histórico 
de eventos realizados no terreno (projeto responsável, núme-
ro de árvores plantadas, utilizadores que participaram 
e fotografias por exemplo).

A um perfil com 0 de classificação ainda não foram associa-
das contribuições. Um perfil com classificação menor que 
3 entra na lista de terrenos que necessitam de recuperação 
de modo a que os organizadores dos eventos Plantae Quercus 
tenham acesso e possam a partir daí escolher um terreno que 
se enquadre nos seus interesses. Um terreno cuja formação 
florestal é uma monocultura de eucaliptos, por exemplo, não 
pode ter classificação maior que 3.

Através do preenchimento de um formulário é possível con-
tactar o proprietário do terreno selecionado, independente-
mente de se conhecer quem este é. Se o proprietário optar 
por tornar pública esta informação o utilizador pode aceder 
ao seu perfil através do perfil do terreno.
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É importante que o utilizador se sinta reconhecido 
pelo seu trabalho e motivado para contribuir. Para 
isso a plataforma tem de considerar e valorizar
a colaboração do utilizador.

Para o sucesso da aplicação, o utilizador tem de experienciar 
um retorno imediato, sendo este um retorno abstrato, ou 
seja, imaterial. Porque é que contribuímos com reviews nos 
serviços da Google? A empresa consegue por o utilizador 
a “trabalhar”, não só para eles mas para o interesse comum, 
através das gratificações de um jogo: ganhar pontos, subir 
de nível e ganhar badges. 

Este sistema de gamification (ludificação), aplicado à susten-
tabilidade ambiental, poderá também valorizar a componen-
te lúdica das florestas - plantar árvores como uma atividade 
de lazer - e eventualmente gerar novos desejos no ser huma-
no: o dever de ter um “perfil verde”, por exemplo.

A mãe da Alexandra, que não é muito ligada às tecnologias, 
comprou o seu primeiro smartphone este natal. Uma das 
aplicações que a filha lhe instalou foi o Duolingo, uma app 
que ensina idiomas, entre eles o inglês. E não é que aconteceu 
com ela o que acontece a muitos com o Candy Crush? Joga 
aquilo como quem jogava Angry Birds. As florestas estão 
para os portugueses como o inglês estava para a mãe da 
Alexandra, antes de ter um smartphone.

XP Créditos Verdes

Como ganhar XP?
- Através de contribuições; 

- Ao identificar proprietário de terreno;
- Responder ao quiz diário, independentemente da resposta;
- Participação em eventos;
- Validação de QR Codes;
- Ao ganhar medalhas (ou seja, cumprir metas);
- Ao organizar eventos.

Níveis Anéis de crescimento

Como subir de nível?
- Ao acumular XP.

Moeda Bolotas

Como acumular moedas?
- Através de contribuições;
- Validação de QR Codes;
- Ao participar em eventos;
- Ao plantar árvores;
- Ao responder corretamente ao quiz diário;
- Ao investir dinheiro real na aplicação.

Onde gastar Sementes?
- Adotar árvores .

Medalhas

Como ganhar medalhas?
- Medalha Proprietário: Quando se comprova proprietário;
- Medalha Ativista: Quando participa em eventos ou planta 
uma árvore. Pode perder esta medalha por inatividade ou 
6 meses sem participar nos eventos;
- Medalha Promotor: Perfil da pessoa/entidade que promo-
ve eventos de reflorestação.
- Ao atingir determinadas metas.  Ex: Submeteu 10 contribui-
ções; Participou no primeiro evento; Participou em 5 eventos; 
Adotou 10 árvores; Validou 5 QR codes; etc…
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2.2.7 GAMIFICATION
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OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

— Georreferenciar elementos de campo de dado terreno 
como muros, cercas, caminhos de terra, marcos geodésicos, 
casas abandonadas e regos de água através da submissão da 
fotografia juntamente com as coordenadas e data/hora.

— Georreferenciar árvores de interesse público. O sobreiro, 
símbolo nacional, é uma espécie protegida pela legislação 
portuguesa. É do interesse de todos que estas árvores 
estejam também georreferenciadas. O objetivo é também 
a de valorizar a componente lúdica das florestas. Às árvores 
já georreferenciados é associado um QR Code e ficam sinali-
zadas no mapa para quem as quiser visitar. 

QUIZ DIÁRIO

Todos os dias, ao abrir a aplicação, existe uma nova pergunta 
de escolha múltipla relativamente à floresta portuguesa de 
modo a consciencializar o utilizador e para que este conheça 
novos conceitos de cultura que tem de ser geral.

O utilizador tem a oportunidade de conhecer novos factos 
e conceitos enquanto ganha XP (se responder à pergunta) e 
Bolotas (se responder corretamente). É também outra forma 
de aliciar o utilizador e fazer com todos os dias abra a app de 
modo que não haja inatividade.

ADOTAR ÁRVORES

O utilizador acumula e/ou compra Bolotas que podem ser 
trocadas pela adoção de árvores, mais tarde plantadas nos 
eventos Plantae Quercus, ou seja, através das parcerias com 
os projetos que já tem a finalidade de reflorestar Portugal. 
Pode haver também a possibilidade de adotar “famílias” de 
árvores para quem deseja adotar mais do que uma árvore ao 
mesmo tempo. Esta informação deve constar no perfil do 
utilizador, em formato de linha de tempo/histórico.

As seguintes funcionalidades complementam a 
aplicação mas não vão constar nos protótipos finais 
dado os ECTS da cadeira. As ideias podem e devem 
ser averiguadas e exploradas após os protótipos.

2.3 MAIS FUNCIONALIDADES

CAÇA AO TESOURO (QR CODE)

De forma a promover a plantação do carvalho (com grande 
poder simbólico e evocativo), a cada árvore adotada será 
associado um QR CODE impresso numa placa, exemplificada 
na figura. Ao fazer scan do código o utilizador ganha XP e 
Bolotas (ver 4. Gamification) e tem a oportunidade de ver 
o Perfil da Árvore que fica associado ao utilizador que a ado-
tou e a quem a plantou. O utilizador não pode validar 
o código mais do que uma vez durante uma semana. O utili-
zador é livre de dar asas à criatividade.

Esta funcionalidade vai contribuir para a atividade do utili-
zador e aumentar a componente lúdica da app visto que 
o utilizador tem a oportunidade de acumular XP e subir 
de nível. Ao mesmo tempo tem a chance de explorar locais 
como o interior do país, com potencial recreativo mas que se 
encontra bastante desvalorizado pelo cidadão Português.

Funciona como uma autêntica caça ao tesouro dos dias de 
hoje, que pode substituir as visitas ao litoral nos tempos 
livres. Imaginemos que o Cristiano Ronaldo adota um sobrei-
ro em Reguengos de Monsaraz. Os mais fanáticos certamente 
vão lá dar um salto para visitar a “árvore do Cristiano”, que 
está ao lado da árvore do João Felix e por sua vez, ao lado da 
Torre nas Feiticeiras (com uma vista magnífica), da barragem 
do Alqueva e do Castelo de Monsaraz. Muitos desconhecem 
que estas terras que são vistas como sendo “no meio do 
nada” tem tanto para descobrir.
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[7] O Centro Nacional de Sementes 

Florestais (CENASEF) é um serviço 

operativo do ICNF e tem o objetivo 

de fornecer sementes florestais de 

qualidade. Realizam a colheita e o 

processamento da semente bem 

como a sua análise e caracterização.
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www2.icnf.pt/portal/florestas/gf/ps/cenasef
www2.icnf.pt/portal/florestas/gf/ps/cenasef
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DISPONIBILIZAR TERRENOS

EVENTOS PLANTAE QUERCUS 11

EVENTOS PLANTAE QUERCUS 1

CONTRIBUIÇÃO DO UTILIZADOR



4. PÚBLICO ALVO & STAKEHOLDERS
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CORE DIRETO

INDIRETO

PÚBLICO ALVO 

De forma a ser possível testar uma app de natureza com-
plexa, optamos por restringir o seu funcionamento ao 
distrito de Coimbra. Qualquer pessoa poderá usufruir 
da aplicação que funciona no limite desta área. Também 
o Facebook começou como uma rede social com uma 
única funcionalidade, limitada apenas aos alunos de 
Harvard.

STAKEHOLDERS

O objetivo do mapa dos stakeholders é definir as pessoas 
e as organizações que vão ser afetadas pelo sistema 
e tem influência direta ou indireta nos seus requisitos. 
Podemos afirmar que uma app desta natureza funciona 
como um agregador de interesses de várias entidades, 
interesses estes que se complementam. O mapa sofre 
alterações de acordo com o que cada entidade está 
disposta a trazer para o projeto.

No core encontram-se possíveis entidades com maior 
interdependência e dão a cara pela aplicação. As enti-
dades com influência direta são as que podem trazer 
informação, serviços e recursos que suportam o projeto. 
As entidades com influência indireta são os que não 
interagem diretamente com o sistema mas podem ser 
influenciadas pela existência da plataforma.

intrevenção local e 
próxima da comunidade

a app depende também
dos utilizadores!

definem quais as principais 
zonas de intrevenção, 
autorizam a plantação 

de espécies e definem as 
políticas florestais

faculam informação e 
mão de obra

Inovação!!!

disponibilizam os 
polígonos dos terrenos
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5. NAVEGAÇÃO
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SIM

PESQUISAR 
TERRENO

SELECIONAR 
POLÍGONO NO 

MAPA

SIDEBAR
SELECIONAR  Nº 
DE BOLOTAS DO 

UTILIZADOR

NÃO

Autenticado c/
conta Google

Proprietário não 
identificado

GPS ativado?

Utilizador é 
promotor de

eventos

Utilizador
inscrito em
evento(s)

ECRÃ LOGIN

1. ECRÃ MAPA
POLÍGONOS DE
PROPRIEDADES

2. ECRÃ PERFIL DE
PROPRIEDADE

4. ECRÃ PERFIL DO
UTILIZADOR

9. ECRÃ SINALIZAR & 
DISPONIBILIZAR

PROPRIEDADE

3. ECRÃ ADICIONAR 
CONTRIBUIÇÃO

10. ECRÃ SOBRE A APP

8. ECRÃ ADOPTAR ÁRVORES

7. ECRÃ CRIAR EVENTO

6. ECRÃ DETALHES 
DO EVENTO

11. ECRÃ CONQUISTAS

9. ECRÃ SINALIZAR & DISPONIBILIZAR PROPRIEDADE

PESQUISAR
EVENTO

5. ECRÃ LISTA DE 
EVENTOS CRIADOS

SIM

NÃO

Ao utilizador que executa a aplicação pela primeira 
vez vai ser apresentado uma breve explicação do 
conceito e das funcionalidades da aplicação através de 
um slideshow com imagens, título e breve descrição. 
O utilizador controla o avanço de slides através de um 
botão “Próximo” e após a visualização de todos os 
slides é direccionado para o ecrã de Login.

O utilizador que ainda não está autenticado tem natu-
ralmente de se autenticar para aceder às funcionalida-
des da aplicação. A autenticação é efectuada através 
da conta Google, que tem a vantagem de ser rápida 
e segura para o utilizador, que não tem de decorar 
usernames e passwords nem preencher formulários 
com informações como o nome. A protecção das 
credenciais é da responsabilidade da empresa e não 
do programador, que vê facilitado o seu trabalho pois 
não tem de desenvolver uma solução para o sistema 
de autenticação. Facilita também a integração com os 
APIs e serviços da empresa como o Google Calendar 
para o utilizador agendar os eventos aos quais está 
inscrito, o Google Pay para pagar compras efectuadas 
na aplicação, Google Analytics para compreender e 
adequar a aplicação ao utilizador, APIs de Machine 
Learning para verificar a veracidade das fotografias, 
APIs de bases de dados, entre muitos outros. 

Após a autenticação é direccionado para o ecrã 1 
onde consta um mapa com polígonos de proprie-
dades desenhados (ver funcionalidade 2.2.1). Este 
ecrã funciona como ecrã principal que permite ao 
utilizador ter fácil acesso às várias áreas funcionais da 
aplicação através da interacção com o mapa ou do 
menu de navegação presente na sidebar.

Optamos por uma sidebar (ou menu hamburger) pois 
permite agregar várias opções de navegação distin-
tas num pequeno espaço. O acesso a este menu de 
navegação apenas é apresentado quando o utilizador 
se encontra no ecrã principal. Consequentemente, 
existe uma hierarquia na navegação da aplicação 
onde o utilizador tem de andar para trás até chegar ao 
ecrã principal de modo a aceder às diferentes áreas da 
aplicação.

Na barra de navegação da interface vai existir uma 
seta no canto superior esquerdo que permite voltar 
ao ecrã anterior (upward navigation), ação que também 
pode ser executada através do botão do smartphone 
com a mesma função. A presença desta seta permite 
a navegação intuitiva entre ecrãs e é também algo ao 
qual os utilizadores estão já estão habituados.

https://console.developers.google.com/projectselector2/apis/dashboard?supportedpurview=project
https://developers.google.com/identity
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9. SINALIZAR & DISPONIBILIZAR PROPRIEDADE

5.  LISTA DE EVENTOS CRIADOS

7. CRIAR EVENTO

6. DETALHES DO EVENTO

10. SOBRE A APP

8. ADOPTAR ÁRVORES

11. CONQUISTAS

1. MAPA POLÍGONOS DE PROPRIEDADES 2. PERFIL DE PROPRIEDADE 3. ADICIONAR CONTRIBUIÇÃO

4. PERFIL DO UTILIZADOR

1. MAPA POLÍGONOS DE PROPRIEDADES

Ecrã principal; É o único ecrã onde está presente o menu 
hambúrguer. Sobre o mapa encontra-se também um 
botão com o número de bolotas (moeda) do utilizador 
que permite aceder ao ecrã Conquistas (ver funcionalidade 
2.2.7). Os mapa é apresentado com base na localização ou a 
pesquisa do utilizador.

2. PERFIL DE PROPRIEDADE

Para aceder ao perfil da propriedade (ver funcionalidade 
2.2.5) de modo a verificar o seu estado de conservação ou 
adicionar uma contribuição (ver funcionalidade 2.2.2) basta 
seleccionar o polígono pretendido no mapa. 

3. ADICIONAR CONTRIBUIÇÃO

O acesso a este ecrã é feito através da página do polígono 
do terreno. Para adicionar uma contribuição é necessário 
preencher um formulário que inclui como tarefas obrigató-
rias capturar uma fotografia num local próximo do terreno 
e atribuir um rating, e opcionais a de adicionar um texto e 
a caracterizar a formação florestal. Ainda vamos averiguar
se estes campos vão ser distribuídos por passos.

4. PERFIL DO UTILIZADOR

O acesso ao perfil do utilizador encontra-se na sidebar do 
ecrã principal através de uma opção que apresenta um 
aspecto diferente do menu de navegação de modo a criar 
uma hierarquia entre elementos. Este ecrã permite verificar 
as informações relativas ao utilizador como o tipo de uti-
lizador (ver funcionalidade 2.2.6), o histórico de contribui-
ções, crachás adquiridos e, se existirem, eventos inscritos 
com possibilidade de remover a inscrição.

5. LISTA DE EVENTOS CRIADOS

O acesso à área da aplicação com as funcionalidades 
relativas aos eventos (ver funcionalidade 2.2.4) também 
está disponível na sidebar e permite aceder ao ecrã com a 
listagem dos eventos. Neste ecrã é visível um botão para 
criar um novo evento apenas aos utilizadores promotores 
de eventos. Ao seleccionar o evento pretendido na listagem 
o utilizador é direccionado para o ecrã com os detalhes do 
evento que permite a inscrição no evento.

6. DETALHES DO EVENTO

Para a inscrição no evento não é necessário o preenchimen-
to de um formulário pois a aplicação já possui as informa-
ções relativas ao utilizador (fornecidas pela conta Google) 
que por sua vez serão enviadas ao promotor que criou o 
evento. É fundamental criar uma secção “Gerir Eventos” 
apenas para promotores (disponível através de um botão 
na sidebar para rápido acesso) onde estes têm acesso aos 
eventos criados e aos utilizadores inscritos, no entanto não 
desenvolvemos esta funcionalidade. A fotografia associada 
ao evento uma fotografiaa submetidaa pelo proprietário. 
Num evento com o lotação completa não é possível proce-
der à inscrição.

7. CRIAR EVENTO

Só tem acesso a este ecrã os utilizadores promotores de 
eventos. Todos os campos do formulário são de preenchi-
mento obrigatório. Se algum destes campos não estiver 
correctamente preenchido irá aparecer uma mensagem 
de erro com a indicação do campo em falta ou incorrec-
tamente preenchido. Só é possível adicionar eventos em 
terrenos disponibilizados pelo proprietário, ou seja, que já 
possuem informações. 

Há uma falha no desenho do ecrã: após a secção locali-
zação, é necessário uma secção com um mapa (como no 
ecrã 9. Sinalizar e Disponibilizar Propriedade) que permite 
seleccionar o polígono onde se pretende realizar o evento. 

8. ADOPTAR ÁRVORES

No menu de navegação, a opção Adoptar Árvores (ver 2.3 
Mais Funcionalidades) vai estar bloqueada pois não vamos 
desenvolver esta funcionalidade neste trabalho. Esta opção 
está presente apenas para demonstrar as potencialidades 
da aplicação. O feedback apresentado quando o utilizador 
selecciona esta opção é o pop-up desenhado.

9. SINALIZAR & DISPONIBILIZAR PROPRIEDADE

Este ecrã pode ser acedido através do menu de navegação 
ou do perfil de uma propriedade sem proprietário identi-
ficado e permite ao proprietário sinalizar e disponibilizar 
o seu terreno (ver funcionalidade 2.2.3). Todos os campos 
do formulário são de preenchimento obrigatório. Se algum 
destes campos não estiver correctamente preenchido 
irá aparecer uma mensagem de erro com a indicação do 
campo em falta ou incorrectamente preenchido. Como se 
trata de bastante informação vamos separar alguns destes 
campos por diferentes ecrãs de modo a que o utilizador 
realize cada uma das tarefas individualmente.

É necessário desenhar uma solução para que o proprietário 
possa desassociar o seu nome de uma propriedade, no 
entanto esta funcionalidade não deve ser feita de forma 
automática mas sim aprovada por um administrador pois o 
podem estar eventos associados à sua propriedade.

10. SOBRE A APP

Ecrã que apresenta uma breve explicação do projecto e 
da sua importância através de um discurso estimulante, 
contactos e outras informações relevantes.

11. CONQUISTAS

Este ecrã está destinado à componente de gamification 
(ver funcionalidade 2.2.7) da aplicação. Este ecrã ainda deve 
ser melhor desenvolvido, com estatísticas de atividade e 
progresso do utilizador, por exemplo. Existe uma falha no 
desenho do ecrã: falta indicar que os crachás desenhados 
correspondem a conquistas ainda por alcançar.



7. WALKTHROUGH COGNITIVO
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Os walkthroughs cognitivos foram-nos úteis para repensar a qua-
lidade da usabilidade dos ecrãs desenhados ao definir tarefas que 
um utilizador pretende realizar para alcançar determinado obje-
tivo: adicionar contribuição, sinalizar e disponibilizar propriedade 
e inscrição num evento. Realizamos o exercício colocando-nos 
no papel do utilizador, o que nos permitiu notar algumas falhas 
nos ecrãs, entre elas: no formulário do ecrã Adicionar Contribui-
ção não existia a opção de remover as fotografias capturadas; 
falta indicar que caracterizar formação florestal é opcional;  

É necessário pop-ups que informem o utilizador que a ação, como 
preenchimento de um formulário ou a inscrição no evento foi 
realizada com sucesso; no perfil do terreno falta uma legenda que 
indique o dia em que foi submetida determinada contribuição; na 
área dos eventos o utilizador tem a possibilidade de se inscrever 
no evento, mas não consegue remover a sua inscrição.

ADICIONAR CONTRIBUIÇÃO

Tipo de utilizador:  Utilizador que já descarregou a aplicação e vai adicionar a sua primeira contribuição. Encontra-se com 
o GPS ligado ao lado de um terreno em mau estado que está identificado no mapa (ecrã principal).

SINALIZAR & DISPONIBILIZAR PROPRIEDADE

Tipo de utilizador: O utilizador é proprietário de um terreno, ouviu falar da app e uma vez que mora longe da sua propriedade 
instalou-a para sinalizar e disponibilizar o seu terreno. O utilizador já se encontra no perfil do terreno.

INSCRIÇÃO EM EVENTO

Tipo de utilizador:  O utilizador já descarregou a aplicação, já conhece a interface e quer participar num evento de 
reflorestação pela primeira vez.



8. HEURÍSTICAS
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0 – don’t agree that this is a usability problem
1 - cosmetic problem
2 - minor usability problem
3 - major usability problem; important to fix
4 - usability catastrophe; imperative to fix)

A avaliação por heurísticas foi efetuada por 
6 avaliadores que sozinhos inspecionaram a 
interface e identificaram o que consideraram 
problemas dos desenhos segundo uma lista de 
princípios de usabilidade.

Quando a avaliação por heurísticas foi efetu-
ada não tínhamos todos os ecrãs desenhados, 
por isso optamos por incluir apenas os ecrãs 
necessários para submeter uma contribuição. 
Na tabela encontra-se a nossa reflexão e as 
alterações que efetuamos face as observações 
dos avaliadores.



9.1 GRELHA

A grelha de affordances permitiu-nos enquadrar as funcionalidades 
da app ao refletir sobre as experiências culturais do ser humano, das 
quais o designer se apropria ao desenhar uma aplicação. Este exercí-
cio foi realizado com o objetivo de compreender melhor a natureza 
da aplicação que estamos a desenvolver e de como a podemos opti-
mizar tendo em conta a componente humanista dos meios digitais.

O mundo digital possui características semelhantes às do mundo 
real: dizemos que navegamos uma página web, tal como dize-
mos que navegamos o mar. Existe portanto uma apropriação do 
conceito de espaço que acontece para que o ser humano consiga 
percecionar os meios digitais de forma intuitiva. São várias as com-
ponentes espaciais presentes na nossa aplicação, que vão desde a 
utilização de mapas até à hierarquia na navegação. 

9. AFFORDANCES
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[1]  MAPA COM POLÍGONOS DOS TERRENO

Spacial: Utiliza a localização espacial, através do gps;

Encyclopedic: Informação organizada de forma estruturada que facilita 
o acesso à informação do sistema bem como o acesso a outras fontes de 
informação - plataforma BUPI e Geopredial)

[2]  ADICIONAR CONTRIBUIÇÃO

Participatory: Ao submeter uma contribuição está a participar na gestão e 
ordenamento do território e a ajudar na organização de eventos ao indicar 
quais as propriedades que precisam de ser recuperadas);

Procedural:  Computer Vision para verificar a veracidade das fotografias 
submetidas aumenta a complexidade do comportamento do sistema.

[3] HISTÓRICO DE CONTRIBUIÇÕES

Encyclopedic: Contribuições dos utilizadores estão guardadas e organizadas 
para futura consulta.

[4]  PROCURAR EVENTO

Encyclopedic: Lista de eventos disponíveis organizados de forma estruturada 
que que permite ao utilizador filtrar a informação por dia, data e localização.

[5]  PARTICIPAR EM EVENTO

Participatory: Forma de reunir presencialmente as pessoas que se interessam 
em ajudar o ambiente.

[6]  SINALIZAR E DISPONIBILIZAR PROPRIEDADE

Participatory: Participa no auxílio na gestão e recuperação do território ao 
disponibilizar a sua propriedade para organizar eventos.

Procedural: Só é possível sinalizar propriedade se esta se encontrar sem 
proprietário identificado.

[7] ADOPTAR ÁRVORES

Participatory: Forma de contribuir para a reflorestação com uma participa-
ção passiva (no sentido de que não é a pessoa que planta as árvores mas sim 
uma organização), bem como ajudar a aplicação monetariamente.

[8] ECRÃ CONQUISTAS DO UTILIZADOR

Encyclopedic: Consulta das conquistas acumuladas pelo utilizador.

[9] PERFIL DO UTILIZADOR/EVENTO/PROPRIEDADE

Encyclopedic: Documenta os detalhes e atividade de determinado perfi.

Procedural: Existem 3 tipos de perfis (ativista, proprietário, organização), 
o que implica a alteração da informação disposta em cada perfil. Existem 
também ações que apenas um membro da organização pode realizar, como 
a criação de um novo evento.

[10] GAMIFICATION

Procedural & Participatory: o sistema recompensa o utilizador que se 
mantém ativo através das funcionalidades participatórias.

A aplicação disponibiliza informação tanto do sistema como de 
outras fontes de informação, sendo possível a comunicação entre 
sistemas externos bem como a manipulação e associação de dados 
estruturados. De modo a transmitir informação os dados são 
organizados como que em formato de enciclopédia, biblioteca ou 
arquivo digital.

A aplicação é uma ferramenta processual que disponibiliza um con-
junto de comandos que ao ser utilizados retribuem uma resposta. 
Esta diminui o esforço humano pois funciona como um meio que 
facilita a contribuição e intervenção ativa do utilizador através das 
funcionalidades participativas.

SPACIAL

PROCEDURAL

ENCYCLOPEDIC

PARTICIPATORY

[6]  SINALIZAR &
DISPONIBILIZAR

PROPRIEDADE

[3]  HISTÓRICO DE
CONTRIBUIÇÕES

[7]  ADOPTAR
ÁRVORES

[8]  ECRÃ CONQUISTAS 
DO UTILIZADOR

[5]  PARTICIPAR EM 
EVENTO

[10]  GAMIFICATION

[4]  PROCURAR
EVENTO

[2]  ADICIONAR
CONTRIBUIÇÃO 

[9]  PERFIL DO
UTILIZADOR/

TERRENO/
EVENTO

[1]  MAPA COM 
POLÍGONOS DOS

TERRENO



9.2 BRAINSTORMING

9.3 ESBOÇOS

Optamos por duas ideias destacadas no diagrama pois são as que 

mais valorizam a aplicação. A primeira funcionalidade será a suges-

tão de pontos de interesse próximos no perfil de cada propriedade; 

a segunda tem o intuito de aumentar a componente lúdica da app 

e consiste na sinalização de locais no mapa de polígonos com os 

quais o utilizador pode interagir, se este se encontrar próximo do 

local, para responder a perguntas para ganhar XP e Bolotas.
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SPACIAL

PROCEDURAL

ENCYCLOPEDIC

PARTICIPATORY

— Ecrã com estatísticas da app e do utilizador (total de 

contribuições submetidas, eventos organizados através da 

app, árvores adoptadas, número de terrenos recuperados…);

— Área didática (com um glossário de termos, por exemplo);

— Galeria de fotos na área dos eventos galeria de fotos cap-

turadas durante um evento e submetidas pelos utilizadores.

—  Criação de um chat ou fórum para permitir a comunica-

ção entre participantes e com a organização de dado evento;

—  Donativos, onde o utilizador pode ajudar de forma 

monetária as organizações ou a aplicação (com informações 

sobre a finalidade do dinheiro investido);

—  Sistema de comentários e likes no perfil do evento;

—  Submissão de fotos. No final de cada evento, os partici-

pantes são notificados a submeter as fotografias capturadas 

(opcional). As fotografias ficam portanto associadas ao even-

to e à organização, podendo ser expostas também noutras 

áreas da app (como na galeria de fotos, no perfil da organiza-

ção e no perfil do utilizador que submeteu a foto).

—  Sugestão de pontos de interesse próximos associados a 

um polígono presentes no perfil do polígono (Ex: árvore de 

interesse público X no local x a x kms, monumento Y…);

—  Criação de locais específicos (pontos turísticos/árvores 

de interesse público) com os quais o utilizador pode inte-

ragir para ganhar XP e bolotas ao responder a perguntas 

relativas ao local.



10. PROTÓTIPO INTERATIVO
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Login Mapa  Ecrã Principal Perfil de propriedade + Nova Contribuição Área dos eventos

Sinalizar + Disponibilizar Propriedade Perfil de utilizadores Conquistas Sobre a App

Link protótipo interativo. 

VÍDEO DOCUMENTAL

https://www.figma.com/proto/gyJ32JQ6SO5r3Zu2TwMjTi/Plantae?node-id=402%3A431&scaling=scale-down
https://drive.google.com/file/d/1NX2y-5BkWGyH7QSoWEW4YyJ6tSzh9_pR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NX2y-5BkWGyH7QSoWEW4YyJ6tSzh9_pR/view?usp=sharing


11. USER EXPERIENCE
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11.1 INSTRUÇÕES

11.2 RESULTADOS

Dada a subjetividade de algumas das respostas optamos 
por finalizar o questionário com a pergunta “Diga-nos a 
sua opinião sobre o funcionamento geral da aplicação ou 
outro comentário que considere necessário”, campo não 
obrigatório e que permitiu ao inquirido responder com um 
parágrafo. Obtivemos as seguintes respostas:

• acho que está muito bem construído, e comunica bem com o 

utilizador para o encaminhar bem dentro da aplicação, rápida 

aprendizagem.

• Ideia muito fixe! Sem dúvida que utilizaria. Também está muito 

visualmente atrativo. No entanto, havia algumas opções às quais 

não conseguia aceder na página web, não sei se é da funcionali-

dade de aceder ao telemóvel a partir do computador, ou se seria 

mesmo propositado...

• Aplicação interessante, com um objetivo digno, visto que a 

sensibilização para a preservação e conservação das florestas é 

importante.

• Parabéns pela iniciativa. É sempre valorosa qualquer tentativa 

cujo o objectivo seja o de aproximar a população (em especial os 

que moram em grandes centros urbanos) á floresta. Há que mu-

dar o paradigma e incutir nas gerações mais novas o gosto pela 

natureza e dedicada ao património florestal.

• Excelente para o meio ambiente e para reflorestação dos terrenos 

queimados, com muito mato de terrenos de proprietários desco-

nhecidos e também de difícil acesso.

• Educativo

• Incrível iniciativa

• O SUCESSO!!! É saltar de fracasso em fracasso sem perder o Entu-

siasmo!!! Dizia o Saudoso Churchill !!!! Até porque as Paredes do 

Sucesso estão sempre em Obras !!!!

• A app poderia disponibilizar de uma forma de criar grupos de 
amigos, assim uma limpeza ou outra coisa qualquer, podia ser 
uma atividade de grupo entre amigos, em vez de ser com estra-
nhos. Ou ter links para poder convidar amigos para um evento.

[1] UEQ (User Experience Questionaire)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUvieKqtri9dR9gR3l2xXCPv4CzKEXEnaDVvlP7sHC5gbdPw/viewform?usp=sf_link
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11.3 ANÁLISE DOS DADOS

Obtivemos resultados bastante positivos, onde todos os 
itens do questionário obtiveram valores superiores a 0,8 na 
escala de -3 a 3, ou seja, avaliações positivas. Nas escalas UEQ 
reflete-se naturalmente a mesma avaliação positiva, onde 
constatamos que a escala de atratividade obteu melhores 
classificações. Relativamente à execução de tarefas os inqui-
ridos consideraram a aplicação pragmática. Nas questões 
relacionadas com os aspetos hedónicos também obtivemos 
uma boa classificação. Apesar do número pequeno de inqui-
ridos, face os valores obtidos e as 10 respostas que obtivemos 
à última pergunta podemos concluir que a aplicação é 
relevante, atrativa, eficiente e estimulante.

O aspeto em que investiríamos mais tempo a melhorar 
seria a confiabilidade e a segurança dado o valor mais baixo, 
resultados que consideramos normais. Pelo que conhecemos 
não existe nenhuma plataforma desta natureza em Portugal, 
ou seja é normal existir uma dúvida inicial. A confiança e 
consistência são transmitidas através do design da aplicação 
mas também se ganham com o tempo, ao constatar que 
as funcionalidades de facto funcionam, aspetos que não se 
podem transmitir a 100% através de um protótipo.

De modo geral, obtivemos resultados consistentes e confi-
áveis. Das 20 respostas ao questionário apenas uma foi dete-
tada como inconsistente com nível crítico de 6 (respondeu 6 
e 7 a tudo) e cinco obtiveram nível crítico 1 na categoria de 
confiabilidade que supomos acontecer dada a subjetividade 
das questões colocadas (por exemplo previsível/imprevisível).

Detetamos também que um inquirido respondeu com 4 a 
todas as perguntas e não foi detetada nenhuma inconsistên-
cia pela ferramenta de análise, que supomos que acontece 
pois as respostas dadas são todas neutras, ou seja, a pessoa 
nunca se contradiz.

[3] UEQ Compare Products - comparação das 20 respostas obtidas 

(azul) com as 3 respostas dadas separadamente pelos membros do 

grupo (vermelho) com o objetivo de comparar os resultados obtidos 

com os que gostavamos de obter face ao que desenvolvemos.
[2] UEQ Data Analysis Tool

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EFI30-h13BGGSsE1-1ea3ExP2jY3B773H7VYRVK9KnM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oNAewhmTc5cIdeRyAHSi7cVuXKC7e2uvzXxyOseNHqo/edit?usp=sharing


NOTÍCIAS RELEVANTES

1. O combate deve ser feito às florestas mal geridas e abandonadas, 
Carlos Amaral Vieira, Jornal de Negócios

2. “A culpa não é do eucalipto, mas da falta de gestão florestal”, Agência Lusa

3. A história do Eucalipto em Portugal, Geopalavras

4. A floresta que nos resta, Filipe Nunes - J. de Informação Crítica

5. How to live with mega-fires? Portugal’s feral forests may hold the secret, 

Saul Elbein, National Geographic

6. Floresta de carvalho em França, Reportagem SIC

ANEXOS

1. Cognitive Walkthrough

2. Heuristicas avaliadores: Todos (tabelas); Artem Basok; Bruno Carvalho; 
Mariana Caridade; Kelvin Spátola; Raquel Silva; Steven Ferreira;

3. Affordances

4. Protótipo Interativo

5. Vídeo Documental

6. UEQ (User Experience Questionaire)

7. UEQ Data Analysis Tool 

8. UEQ Compare Products

REFERÊNCIAS & DOCUMENTOS

1 Economia da Floresta e Ordenamento do Território, CES - Conselho Econó-
mico e Social (2017)

2. Modelo de incentivo à reflorestação do território nacional com utilização 
(predominante) de espécies autóctones. O compromisso e o crédito am-
biental, Armando A. Oliveira, o visionário da aplicação e que percebe mais 
disto que nós os três juntos!

3. João Santos Pereira, O Futuro da Floresta em Portugal (2016)

3. 6º Inventário Florestal Nacional, ICNF

4. Programas Regionais de Ordenamento Florestal (PROF)

5. Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 2014-2020, ICNF

6. Memória florestal, ICNF

7. Pesquisa de arvoredo de interesse público, ICNF

PARCERIAS PLANTAE QUERCUS

Land Life Company
Tem a missão da reflorestar 2 milhões de milhões de hectares de terras degra-
dados no mundo. Opera em 25 países. Desenvolveu tecnologia para reflorestar 
milhares de hectares de maneira eficiente e sustentável em condições adversas. 
Esses recursos são essenciais para restaurar os ecossistemas nas regiões severa-
mente degradadas, onde a natureza não consegue voltar sem ajuda.

Plantar Portugal
Movimento nacional de cidadania activa, que pretende unir a sociedade em 
torno do desígnio de tornar Portugal um país mais sustentável, através da va-
lorização das Florestas, Agricultura e Meio Ambiente. Organizam a Semana da 
Reflorestação Nacional: Em Portugal, Escolas, Freguesias e Municípios unem-se 
ao movimento e durante uma semana vão ao encontro da floresta para a Viven-
ciar, Proteger e para Plantar Portugal, respeitando a biodiversidade e as espécies 
autóctones.

Projeto Criar Bosques
Projecto da Quercus que visa criar e cuidar de bosques de espécies autóctones, 
árvores e arbustos originais da flora portuguesa. Através da colaboração com 
várias entidades e voluntários colhem sementes para produzir plantas, planta 
árvores/arbustos, cuidam de bosques, recuperam a floresta portuguesa.

Floresta Comum
Programa de fomento e incentivo à criação de uma floresta autóctone com altos 
índices de biodiversidade e de produção de serviços de ecossistema. Uma floresta 
autóctone é uma floresta originária do próprio território. Neste caso, a floresta 
autóctone portuguesa, é toda a floresta formada por árvores originárias do 
nosso país, como é o caso dos carvalhos, dos medronheiros, dos castanheiros, dos 
loureiros, das azinheiras, dos azereiros, dos sobreiros, etc. 

Futuro - O projeto das 100.000 árvores
Projeto das 100.000 árvores na Área Metropolitana do Porto – é um esforço pla-
neado e coordenado de várias organizações e cidadãos com o objetivo de criar 
e manter florestas urbanas nativas nesta região. Pretende-se reflorestar cerca de 
100 hectares de áreas ardidas, livres ou que necessitam de reabilitação com cer-
ca de 100.000 árvores de espécies espontâneas da região ao mesmo tempo que 
se espera informar e formar os cidadãos sobre a importância da floresta nativa 
e estimular a participação de todos os interessados em atividades de criação 
e melhoria das florestas metropolitanas.

Projeto ReNature
O projeto ReNATURE visa melhorar a competitividade da região Centro de Por-
tugal, reunindo as habilidades necessárias para preencher lacunas na valoriza-
ção dos recursos naturais. Pretende-se também agregar valor econômico, social 
e ambiental ao capital natural endógeno da região, desenvolvendo habilidades 
no nível da exploração sustentável desses recursos e contribuindo para o desen-
volvimento de novos produtos e tecnologias. Universidade de Coimbra.

Plataformas que promovem o intercâmbio cultural e educacional através de 
anfitriões que partilham as suas terras, conhecimento, comida e alojamento 
em troca de voluntariado - ou “férias rurais”: Workaway & WWOOF UK.
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https://www.jornaldenegocios.pt/opiniao/colunistas/detalhe/o-combate-deve-ser-feito-as-florestas-mal-geridas-e-abandonadas
https://www.dn.pt/sociedade/a-culpa-nao-e-do-eucalipto-mas-da-falta-de-gestao-florestal---investigador-8691686.html
https://www.geopalavras.pt/2013/11/historia-do-eucalipto-em-portugal.html
http://www.jornalmapa.pt/2015/07/01/a-floresta-que-nos-resta/
https://www.nationalgeographic.com/science/2019/12/how-to-live-with-mega-fires-portugal-forests-may-hold-secret/?fbclid=IwAR0F2hR8MiC9u_I8cWhU5zp9n3sSyqh2zTW2uoA44b7wCfVVSU9hq4ursVE
https://youtu.be/FMwpMmxye5c
https://docs.google.com/document/d/1DzNTGCyUGy1f5dvU4fUO1cw_fzNHYHtFNBJo3IfDU4c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YB4PEgYB8h9tL9dfY96kbUClpEtiux_eiyN5mG73LFk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GZ2GDUthqYTPGlAIp0AOUeSzwIeOLUVslnxzI8W8_As/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gVHTLg1S0NG4sNr5KtaE3UuUVkh6SYVy50FkFa3M3DI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1t0kg8MEz5TKirMWeRQwGpAJZ2_CsCbHgr8ZuierSbIc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zteEECmD1VrQtXPYuYPvOW549ZJYuaorhN-454EX9XE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1o7zBkvbIcVrq5wTVSEWXlsatrnD1r834eTBbIHtNw5I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1E9WDfTWibvAovZiqCD9uDid84qohrhDOxoafvgOQ4vU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1R1di9Gfyvb_ZdymAX0MY0ywRLYxf1vbImXFaykjHkhk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1B0IdNksEtk-AEzW3neeACHtQbgSaAI7jfjLT6tOtYYE/edit?usp=sharing
https://www.figma.com/proto/gyJ32JQ6SO5r3Zu2TwMjTi/Plantae?node-id=402%3A431&scaling=scale-down
https://drive.google.com/file/d/1NX2y-5BkWGyH7QSoWEW4YyJ6tSzh9_pR/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUvieKqtri9dR9gR3l2xXCPv4CzKEXEnaDVvlP7sHC5gbdPw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oNAewhmTc5cIdeRyAHSi7cVuXKC7e2uvzXxyOseNHqo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EFI30-h13BGGSsE1-1ea3ExP2jY3B773H7VYRVK9KnM/edit?usp=sharing
http://www.ces.pt/storage/app/uploads/public/595/e44/34d/595e4434d1b9f975854049.pdf
https://drive.google.com/file/d/1W4NiFwKmRp9kPBv9nSPWM5_e0It9bCFN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W4NiFwKmRp9kPBv9nSPWM5_e0It9bCFN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W4NiFwKmRp9kPBv9nSPWM5_e0It9bCFN/view?usp=sharing
http://www2.icnf.pt/portal/florestas/ifn/ifn6
http://www2.icnf.pt/portal/florestas/profs
http://www2.icnf.pt/portal/florestas/foflo/pdr2020
http://www2.icnf.pt/portal/florestas/memoflo
http://www2.icnf.pt/portal/florestas/ArvoresPesquisa
https://www.plantarportugal.org/
https://criarbosques.wordpress.com/
http://www.florestacomum.org/
http://www.100milarvores.pt/
http://cfe.uc.pt/profile/projects/24
https://www.workaway.info/
https://wwoof.org.uk/

