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Resumo – As comunicações são um factor chave para o progresso económico e social. O desenvolvimento 

tecnológico, e a generalizada incorporação das tecnologias da informação e da comunicação nos processos de 

vida e trabalho das pessoas e das organizações deram origem a um extenso leque de aplicações e serviços que 

fomentam acima de tudo o conforto e a comodidade das sociedades da informação.  

Em paralelo, o sector do Turismo e Lazer surge, com particular relevo em Portugal, como outro factor chave 

de desenvolvimento e impulsionador da economia nacional. Todavia é um sector que ainda carece de alguma 

inovação no sentido de o tornar mais apelativo e de projectar uma imagem de sucesso e modernidade de 

Portugal.  

A simbiose destes dois pilares, as Comunicações e o Turismo, potencia uma área de intervenção ainda por 

explorar na sua plenitude com margem para inovação de desenvolvimento, seja a nível de aplicações outdoor 

como indoor. Este projecto, que aqui se apresenta, visa a concepção e utilização diversos tipos de redes de 

comunicações, existentes ou construídas para o efeito, no sentido de fornecer uma experiência turística única e 

inovadora.  

 

Abstract  —  Communications are a key factor for economic and social progress. Technological development 

widespread the incorporation of information technologies and communication in the life and work of 

individuals and organizations and leads to an extensive range of applications and services that promote above 

all the comfort and convenience of information societies. 

In parallel, the Tourism and Leisure sector emerges with particular emphasis on Portugal, as another key 

factor and driving force behind the development of national economy. Yet it is a sector that still needs some 

innovation in order to make it more appealing and to project an image of success and modernity of Portugal. 

The symbiosis of these two pillars, Communications and Tourism, enhances an area of concern still to be 

explored in its entirety scope with room for innovation and development, as for indoor and outdoor 

applications. The project, which will be presented here, aims to develop and use various types of 

communications networks, such as existing or customized, in order to provide a unique and innovative tourism 

experience. 
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