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Motivação
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• Dificuldade em 
coordenar as 
várias equipas no 
terreno;

• Imprecisões nas 
indicações 
verbais.

• Crescente 
popularidade;

• Maior precisão nos 
sensores 
integrados (GPS).

• Infraestruturas 
mais avançadas;

• Maior cobertura;
• Velocidades de 

transmissão 
superiores.



Objetivos
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• Criação de um protótipo aplicado à gestão da emergência;
• Aumentar a consciência que as forças de segurança – Proteção Civil, Bombeiros, Polícia – têm acerca das condições de risco nas regiões por eles controladas;
• Melhorar a comunicação entre os vários atores participantes numa situação de emergência.



Descrição
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Website que permite a partilha de informação georreferenciada entre os 
vários atores que participam na gestão de uma situação de emergência.

Canal bidirecional ininterrupto de comunicação:
• gestores no posto de comando podem destacar equipa para ponto de 

interesse;
• operacionais no terreno podem criar entidades georreferenciadas;

Adaptação automática aos vários dispositivos (desktop, smartphone, tablet)



Perfil de utilizador
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Cada utilizador possui, num dado 
momentos, um único perfil de utilizador:

• Administrador, Gestor, Operacional, 
Básico.

Em função do perfil que apresente, pode 
ou não realizar determinada ação
Criação do modelo que estende o perfil de 
utilizador: permissões temporárias
Possibilidade de atribuir permissões 
unitárias durante um tempo limitado a um 
utilizador.

Básico

Operacional
Gestor

Admin



Funcionalidades
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GESTORES
• Organizar utilizadores por equipas
• Destacar equipa para ponto de interesse

OPERACIONAIS
• Obtenção da posição geográfica do utilizador

• Histórico de alterações
• Criação de entidades geográficas

• Visualização de informação associada às entidades geográficas
• Filtragem de entidades



Destacar equipa
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Papéis temporários
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Entidades geográficas
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Avaliação
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Dividida em 3 componentes.

Usabilidade:
• questionário SUS [1];
• avaliar várias dimensões: simplicidade consistência, facilidade;
• média da classificação dos participantes de 81,6 => usável.

Desempenho:
• avaliar os consumos de bateria e dados móveis em utilização no terreno;
• escolher o método de obtenção da posição a usar.

Apresentação a elementos da Proteção Civil de Almada

[1]  J. Brooke et al. “SUS-A quick and dirty usability scale”. Em: Usability evaluation in Industry. 189.194 (1996), pp. 4–7.



Feedback
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Apresentação da solução à Proteção Civil de Almada:
• comentários muito positivos;
• agiliza a disseminação da informação entre os vários envolvidos.

Operacional avalia ocorrência
Comunicaavaliação aoposto de controlo

Difusão da comunicaçãoaos restanteselementos

Operacional avalia ocorrência, criandouma geo-entidade na sua posição, imediatamente disponível para todos
Tempo

Sem a aplicação

UsandoLiveTeams
+ fiável+ preciso+ rápido



Conclusões
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Deste trabalho resultaram:
• a plataforma LiveTeams;
• o modelo de adaptação, que permite atribuir – em tempo de execução 

– permissões unitárias com caráter temporário a utilizadores.
Em função da avaliação realizada, é possível concluir que a plataforma 
desenvolvida oferece:

• maior rapidez nas comunicações entre os vários elementos;
• maior precisão na comunicação dos pontos de interesse no âmbito de 

uma situação de emergência.



Trabalho futuro
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• Edição de entidades geográficas presentes no mapa;

• Impedir que o dispositivo móvel entre em suspensão: integração da Wake 
Lock API;

• Integração de biblioteca que permita a geração de rotas ótimas – com 
definição de pontos intermédios – levando em consideração os 
constrangimentos na rede rodoviária. 
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Protótipo público em
http://nova-lincs.di.fct.unl.pt/prototype/203


