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1. INTRODUÇÃO 

 

 
Nas últimas décadas, mudanças na sociedade e na tecnologia colocaram pressão no funcionamento 

dos museus, fazendo-os repensar como podem inovar, por um lado, para proporcionar aos seus 

visitantes experiências mais interativas e, por outro lado, para atrair públicos mais diversificados. 

 

Os museus, desde há muito tempo, que tentam encontrar formas para envolver os seus públicos com 

as suas coleções. Recorrendo ao uso das tecnologias digitais, os museus conseguem oferecer aos seus 

visitantes um acesso mais direto ao espaço a visitar, bem como uma maior interação com as suas 

coleções, às quais, por razões de conservação e segurança, não é permitido um contacto direto.  

 

A tecnologia digital móvel emergiu como uma das mais crescentes formas de tecnologia digital nas 

últimas décadas. Tem-se verificado uma evolução dos dispositivos móveis, que passaram a possuir 

cada vez mais funcionalidades, tornando-se em ferramentas cada vez mais utilizadas no nosso dia a 

dia. A utilização dos dispositivos móveis permite aceder a uma grande quantidade de informação, em 

praticamente todo o lado, podendo esta ser atualizada em tempo real, bem como permite partilhar 

todo o tipo de conteúdos. 

 

As tecnologias digitais móveis são um meio através do qual os museus podem adaptar-se às novas 

necessidades dos visitantes e comunicar com os seus diversos públicos, oferecendo toda a informação 

que pretendem transmitir, de uma forma bastante interativa. 

 

Devido à pandemia do Covid-19, todas as folhas de sala que se encontravam ao longo do percurso 

pelo museu tiveram que ser retiradas, ficando os espaços desprovidos de qualquer informação. O 

desenvolvimento de uma aplicação móvel para o Paço dos Duques permitiu colmatar esta carência e 

também permitiu uma aproximação entre o visitante e o espaço museológico, de uma forma fácil, 

rápida, interativa e acessível a qualquer hora e em qualquer lugar.  

 

A plataforma escolhida para o desenvolvimento da aplicação móvel foi uma plataforma online: WIX. 

Após várias pesquisas através da internet, esta foi a plataforma mais acessível e fácil de utilizar, bem 

como possibilita o desenvolvimento da aplicação e a inserção dos respetivos conteúdos de forma 

gratuita.  

 

 1. Introdução 
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A aplicação em questão foi desenvolvida por Miguel Sousa e por Sara Freitas entre abril e maio de 

2020, ficando disponível para o público, com dispositivos móveis Android, a partir do dia 18 de maio 

do mesmo ano, em quatro idiomas (português, inglês, espanhol e francês).  

 

A aplicação móvel digital pode ser acedida através do endereço 

https://pacodosduques.wixsite.com/pacodosduques-pt  ou  através da leitura do seguinte código QR: 

 

 

 

https://pacodosduques.wixsite.com/pacodosduques-pt
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2. Análise Estatística dos Utilizadores da Aplicação Móvel 

 
 
 

2.1. Entre 18 de maio e 31 de dezembro de 2020, em média 36% dos visitantes que entraram no 

Paço dos Duques utilizaram a aplicação da Wix. O mês com menos adesão foi o mês de junho, apenas 

19% dos visitantes acederam à aplicação, e os meses com maior utilização foram os de novembro e 

dezembro, nos quais 64% e 63% dos visitantes, respetivamente, acederam à aplicação. 

 

 

Notas a ter em consideração: 

A. No número total dos visitantes do Paço dos Duques, não foram considerados os números 

relacionados com bilhetes de evento, espetáculos, cedência de espaços, infantil, escolas e a 

venda de folhetos; 

B. Quando em visitas organizadas, os visitantes inseridos nos grupos, geralmente, não 

necessitam de aceder à informação através dos códigos QR, no entanto não é possível subtrair 

da contagem total os números referentes a estes grupos (em agosto, os grupos que nos 

visitaram aumentaram); 

C. Também recebemos muitos visitantes que vêm em família. Em média, apenas um ou dois 

elementos da mesma utiliza os códigos QR. 
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2.2. Em agosto, os visitantes estrangeiros superaram os portugueses, no que diz respeito à leitura 

dos códigos QR e à utilização da aplicação móvel, ao contrário do que aconteceu nos restantes meses. 

 

2.3. Os visitantes do Paço dos Duques que mais utilizaram a aplicação móvel são de nacionalidade 

portuguesa (44%). Seguem-se os espanhóis (14%), os franceses (9%) e os belgas e alemães (6% cada).  

O rótulo “Outros” corresponde às seguintes nacionalidades: Andorra, Arábia Saudita, Argentina, 

Áustria, Bulgária, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Finlândia, Gibraltar, Grécia, 

Guadalupe, Hong Kong, Hungria, Irlanda, Islândia, Israel, Letónia, Malta, Martinica, México, 

Mónaco, Noruega, República Checa, Reunião, Sérvia. 
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No que diz respeito aos portugueses, os visitantes que mais utilizaram a aplicação móvel pertencem 

ao Distrito do Porto (40%), seguidos do Distrito de Lisboa (31%), de Braga (8%) e de Leiria (7%).  

No gráfico, o rótulo “Outros” corresponde aos Distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, 

Faro, Guarda, Portalegre, Vila Real e às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, os quais não 

possuem uma percentagem de utilização significativa para serem apresentados individualmente. 

 

Pode observar-se no mapa que as localidades situadas no litoral, desde o Distrito de Viana do Castelo 

até ao de Setúbal, predominam entre os utilizadores da aplicação móvel. 
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3. Análise Estatística do Questionário de Satisfação da Aplicação Móvel 

 
 

Início do questionário incluído na aplicação: 17 de agosto de 2020 

N.º de questionários preenchidos até 31 de dezembro de 2020: 292 

 

3.1. Dos 292 questionários, 63% foram preenchidos por portugueses e 37% foram preenchidos 

por visitantes estrangeiros. 

 
 

3.2. Pergunta 1 - Como avalia a qualidade e a utilidade da informação disponibilizada? 

 

- No geral, os utilizadores da aplicação móvel estão satisfeitos com a mesma; 

- Os utilizadores que responderam “Muito Insatisfeito” foram na maioria visitantes 

portugueses. Não apresentaram nenhuma justificação, sugestão ou comentário na pergunta seguinte; 

Portugueses
63%

Estrangeiros
37%

10%

1%

7%

43%

39%

Muito Insatisfeito Insatisfeito Nem Satisfeito, nem
Insatisfeito

Satisfeito Muito Satisfeito
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- Os utilizadores que responderam “Insatisfeito” foram 3 estrangeiros (um em cada idioma) e 

1 português (sugeriram mais informações sobre os objetos e os espaços); 

- Cerca de 60% dos utilizadores que responderam “Muito Satisfeito”, bem como “Satisfeito”, 

foram portugueses. 

 

3.3. Pergunta 2 - Com o intuito de melhorarmos a nossa aplicação deixe aqui o seu comentário ou 

sugestão. 

 

Dos 292 questionários preenchidos, 82% dos utilizadores não responderam a esta questão, enquanto 

que 18% dos utilizadores responderam. 

 

Português 

- Devia explicar o que é cada pintura, objeto. Dizer o que se fazia em cada divisão, etc. 

- Está ótima! 

- Excelente guia de visita. Poderia ter links para mais informações, como tem as legendas das 

peças. Muito bom! 

- Falta algo mais profundo. A história de Portugal merece ser mais detalhada 

- Mais informação nos objetos expostos em cada sala 

- Muito bom 

- Não obstante a informação disponibilizada em formato digital, não se compreende não estar a 

mesma em formato físico também, como em todos os outros monumentos nacionais 

- Poderia ter mais explicações sobre as tapeçarias 

- Poderiam deixar mais informações sobre as coisas em exposição nas placas e não só no guia 

online da visita 

- Quem vai pela primeira vez fica um pouco desorientado. Na entrada do Castelo deveria informar 

de forma clara que os bilhetes têm que ser adquiridos no palácio dos Duques. Quem é civilizado 

e vai para a fila apanha uma seca desnecessária, bastava colocar informações claras de forma a 

não ter que estar a perguntar às pessoas 

Responderam
18%

Não responderam
82%
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- Seria importante colocar no site uma explicação detalhada das tapeçarias de Pastrana, explicando 

o sentido, símbolos e traduzindo as frases que ostentam. Incluindo a descrição do estandarte não 

português 

- Vídeos 

- Visita muito bem conseguida 

- Visita muito pequena 

- Aplicação para IOS e Android poderia tornar a experiência mais interativa 

- Deveriam colocar mais informação sobre as divisões em cada uma delas porque nem toda a 

gente tem a oportunidade de utilizar os códigos QR ou oferecerem os papéis porque não faz sentido 

pagar a visita e ainda pagar os papéis com informações 

- Explicação interativa em cada sala 

- Gostei muito de conhecer e visitar 

- Poderia ter informações impressas dentro da própria exposição 

- Uma aplicação para iOS e Android poderia tornar a experiência mais interativa 

- A informação é útil e interessante. Mas para um visitante mais curioso/interessado acho que está 

demasiado resumida e fazem falta informações sobre as peças em particular 

- Excelente museu 

- Faltam eventos históricos que aconteceram no palácio e explicação da utilização atual pelo 

presidente da república. Falta ainda saber a ligação que os atuais Duques de Bragança têm ao Paço 

- Intuitiva 

- Ótima descrição 

- Poderia ter som e ter mais sobre a história do local e de Portugal 

- Ter WiFi grátis para poder aceder ao conteúdo 

- Acho caro para a duração da visita 

  
Inglês 

- More background information on objects 

(Tradução: Mais informações sobre objetos) 

- Less is more doesn't work here. We would like some more and usefull information 

(Tradução: Menos é mais não funciona aqui. Gostaríamos de mais algumas informações úteis) 

- After the pandemic, permit “secret tours” of all the hidden passages and little spaces between 

the big rooms 

(Tradução: Após a pandemia, permitir "viagens secretas" de todas as passagens ocultas e 

pequenos espaços entre as grandes salas) 

- Fantastic app especially as it had many languages for all visitors 

(Tradução: Aplicação fantástica, especialmente porque tem muitos idiomas para todos os 

visitantes) 

- Sound would be a huge plus 

(Tradução: Ter som seria uma grande vantagem) 

 
Espanhol 

- Botei de menos visitar o resto do palaçio, habitacións, cocinha, etc  

(Tradução: Senti falta de visitar o resto do palácio, quartos, cozinha, etc.) 
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- Las explicaciones deberían ser más detalladas 

(Tradução: As explicações deviam ser mais detalhadas) 

- Las explicaciones son un poco escasas y casi no se habla de los elementos que se encuentran en 

las salas 

(Tradução: As explicações são um pouco escassas e quase não se fala dos elementos encontrados 

nas salas) 

- Muy útil 

(Tradução: Muito útil) 

- Poca información 

(Tradução: Poucas informações) 

- Q la app tuviera Imágenes en primer plano 

(Tradução: Que a aplicação tivesse imagens em primeiro plano) 

- Visitas con guias 

(Tradução: Visitas guiadas) 

- Seria bueno poner información de los cuadros y de los tapices 

(Tradução: Seria bom colocar informações sobre as pinturas e as tapeçarias) 

- Mal que no existan descuento para docentes 

(Tradução: Não há desconto para professores) 

- Mejorar el sistema de numeración dentro de las salas 

(Tradução: Melhorar o sistema de numeração dentro das salas) 

 

Francês 

- Manque d’information quant à l’histoire et de la provenance des objets à qui appartiennent ils? 

Par exemple: pourquoi y’a t’il autant de porcelaine Chinoise?  

    (Tradução: Falta de informação sobre a história e proveniência dos objetos a que pertencem? Por 

exemplo: por que há tanta porcelana chinesa?) 

- Un audio serait appréciable pour pouvoir voir les monuments plus précisément 

(Tradução: Agradecíamos um áudio para observar os monumentos com mais precisão) 

 

 


