
Instruções de participação no workshop “Camadas de Visibilidade” 

1. Aceder à sua conta Google 

Ir para http://www.google.pt/ e clicar em “Entrar”  

 

Se não tiver uma conta Google pode criar uma em https://accounts.google.com/NewAccount?  

 

2. Aceder ao mapa “Camadas de Visibilidade” 

Clicar no link http://g.co/maps/2mt4c para visualizar o mapa “Camadas de Visibilidade”   

 

3. Guardar o mapa “Camadas de Visibilidade” 

Clicar em “Guardar em As Minhas Ofertas” para ter o mapa sempre disponível na sua conta Google  

 

 

http://www.google.pt/
https://accounts.google.com/NewAccount
http://g.co/maps/2mt4c


4. Ver o mapa “Camadas de Visibilidade” 

Sempre que quiser visualizar o mapa “Camadas de Visibilidade” basta entrar em Google Maps, entrar na sua 
conta Google e clicar em “Os meus locais”  

 

Clique em “Mapas” e de seguida no nome do mapa “Camadas de Visibilidade” 

 

 

 

 

http://maps.google.pt/


 

5. Adicionar um marcador (placemark) 

Clicar em “Editar”   

 

 

 

 

Mova o cursor do rato para o local onde quer adicionar o marcador, tem todo o território nacional 

disponível. Clique no          

O cursor transforma-se em             

As linhas do X indicam onde irá ficar o marcador. Clique no botão 

do rato para posicionar o marcador. Se pretender ignorar este 

marcador, prima a tecla Escape.  

 

 

Adicionar um título e uma descrição. Pode também alterar o ícone do seu 

marcador, clicando no ícone no canto superior direito da janela de 

informação. Pode também adicionar o seu próprio ícone. Clique em OK 

para guardar o seu marcador. 

 

 

 

6. Adicionar fotografias nos marcadores 

 

Quando estiver a adicionar um marcador clique em “Texto 

formatado”. 

Escolha a foto que quer adicionar (pode ser uma foto 

guardada no seu computador, tirada da Internet, etc). 

Clique com o botão direito do rato em cima da foto e escolha 

copiar, e de seguida dentro da caixa da descrição clique de 

novo com o botão direito do rato e escolha colar.  

 



 

7. Comentar marcadores colocados por outras participantes  

Clicar em “Editar”  

 

 

 

 

 

Selecione o marcador que pretende comentar e clique em cima 

dele, abre uma caixa de edição do marcador. De seguida pode 

adicionar os seus comentários na caixa da descrição  

 

Muito importante 

Por favor acrescente os seus comentários sem alterar o 

conteúdo produzido por outras participantes. 

 

8. Fazer um comentário ao mapa 

 

Para fazer um comentário ao mapa deve clicar em                          

“x comentários” para ter acesso a uma página para escrever 

comentários.  

 

 

O mapa “Camadas de Visibilidade” já tem alguns marcadores colocados por mim, com base nas respostas à 

pergunta do questionário online: “Quais são os espaços ao ar livre em que sente ser seguro ter 

comportamentos (como por exemplo: beijar, acariciar, abraçar) com pessoas do mesmo sexo?”. Este 

questionário foi realizado na primeira fase do projeto. Os resultados da primeira fase podem ser consultados 

em Layers of Visibility. 

Pode também consultar a ajuda para o Google Maps em http://support.google.com/maps/?hl=pt  

Se existir alguma situação que considere irregular ou se tiver dúvidas na utilização do mapa, por favor entre 

em contacto comigo epcferreira@gmail.com. 

  

 

http://layers-of-visibility.wikispaces.com/1+Mapping+the+landscape
http://support.google.com/maps/?hl=pt
mailto:epcferreira@gmail.com


Acesso por telemóvel 
Se tem acesso à Internet no telemóvel pode visualizar os marcadores do mapa “Camadas de Visibilidade” 
próximos da sua localização geográfica: 

1. Instalar o Google Maps no telemóvel, disponível em http://www.google.pt/mobile/maps/    

2. Ter acesso à sua conta no Goolge através do telemóvel: no navegador do 
telemóvel ir para www.google.pt e pressionar “Entrar” (dependendo do écrã 
do telemóvel pode ser necessário deslizar a página para poder visualizar este 
botão) 

 

 

3. Inicie a sessão na sua conta Google 

 

 

4. Abra o programa Google Maps no seu telemóvel e pressione em   

 

5. Pressione em “Camadas de Visibilidade” (pode ser necessário deslizar a 
página para poder visualizar esta entrada) e terá acesso ao mapa  

 

6. Para visualizar marcadores do mapa “Camadas de Visibilidade” perto do seu local, pressione em           que 
imediatamente centra a visualização do mapa no local onde está 

7. Se tiver alguma dúvida por favor entre em contacto comigo epcferreira@gmail.com. Também pode 
consultar mais informação no guia de utilização do Google Maps em telemóveis (em inglês) 

 

http://www.google.pt/mobile/maps/
http://www.google.pt/
mailto:epcferreira@gmail.com
http://support.google.com/gmm/bin/topic.py?hl=en&topic=1750799

