Verificação de Coordenadas da Colectividade

Figura 1 – Exemplo de Mapa de Coordenadas

1. Descrição Geral
O mapa acima representa as coordenadas dos pombais dos concorrentes de uma colectividade. Para
visualizar o mapa interactivo de coordenadas da sua colectividade, e verificar se as coordenadas estão
correctas, aceda ao Portal do Recenseamento (ex-RecServer).
No mapa interactivo disponibilizado no Portal de Recenseamento poderá navegar pelo mapa e aproximá-lo
sobre a localização de cada concorrente até que seja identificável o respectivo pombal. Faça um clique
sobre a marca para saber a que concorrente esta se refere.
Caso a marca se encontre sobre ou próxima do pombal (um desvio de alguns metros não constitui um erro),
não é necessária nenhuma acção. Caso a marca não corresponda ao local do pombal, poderá fazer um
clique sobre a marca do concorrente e tomar uma de duas acções:




Reportar Coordenadas Incorrectas – Através de um formulário, poderá reportar que determinado
concorrente possui coordenadas incorrectas. Caso disponha de coordenadas correctas obtidas num
dispositivo com GPS (leitor GPS, smartphone, tablet), poderá indicá-las nesse formulário.
Sugerir Coordenadas no Mapa – Permite que seja indicada a localização correcta do pombal no
próprio mapa, de forma interactiva.

Poderá ainda aceder aos dados do sócio em causa, através da respectiva opção.

2. Instruções Funcionais
2.1 Como navegar no mapa interactivo?
Clique no mapa e arraste o rato para mover o mapa em qualquer direcção. Use a roda do rato (caso exista)
ou os botões + e – (em baixo, à direita) para aproximar ou afastar o mapa (zoom in/zoom out).
Para verificar cada concorrente com a precisão máxima, faça um duplo-clique sobre a marca respectiva e o
mapa será aproximado até ao máximo permitido nesse local. Em alternativa, faça um clique sobre a marca
do concorrente e escolha a opção Aproximar ao Máximo.
Para voltar a afastar o mapa, faça clique sobre o botão Panorâmica Geral (em cima, à direita).
2.2 Como saber a que concorrente se refere cada marca?
Faça um clique sobre a marca. Aparecerá uma janela com informações sobre o respectivo concorrente,
assim como ligações para as várias acções possíveis. Faça clique no X ou no mapa para fechar essa janela.

Figura 2 – Janela pop-up com informações e acções relativas ao concorrente

2.3 Encontrei um concorrente com coordenadas erradas. Como posso corrigir?
Existem duas opções, ambas disponíveis fazendo um clique sobre a marca do concorrente. Na opção
Reportar Coordenadas Incorrectas pode preencher um formulário para informar os nossos serviços que a
localização do pombal não está correcta. Caso tenha possibilidade de obter as coordenadas correctas do
pombal, com recurso a um dispositivo com GPS, poderá indicar as mesmas nesse formulário.
Em alternativa, poderá usar a opção Sugerir Coordenadas no Mapa para indicar, no próprio mapa, quais as
coordenadas correctas. Depois de activar esta opção, navegue no mapa como normalmente até ao local
onde se encontra o pombal do concorrente e faça um clique com o botão direito do rato sobre o pombal. O
local será assinalado com uma marca verde e, após confirmação, as novas coordenadas serão enviadas para
os nossos serviços para processamento e posterior integração nos programas de classificações.
2.4 O pombal não aparece na imagem satélite, como posso confirmar a localização?
Em alguns casos, é possível que a fotografia satélite seja anterior à construção do pombal. Nesse caso, a
localização do pombal só poderá ser verificada por alguém com conhecimento da área ou através de um
dispositivo com GPS (leitor GPS, smartphone, tablet, etc.).
2.5 Como aceder ao Portal de Recenseamento?
No site www.fpcolumbofilia.pt encontrará ligações para o Portal de Recenseamento. O acesso aos mapas
interactivos é protegido por utilizador e palavra-passe. Deverá indicar as credenciais do Portal de
Recenseamento (as mesmas do ex-RecServer e do Editor Columbofilia.Net).

