
Contagem de visitantes: a 

importância dos dados na promoção do 

território 



Líderes na contagem de  

pedestres e ciclistas em Portugal 

 

UpNorth é uma companhia que implementa projectos de 

monitorização de pedestres e ciclistas, tanto em espaços urbanos 

como em áreas naturais. Somos igualmente parceiros dos mais 

interessantes projectos portugueses na monitorização de 

qualidade do ar e ruído.  
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Mas será que temos noção da sua importância e do 

seu real valor? 

 

....sabemos qual o seu crescimento e potencial para 

atrair novos projectos? 

 

….temos informação para melhorar a sua gestão? 

 

….sabemos qual o impacto dos nossos 

investimentos? 



 

Porquê? 

1. Optimização de recursos; 

2. Efficient planning;  

3. Trend forecasting; 

4. Transparency; 

5. Impact of european projects (EU); 

6. Environmental protection; 

7. Efficient communication and 

capability of attracking new projects 

and investments 
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9. Estudos de impacto. 



COMO OBTER OS DADOS DE CONTAGEM? 





PYRO 



PLACAS 



ZELT 



ZELT 



MULTI 



MULTI 



TUBES 



ZELT Car 



X 20m 











Monitorização de pedestres, 

ciclistas e veículos 

BTT 

pedestrianismo 

ciclismo 

monumentos 

postos de turismo 

baixas e centros históricos 

ecopistas 

estacionamentos e miradouros 



Investiria onde existe informação consistente 

e fiável ou onde a realidade é uma incógnita? 



PRÉMIO 



Recolha de dados durante 1 

mês num local à escolha 



 

Nuno Lavrador 

+351 964 245 275 

info@upnorthgroup.eu 

www.upnorthgroup.eu 

 

 

 

Obrigado pela atenção! 

 

 

Consultadoria Equipamentos 

mailto:info@upnorthgroup.eu

