
 
 Passar na casa do Pedro para pegar a máquina emprestada, não se esquecer de 
comprar leite, retirar a correspondência na portaria... Se você anda precisando de uma 
força para gerenciar seus afazeres, os recursos de lembrete do smartphone podem 
ser muito úteis. E um deles não depende de data e horário para ser ativado. O 
lembrete por localização associa tarefas a endereços e avisa quando o usuário está na 
região. Com isso, ao chegar perto da padaria, por exemplo, você recebe um alerta 
para comprar pão. Saiba como programar isso. 
  

O iPhone lembra  
 
Se você anda precisando de uma força para gerenciar seus afazeres, os recursos de 
lembrete do smartphone podem ser muito úteis. E um deles não depende de data e 
horário para ser ativado. O lembrete por localização associa tarefas a endereços e 
avisa quando o usuário está na região. Com isso, ao chegar perto da padaria, por 
exemplo, você recebe um alerta para comprar pão. Saiba como programar isso.  
 
Para começar, ative os serviços de localização do seu iPhone. Vá até Ajustes, toque 
em Geral e role a página até Atualização em 2º Plano. Pressione esse item e ative o 
seletor. Depois, abra novamenteAjustes, escolha Privacidade e ative os itens Serv. 
Localização e Lembretes.  
 
Para criar uma tarefa e receber um alerta, abra o aplicativo Lembretes, que vem com o 
sistema operacional, e selecione Nova Lista. Escolha um nome, depois pressione OK 
e toque em uma linha da lista. Surge um círculo e, ao lado dele, é possível escrever o 
texto com o qual você pretende ser lembrado (“comprar carne”, por exemplo). Em 
seguida, toque no ícone com a letra i. 
 
Na área Detalhes, vá até Lembre-me Em Um Lugar e ative essa opção. Toque em 
Localização. Por padrão, o app usa sua localização atual. Caso o lembrete esteja 
associado a outro endereço, é possível inseri-lo pela barra de busca, tocando sobre o 
resultado que aparece na parte de baixo e depois marcando Quando Eu Chegar ou 
Quando Eu Sair.  
 
Nessa mesma tela dá para definir um raio de identificação. Toque em Detalhes e em 
OK. Feito isso, assim que você se afastar ou aproximar do ponto, de acordo com o 
que foi programado, receberá um alerta motivado pela localização do aparelho.  
 

Android  
 
As configurações variam de uma versão para outra do Android, mas, em geral, para 
ativar os serviços de localização no sistema do Google basta procurar por 
Configurações e Acesso ao local,Localização ou Serviços de Localização.  
 
Nessa área, marque o Acesso a Minha Localização, ou a opção equivalente, e ative o 
GPS. Feito isso, é possível usar programas como o Google Keep . 
  
O app gratuito foi criado para guardar rapidamente lembretes, com recursos como 
gravação de voz ou captura de imagem. E também tem funções ativadas pela 
localização. Para usar o recurso, basta tocar no ícone de texto, dar um nome e inserir 
detalhes.  
 
Depois, pressione o símbolo do relógio e escolha Lembrete de Local e digite endereço. 
Outra opção é o Spoty Lite. Nele, é possível definir a localização atual como o lugar de 



lembrete a ser marcado ou fazer uma busca no mapa. Selecionado o local, dá para 
definir nas áreas Spot e Reminders o tipo de alerta (se ele será exibido ao deixar o  
local, por exemplo), selecionar dias específicos para que seja ativado, a distância e o tipo de 

alarme. 

 Para Windows Phone  

Se os serviços de localização ainda não foram ativados em seu aparelho com Windows Phone 

8, vá atéConfigurações > Localização e marque Ativado. 

 Assim, você poderá usar apps como o Around. Trata-se de um programa bem simples, que 

funciona apenas para situações quando você entra no raio de ação do endereço marcado. Ao 

abrir o programa, ele já identifica sua localização. Se quiser marcar um lembrete para este 

endereço, toque no mapa e digite um texto. Caso o que você pretende lembrar fique em outro 

ponto da cidade, pressione o ícone de lupa e escreva o destino.  

Já o GeoTasker oferece um leque maior de recursos que o Around, mas sua interface é mais 

complicada. Além de receber alertas associados a sua localização, dá para saber qual a 

distância entre as tarefas que você agendou e até traçar rotas para esses locais, com indicação 

de cada rua a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://info.abril.com.br/dicas/mobilidade/crie-lembretes-por-localizacao-no-

smartphone.shtml  
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