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Resumo 

O presente relatório descreve o projeto desenvolvido em contexto de estágio, no 

Município de Celorico da Beira, no âmbito da Unidade Curricular Projeto de Informática, 

do curso de Licenciatura em Engenharia Informática, da Escola Superior de Tecnologia 

e Gestão, do Instituto Politécnico da Guarda. 

O projeto desenvolvido consiste numa plataforma online de gestão do parque 

informático do Município, a mesma usada somente pelos elementos do Gabinete de 

Informática. O tema foi proposto pela instituição onde o estágio foi realizado, e têm como 

objetivos: o registo de postos de trabalho, de requerentes, de requisições de material, de 

requerimentos de cartazes, de equipamentos informáticos/tecnológicos do Município e 

associá-los a um posto de trabalho, anotação de instalações de computadores e gerir as 

assistências técnicas de todo o Município. Deste modo a plataforma permite gerar 

relatórios de atividades, com a descrição das assistências técnicas, com base numa data 

de início e de fim escolhida pelo utilizador. 

Para o desenvolvimento do projeto foi utilizada a metodologia de 

desenvolvimento ágil, RUP (Rational Unified Process). A plataforma online foi 

desenvolvida utilizando como linguagem de programação o PHP (Practical Extraction 

and Report Language) com recurso à base de dados MySQL. 

O projeto foi realizado com sucesso e as opiniões deferidas pelos elementos do 

Gabinete de Informática foram positivas. 

 

 

Palavras-chave: plataforma, PHP, MySQL;
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Abstract 

This report describes the project developed in an internship context, in the 

Municipality of Celorico da Beira, within the scope of the Curricular Unit Informatics 

Project, which is encompassed in the Degree in Computer Engineering of the School of 

Technology and Management of the Polytechnic Institute of Guarda. 

The project developed consists of an online platform for the management of the 

Municipality's computer park, it will be used only by the members of the Information 

Technology Office. The theme was proposed by the institution where the internship was 

held, and have as objectives: the registration of jobs, applicants, requisitions of material, 

poster requirements, computer / technological equipment of the Municipality and 

associate them with a work station, annotation of computer facilities and manage the 

technical assistance of the whole municipality. In this way the platform allows generating 

activity reports, describing the technical assistance, based on a start date and end date 

chosen by the user. 

For the development of the project, the Rational Unified Process (RUP) 

methodology was used. The online platform was developed using PHP (Practical 

Extraction and Report Language) as a programming language using the MySQL database. 

The project was carried out successfully and the opinions deferred by the IT Office 

were positive. 

 

 

Keywords: platform, PHP, MySQL;
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1 Introdução 

O presente documento descreve o projeto realizado pela autora no domínio do seu projeto 

final de curso em contexto de estágio, no âmbito da unidade curricular Projeto da Informática 

do 3º ano da licenciatura de Engenharia Informática, lecionada na Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico da Guarda (IPG). 

O estágio decorreu na Câmara Municipal de Celorico da Beira, no departamento 

informático e, como projeto, foi-me sugerido desenvolver uma plataforma online de gestão do 

parque informático do Município, para registar os equipamentos e associá-los a um posto de 

trabalho, gerir as assistências técnicas, entre outras funcionalidades. 

 

1.1 Motivação e Enquadramento 

Face a ter oportunidade de ponderar entre um projeto académico e um projeto em 

contexto de estágio, optei pela segunda opção pelo facto de ter assim a oportunidade de pôr 

em prática, no mundo real, os conhecimentos adquiridos ao longo dos últimos três anos. E, 

deste modo, desenvolver competências sobre um conjunto de tecnologias fulcrais para a 

elaboração do projeto. 

Nesta oportunidade existiu a necessidade de criar uma plataforma online que 

possibilitasse aos elementos do Gabinete de Informática (GI) gerir o parque informático do 

Município.  

A nível pessoal, um dos aspetos que levaram à aceitação deste projeto, foi poder 

desenvolver uma plataforma online de grande utilidade para os elementos do GI. 

 

1.2 Caracterização sumária da instituição 

A instituição, Câmara Municipal de Celorico da Beira, tem um regulamento definido no 

Diário da República, pelo qual se orienta de forma a conseguir um melhor funcionamento 
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e eficiência ao nível de todos os departamentos. Assim, a Câmara Municipal tem diversas 

competências que podem ser categorizadas segundo o seu âmbito. Possui competências ao 

nível da organização e funcionamento dos seus serviços, nomeadamente a elaboração e 

aprovação do regimento; a execução e velo pelo cumprimento das deliberações da 

assembleia municipal, entre outros. Tem, também, competências ao nível do planeamento 

e desenvolvimento, no qual se destacam as competências de elaborar e submeter à 

aprovação da assembleia municipal os planos necessários à realização das atribuições 

municipais assim como criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de 

circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados 

no património municipal. Depois, existem as competências de âmbito consultivo, de apoio 

a atividades de interesse municipal, de matéria de licenciamento e fiscalização e no que 

respeita as suas relações com outros órgãos autárquicos. Cada uma destas competências 

encontra-se descrita em Diário da República, Lei nº5-A/2002, Capítulo IV, secção II. 

A Figura 1 apresenta o organograma da Câmara Municipal de Celorico da Beira. 

Fonte: http://www.cm-celoricodabeira.pt/orgaosautarquicos/camaramunicipal/organograma/ 

Figura 1 - Organograma da Câmara Municipal de Celorico da Beira 
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No que respeita ao departamento onde decorreu o estágio, este é designado por Secção 

de Informática, inserido na Divisão Administrativa, Financeira e Social e pode dividir-se 

em dois serviços, Espaços Internet e Serviços Multimédia. De acordo com a publicação em 

Diário da Republica a 14 de janeiro de 2013, despacho nº788/2013, Capitulo I, artigo 33º, 

a Secção de informática tem como atribuições: assegurar a administração, manutenção e 

exploração de todo o Hardware propriedade do Município, incluindo os equipamentos 

colocados nas Escolas, Juntas de Freguesia e Associações; assegurar a administração, 

manutenção e correta utilização de todo o Software em funcionamento nos diversos serviços 

municipais; assegurar a administração, manutenção e o correto funcionamento das redes de 

comunicação utilizadas pelo Município; definir e implementar políticas de segurança da 

informação; apresentar e desenvolver projetos visando um funcionamento mais eficaz de 

todos os serviços.  

 

1.3 Descrição do problema 

Após uma análise, com os elementos do GI, verificou-se que o preenchimento de todos os 

documentos1 eram realizados de forma tradicional (isto é, em formato de papel), e que em 

algumas situações havia duplicação, e até mesmo perda da informação. Deste modo, e de forma 

a solucionar o problema, pretendeu-se alterar todo o processo através do desenvolvimento do 

sistema informático “Plataforma Online de Gestão do Parque Informático do Município”. 

 

1.4 Objetivos 

Os objetivos a abranger no decorrer do projeto em contexto de estágio, que se descreve, 

consistem: 

▪ Gerir técnicos, que serão os utilizadores da plataforma online; 

▪ Gerir requerentes; 

▪ Gerir postos de trabalho; 

▪ Gerir equipamentos; 

                                                             
1 No capítulo 4, Análise de Requisitos, estão detalhados todos os tipos de documentos. 
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▪ Gerir as assistências técnicas;  

▪ Gerar automaticamente relatórios de atividades; 

▪ Gerir requisições de material; 

▪ Gerir requerimentos de artes gráficas; 

▪ Gerir o sistema do parque informático, o que é relacionado com software; 

▪ Gerir configurações de máquinas/computadores.  

 

1.5 Plano de estágio | Etapas do estágio 

Neste subcapítulo estão enumeradas as etapas principais, por ordem cronológica, do 

desenvolvimento do projeto: 

1. Estudo da organização da Instituição; 

2. Análise de requisitos (criação dos casos de uso, diagrama de classes, entre outros); 

3. Desenvolvimento e implementação da plataforma; 

4. Verificação e testes. 

 

1.6 Estrutura do documento 

Este documento está dividido em vários capítulos, os quais serão resumidos nesta secção. 

O primeiro capítulo, Introdução, apresenta a Instituição de acolhimento, um resumo do 

projeto, os objetivos e problemas que motivaram a realização deste projeto. 

O segundo capítulo, Estado da Arte, é dos mais importantes neste relatório e das partes 

mais importantes de todo o trabalho científico, uma vez que faz referência ao que existe na 

literatura científica sobre o assunto pesquisado evitando que se perca tempo com investigações 

desnecessárias. Além disso, auxilia na melhoria e desenvolvimento de novos postulados, 

conceitos e paradigmas. 

O terceiro capítulo é direcionado para a Metodologia. Neste capítulo pretende-se fazer a 

análise das principais metodologias de produção de software, caraterizar o desenvolvimento em 

processo ágil, definir a metodologia adotada, selecionar os recursos, delinear etapas e apresentar 

objetivos. 



Plataforma Online de Gestão do Parque Informático   Introdução 
 

 

5 
 

O quarto capítulo, Análise de Requisitos, é descrita toda a análise de requisitos, tais como 

diagrama de casos de uso, descrição de casos de uso, diagrama de classes, entre outros.  

O quinto capítulo, Tecnologias, apresenta as várias tecnologias utilizadas e uma breve 

descrição das mesmas. Estas tecnologias vão permitir o desenvolvimento não só da plataforma, 

mas também da base de dados e mecanismo para gerir versões que estão incluídas neste projeto. 

O sexto capítulo, Implementação, descreve a implementação da solução proposta com 

alguns écrans da plataforma online para uma melhor compreensão. 

O sétimo capítulo, Verificação e Validação, é um dos capítulos finais e essencial à 

conclusão da plataforma, pois são visíveis os testes que foram realizados para que fosse 

garantido o bom funcionamento da plataforma e que a mesma cumpra os requisitos definidos 

no início do projeto. 

O oitavo capítulo, Conclusões, é onde se apresentam as conclusões do trabalho realizado 

e quais os objetivos obtidos com a realização deste projeto, bem como a apresentação de 

potenciais melhorias futuras ao projeto. 

Os Anexos contêm figuras e tabelas que complementam o relatório. Nesta secção são 

apresentados também excertos de código da plataforma, de modo a explicar as funções mais 

revelantes na aplicação.
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2 Estado da Arte 

De modo a definir o conjunto de funcionalidades e objetivos, pretende-se com este 

capítulo realizar a análise de aplicações que conferem ideias e conceitos ao projeto. 

Os elementos do GI sugeriram o estudo de duas aplicações que vão de encontro 

com o projeto a desenvolver. Sendo elas GLPI (Gestionnaire libre de parc informatique) 

e o OCS Invetory NG (Open Computer and Software Inventory Next Generation). Ambas 

as aplicações foram analisadas para adquirir informações, necessárias, para o 

desenvolvimento da plataforma online de gestão do parque informático. 

As aplicações estudadas, embora realizem os objetivos inicialmente propostos, não 

se focam unicamente na gestão e manutenção de equipamentos. Uma das aplicações 

permite gerir um sistema de help desk2, inventários, relatórios, backup3 de dados, quando 

na realidade para este projeto não é necessário tanto. A outra aplicação não gere tantos 

parâmetros de assistências técnicas e destina-se mais para gerir inventários de 

equipamentos presentes numa instituição. 

 

2.1 Aplicações existentes 

Como referido na secção anterior, as plataformas analisadas foram o GLPI 

(Gestionnaire libre de parc informatique) e o OCS Invetory NG (Open Computer and 

Software Inventory Next Generation), que 

 passamos a descrever. 

 

                                                             
2 Help desk - designa o serviço de apoio a utilizadores para suporte e resolução de problemas técnicos, informática, 

tecnologias de informação, ou pré e pós vendas, entre outros. 

3 Backup - é a cópia de dados de um dispositivo de armazenamento a outro para que possam ser restaurados em caso 

da perda dos dados originais. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologias_de_informa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3pia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_armazenamento
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2.1.1 GLPI -  Gestionnaire libre de parc informatique 

O GLPI é um sistema de gestão de recursos que oferece uma interface muito 

intuitiva e um conjunto de funcionalidades que permitem manter várias 

informações sobre todos os recursos de um parque informático [12]. 

O sistema GLPI foi desenvolvido desde 2003 por um grupo francês, 

chamado INDEPNET, que mantém um desenvolvimento constante do software. 

Algumas das suas principais funcionalidades são: 

• Sistema de reservas de equipamento e o seu estado; 

• Inventário de computadores, periféricos, impressoras de rede, entre 

outros; 

• Sistema de tickets para gestão de problemas; 

• Gestão de Licenças de Software; 

• Relatórios de hardware, software, rede, intervenções; 

• Suporte para plugins; 

• Suporte para vários tipos de sistemas de autenticação: (local, 

LDAP, AD, Pop/Imap, CAS, x509…); 

• Backup da base de dados; 

• Suporte para vários idiomas; 

• Exportação para PDF, CSV, PNG, entre outros. 
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A Figura 2 apresenta as funcionalidades do GLPI. 

Fonte: https://glpi-project.org/  

2.1.2 Open Computer and Software Inventory Next Generation 

O OCS Inventory NG é um dos programas que permite gerir e controlar um 

parque informático.  

O principal objetivo do OCS é reunir o inventário de todas as máquinas 

pertencentes à rede e disponibilizá-lo ao administrador, através de uma interface 

Web simples e transparente.  

É um programa baseado no paradigma cliente-servidor, onde os clientes 

correspondem a agentes que são instalados nas máquinas que se pretendem 

controlar.  

Algumas das suas principais características: 

• Toda a administração é feita via interface WEB; 

• Possui uma integração automatizada com o GLPI; 

Figura 2 - Funcionalidades do GLPI 

https://glpi-project.org/
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• Suporte às diversas plataformas, como Windows, Linux, IBM, Mac 

OS X, entre outros; 

• Utiliza PHP4 ou PHP5; 

• MySQL (>4.1.x) para a base de dados; 

• Suporta Web Services através de uma interface SOAP. 

A Figura 3 apresenta o aspeto gráfico do OCS Inventory NG. 

Fonte: https://www.ocsinventory-ng.org 

2.2 Análise crítica das soluções existentes 

Ambas as aplicações, com base no que foi apresentado, são boas e reúnem um leque 

de funcionalidades, que vão de encontro ao objetivo principal do desenvolvimento da 

plataforma online de gestão do parque informático, podemos assim afirmar que oGLPI é 

uma plataforma forte porque reúne funcionalidades apelativas. Trata-se de uma 

plataforma que proporciona ao administrador de um parque informático uma melhor 

organização e gestão de todos os recursos. Para além do inventário que é disponibilizado, 

o GLPI permite associar a todos os itens vários tipos de informação extra, como por 

exemplo: a sua localização, os técnicos responsáveis pela sua manutenção, os vendedores, 

os fabricantes, entre outros. Permite fazer uma monitorização ao estado dos equipamentos 

Figura 3 - Página inicial do OCS Inventory NG 

https://www.ocsinventory-ng.org/
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presentes na rede, e, saber se determinado equipamento está operacional, se está avariado, 

se está em manutenção. Estas funcionalidades transmitem aos administradores uma 

perspetiva de todo o parque. 

O OCS Inventory NG, é uma das melhores soluções para proceder ao inventário, de 

uma forma simples, de todas as máquinas e software de um parque informático. O OCS 

Inventory NG recolhe informação, através de agentes, sobre o hardware e software das 

máquinas que estejam a correr a aplicação cliente (“OCS Inventory Agent”). 

Ambas as plataformas (GLPI e OCS Inventory NG) são desenvolvidas em linguagem 

PHP e utilizam base de dados MySQL. Existe plugins que permitem ter as duas em 

funcionamento. 

A plataforma online que se pretende desenvolver vai ao encontro das duas aplicações 

descritas anteriormente. A facilidade de criar Tickets 4  para registar uma assistência 

técnica no GLPI e o facto gerar um inventário automático de hardware e software das 

máquinas no OCS Inventory NG, são funcionalidades a ter em conta na implementação 

da plataforma online de gestão do parque informático. Mas o fator preço, é que levou ao 

desenvolvimento da plataforma. 

De seguida, descreve-se a metodologia escolhida para análise da informação dada e a 

descrição das tarefas que se pretende realizar aquando da implementação da plataforma 

online de gestão do parque informático. 

 

 

                                                             
4 Tickets - registo de pedidos de Help Desk. 
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3 Metodologia 

Para o desenvolvimento de uma plataforma online é necessário seguir certas normas 

e critérios, agilizando com isto o processo de desenvolvimento. Para facilitar essas tarefas 

existem diferentes tipos de metodologias de desenvolvimento de software, tais como, a 

metodologia estruturada e metodologias de desenvolvimento ágil. 

Optou-se pela escolha da metodologia de desenvolvimento ágil mais precisamente 

pelo processo RUP (Rational Unified Process). O forte envolvimento dos elementos do 

GI, considerando-os como clientes, no ciclo de vida do projeto, foi um dos pontos fulcrais 

na escolha da metodologia e do processo a utilizar. Além disso, a forma incremental 

(várias versões para demonstração no GI), colaborativa (reuniões assíduas com os 

elementos do GI, para ajuste de alguns pontos), direta (fácil de aprender e modificar ao 

longo do desenvolvimento) e adaptativa (capaz de responder às mudanças até o último 

instante) destacou-se perante os outros processos de desenvolvimento de software. 

Na secção seguinte, é descrito o processo escolhido (RUP) para o desenvolvimento 

da plataforma online e ainda a descrição das tarefas a realizar. 

3.1 Metodologia de desenvolvimento ágil: Rational Unified 

Process (RUP) 

O RUP é uma estrutura da metodologia de desenvolvimento ágil criada pela 

Rational Software. Trata-se de uma estrutura que fornece um conjunto de práticas 

testadas na indústria de desenvolvimento de software e gestão de projetos. Este é 

documentado recorrendo á notação UML (Unified Modeling Language) [13]. 

O principal objetivo do RUP é atender às necessidades dos utilizadores garantindo 

assim uma produção de software de alta qualidade que cumpra um cronograma e um 

orçamento previsíveis. 

O ciclo de vida do RUP é composto por quatro fases, onde são tratadas variadas 

questões, tais como o planeamento, levantamento de requisitos, implementação e 
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testes do software. Cada uma destas fases tem um papel fundamental para que o 

objetivo final seja cumprido. 

Sendo assim, as quatro fases estão descritas abaixo: 

➢ Início: avaliou-se com os elementos do GI envolvidas no projeto os vários 

objetivos a ter em conta no desenvolvimento da plataforma online; 

➢ Elaboração: analisou-se de forma detalhada o problema e identificou-se 

os principais casos de uso da plataforma online; 

➢ Construção: começou-se a desenvolver a solução com base nas fases 

anteriormente descritas; 

➢ Transição: realizaram-se testes com dados reais e implementou-se no GI 

a solução final.  

Ao longo das fases de desenvolvimento, houve reuniões com os elementos do GI 

para ajustar funcionalidades da plataforma e apresentar o conteúdo já realizado.  

A Figura 4 mostra como as fases e os componentes do processo se articulam. As 

atividades com maior enfâse são demonstradas através de uma altura maior na linha. 

Figura 4 - Fases do modelo RUP divididas em várias fases do projeto 

Fonte: http://www.itest.pro/rup-four-phases/  
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3.2 Descrição das tarefas 

Os requisitos de um sistema são a informação que descreve o procedimento que é 

esperado antes de ser desenhado, implementado e testado. Com base nos objetivos 

propostos pelo cliente é realizada uma análise que define quais os requisitos do 

sistema a desenvolver. 

Com base nas reuniões com os elementos do GI envolvidos e nos objetivos 

propostos, foram definidos os requisitos funcionais e não funcionais para o 

desenvolvimento da plataforma online. As tarefas iniciais foram as mais complexas 

uma vez que é nesta fase que são definidos os principais pontos a desenvolver. Depois 

que desta fase concluída, foi possível “tomar rédeas” e implementar a plataforma 

online. 

É de salientar que ao longo do processo de desenvolvimento a fase de testes foi 

intercalada com a fase de codificação, porque estavam a ser corrigidos os erros que 

se encontravam nos testes. 

Neste sentido foram identificadas as seguintes tarefas: 

• Tarefa 1: Recolher todas as funcionalidades que o sistema deverá no final 

possuir (análise de requisitos); 

• Tarefa 2: Desenhar e conceber o Modelo de Base de Dados (Modelo ER 

(Entidade Relacionamento); 

• Tarefa 3: Desenvolvimento (código e template5) da plataforma; 

• Tarefa 4: Implementação da solução final e testes à plataforma; 

• Tarefa 5: Relatório final. 

No Mapa de Gantt (Anexo 9.1) mostra-se o tempo real da realização do projeto.  

Seguidamente, é descrita a análise dos requisitos para que a plataforma online 

cumpra os objetivos propostos inicialmente. 

 

                                                             
5 Template - é um modelo a ser seguido, com uma estrutura predefinida. É o aspeto gráfico da plataforma. 
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4 Análise de Requisitos 

Neste capítulo, foram estudados os requisitos do projeto para se obter uma análise 

pormenorizada do que iria ser implementado. Utilizaram-se práticas da metodologia 

descrita anteriormente (RUP – Capítulo 3.1), como por exemplo, diagramas e símbolos 

gráficos de modelação descritos na linguagem UML (Unified Modeling Language) [8]. 

Nas secções abaixo são descritas as práticas necessárias para implementar a 

plataforma online. Pretende-se que na versão final os requisitos implementados cumpram 

os objetivos propostos inicialmente. 

 

4.1 Requisitos do Sistema 

Antes de iniciar o desenvolvimento dos diagramas, determinei estudar a forma 

como registavam uma assistência técnica que fosse de propriedade do Município 

(Escolas, Juntas de Freguesia, Associações e Munícipes). Achei importante, analisar 

um conjunto de formulários (requisição de material, requerimentos de artes gráficas, 

instalação/configuração de máquinas, relatórios de atividades), a instituição não 

dispõe de um sistema genérico informático, sendo o preenchimento dos mesmos em 

formato de papel.    
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A Figura 5 apresenta o exemplar de documento que é preenchido por um dos 

técnicos do GI quando um cidadão interno ou externo do município requisita material 

a nível informático. 

Fonte: Gabinete de Informática do Município de Celorico da Beira 

Figura 5 - Modelo do formulário de requisição de material 
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A Figura 6 apresenta o exemplar do formulário que é preenchido para o 

requerimento de artes gráficas (cartazes, flyer, poster) por um munícipe. 

Fonte: Gabinete de Informática do Município de Celorico da Beira 

 

Figura 6 - Modelo de requerimento de artes gráficas 
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A Figura 7 apresenta o exemplar de formulário que é preenchido por um dos 

técnicos do gabinete de informática, quando procede à instalação/configuração de 

uma máquina/computador. 

Fonte: Gabinete de Informática do Município de Celorico da Beira 

Após a análise dos formulários, anteriormente descritos, foram definidos os 

seguintes requisitos funcionais: 

• Gerir técnicos/utilizadores da plataforma online 

o Inserir, consultar, editar e eliminar os dados do técnico;  

• Gerir requerentes 

o Inserir, consultar, editar e eliminar os dados dos tipos de requerentes e 

de um requerente;  

• Gerir postos de trabalho 

o Inserir, consultar, editar e eliminar os dados dos departamentos e de 

um posto de trabalho; 

• Gerir equipamentos 

o Inserir, consultar, editar e eliminar os dados dos tipos de equipamentos 

e de um equipamento;  

Figura 7 - Formulário da instalação/configuração de uma máquina 
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• Gerir as assistências técnicas 

o Inserir, consultar, editar e eliminar os dados dos tipos de assistências 

técnicas, dos estados de uma assistência e de assistências técnicas 

individuais; 

• Relatórios de atividades 

o Gerar um relatório detalhado de assistências técnicas com base numa 

data de início e de fim. 

• Gerir requisições de material 

o Inserir, consultar, editar e eliminar os dados de uma requisição de 

material; 

• Gerir requerimentos de artes gráficas 

o Inserir, consultar, editar e eliminar os dados de um requerimento; 

• Gerir o sistema do parque informático 

o Inserir, consultar, editar e eliminar os dados de softwares, sistemas 

operativos, office’s existentes no município; 

• Gerir configurações de máquinas 

o Inserir, consultar, editar e eliminar os dados de uma 

instalação/configuração de uma máquina/computador. 

 

4.2 Diagrama de Contexto 

O diagrama de contexto é composto por fluxos de dados entre o sistema e as 

entidades externas (utilizadores) permitindo assim, identificar os vários módulos a 

serem realizados, os relacionamentos e elementos externos à aplicação.
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A Figura 8, permite interligar o estudo/projeto “Plataforma Online de Gestão do Parque Informático” ao fator externo que neste caso é o 

técnico bem como as interações que o técnico tem com o sistema através de fluxos de dados. 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Diagrama de Contexto da Plataforma Online 
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4.3 Diagrama de Casos de uso 

Um diagrama de casos de uso permite ver, de uma forma prática, todas as 

funcionalidades da plataforma online, assim como todas interações que o ator vai ter 

com a mesma.  

A Figura 9 mostra o resultado final do diagrama de casos de uso, onde é possível 

ver a fronteira que delimita os casos de uso que vão ser desenvolvidos e as 

responsabilidades de cada ator do sistema.  

Figura 9 - Diagrama de casos de uso 
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4.4 Atores e respetivos casos de uso 

A Tabela 1 tem como objetivo definir os atores e os casos de uso em que 

participam (de acordo com o diagrama de contexto). Os casos de uso apresentados 

definiram a maioria dos requisitos da plataforma online. 

Tabela 1 - Atores e respetivos casos de uso 

Ator Caso de Uso Objetivos 

Técnico 

Inserir Técnico 
O objetivo é o Utilizador/Técnico poder Inserir 

um novo Técnico 

Editar Técnico 
O objetivo é o Utilizador/Técnico poder Editar 

um Técnico 

Eliminar Técnico 
O objetivo é o Utilizador/Técnico poder Eliminar 

um Técnico. 

Consultar Técnico 
O objetivo é o Utilizador/Técnico poder consultar 

a informação detalhada de um Técnico. 

Gerir Tipo de Requerentes* 

O objetivo é o Utilizador/Técnico poder Inserir, 

Editar e Eliminar informação do Tipo de 

Requerente 

Consultar Tipo de Requerente** 
O objetivo é o Utilizador/Técnico consultar a 

informação detalhada do Tipo de Requerente 

Gerir Requerentes* 
O objetivo é o Utilizador/Técnico poder Inserir, 

Editar e Eliminar informação de um Requerente 

Consultar Requerentes** 
O objetivo é o Utilizador/Técnico poder consultar 

a informação detalhada de um Requerente 

Gerir Departamentos* 

O objetivo é o Utilizador/Técnico poder Inserir, 

Editar e Eliminar informação de um 

Departamento 

Consultar Departamentos** 
O objetivo é o Utilizador/Técnico poder consultar 

a informação detalhada de um Departamento 

Gerir Postos de Trabalho* 

O objetivo é o Utilizador/Técnico poder Inserir, 

Editar e Eliminar informação de um Posto de 

Trabalho 

Consultar Postos de Trabalho** 
O objetivo é o Utilizador/Técnico poder consultar 

a informação detalhada de um Posto de Trabalho 
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Gerir Tipo de Equipamentos* 

O objetivo é o Utilizador/Técnico poder Inserir, 

Editar e Eliminar informação do Tipo de 

Equipamentos 

Consultar Tipo de 

Equipamentos** 

O objetivo é o Utilizador/Técnico poder consultar 

a informação detalhada do Tipo de 

Equipamentos 

Gerir Equipamentos* 
O objetivo é o Utilizador/Técnico poder Inserir, 

Editar e Eliminar informação de um Equipamento 

Consultar Equipamentos** 
O objetivo é o Utilizador/Técnico poder consultar 

a informação detalhada de um Equipamento 

Gerir Tipo de Assistências 

Técnicas* 

O objetivo é o Utilizador/Técnico poder Inserir, 

Editar e Eliminar informação do Tipo de 

Assistências Técnicas 

Consultar Tipo de Assistências 

Técnicas** 

O objetivo é o Utilizador/Técnico poder consultar 

a informação detalhada do Tipo de Assistências 

Técnicas 

Gerir o Estado de Assistências 

Técnicas* 

O objetivo é o Utilizador/Técnico poder Inserir, 

Editar e Eliminar informação do Estado de uma 

Assistência Técnica 

Consultar o Estado de 

Assistências Técnicas** 

O objetivo é o Utilizador/Técnico poder consultar 

a informação detalhada do Estado de uma 

Assistência Técnica 

Gerir Assistências Técnicas* 

O objetivo é o Utilizador/Técnico poder Inserir, 

Editar e Eliminar informação de uma Assistência 

Técnica 

Consultar Assistências 

Técnicas** 

O objetivo é o Utilizador/Técnico poder consultar 

a informação detalhada de uma Assistência 

Técnica 

Gerar Relatório de Atividades 
O objetivo é o Utilizador/Técnico poder gerar um 

relatório com base numa data de início e de fim 

Gerir Requisições de Material* 

O objetivo é o Utilizador/Técnico poder Inserir, 

Editar e Eliminar informação de uma Requisição 

de Material 

Consultar Requisições de 

Material** 

O objetivo é o Utilizador/Técnico poder consultar 

a informação detalhada de uma Requisição de 

Material 
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Gerir Requerimentos* 

O objetivo é o Utilizador/Técnico poder Inserir, 

Editar e Eliminar informação de um 

Requerimento 

Consultar Requerimentos** 
O objetivo é o Utilizador/Técnico poder consultar 

a informação detalhada de Requerimento 

Gerir Software* 
O objetivo é o Utilizador/Técnico poder Inserir, 

Editar e Eliminar informação de um Software 

Consultar Software** 
O objetivo é o Utilizador/Técnico poder consultar 

a informação detalhada de um Software 

Gerir Sistemas Operativos* 

O objetivo é o Utilizador/Técnico poder Inserir, 

Editar e Eliminar informação de um Sistema 

Operativo 

Consultar Sistemas Operativos** 
O objetivo é o Utilizador/Técnico poder consultar 

a informação detalhada de um Sistema Operativo 

Gerir Office’s* 
O objetivo é o Utilizador/Técnico poder Inserir, 

Editar e Eliminar informação de um Office 

 
Consultar Office’s** 

O objetivo é o Utilizador/Técnico poder consultar 

a informação detalhada de um Office 

Gerir Configuração de 

Computadores* 

O objetivo é o Utilizador/Técnico poder Inserir, 

Editar e Eliminar informação de uma 

configuração de um computador 

Consultar Configuração de 

Computadores** 

O objetivo é o Utilizador/Técnico poder consultar 

a informação detalhada de uma configuração de 

um computador 

 

*Todos os casos de uso que começam por “Gerir” são semelhantes tendo como 

referência o Inserir, Editar e Eliminar Técnico. 

**Todos os casos de uso que começam por “Consultar” são semelhantes tendo como 

referência o Consultar Técnico. 
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4.5 Descrição dos Casos de Uso  

Na descrição de um caso de uso pressupõe-se que estão reunidas todas as 

condições para que tudo corra bem (caminho principal). Porém pode ser necessário 

fazer uma descrição de situações alternativas, ou seja, caminhos alternativos.  

Cada tabela é constituída por: 

▪ Nome - Indica o nome do caso de uso que se trata. 

▪ Descrição - Descreve o objetivo do caso de uso. 

▪ Pré-Condição - Indica se existir a pré-condição necessária para se puder 

dar início ao caso de uso. 

▪ Caminho Principal - Descreve as várias etapas do caso de uso entre o ator 

e o sistema. 

▪ Caminhos Alternativos - Descreve validações de campos e operações 

anormais ao caminho principal. 

▪ Suplementos ou Adornos - Indica os casos de teste concretos ao caso de 

uso. 

▪ Pós Condições - Se existirem, descrevem alguma operação efetuada após 

o término do caso de uso. 

 

 

4.5.1 Descrição do Caso de Uso Inserir Técnico 

O título demonstra, claramente, o objetivo deste caso de uso. É neste caso de uso 

que o Técnico vai ter acesso a um username e password para efetuar um login 

válido. 
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A Tabela 2 permite ver em detalhe como se desenvolveu o caso de uso. 

Tabela 2 - Descrição do caso de uso “Inserir Técnico” 

Nome Inserir Técnico 

Descrição O objetivo é o utilizador poder registar um novo técnico. 

Pré-Condição O ator “Técnico” tem de efetuar um login válido. 

Caminho Principal 

 
1. O caso de uso começa quando o utilizador seleciona no 

menu “Tabelas” o submenu “Técnicos”. 
2. O sistema disponibiliza uma página com uma lista dos 

Técnicos existentes, na mesma encontra-se um botão 
“Adicionar”. 

3. O utilizador seleciona o botão “Adicionar”. 
4. O sistema disponibiliza o formulário com todos os 

campos a preencher, relativamente a dados do 
Técnico (Nome, Apelido, Número de funcionário, E-
mail, Contacto, Função, Login, Password e 
Observação). 

5. O utilizador preenche o formulário, submete (botão 
“Inserir”).  

6. O sistema valida o formulário e guarda o técnico. 
 

Caminho Alternativos 

 
2. a) O nome é um campo obrigatório; 
2. b) O apelido é um campo obrigatório; 
2. c) O nº de funcionário é um campo obrigatório; 
2. d) O e-mail é um campo obrigatório; 
2. e) O contacto é um campo obrigatório; 
2. f) A função é um campo obrigatório; 
2. g) O login é um campo obrigatório; 
2. h) A password é um campo obrigatório; 
6. a) O sistema notifica se o utilizador não preencher os 

campos definidos como obrigatórios 
 

Suplementos ou Adornos 

 

• Testar se o sistema deixa registar o Técnico sem 
os campos obrigatórios estarem todos 
preenchidos.  

• Testar se o sistema permite inserir um Técnico 
com um login já inserido anteriormente. 

•  Testar se o campo de email é válido, com 
estrutura 
nomeutilizador@nomesubdominio.nomedominio 
 

Pós-Condição O sistema guarda na base de dados o novo Técnico. 

  

mailto:nomeutilizador@nomesubdominio.nomedominio
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4.5.2 Descrição do Caso de Uso Editar Técnico 

A Tabela 3 descreve com detalhe o caso de uso “Editar Técnico”. 

Tabela 3 - Descrição do caso de uso “Editar Técnico” 

Nome Editar Técnico 

Descrição O objetivo é o utilizador poder editar os dados de um Técnico. 

Pré-Condição O ator “Técnico” tem de efetuar um login válido. 

Caminho Principal 

 
1. O caso de uso começa quando o utilizador seleciona no menu 

“Tabelas” o submenu “Técnicos”. 
2. O sistema disponibiliza uma página com uma lista dos Técnicos 

existentes. 
3. O utilizador pesquisa (por nome, ou número de funcionário, ou 

e-mail), através de uma caixa de texto, nessa lista a sua linha 
de registo para edição e será lhe apresentado na linha do seu 
registo um botão “Editar” 

4. O utilizador seleciona o botão “Editar”. 
5. O sistema disponibiliza o formulário com todos os campos para 

edição, relativamente a dados do Técnico (Nome, Apelido, 
Número de funcionário, E-mail, Contacto, Função, Login, 
Password e Observação) a editar. 

6. O utilizador edita o formulário, submete (botão “Editar”).  
7. O sistema valida o formulário e edita os dados do técnico. 
 

Caminho Alternativos 

 
7. a) Se não editar nenhum campo o sistema notifica “Não alterou 

nenhum campo!”. 
 

Suplementos ou 
Adornos 

 

•  Testar se o campo de email é válido, com estrutura 
nomeutilizador@nomesubdominio.nomedominio 

 

Pós-Condição O sistema guarda na base de dados editados do Técnico. 

 

  

mailto:nomeutilizador@nomesubdominio.nomedominio
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4.5.3 Descrição do Caso de Uso Eliminar Técnico 

A Tabela 4 descreve com detalhe o caso de uso “Eliminar Técnico”. 

Tabela 4 - Descrição do caso de uso “Eliminar Técnico” 

Nome Eliminar Técnico 

Descrição O objetivo é o utilizador poder eliminar um Técnico. 

Pré-Condição O ator “Técnico” tem de efetuar um login válido. 

Caminho Principal 

 
1. O caso de uso começa quando o utilizador seleciona no 

menu “Tabelas” o submenu “Técnicos”. 
2. O sistema disponibiliza uma página com uma lista dos 

Técnicos existentes. 
3. O utilizador pesquisa (por nome, ou número de 

funcionário, ou e-mail), através de uma caixa de texto, 
nessa lista a sua linha de registo e será lhe apresentado 
na linha do seu registo um botão “Eliminar” 

4. O utilizador seleciona o botão “Eliminar”. 
5. O sistema pede para confirmar. 
6. O utilizador confirma. 
7. O sistema elimina. 
 

Caminho Alternativos 

 
A qualquer momento o sistema cancela se o utilizador 
pressionar o botão "Cancelar". 
 
6. a) O sistema não permite eliminar se pelo menos uma 

assistência técnica estiver associada aquele Técnico. 
 

Suplementos ou Adornos 
Testar se o sistema permite eliminar um Técnico registado 
em alguma assistência técnica. 

Pós-Condição O sistema elimina da base de dados o registo do Técnico. 
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4.5.4 Descrição do Caso de Uso Consultar Técnico 

A Tabela 5 descreve com detalhe o caso de uso “Consultar Técnico”. 

Tabela 5 - Descrição do caso de uso “Consultar Técnico” 

Nome Consultar Técnico 

Descrição 
O objetivo é o utilizador poder consultar a informação 
detalhada de um Técnico. 

Pré-Condição O ator “Técnico” tem de efetuar um login válido. 

Caminho Principal 

 
1. O caso de uso começa quando o utilizador seleciona no 

menu “Tabelas” o submenu “Técnicos”. 
2. O sistema disponibiliza uma página com uma lista dos 

Técnicos existentes. 
3. O utilizador pesquisa (por nome, ou número de 

funcionário, ou e-mail), através de uma caixa de texto, 
nessa lista a sua linha de registo e será lhe apresentado 
na linha do seu registo um botão “Visualizar” 

4. O utilizador seleciona o botão “Visualizar”. 
5. O sistema apresenta a informação detalhada do Técnico 

escolhido. 
 

Caminho Alternativos 

 
A qualquer momento o utilizador na página de visualização 
da informação detalhada pode escolher as seguintes opções: 

➢ Editar os dados do Técnico que visualiza (no botão 
“Editar”); 

➢ Eliminar o Técnico que visualiza (no botão 
“Eliminar”); 

➢ Voltar à página que lista todos os Técnicos 
existentes (no botão “Listar”). 

 

Suplementos ou Adornos 
Testar se os resultados coincidem na perfeição com o 
pedido. 

Pós-Condição Não Tem. 
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4.5.5 Descrição do Caso de Uso Gerar Relatório de Atividades  

Um relatório de atividades vai discriminar as assistências técnicas ocorridas 

entre uma data de início e de fim, escolhidas pelo utilizador. 

A Tabela 6 descreve com detalhe o caso de uso “Gerar Relatório de 

Atividades”. 

Tabela 6 - Descrição do caso de uso “Gerar Relatório de Atividades” 

Nome Gerar Relatório de Atividades 

Descrição 
O objetivo é o utilizador poder criar/gerar um relatório com 
as assistências técnicas realizadas entre uma data de início e 
de fim. 

Pré-Condição O ator “Técnico” tem de efetuar um login válido. 

Caminho Principal 

 
1. O caso de uso começa quando o utilizador seleciona no 

menu “Assistências Técnicas” o submenu “Relatório de 
Atividades”. 

2. O sistema disponibiliza o formulário com todos os 
campos (data de início, data de fim e assunto) a 
preencher, para gerar o relatório. 

3. O utilizador preenche o formulário, submete (botão 
“Gerar PDF”).  

4. O sistema valida o formulário e gera o relatório. 
5.  

Caminho Alternativos 

 
2. a) A data de início é um campo obrigatório; 
2. b) A data de fim é um campo obrigatório; 
2. c) O assunto é um campo obrigatório;  

 

Suplementos ou Adornos 
Testar se o sistema deixa gerar um relatório sem os campos 
obrigatórios estarem todos preenchidos.  

Pós-Condição 
Após o sistema gerar o relatório o utilizador pode apenas 
visualizá-lo ou efetuar o download. 
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4.6 Diagramas de Sequência 

Na descrição sequencial (Diagramas de Sequência) são apresentadas as trocas de 

mensagens entre vários objetos. Estes são utilizados para representar os casos de uso 

com o objetivo de moldar o fluxo das mensagens, eventos e ações entre objetos e 

componentes. 

Em virtude de definir a sequência de eventos da plataforma online, serão 

apresentados os diagramas de sequência referentes aos casos de uso já descritos na 

secção 4.5. 

4.6.1 Diagrama de Sequência Editar Técnico 

Na Figura 10 é apresentado o cenário principal do caso de uso “Editar 

Técnico” (Tabela 3), onde o utilizador do sistema atualiza os dados de um 

Técnico. 

Figura 10 -  Diagrama de Sequência “Editar Técnico” 
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4.6.2 Diagrama de Sequência Inserir Técnico 

Para complementar a descrição de caso de uso “Inserir Técnico” (Tabela 2), é apresentado o respetivo diagrama de sequência (Figura 

11) que apresenta o cenário principal do caso de uso, onde o utilizador do sistema adiciona um novo Técnico.  

Figura 11 - Diagrama de Sequência “Inserir Técnico” 
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4.6.3 Diagrama de Sequência Eliminar Técnico 

O diagrama de sequência representado pela Figura 12 descreve os eventos e ações com o sistema referentes ao caso de uso “Eliminar 

Técnico” (Tabela 4).  

Figura 12 - Diagrama de Sequência “Eliminar Técnico” 
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4.6.4 Diagrama de Sequência Consultar Técnico 

Na Figura 13 é apresentado o cenário principal do caso de uso “Consultar Técnico” (Tabela 5), onde o utilizador do sistema pode 

visualizar informação detalhada de um Técnico em específico.  

  

Figura 13 - Diagrama de Sequência “Consultar Técnico” 
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4.6.5 Diagrama de Sequência Gerar Relatório de Atividades 

O diagrama de sequência representado pela Figura 14 descreve os eventos e ações com o sistema referentes ao caso de uso “Gerar 

Relatório de Atividades” (Tabela 6).

Figura 14 - Diagrama de Sequência “Gerar Relatório de Atividades” 
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4.7 Diagrama de Classes 

Nesta secção poderemos ver o diagrama de classes da plataforma online, 

representado pela Figura 15. Este diagrama mostra como as diferentes classes se 

relacionam entre si, agrupando especialidades e comportamentos, onde cada classe é 

constituída pelo nome (o que representa a classe no mundo real), atributos 

(informação que deve ser analisada e/ou armazenada) e por fim as operações que 

representa o papel dos atores no sistema.  

Uma das classes mais importante, para que a plataforma online fosse viável, é a 

classe “Assistências Técnicas”. Esta junta todos os dados essenciais de uma 

assistência e a partir dela, conseguiremos obter dados fulcrais para uma pré-análise e 

pós-análise do trabalho que é desenvolvido pelos elementos do GI. O diagrama que 

se segue (Figura 15) mostra como esta classe faz a ligação a outras classes como por 

exemplo técnico, estado, tipo de assistência, requerente.
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Figura 15 - Diagrama de classes da plataforma 
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4.8 Semântica de Classes 

A semântica de classes é composta por todos os atributos, tipos de dados, descrições, 

valores válidos, formatos e restrições das classes da Figura 15.  

• Atributos - campos da classe; 

• Tipo de dados - valores que compõem o atributo; 

• Descrição - o que representa o atributo na classe;  

• Valores Validos - apesar do tipo de dados esta coluna tem como objetivo 

referenciar os valores validos no contexto em que os valores vão ser usados; 

• Formato - representação do atributo, por exemplo se for data yyyy-mm-dd (ano 

- mês - dia); 

• Restrição - como é tratado o atributo, se é tratado pelo sistema ou pelo utilizador; 

Cada classe tem associada, a si, um conjunto de operações de Create, Read, Update e 

Delete (CRUD6).  

As tabelas de dicionário de dados e operações de cada classe encontram-se no capítulo 

“Anexos”, mais propriamente no subcapítulo “9.2 Dicionário de Dados”.  

No capítulo seguinte, são apresentadas as tecnologias que foram utilizadas para 

desenvolver a plataforma online.

                                                             
6 CRUD refere-se ás quatro operações básicas “inserir”, “editar”, “eliminar” e “visualizar”, utilizadas em bases de 

dados relacionais. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_gerenciamento_de_bases_de_dados&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_gerenciamento_de_bases_de_dados&action=edit&redlink=1
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5 Tecnologias 

Para realização da plataforma online foram selecionadas as tecnologias que melhor se 

adequavam ao contexto do projeto. Não foi necessária uma escolha demorada em relação 

a algumas tecnologias a utilizar, pois já tinham sido utilizadas em unidades curriculares 

da licenciatura, tais como, PHP, HTML, entre outras. 

Durante a implementação da plataforma, foi necessário fazer alguns ajustes aos 

requisitos definidos, para que a funcionalidades ficassem utilizáveis. No entanto, tentou-

se sempre procurar a forma mais eficaz, fácil e rápida de realizar todos os objetivos 

ajustados com os elementos do GI envolvidas no projeto. 

 

5.1 Tecnologias Utilizadas 

Atualmente, é difícil escolher as tecnologias certas para implementação de uma 

plataforma online. Os benefícios que cada tecnologia inclui, são basicamente os mesmos 

de umas ferramentas para as outras, dificultando assim a escolha que o programador tem 

que fazer. 

As tecnologias usadas para implementação são muito utilizadas e disponibilizadas de 

forma gratuita, as mesmas vão permitir o desenvolvimento, não só, da plataforma, mas 

também da base de dados e mecanismo para gerir versões.  

Assim, segue-se uma breve explicação sobre cada uma das tecnologias utilizadas e 

detalhando o porquê de serem necessárias para o desenvolvimento do projeto. 

 

5.1.1 HTML  

HTML é a linguagem com que se escrevem as páginas web. As páginas web 

podem ser vistas pelo utilizador mediante navegador. Podemos dizer, portanto, que 

o HTML é a linguagem usada pelos navegadores para mostrar as páginas web ao 

utilizador, sendo hoje em dia a interface mais extensa na rede [14]. 
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Esta linguagem tornou-se no padrão e base para criação de qualquer 

página web. Como se decidiu desenvolver a solução numa página web, esta 

linguagem foi utilizada em todas as páginas web desenvolvidas. 

 

5.1.2 CSS 

O CSS (Cascading Style Sheets) é uma linguagem de folhas de estilo 

utilizada para definir a apresentação de documentos escritos numa linguagem de 

marcação, como HTML ou XML (Extensible Markup Language). 

O seu principal benefício é fornecer a separação entre o formato e o 

conteúdo de um documento. O CSS permite criar e alterar conjuntos de 

propriedades de estilo. Estas propriedades alteram o design e a visualização de 

qualquer elemento HTML, seguindo um conjunto de regras impostas pelo 

programador. Assim, com esta linguagem, conseguem-se criar layouts e designs 

específicos de modo eficiente. [4] 

Com base na pesquisa, decidiu-se utilizar um framework chamado 

bootstrap [5]. A framework está pré configurado para alterar os elementos básicos 

de HTML não só para designs mais complexos, mas também para tornar as 

páginas web responsivas. Assim, a página consegue ser utilizada e visualizada de 

modo intuitivo e eficiente quer nos pequenos ecrãs dos telemóveis quer nos 

maiores ecrãs dos computadores. [7] 

A utilização desta framework facilitou todo o processo de design contruído 

para a plataforma online. Por esta razão, foi devoto mais tempo a outras 

tecnologias que necessitaram mais dedicação. 

 

5.1.3 PHP 

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) é uma linguagem script embutida no 

HTML interpretada do lado do servidor de código aberto, capaz de gerar código 

dinâmico muito utilizada no desenvolvimento Web [10]. 
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Existem várias linguagens de programação para a Web, no entanto foi 

escolhida a linguagem PHP pelas seguintes razões: 

➢ Open Source: o PHP é completamente gratuito e, sendo gratuito, é mais 

fácil encontrar informação e ajuda na resolução de problemas com o 

código. 

➢ Facilidade na aprendizagem: o PHP tem vários elementos de linguagens 

Java7 e C8. 

 

5.1.4 MySQL 

O MySQL é provavelmente o sistema de gestão de base de dados mais 

usado no mundo, inteiro, estando disponível em varia versões e para diferentes 

sistemas operativos. Devido à sua robustez, segurança, eficácia e integração com 

diferentes linguagens de programação, fruto do trabalho de uma grande 

comunidade de programadores é atualmente, o banco de dados em código aberto 

mais utilizado. Este sistema usa Structured Query Language (SQL). O sistema é 

distribuído sob os termos da licença GNU's Not Unix (GNU), embora existam 

versões com funcionalidades adicionais que exijam compensação económica [1]. 

 

5.1.5 MySQL Workbench 

O MySQL Workbench [9] é uma ferramenta para desenvolver Bases de 

Dados em MySQL, que permite a modelação de dados, desenvolvimento SQL, e 

disponibiliza ferramentas administrativas para a configuração do servidor. Está 

disponível para Windows, Linux e Mac OS X, e é uma ferramenta bastante 

simples e intuitiva de utilizar. 

 

                                                             
7 Java é uma linguagem de programação orientada a objetos. 
8 C é uma linguagem de programação compilada de propósito geral, estruturada, imperativa. 
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5.1.6 XAMPP e phpMyAdmin 

O XAMPP é uma stack web, utilizado no sistema operativo Windows, que 

é constituído por três componentes essenciais: o servidor Apache; o módulo de 

interpretação PHP e ainda o módulo de base de dados MySQL. 

O módulo de interpretação PHP é o phpMyAdmin que permite facilmente 

gerir bases de dados através de uma interface gráfica [11]. 

 

5.1.7 JavaScript 

JavaScript é uma linguagem de programação utilizada para criar pequenos 

programas encarregados de realizar ações dentro do âmbito de uma página web. 

Com JavaScript podemos criar efeitos especiais nas páginas e definir 

interatividades com o utilizador. O browser do cliente é o encarregado de 

interpretar as instruções JavaScript e executá-las para realizar estes efeitos e 

interatividades, de modo que o maior recurso, e talvez o único, com que conta esta 

linguagem é o próprio browser. [2] 

A utilização do JavaScript na plataforma online em várias páginas vai 

permitir que o utilizador interaja mais facilmente com o sistema. 

 

5.1.8 GitHub 

É uma ferramenta de controlo de versões. O uso desta ferramenta é essencial 

para garantir o controlo no desenvolvimento de um projeto e a segurança da 

preservação dos seus dados. Esta permite a construção de software de uma forma 

não linear, possibilitando ao programador um controlo completo sobre as alterações, 

evitando assim versões conflituosas que resultam em erros e perda de informação 

essencial. 

Todos os momentos de desenvolvimento serão lançados num diretório local, 

mas também remoto, através do GitHub, plataforma online que providência os 
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serviços de alojamento para projetos que utilizem o Git. O repositório neste caso 

será público já que, desta forma não existe custo associado, mas em contrapartida, 

dá lugar à partilha de código para todos os utilizadores. Existe uma versão Premium, 

com custos associados, que permite que os nossos projetos sejam privados [3]. 

 

5.1.9 Dompdf 

O dompdf que é uma biblioteca que transforma um HTML em PDF. [6] 

Com o uso das tecnologias referidas anteriormente, foi possível começar a 

implementação de todo o projeto desenhado e desenvolvido ao longe deste relatório. 

https://github.com/dompdf/dompdf
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6 Implementação 

Os capítulos anteriores destinaram-se ao desenho e projeção da plataforma. A partir 

de agora procurar-se-ão descrever os passos tomados após a concretização daquele 

trabalho de engenharia e, por isso, os tempos tomarão, em grande parte, a forma do 

pretérito perfeito. 

 

6.1 Introdução 

Como a análise de requisitos foi um estudo bem elaborado a implementação da 

plataforma tornou-se mais fácil. No desenvolvimento da plataforma, tentou-se sempre 

procurar formas mais eficazes e simples de realizar o pretendido, de modo a traduzir numa 

maior eficácia e rapidez da execução das tarefas. E é essa a missão de um programador 

para tornar o produto final o mais simples e fácil de utilizar, não esquecendo a rapidez de 

execução da plataforma.  

 

6.2 Base de Dados 

Nesta secção será apresentado o Modelo Entidade Relacionamento (ER) relativo à 

plataforma. O modelo entidade relacionamento é criado a partir do diagrama de classes 

apresentado na secção Análise de Requisitos (4.7 Diagrama de Classes). A sua existência 

surge com o sentido de clarificar os relacionamentos entre classes ou entidades, com o 

sentido de identificar chaves primárias e estrangeiras, tipos de dados e o seu tamanho.  

A Figura 16 a seguir apresenta o modelo físico, que é a implementação da Base de 

Dados da plataforma, que foi elaborado durante a fase inicial do desenvolvimento da 

plataforma. Contudo ao longo da elaboração da plataforma este modelo foi sofrendo 

alterações, de modo a torná-lo mais eficiente. 

Os scripts utilizados para a criação da base de dados apresentada na Figura 16 

encontram-se em anexo no subcapítulo “9.3 Base de Dados”.
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Figura 16 - Modelo físico da base de dados 
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6.3 Segurança 

A segurança de uma aplicação web passa, essencialmente, pela realização de 

operações de autenticação e autorização. A autenticação pode ser vista como uma 

validação dos dados de acesso de um utilizador, ou seja, consiste em verificar se o 

utilizador é quem diz ser. O mecanismo de autenticação mais usado baseia-se na 

utilização da combinação das credenciais do utilizador, nome de utilizador/palavra-chave. 

Para aceder à plataforma é necessário o utilizador realizar um login, através de uma 

página dedicada a esse efeito. O objetivo dessa página é verificar se as credenciais 

introduzidas pelo utilizador estão corretas. Se tal acontecer, será gerado um ticket que 

identifica o utilizador. Sempre que um utilizador tentar aceder a uma página na plataforma 

que requer autorização, a plataforma tenta encontrar esse ticket de forma a confirmar se 

o utilizador que pretende aceder ao conteúdo, está (ou não) autorizado a visualizar esse 

mesmo conteúdo. No caso de o utilizador não possuir um ticket válido, será redirecionado 

para a página de login. 

A Figura 17 apresenta um exemplo de acesso de um utilizador do sistema ao recurso 

de registar assistências técnicas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Algoritmo de autorização de um recurso 
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6.4 Interfaces da Plataforma 

A plataforma terá apenas um género de utilizador, os elementos do GI designados de 

Técnicos, que pode fazer todo o tipo de ações na plataforma. Para a conceção das variadas 

interfaces, foi necessário debater com os elementos do GI envolvidos no projeto para 

definir como a informação iria ser exposta. Depois destes objetivos estarem bem assentes, 

foi possível prosseguir para a implementação das interfaces. Durante a implementação, 

foram superados alguns problemas e desafios. 

Na presente secção será demonstrado um possível exemplo de cada uma das ações 

que são realizadas nas várias páginas, especificamente as operações CRUD. É de salientar 

que o código e as interfaces gráficas são bastante semelhantes em todos os aspetos de 

gestão da plataforma. Merecerá, ainda, destaque a funcionalidade de relatório de 

atividades, que permite gerar um relatório detalhado de assistências técnicas com base 

numa data de início e de fim. 

Em anexo no subcapítulo “9.4 Código”, encontra-se o diretório do GitHub onde está 

todo o código deste projeto. 

A Figura 18 apresenta um conjunto de menus e janelas, onde é visível o caminho 

necessário a percorrer pelo utilizador, após realizar login, para chegar a uma interface 

específica. A interface principal é a janela de “Login”, o utilizador efetua o login e 

posteriormente navega pela plataforma. 

Figura 18 - Diagrama de hierarquia da plataforma 
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6.4.1 Interface de Login da plataforma 

Como referido no subcapítulo anterior designado por “Segurança”: “A 

segurança de uma plataforma web passa, essencialmente, pela realização de 

operações de autenticação e autorização”. Com base nisso, é necessário existir 

uma interface para validar as credenciais de acesso do utilizador e validar os 

privilégios que este tem no sistema. As credenciais são o nome de utilizador e 

password, ambos definidos ao registar um Técnico. 

Na Figura 19 pode ver-se a página de login da plataforma, para o utilizador 

entrar no sistema. Tem dois campos para o utilizador colocar o username e 

password correspondentes. Se o utilizador fizer o Login com sucesso, é 

encaminhado para a página Default, caso contrário será lhe apresentada uma 

mensagem “Utilizador ou Password inválido”. A página de “Login” existe como 

medida de segurança para negar o acesso a qualquer utilizador não autorizado. 

 

Após o início de sessão no sistema, é apresentada a página principal da 

plataforma que disponibiliza as assistências técnicas com um estado de resolução 

em aberto, ou, em processo. 

 

Figura 19 - Aspeto da página de Login da plataforma 
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6.4.2 Interface principal da plataforma (Default) 

Desde a fase inicial de análise de requisitos, ficou assente que a página 

inicial teria que ter uma interface amigável de fácil acesso à informação, como se 

fosse uma “capa com vários separadores”.  

Deste modo, com ajuda da framework (bootstrap) conseguiu-se uma 

interface (pode ser visualizada na Figura 20) limpa, simples, intuitiva e de fácil 

acesso. É composta por um menu onde vai dar acesso a qualquer ponto de interesse 

do utilizador. Na parte central da página apenas se deu enfâse as assistências 

técnicas não realizadas. 

 

6.4.3 Interface Listar Assistências Técnicas 

Sendo as assistências técnicas um dos pontos focais deste desafio, deu-se bastante 

destaque a este módulo de maneira a que ficasse completamente pronto, ou seja, 

de rápido acesso, rápida inserção e visualização dos dados.  

Era pertinente saber as assistências técnicas associadas a um requerente, as que se 

encontravam com um estado de resolução em aberto, em processo ou fechado.   

Deste modo, pensou-se numa interface onde seria possível ver através de uma 

tabela todas as assistências técnicas do sistema. Para uma melhor leitura destes 

Figura 20 - Página inicial da plataforma 
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dados, existe a possibilidade de ordenar pelos vários campos existentes e também 

pesquisar por o nome de um requerente, pela descrição da avaria, por uma data. 

A Figura 21 apresenta a página da lista das assistências técnicas. A página contém 

o botão “Adicionar”, que redireciona para a página de inserção de uma nova 

assistência técnica, e a lista das assistências técnicas na qual cada assistência 

técnica dispõe de três opções o visualizar, o editar e o eliminar. O “visualizar” 

mostra em detalhe uma assistência técnica, o “editar” permite atualizar os dados 

de uma assistência técnica, o “eliminar” elimina uma assistência técnica do 

sistema.  

Figura 21 - Interface do Listar Assistências Técnicas da plataforma 
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6.4.4 Interface Inserir Assistências Técnicas 

As assistências técnicas são a parte principal da plataforma, é onde se 

regista todos os pedidos de manutenção/reparação solicitados por um requerente.  

A Figura 22 apresenta o formulário de registo de uma assistência técnica. 

 

O utilizador da plataforma preenche os vários dados, de maneira a 

simplificar o preenchimento quando o utilizador escolhe o campo tipo de 

requerente, é dado logo o conjunto de requerentes pertencentes a esse tipo (Figura 

23). 

 

Figura 22 - Interface do Inserir Assistências Técnicas da plataforma 

Figura 23 - Dropdownlist dos Requerentes 
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6.4.5 Interface Editar Assistências Técnicas 

Contudo, se o utilizador pretender editar uma assistência técnica já 

adicionada, poderá o fazer escolhendo a assistência técnica pretendida na lista de 

assistências técnicas (Figura 21). A edição de assistências técnicas tornou-se então 

uma das principais funcionalidades do sistema porque poderá ser necessário 

alterar o estado e histórico do serviço de uma assistência. 

Na Figura 24 é possível ver o formulário de edição, os dados depois de 

preenchidos com os novos dados são atualizados no sistema.  

  

Figura 24 - Interface do Editar Assistências Técnicas da plataforma 
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6.4.6 Interface Visualizar Assistências Técnicas 

A interface “Visualizar Assistências Técnicas” permite ver de uma forma 

mais pormenorizada todos os atributos de uma assistência técnica individual, 

como representado na Figura 25. 

  

Figura 25 - Interface do Visualizar Assistências Técnicas da plataforma 
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6.4.7 Interface Relatório de Atividades 

A funcionalidade “Relatório de Atividades” torna-se uma mais valia para 

os elementos do GI, na medida em que vem substituir o antigo relatório de 

atividades que era elaborado manualmente. Com esta nova funcionalidade o 

relatório é gerado automaticamente num modelo único, o que permite um menor 

tempo despendido na sua elaboração, maior facilidade de consulta, menor 

possibilidade de perda de informação e registo de uma assistência técnica e, por 

conseguinte, uma maior rapidez da sua entrega ao Presidente de Câmara. 

A interface “Inserir Relatório” apresenta um mini formulário (Figura 26) 

onde o utilizador apenas tem que selecionar num calendário a data de início e de 

fim pretendida, mencionar o assunto para o relatório, e o sistema gera 

automaticamente o relatório. 

 

  

 

 

Figura 26 - Interface do Gerar Relatório de Atividades plataforma 
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O utilizador pode gerar e descarregar um ficheiro em formato PDF para o seu 

computador, com as assistências técnicas realizadas de acordo com o período de tempo 

selecionado pelo utilizador. A Figura 27 exibe o modelo de relatório que é gerado. 

 

De seguida, é descrita a realização dos testes à plataforma online.

Figura 27 - Modelo do Relatório de Atividade, gerado automaticamente 
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7 Verificação e Validação 

Para o bom desenvolvimento de uma aplicação é necessário realizar dos mais variados 

tipos de testes para que seja garantido o bom funcionamento da aplicação e que a mesma 

cumpra os requisitos definidos no início do projeto, sendo o objetivo principal, encontrar 

falhas para que possam ser corrigidas posteriormente.  

A pensar nisto, durante toda a fase de desenvolvimento da plataforma, foram 

realizados testes graduais com o objetivo de validar todas as funcionalidades que iam 

sendo desenvolvidas e assim testar o funcionamento de todas as condições que eram 

impostas nas funcionalidades. 

É usual que os termos de verificação e validação sejam confundidos, mas Barry 

Boehem expressou a diferença entre eles como: 

✓ “Validação: estamos a construir o produto certo?” 

✓ “Verificação: estamos a construir o produto da maneira correta?” 

 

7.1 Testes 

Como referido nos suplementos ou adornos na descrição do caso de uso “Inserir 

Técnico”, no capítulo de Análise de Requisitos, o campo de e-mail seria validado.  

Na Figura 28 é demonstrado o exemplo de teste à validação do e-mail. 

Figura 28 - Caso de teste validar e-mail 
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Nos formulários de inserção existem campos marcados como sendo de preenchimento 

obrigatório, como se pode observar na Figura 28. Caso o utilizador ao inserir um registo 

não tenha preenchido algum desses campos marcados como obrigatórios, será notificado 

através de janelas pop-up 9 com a seguinte mensagem: “Os campos com (*) são de 

preenchimento obrigatório”. 

A Figura 29 apresenta um exemplo de janela pop-up. 

 

 

 

 

 

 

 

Na reta final do projeto, foram efetuados testes com dados reais por parte dos 

elementos do GI, visto que futuramente serão eles, técnicos, os utilizadores da plataforma. 

Por vezes, foram encontrados pequenos erros que foram corrigidos de imediato, isto 

porque, utilizou-se a abordagem de programar e testar de imediato. Esta abordagem, foi 

aplicada durante todo o desenvolvimento para garantir que plataforma online satisfizesse 

os requisitos inicialmente propostos. 

O curto período de estágio dificultou o desenvolvimento de mais funcionalidades e a 

implementação das mesmas que foram surgindo durante o desenvolvimento da 

plataforma, mas todos os objetivos descritos na introdução foram realizados e a resposta 

ao problema inicial obtida. O fato de a plataforma estar completamente funcional após a 

realização de vários testes, torna o balanço final deste projeto como bastante positivo.  

 

                                                             
9 Pop-up são janelas que são abertas por sites sem autorização. Normalmente, estas janelas apresentam informações 

de destaque do site. 

Figura 29 - Mensagem (pop-up) de erro da plataforma 
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8 Conclusões 

Com a elaboração deste relatório, destaca-se a grande necessidade de um bom 

planeamento e desenho da plataforma antes do início da sua implementação. Este 

processo é crucial para o software. Durante o processo de desenvolvimento foram 

alterados alguns processos e requisitos, tornando necessário uma revisão total da 

plataforma. 

 Apesar de se ter usado uma linguagem já estudada em unidades curriculares do curso, 

a pesquisa com o objetivo de simplificar o código e aprender novos métodos de 

programação nesta linguagem tornou o processo de incrementação mais demorado que o 

tempo previsto, atrasando em consequência a elaboração deste relatório. Em contrapartida 

foram adquiridos novos conhecimentos e aprofundados outros. 

No fim do desenvolvimento da solução, foi feita uma apresentação aos elementos do 

GI envolvidos, de modo a demonstrar todas as funcionalidades da plataforma online, para 

ouvir as opiniões gerais acerca do projeto. Os objetivos principais foram concluídos e as 

opiniões diferidas foram positivas, tornando assim o projeto uma mais valia para o 

Gabinete de Informática. 
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8.1 Trabalho Futuro 

Como trabalho futuro, prevê-se a melhoria da plataforma online. 

A adição de um serviço de notificações poderia ser uma futura melhoria na 

plataforma, notificar o Técnico que registou uma assistência Técnica. Uma assistência 

técnica é registada com base numa data de pedido, e a sua resolução pode tomar o estado 

de aberta ou em processo. Passado, por exemplo, três dias se o técnico não tivesse dado 

prioridade, ainda, aquela assistência técnica seria notificado via e-mail que tinha 

assistências técnicas por concluir. 

A exportação do relatório de atividades também pode ser melhorada, adicionando 

outros formatos possíveis como por exemplo Excel. 

Por fim e concluindo este relatório, tenho de agradecer a todos os envolvidos por 

toda a ajuda prestada, contribuindo assim para que a plataforma online atingisse os 

objetivos principais propostos. É de salientar que o trabalho desenvolvido pessoalmente 

é me satisfatório. Certamente que tudo o que foi aprendido neste projeto, será uma mais 

valia no meu futuro profissional. 
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9 Anexos 

9.1 Mapa de Gantt 

Listagem das tarefas que devem ser realizadas: 

ID Nome da Tarefa Data de Início Data de Fim Duração (em dias) 

Tarefa 1 Recolher todas as funcionalidades que o sistema deverá no final possuir  11/06/2018 15/06/2018 4 

Tarefa 2 Desenhar e conceber o Modelo de Base de Dados 15/06/2018 22/06/2018 7 

Tarefa 3 Desenvolvimento (código e template) da plataforma 22/06/2018 01/08/2018 40 

Tarefa 4 Implementação da solução final e testes à plataforma 01/08/2018 06/08/2018 5 

Tarefa 5 Relatório final 06/08/2018 06/09/2018 31 

 

 

 

 

4

7

40

5

31

10/06/2018 20/06/2018 30/06/2018 10/07/2018 20/07/2018 30/07/2018 09/08/2018 19/08/2018 29/08/2018 08/09/2018

Tarefa 1

Tarefa 2

Tarefa 3

Tarefa 4

Tarefa 5

Figura 30 - Mapa de Gantt do projeto 
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9.2 Dicionário de Dados  

9.2.1 Classe Técnico 

A Tabela 7 apresenta o dicionário de dados da classe “Tecnico”. 

Tabela 7 - Dicionário de dados "Tecnico" 

Tecnico 

Nome do 
Campo 

Tipo de dados Descrição 
Valores 

Validos 
Formato Restrições 

idTecnico 
(chave 

primária) 

Numeração 
automática 

 

Número 
sequencial que 
identifica 
univocamente 
cada técnico 

Números/Mai
or que zero 

Até 11 
dígitos 

 

Gerado pelo 
Sistema/Obrigat

ório/não 
alterável 

Nome Texto Nome do técnico Caracteres 
Até 45 

caracteres 
Obrigatório/Alt

erável 

Apelido Texto 
Apelido do 
técnico 

Caracteres 
Até 45 

caracteres 
Obrigatório/Alt

erável 

Numero_Fu
ncionario 

Numérico 
Número do 
funcionário do 
técnico 

Números/Mai
or que zero 

Até 11 
dígitos 

Obrigatório/Alt
erável 

Email Texto E-mail do técnico Caracteres 
Até 100 

caracteres 

Obrigatório/Alt
erável 

Obrigatório/Alt
erável 

Contacto Numérico 
Contacto do 
técnico 

Números/Mai
or que zero 

Até 9 
dígitos 

Obrigatório/Alt
erável 

Funcao Texto 
Função que o 
técnico 
desempenha 

Caracteres 
Até 45 

caracteres 
Obrigatório/Alt

erável 

User Texto 

Nome de 
utilizador para 
acesso à 
plataforma 

Caracteres 
Até 45 

caracteres 
Obrigatório/Alt

erável 

Password Texto 

Palavra-chave do 
utilizador para 
acesso à 
plataforma 

Caracteres 
Até 45 

caracteres 
Obrigatório/Alt

erável 

Observacao
_Tecnico 

Texto 
Observações 
adicionais acerca 
do técnico 

Caracteres 
Até 250 

caracteres 
Alterável 
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9.2.2 Classe Departamento 

A Tabela 8 apresenta o dicionário de dados da classe “Departamento”. 

Tabela 8 - Dicionário de dados "Departamento" 

Departamento 

Nome do 
Campo 

Tipo de dados Descrição 
Valores 

Validos 
Formato Restrições 

idDepartamen
to (chave 
primária) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial que 
identifica 
univocamente 
cada 
departamento 

Números/M
aior que 

zero 

Até 11 
dígitos 

Gerado pelo 
Sistema/Obriga

tório/não 
alterável 

Nome_Depart
amento 

Texto 
Nome do 
departamento 

Caracteres 
Até 45 

caracteres 
Obrigatório/Alt

erável 

Contacto_Dep
artamento 

Numérico 
Contacto do 
departamento 

Números/M
aior que 

zero 
Até 9 dígitos 

Obrigatório/Alt
erável 

Observacao_D
epartamento 

Texto 

Observações 
adicionais acerca 
do 
departamento 

Caracteres 
Até 250 

caracteres 
Alterável 

 

9.2.3 Classe Tipo de Equipamentos 

A Tabela 9 apresenta o dicionário de dados da classe “Tipo Equipamento”. 

Tabela 9 - Dicionário de dados "Tipo Equipamento" 

Tipo Equipamento 

Nome do 
Campo 

Tipo de dados Descrição 
Valores 

Validos 
Formato Restrições 

idTipo_Equipa
mento (chave 

primária) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial que 
identifica 
univocamente 
cada tipo de 
equipamento 

Números/M
aior que 

zero 

Até 11 
dígitos 

Gerado pelo 
Sistema/Obrig

atório/não 
alterável 

Nome_Tipo_E
quipamento 

Texto 
Nome do tipo de 
equipamento 

Caracteres 
Até 45 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

 

  



Plataforma Online de Gestão do Parque Informático   Anexos 

 
 

64 
 

9.2.4 Classe Equipamento 

A Tabela 10 apresenta o dicionário de dados da classe “Equipamentos”. 

Tabela 10 - Dicionário de dados "Equipamentos" 

Equipamentos 

Nome do Campo 
Tipo de 
dados 

Descrição 
Valores 

Validos 
Formato Restrições 

idEquipamentos  
(chave primária) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial que 
identifica 
univocamente 
cada 
equipamento 

Números/M
aior que 

zero 

Até 11 
dígitos 

Gerado pelo 
Sistema/Obrig

atório/não 
alterável 

idTipo_Equipame
nto (chave 

estrangeira) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial que 
identifica 
univocamente 
cada tipo de 
equipamento 

Números/M
aior que 

zero 

Até 11 
dígitos 

 

Selecionado/O
brigatório/não 

alterável 

idRegisto_Postos
_Trabalho (chave 

estrangeira) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial que 
identifica 
univocamente 
cada posto de 
trabalho 

Números/M
aior que 

zero 

Até 11 
dígitos 

Selecionado/O
brigatório/não 

alterável 

idRequerente 
(chave 

estrangeira) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial que 
identifica 
univocamente 
cada 
requerente 

Números/M
aior que 

zero 

Até 11 
dígitos 

 

Selecionado/O
brigatório/não 

alterável 

idTipo_Requerent
e (chave 

estrangeira) 

Numeração 
automática 

 

Número 
sequencial que 
identifica 
univocamente 
cada tipo de 
requerente 

Números/M
aior que 

zero 

Até 11 
dígitos 

Selecionado/O
brigatório/não 

alterável 

idDepartamento 
(chave 

estrangeira) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial que 
identifica 
univocamente 
cada 
departamento 

Números/M
aior que 

zero 

Até 11 
dígitos 

Selecionado/O
brigatório/não 

alterável 

Nome_Equipame
nto 

Texto 
Nome do 
equipamento 

Caracteres 
Até 45 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Numero_Serie Numérico 
Número de 
série do 
equipamento 

Caracteres 
Até 20 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Marca Texto 
Marca do 
equipamento 

Caracteres 
Até 20 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Modelo Texto 
Modelo do 
equipamento 

Caracteres 
Até 20 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 
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Numero_Inventar
io 

Numérico 
Número de 
inventário do 
equipamento 

Números/M
aior que 

zero 

Até 11 
dígitos 

Obrigatório/Al
terável 

Local_Instalacao Texto 

Local onde o 
equipamento 
irá ficar 
instalado 

Caracteres 
Até 80 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Contacto Numérico 
Contacto do 
local de 
instalação 

Números/M
aior que 

zero 
Até 9 dígitos 

Obrigatório/Al
terável 

Estado_Material Texto 
Estado em que 
se encontra o 
equipamento 

Caracteres 
Até 50 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

User_Acesso_Inte
rnet 

Texto 

Nome de 
utilizador para 
aceder à 
internet 

Caracteres 
Até 45 

caracteres 
Alterável 

Password_Acesso
_Internet 

Texto 
Palavra-chave 
para aceder à 
internet 

Caracteres 
Até 45 

caracteres 
Alterável 

Username_Equip
amento 

Texto 

Nome de 
utilizador para 
aceder ao 
equipamento 

Caracteres 
Até 45 

caracteres 
Alterável 

Password_Equipa
mento 

Texto 
Palavra-chave 
para aceder ao 
equipamento 

Caracteres 
Até 45 

caracteres 
Alterável 

Contacto_Suport
e 

Numérico 
Contacto de 
apoio ao 
equipamento 

Números/M
aior que 

zero 
Até 9 dígitos Alterável 

Observacao_Equi
pamento 

Texto 

Observações 
adicionais 
acerca do 
equipamento 

Caracteres 
Até 250 

caracteres 
Alterável 

Copia_Fatura Blob 

Comprovativo 
de pagamento 
da compra do 
equipamento 

--- PDF Alterável 

Ficheiro_Configur
acao 

Blob 
Ficheiro de 
auxílio 

--- ZIP Alterável 
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9.2.5 Classe Registo Postos Trabalho 

A Tabela 11 apresenta o dicionário de dados da classe “Registo Postos 

Trabalho”. 

Tabela 11 - Dicionário de dados "Registo Postos trabalho" 

Registo Postos Trabalho 

Nome do 
Campo 

Tipo de dados Descrição 
Valores 

Validos 
Formato Restrições 

idRegisto_Pos
tos_Trabalho 

(chave 
primária) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial que 
identifica 
univocamente 
cada posto de 
trabalho 

Números/Ma
ior que zero 

Até 11 dígitos 

Gerado pelo 
Sistema/Obrig

atório/não 
alterável 

idDepartamen
to 

(chave 
estrangeira) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial que 
identifica 
univocamente 
cada 
departamento 

Números/Ma
ior que zero 

Até 11 dígitos 
Selecionado/O
brigatório/não 

alterável 

idRequerente 
(chave 

estrangeira) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial que 
identifica 
univocamente 
cada 
requerente 

Números/Ma
ior que zero 

Até 11 dígitos 
Selecionado/O
brigatório/não 

alterável 

idTipo_Requer
ente (chave 
estrangeira) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial que 
identifica 
univocamente 
cada tipo de 
requerente 

Números/Ma
ior que zero 

Até 11 dígitos 
 

Selecionado/O
brigatório/não 

alterável 

Cargo Texto 
Nome do cargo 
a desempenhar 
 

Caracteres 
Até 45 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Observacao_R
egisto_Postos

_Trabalho 
Texto 

Observações 
adicionais 
acerca do 
posto de 
trabalho 

Caracteres 
Até 250 

caracteres 
Alterável 

Anexo Blob 

Imagem que 
referencie o 
posto de 
trabalho 

Imagem  JPG ou PNG Alterável 
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9.2.6 Classe Tipo de Requerentes 

A Tabela 12 apresenta o dicionário de dados da classe “Tipo Requerente”. 

Tabela 12 - Dicionário de dados "Tipo de requerente" 

Tipo Requerente 

Nome do 
Campo 

Tipo de dados Descrição 
Valores 

Validos 
Formato Restrições 

idTipo_Requer
ente (chave 

primária) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial 
que identifica 
univocamente 
cada tipo de 
requerente 

Números/Mai
or que zero 

Até 11 dígitos 

Gerado pelo 
Sistema/Obrig

atório/não 
alterável 

Nome_Tipo_R
equerente 

Texto 
Nome do tipo 
de requerente 

Caracteres 
Até 45 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Tipo_Entidade Booleano 

Identifica se o 
tipo de 
requerente 
pertence ao 
município 

Interna/Extern
a 

Interna/Extern
a 

Obrigatório/va
lor por defeito 

"Interna"/ 
Alterável 

 

Observacao_T
ipo_Requeren

te 
Texto 

Observações 
adicionais 
acerca do tipo 
de requerente 

Caracteres 
Até 250 

caracteres 
Alterável 

  

  



Plataforma Online de Gestão do Parque Informático   Anexos 

 
 

68 
 

9.2.7 Classe Requerente 

A Tabela 13 apresenta o dicionário de dados da classe “Requerente”. 

Tabela 13 - Dicionário de dados "Requerente" 

Requerente 

Nome do 
Campo 

Tipo de dados Descrição 
Valores 

Validos 
Formato Restrições 

idRequerente 
(chave 

primária) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial 
que identifica 
univocamente 
cada técnico 

Números/Mai
or que zero 

Até 11 dígitos 

Gerado pelo 
Sistema/Obrig

atório/não 
alterável 

idTipo_Requer
ente (chave 
estrangeira) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial 
que identifica 
univocamente 
cada tipo de 
requerente 

Números/Mai
or que zero 

Até 11 dígitos 
Selecionado/O
brigatório/não 

alterável 

Nome_Requer
ente 

Texto 
Nome do 
requerente 

Caracteres 
Até 45 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Numero_Func
ionario 

Numérico 

Número de 
funcionário, 
caso seja 
requerente 
interno 

Números/Mai
or que zero 

Até 11 dígitos 
Obrigatório/Al

terável 

Morada_Requ
erente 

Texto 
Morada do 
requerente 

Caracteres 
Até 80 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Email Texto 
E-mail do 
requerente 

Caracteres 
Até 100 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Contacto_Req
uerente 

Numérico 
Contacto do 
requerente 

Números/Mai
or que zero 

Até 9 dígitos 
Obrigatório/Al

terável 

NIF Numérico 
NIF do 
requerente 

Números/Mai
or que zero 

Até 9 dígitos 
Obrigatório/Al

terável 

Codigo_Postal Numérico 
Código postal 
do requerente 

Números/Mai
or que zero 

0000-000 
Obrigatório/Al

terável 

Localidade Texto 
Localidade do 
requerente 

Caracteres 
Até 100 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 
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9.2.8 Classe Sistema Operativo 

A Tabela 14 apresenta o dicionário de dados da classe “Sistema Operativo”. 

Tabela 14 - Dicionário de dados " Sistema Operativo” 

Sistema Operativo 

Nome do 
Campo 

Tipo de dados Descrição 
Valores 

Validos 
Formato Restrições 

idSistema_Op
erativo (chave 

primária) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial 
que identifica 
univocamente 
cada sistema 
operativo 

Números/Mai
or que zero 

Até 11 dígitos 

Gerado pelo 
Sistema/Obrig

atório/não 
alterável 

Nome_Sistem
a_Operativo 

Texto 
Nome do 
sistema 
operativo 

Caracteres 
Até 45 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Observacao_Si
stema_Operat

ivo 
Texto 

Observações 
adicionais 
acerca do 
sistema 
operativo 

Caracteres 
Até 250 

caracteres 
Alterável 

9.2.9 Classe Tipo de Assistências Técnicas 

A Tabela 15 apresenta o dicionário de dados da classe “Tipo Assistencia 

Tecnica”. 

Tabela 15 - Dicionário de dados "Tipo Assistencia Tecnica " 

Tipo Assistencia Tecnica 

Nome do 
Campo 

Tipo de dados Descrição 
Valores 

Validos 
Formato Restrições 

idTipo_Assiste
ncia (chave 
primária) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial que 
identifica 
univocamente 
cada tipo de 
assistência 

Números/Mai
or que zero 

Até 11 
dígitos 

Gerado pelo 
Sistema/Obrig

atório/não 
alterável 

Nome_Tipo_A
ssistencia 

Texto 
Nome do tipo 
de assistência 
técnica 

Caracteres 
Até 80 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Observacao_T
ipo_Assistenci
a Texto 

Observações 
adicionais 
acerca do tipo 
de assistência 
técnica 

Caracteres 
Até 250 

caracteres 
Alterável 
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9.2.10 Classe Assistência Técnica 

A Tabela 16 apresenta o dicionário de dados da classe “Assistencia 

Tecnica”. 

Tabela 16 - Dicionário de dados "Assistencia Tecnica " 

Assistencia Tecnica 

Nome do 
Campo 

Tipo de dados Descrição 
Valores 

Validos 
Formato Restrições 

idAssistencia_
Tecnica (chave 

primária) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial que 
identifica 
univocamente 
cada assistência 
técnica 

Números/M
aior que 

zero 

Até 11 
dígitos 

 

Gerado pelo 
Sistema/Obrig

atório/não 
alterável 

idRequerente 
(chave 

estrangeira) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial que 
identifica 
univocamente 
cada requerente 

Números/M
aior que 

zero 

Até 11 
dígitos 

 

Selecionado/O
brigatório/não 

alterável 

idTipo_Requer
ente (chave 
estrangeira) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial que 
identifica 
univocamente 
cada tipo de 
requerente 

Números/M
aior que 

zero 

Até 11 
dígitos 

Selecionado/O
brigatório/não 

alterável 

idTipo_Assiste
ncia (chave 
estrangeira) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial que 
identifica 
univocamente 
cada tipo de 
assistência 
técnica 

Números/M
aior que 

zero 

Até 11 
dígitos 

Selecionado/O
brigatório/não 

alterável 

idTecnico 
(chave 

estrangeira) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial que 
identifica 
univocamente 
cada técnico 

Números/M
aior que 

zero 

Até 11 
dígitos 

Selecionado/O
brigatório/não 

alterável 

idEstado 
(chave 

estrangeira) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial que 
identifica 
univocamente 
cada estado 

Números/M
aior que 

zero 

Até 11 
dígitos 

 

Selecionado/O
brigatório/não 

alterável 

Descricao_Ava
ria 

Texto 

Descreve qual o 
problema que 
necessita de ser 
resolvido 

Caracteres 
Até 150 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Data_Pedido Data 

Indica o dia que 
foi solicitada a 
assistência 
técnica 

O ano não 
pode ser 

inferior ao 
ano 

decorrente 

AAAA/MM/D
D 

Obrigatório/Al
terável 
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Data_Prevista
_Entrega 

Data 

Indica o dia 
previsto a 
concluir a  
assistência 
técnica 

O ano não 
pode ser 

inferior ao 
ano 

decorrente 

AAAA/MM/D
D 

Obrigatório/Al
terável 

Historico_Serv
ico 

Texto 

Descreve o 
serviço realizado 
para solucionar o 
problema da 
avaria 

Caracteres 
Até 150 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Imprimir_Rela
torio 

Booleano 
 

Identifica se a 
assistência 
técnica registada 
é para inserir no 
relatório de 
atividades 

Sim/Não Sim/Não 

Obrigatório/va
lor por defeito 

"Não"/ 
Alterável 

 

Observacao_A
ssistencia 

Texto 

Observações 
adicionais acerca 
da assistência 
técnica 

Caracteres 
Até 250 

caracteres 
Alterável 
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9.2.11 Classe Software 

A Tabela 17 apresenta o dicionário de dados da classe “Software”. 

Tabela 17 - Dicionário de dados "Software” 

Software 

Nome do 
Campo 

Tipo de dados Descrição 
Valores 

Validos 
Formato Restrições 

idSoftware 
(chave 

primária) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial 
que identifica 
univocamente 
cada técnico 

Números/Mai
or que zero 

Até 11 dígitos 

Gerado pelo 
Sistema/Obrig

atório/não 
alterável 

idRegisto_Pos
tos_Trabalho 

(chave 
estrangeira) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial 
que identifica 
univocamente 
cada posto de 
trabalho 

Números/Mai
or que zero 

Até 11 dígitos 
Selecionado/O
brigatório/não 

alterável 

idRequerente 
(chave 

estrangeira) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial 
que identifica 
univocamente 
cada 
requerente 

Números/Mai
or que zero 

Até 11 dígitos 
 

Selecionado/O
brigatório/não 

alterável 

idTipo_Requer
ente (chave 
estrangeira) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial 
que identifica 
univocamente 
cada tipo de 
requerente 

Números/Mai
or que zero 

Até 11 dígitos 
Selecionado/O
brigatório/não 

alterável 

idDepartamen
to (chave 

estrangeira) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial 
que identifica 
univocamente 
cada 
departamento 

Números/Mai
or que zero 

Até 11 dígitos 
 

Selecionado/O
brigatório/não 

alterável 

Nome_Softwa
re 

Texto 
Nome do 
software 

Caracteres 
Até 80 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Data_Registo Data 
Indica o dia 
que adquirido 
software 

O ano não 
pode ser 

inferior ao 
ano 

decorrente 

AAAA/MM/D
D 

Obrigatório/Al
terável 

Data_Inicio_C
ontrato 

Data 

Indica o dia 
que começa a 
licença de uso 
do software 

Dígitos 
Separados por 

(/) 

AAAA/MM/D
D 

Obrigatório/Al
terável 

Data_Renovac
ao_Contrato 

Data 

Indica o dia 
que termina a 
licença de uso 
do software 

Dígitos 
Separados por 

(/) 

AAAA/MM/D
D 

Obrigatório/Al
terável 
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Versao Texto 
Indica a 
versão do 
software 

Caracteres 
Até 45 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Copia_Fatura Blob 

Comprovativo 
de pagamento 
da compra do 
software 

--- PDF Alterável 

Contrato_Prot
ocolo 

Blob 
Ficheiro de 
auxílio 

--- PDF Alterável 

Observacao_S
oftware 

Texto 

Observações 
adicionais 
acerca do 
software 

Caracteres 
Até 250 

caracteres 
Alterável 

 

9.2.12 Classe Office 

A Tabela 18 apresenta o dicionário de dados da classe “Office”. 

Tabela 18 - Dicionário de dados " Office” 

Office 

Nome do 
Campo 

Tipo de dados Descrição 
Valores 

Validos 
Formato Restrições 

idOffice 
(chave 

primária) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial 
que identifica 
univocamente 
cada técnico 

Números/Mai
or que zero 

Até 11 dígitos 

Gerado pelo 
Sistema/Obrig

atório/não 
alterável 

Versao_Office Texto 
Versão do 
office 

Caracteres 
Até 50 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Nome_Office Texto 
Nome do 
office 

Caracteres 
Até 50 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Descricao_Offi
ce 

Texto 
Detalhe dos 
office 

Caracteres 
Até 50 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Observacao_O
ffice 

Texto 

Observações 
adicionais 
acerca do 
office 

Caracteres 
Até 250 

caracteres 
Alterável 

foto Blob 
Imagem que 
referencie o 
office 

Imagem JPG ou PNG Alterável 
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9.2.13 Classe Instalação de Computadores 

A Tabela 19 apresenta o dicionário de dados da classe “Instalacao 

Computadores”.  

Tabela 19 - Dicionário de dados " Instalacao Computadores” 

Instalacao Computadores 

Nome do 
Campo 

Tipo de dados Descrição 
Valores 

Validos 
Formato Restrições 

idInstalacao_C
omputadores 

(chave 
primária) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial 
que identifica 
univocamente 
cada 
instalação de 
um 
computador 

Números/Mai
or que zero 

Até 11 dígitos 

Gerado pelo 
Sistema/Obrig

atório/não 
alterável 

idSist
ema_Operativ

o (chave 
estrangeira) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial 
que identifica 
univocamente 
cada sistema 
operativo 

Números/Mai
or que zero 

Até 11 dígitos 
Selecionado/O
brigatório/não 

alterável 

idOffice 
(chave 

estrangeira) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial 
que identifica 
univocamente 
cada office 

Números/Mai
or que zero 

Até 11 dígitos 
Selecionado/O
brigatório/não 

alterável 

idEstado 
(chave 

estrangeira) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial 
que identifica 
univocamente 
cada estado 

Números/Mai
or que zero 

Até 11 dígitos 
Selecionado/O
brigatório/não 

alterável 

Nome_Instala
cao 

Texto 
Nome da 
instalação 

Caracteres 
Até 50 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Nome_Rede Texto Nome da rede Caracteres 
Até 50 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Data_Instalac
ao_Computad

ores 
Data 

Indica o dia 
que o 
computador 
foi 
configurado 

O ano não 
pode ser 

inferior ao 
ano 

decorrente 

AAAA/MM/D
D 

Obrigatório/Al
terável 

Antivirus 
Booleano 

 

Identifica se 
foi instalado 
antivírus no 
computador 

Sim/Não Sim/Não 

Obrigatório/va
lor por defeito 

"Não"/ 
Alterável 

 

Impressora 
Booleano 

 

Identifica se 
foi instalada 
impressora 
em rede 

Sim/Não Sim/Não 

Obrigatório/va
lor por defeito 

"Não"/ 
Alterável 
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Aplicativo Texto 
Indica os 
aplicativos 
instalados 

Caracteres 
Até 255 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

AIRC Texto 
Indica os 
aplicativos 
instalados 

Caracteres 
Até 255 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Observacao_I
nstalacao_Co
mputadores 

Texto 

Observações 
adicionais 
acerca da 
configuração 
do 
computador 

Caracteres 
Até 250 

caracteres 
Alterável 

9.2.14 Classe Estado 

A Tabela 20 apresenta o dicionário de dados da classe “Estado”.  

Tabela 20 - Dicionário de dados "Estado” 

Estado 

Nome do 
Campo 

Tipo de dados Descrição 
Valores 

Validos 
Formato Restrições 

idEstado 
(chave 

primária) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial 
que identifica 
univocamente 
cada estado 

Números/Mai
or que zero 

Até 11 dígitos 

Gerado pelo 
Sistema/Obrig

atório/não 
alterável 

Nome_Estado
_Assistencia 

Texto 

Indica o 
estado do 
estado 
(aberto, 
fechado) 

Caracteres 
Até 45 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

9.2.15 Classe Requerimentos 

A Tabela 21 apresenta o dicionário de dados da classe “Requerimentos”.  

Tabela 21 - Dicionário de dados " Requerimentos” 

Requerimentos 

Nome do 
Campo 

Tipo de dados Descrição 
Valores 

Validos 
Formato Restrições 

idRequerimen
to (chave 
primária) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial que 
identifica 
univocamente 
cada 
requerimento 

Números/M
aior que 

zero 

Até 11 
dígitos 

Gerado pelo 
Sistema/Obrig

atório/não 
alterável 
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idRequerente 
(chave 

estrangeira) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial que 
identifica 
univocamente 
cada requerente 

Números/M
aior que 

zero 

Até 11 
dígitos 

 

Selecionado/O
brigatório/não 

alterável 

idTipo_Requer
ente (chave 
estrangeira) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial que 
identifica 
univocamente 
cada tipo de 
requerente 

Números/M
aior que 

zero 
Até 11 dígito 

Selecionado/O
brigatório/não 

alterável 

Festa Texto 
Nome da qual se 
trata o 
requerimento 

Caracteres 
Até 100 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Data_Requeri
mento 

Data 
Indica o dia que 
foi solicitado 
requerimento 

O ano não 
pode ser 

inferior ao 
ano 

decorrente 

AAAA/MM/D
D 

Obrigatório/Al
terável 

Data_Festivid
ade 

Data 

Indica o dia que 
vai decorrer o 
evento abordado 
no requerimento 

O ano não 
pode ser 

inferior ao 
ano 

decorrente 

AAAA/MM/D
D 

Obrigatório/Al
terável 

Elaboracao_C
artazes_Alusiv

os 

Booleano 
 

Identifica se vai 
ser necessário 
elaborar um 
cartaz 

Sim/Não Sim/Não 

Obrigatório/va
lor por defeito 

"Não"/ 
Alterável 

 

Impressao_Ca
rtazes 

Booleano 
 

Identifica se vai 
ser necessário 
imprimir o cartaz 
elaborado 

Sim/Não Sim/Não 

Obrigatório/va
lor por defeito 

"Não"/ 
Alterável 

 

Tamanho_A4 Numérico 

Número de 
cartazes a 
imprimir no 
formato A4 

Números/M
aior que 

zero 

Até 11 
dígitos 

Obrigatório/Al
terável 

Tamanho_A3 Numérico 

Número de 
cartazes a 
imprimir no 
formato A3 

Números/M
aior que 

zero 

Até 11 
dígitos 

Obrigatório/Al
terável 

Site_Municipi
o 

Booleano 
 

Identifica se é 
para publicar no 
site do município 

Sim/Não Sim/Não 

Obrigatório/va
lor por defeito 

"Não"/ 
Alterável 

 

Mupis_Publici
dade 

Booleano 
 

Identifica se vai 
ser necessário  
um mupis de 
divulgação 

Sim/Não Sim/Não 

Obrigatório/va
lor por defeito 

"Não"/ 
Alterável 

 

Agenda_Boleti
m 

Booleano 
 

Identifica se vai 
ser necessário 
colocar na agenda 
do município 

Sim/Não Sim/Não 

Obrigatório/va
lor por defeito 

"Não"/ 
Alterável 
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Outros_Apoio
s_1 

Texto 
Nome de uma 
opção extra 

Caracteres 
Até 80 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Outros_Apoio
s_2 

Texto 
Nome de uma 
opção extra 

Caracteres 
Até 80 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Outros_Apoio
s_3 

Texto 
Nome de uma 
opção extra 

Caracteres 
Até 80 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Outros_Apoio
s_4 

Texto 
Nome de uma 
opção extra 

Caracteres 
Até 80 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Outros_Apoio
s_5 

Texto 
Nome de uma 
opção extra 

Caracteres 
Até 80 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Outros_Apoio
s_6 

Texto 
Nome de uma 
opção extra 

Caracteres 
Até 80 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Observacao_R
equerimento 

Texto 
Observações 
adicionais acerca 
do requerimento 

Caracteres 
Até 250 

caracteres 
Alterável 

 

9.2.16 Classe Requisição de Material 

A Tabela 22 apresenta o dicionário de dados da classe “Requisicao 

Material”.  

Tabela 22 - Dicionário de dados " Requisicao Material” 

Requisicao Material 

Nome do 
Campo 

Tipo de dados Descrição 
Valores 

Validos 
Formato Restrições 

idRequisicao_
Material 
(chave 

primária) 

Numeração 
automática 

Número 
sequencial 
que identifica 
univocamente 
cada 
requisição de 
material 

Números/Mai
or que zero 

Até 11 dígitos 
 
 

Gerado pelo 
Sistema/Obrig

atório/não 
alterável 

idRequerente 
(chave 

estrangeira) 

Numeração 
automática 

 
 

Número 
sequencial 
que identifica 
univocamente 
cada 
requerente 

Números/Mai
or que zero 

Até 11 dígitos 
 
 

 

Selecionado/O
brigatório/não 

alterável 

idTipo_Requer
ente (chave 
estrangeira) 

Numeração 
automática 

 
 

Número 
sequencial 
que identifica 
univocamente 
cada tipo de 
requerente 

Números/Mai
or que zero 

Até 11 dígitos 
 
 

 

Selecionado/O
brigatório/não 

alterável 

idEquipament
os (chave 

estrangeira) 

Numeração 
automática 

 
 

Número 
sequencial 
que identifica 
univocamente 
cada 
equipamento 

Números/Mai
or que zero 

Até 11 dígitos 
 
 

 

Selecionado/O
brigatório/não 

alterável 
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idTipo_Equipa
mento (chave 
estrangeira) 

Numeração 
automática 

 
 

Número 
sequencial 
que identifica 
univocamente 
cada tipo de 
equipamento 

Números/Mai
or que zero 

Até 11 dígitos 
 
 

 

Selecionado/O
brigatório/não 

alterável 

Data_Requisic
ao 

Data 

Indica o dia 
que foi 
solicitada a 
requisição 

O ano não 
pode ser 

inferior ao 
ano 

decorrente 

AAAA/MM/D
D 

Obrigatório/Al
terável 

Data_Prevista
_Devolucao 

Data 

Indica o dia 
prevista de 
entrega do 
material 

O ano não 
pode ser 

inferior ao 
ano 

decorrente 

AAAA/MM/D
D 

Obrigatório/Al
terável 

Seccao Texto 

Nome a 
secção par 
onde vai o 
material 

Caracteres 
Até 45 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Data_Devoluc
ao 

Data 

Indica o dia 
que  foi 
entregue o 
material 

O ano não 
pode ser 

inferior ao 
ano 

decorrente 

AAAA/MM/D
D 

Obrigatório/Al
terável 

Estado_Materi
al_Devolvido 

Texto 

Indica o 
estado em 
que se 
encontra o 
material 

Caracteres 
Até 45 

caracteres 
Obrigatório/Al

terável 

Estado_Requis
icao 

Booleano 
 

Identifica se o 
material foi 
entrgue 

Sim/Não Sim/Não 

Obrigatório/va
lor por defeito 

"Não"/ 
Alterável 

 

Observacao_R
equisicao_Mat

erial 
Texto 

Observações 
adicionais 
acerca da 
requisição de 
material 

Caracteres 
Até 250 

caracteres 
Alterável 
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9.2.17 Operações das classes 

A Tabela 23 apresenta as operações que fazem parte das classes 

implementadas na plataforma. 

Tabela 23 - Operações das classes 

Operações 

Nome Descrição 

Adicionar() 
Conjunto de operações (INSERT) que permitem adicionar registos na base de 
dados do sistema. 

Editar() 
Conjunto de operações (UPDATE) que permitem manipular os dados de um 
registo na base de dados do sistema. 

Eliminar() 
Conjunto de operações (DELETE) que permitem remover ou eliminar um 
registo na base de dados do sistema. 

Visualizar() 
Conjunto de operações (GET) que permitem obter os dados de um ou vários 
registos na base de dados do sistema. 
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9.3. Base de Dados 

Os scripts apresentados foram utilizados phpMyAdmin para a criação das tabelas 

na base de dados da plataforma. 

 Tabela “Tecnico” 

A Tabela 24 apresenta o script utilizado para a criação da tabela “Tecnico”. 

Tabela 24  - Script da tabela "Tecnico" 

Script “Tecnico” 
CREATE TABLE `tecnico` ( 
  `idTecnico` int(11) NOT NULL, 
  `Nome` varchar(45) NOT NULL, 
  `Apelido` varchar(45) NOT NULL, 
  `Numero_Funcionario` int(11) NOT NULL, 
  `Email` varchar(100) NOT NULL, 
  `Contacto` varchar(30) NOT NULL, 
  `Funcao` varchar(45) NOT NULL, 
  `User` varchar(45) NOT NULL, 
  `Password` varchar(45) NOT NULL, 
  `Observacao_Tecnico` varchar(250) DEFAULT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 Tabela “Departamento” 

A Tabela 25 apresenta o script utilizado para a criação da tabela 

“Departamento”. 

Tabela 25 - Script da tabela " Departamento ". 

Script “Departamento” 

CREATE TABLE `departamento` ( 
  `idDepartamento` int(11) NOT NULL, 
  `Nome_Departamento` varchar(45) NOT NULL, 
  `Contacto_Departamento` varchar(30) NOT NULL, 
  `Observacao_Departamento` varchar(250) DEFAULT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
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 Tabela “Tipo de Equipamentos” 

A Tabela 26 apresenta o script utilizado para a criação da tabela “Tipo de 

Equipamentos”. 

Tabela 26 - Script da tabela "Tipo de Equipamentos" 

Script “Tipo Equipamentos” 

CREATE TABLE `tipo_equipamento` ( 
  `idTipo_Equipamento` int(11) NOT NULL, 
  `Nome_Tipo_Equipamento` varchar(45) NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 Tabela “Equipamentos” 

A Tabela 27 apresenta o script utilizado para a criação da tabela “Equipamentos”. 

Tabela 27 - Script da tabela "Equipamentos" 

Script “Equipamentos” 

CREATE TABLE `equipamentos` ( 
  `idEquipamentos` int(11) NOT NULL, 
  `Nome_Equipamento` varchar(45) NOT NULL, 
  `Numero_Serie` varchar(20) NOT NULL, 
  `Marca` varchar(20) NOT NULL, 
  `Modelo` varchar(20) NOT NULL, 
  `Numero_Inventario` int(11) NOT NULL, 
  `Local_Instalacao` varchar(80) NOT NULL, 
  `Contacto` varchar(45) NOT NULL, 
  `Estado_Material` varchar(50) NOT NULL, 
  `User_Acesso_Internet` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  `Password_Acesso_Internet` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  `Username_Equipamento` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  `Password_Equipamento` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  `Contacto_Suporte` varchar(80) DEFAULT NULL, 
  `Observacao_Equipamento` varchar(250) DEFAULT NULL, 
  `Copia_Fatura` varchar(220) DEFAULT NULL, 
  `Ficheiro_Configuracao` varchar(500) DEFAULT NULL, 
  `Tipo_Equipamento_idTipo_Equipamento` int(11) NOT NULL, 
  `Registo_Postos_Trabalho_idRegisto_Postos_Trabalho` int(11) NOT NULL, 
  `Registo_Postos_Trabalho_Requerente_idRequerente` int(11) NOT NULL, 
  `Registo_Postos_Trabalho_idTipo_Requerente` int(11) NOT NULL, 
  `Registo_Postos_Trabalho_Departamento_idDepartamento` int(11) NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
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 Tabela “Postos de Trabalho” 

A Tabela 28 apresenta o script utilizado para a criação da tabela “Equipamentos”. 

Tabela 28 - Script da tabela "Registo Postos Trabalho" 

Script “Registo Postos Trabalho” 

CREATE TABLE `registo_postos_trabalho` ( 
  `idRegisto_Postos_Trabalho` int(11) NOT NULL, 
  `Cargo` varchar(45) NOT NULL, 
  `Observacao_Registo_Postos_Trabalho` varchar(250) DEFAULT NULL, 
  `Anexo` varchar(220) DEFAULT NULL, 
  `Departamento_idDepartamento` int(11) NOT NULL, 
  `Requerente_idRequerente` int(11) NOT NULL, 
  `Requerente_Tipo_Requerente_idTipo_Requerente` int(11) NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 Tabela “Sistema Operativo” 

A Tabela 29 apresenta o script utilizado para a criação da tabela “Sistema 

Operativo”. 

Tabela 29 - Script da tabela "Sistema Operativo" 

Script “Sistema Operativo” 

CREATE TABLE `sistema_operativo` ( 
  `idSistema_Operativo` int(11) NOT NULL, 
  `Nome_Sistema_Operativo` varchar(45) NOT NULL, 
  `Observacao_Sistema_Operativo` varchar(250) DEFAULT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 Tabela “Tipo de Requerente” 

A Tabela 30 apresenta o script utilizado para a criação da tabela “Tipo de 

Requerente”. 

Tabela 30 - Script da tabela "Tipo de Requerente" 

Script “Tipo Requerente” 

CREATE TABLE `tipo_requerente` ( 
  `idTipo_Requerente` int(11) NOT NULL, 
  `Nome_Tipo_Requerente` varchar(45) NOT NULL, 
  `Tipo_Entidade` tinyint(4) NOT NULL, 
  `Observacao_Tipo_Requerente` varchar(250) DEFAULT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 Tabela “Requerente” 
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A Tabela 31 apresenta o script utilizado para a criação da tabela “Requerente”. 

Tabela 31 - Script da tabela "Requerente" 

Script “Requerente” 
CREATE TABLE `requerente` ( 
  `idRequerente` int(11) NOT NULL, 
  `Nome_Requerente` varchar(45) NOT NULL, 
  `Numero_Funcionario` int(11) DEFAULT NULL, 
  `Morada_Requerente` varchar(80) NOT NULL, 
  `Email` varchar(100) NOT NULL, 
  `Contacto_Requerente` varchar(30) NOT NULL, 
  `NIF` int(11) NOT NULL, 
  `Codigo_Postal` varchar(10) NOT NULL, 
  `Localidade` varchar(100) NOT NULL, 
  `Tipo_Requerente_idTipo_Requerente` int(11) NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 Tabela “Software” 

A Tabela 32 apresenta o script utilizado para a criação da tabela “Software”. 

Tabela 32 - Script da tabela "Software " 

Script “Software” 

CREATE TABLE `software` ( 
  `idSoftware` int(11) NOT NULL, 
  `Nome_Software` varchar(80) NOT NULL, 
  `Data_Registo` date NOT NULL, 
  `Data_Inicio_Contrato` date NOT NULL, 
  `Data_Renovacao_Contrato` date NOT NULL, 
  `Versao` varchar(45) NOT NULL, 
  `Copia_Fatura` blob, 
  `Contrato_Protocolo` blob, 
  `Observacao_Software` varchar(250) DEFAULT NULL, 
  `Registo_Postos_Trabalho_idRegisto_Postos_Trabalho` int(11) NOT NULL, 
  `Registo_Postos_Trabalho_Requerente_idRequerente` int(11) NOT NULL, 
  `Registo_Postos_Trabalho_idTipo_Requerente` int(11) NOT NULL, 
  `Registo_Postos_Trabalho_Departamento_idDepartamento` int(11) NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;  
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 Tabela “Tipo de Assistências Técnicas” 

A Tabela 33 apresenta o script utilizado para a criação da tabela “Tipo de 

Assistências Técnicas”. 

Tabela 33 - Script da tabela "Tipo de Assistências Técnicas" 

Script “Tipo Assistencias Tecnicas” 

CREATE TABLE `tipo_assistencia` ( 
  `idTipo_Assistencia` int(11) NOT NULL, 
  `Nome_Tipo_Assistencia` varchar(80) NOT NULL, 
  `Observacao_Tipo_Assistencia` varchar(250) DEFAULT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 Tabela “Assistências Técnicas” 

A Tabela 34 apresenta o script utilizado para a criação da tabela “Assistências 

Técnicas”. 

Tabela 34 - Script da tabela "Assistências Técnicas" 

Script “Assistencias Tecnicas” 

CREATE TABLE `assistencia_tecnica` ( 
  `idAssistencia_Tecnica` int(11) NOT NULL, 
  `Descricao_Avaria` varchar(150) NOT NULL, 
  `Data_Pedido` date NOT NULL, 
  `Data_Prevista_Entrega` date NOT NULL, 
  `Historico_Servico` varchar(150) DEFAULT NULL, 
  `Observacao_Assistencia` varchar(250) DEFAULT NULL, 
  `Requerente_idRequerente` int(11) NOT NULL, 
  `Requerente_Tipo_Requerente_idTipo_Requerente` int(11) NOT NULL, 
  `Tipo_Assistencia_idTipo_Assistencia` int(11) NOT NULL, 
  `Tecnico_idTecnico` int(11) NOT NULL, 
  `Estado_idEstado` int(11) NOT NULL, 
  `Imprimir_Relatorio` tinyint(4) NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;  
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 Tabela “Instalação de Computadores” 

A Tabela 35 apresenta o script utilizado para a criação da tabela “Instalação de 

Computadores”. 

Tabela 35 - Script da tabela "Instalação de Computadores" 

Script “Instalacao Computadores” 

CREATE TABLE `instalacao_computadores` ( 
  `idInstalacao_Computadores` int(11) NOT NULL, 
  `Nome_Instalacao` varchar(50) NOT NULL, 
  `Nome_Rede` varchar(50) NOT NULL, 
  `Antivirus` tinyint(4) NOT NULL, 
  `Observacao_Instalacao_Computadores` varchar(250) DEFAULT NULL, 
  `Data_Instalacao_Computadores` date DEFAULT NULL, 
  `Sistema_Operativo_idSistema_Operativo` int(11) NOT NULL, 
  `Office_idOffice` int(11) NOT NULL, 
  `Estado_idEstado` int(11) NOT NULL, 
  `Aplicativo` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `Impressora` tinyint(4) NOT NULL, 
  `AIRC` text 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 Tabela “Requisição de Material” 

A Tabela 36 apresenta o script utilizado para a criação da tabela “Requisição de 

Material”. 

Tabela 36 - Script da tabela "Requisição de Material" 

Script “Requisicao Material” 
CREATE TABLE `requisicao_material` ( 
  `idRequisicao_Material` int(11) NOT NULL, 
  `Data_Requisicao` date NOT NULL, 
  `Data_Prevista_Devolucao` date NOT NULL, 
  `Seccao` varchar(45) NOT NULL, 
  `Observacao_Requisicao_Material` varchar(250) DEFAULT NULL, 
  `Data_Devolucao` date DEFAULT NULL, 
  `Estado_Material_Devolvido` varchar(45) DEFAULT NULL, 
  `Estado_Requisicao` tinyint(4) NOT NULL, 
  `Requerente_idRequerente` int(11) NOT NULL, 
  `Requerente_Tipo_Requerente_idTipo_Requerente` int(11) NOT NULL, 
  `Equipamentos_idEquipamentos` int(11) NOT NULL, 
  `Equipamentos_Tipo_Equipamento_idTipo_Equipamento` int(11) NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
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 Tabela “Requerimentos” 

A Tabela 37 apresenta o script utilizado para a criação da tabela “Requisição de 

Material”. 

Tabela 37 - Script da tabela "Requerimentos" 

Script “Requerimentos” 
CREATE TABLE `requerimento` ( 
  `idRequerimento` int(11) NOT NULL, 
  `Festa` varchar(100) NOT NULL, 
  `Data_Requerimento` date NOT NULL, 
  `Data_Festividade` date NOT NULL, 
  `Observacao_Requerimento` varchar(250) DEFAULT NULL, 
  `Elaboracao_Cartazes_Alusivos` tinyint(4) NOT NULL, 
  `Impressao_Cartazes` tinyint(4) NOT NULL, 
  `Tamanho_A4` int(11) NOT NULL, 
  `Tamanho_A3` int(11) NOT NULL, 
  `Site_Municipio` tinyint(4) NOT NULL, 
  `Mupis_Publicidade` tinyint(4) NOT NULL, 
  `Agenda_Boletim` tinyint(4) NOT NULL, 
  `Outros_Apoios_1` varchar(80) DEFAULT NULL, 
  `Outros_Apoios_2` varchar(80) DEFAULT NULL, 
  `Outros_Apoios_3` varchar(80) DEFAULT NULL, 
  `Outros_Apoios_4` varchar(80) DEFAULT NULL, 
  `Outros_Apoios_5` varchar(80) DEFAULT NULL, 
  `Outros_Apoios_6` varchar(80) DEFAULT NULL, 
  `Requerente_idRequerente` int(11) NOT NULL, 
  `Requerente_Tipo_Requerente_idTipo_Requerente` int(11) NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;  

 

 Tabela “Office” 

A Tabela 38 apresenta o script utilizado para a criação da tabela “Office”. 

Tabela 38 - Script da tabela "Office" 

Script “Office” 
CREATE TABLE `office` ( 
  `idOffice` int(11) NOT NULL, 
  `Versao_Office` varchar(50) NOT NULL, 
  `Nome_Office` varchar(50) NOT NULL, 
  `Descricao_Office` varchar(50) DEFAULT NULL, 
  `Observacao_Office` varchar(250) DEFAULT NULL, 
  `foto` varchar(220) DEFAULT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
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9.4. Código 

Para consulta de todo o código, visto ser uma plataforma com bastantes interfaces, 

a colocação do código no relatório tornaria o mesmo extremamente extenso, assim, o 

leitor poderá aceder ao diretório do GitHub e consultar o projeto na íntegra. 

Ligação ao diretório GitHub: https://github.com/cristianalg/Plataforma 

 


