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"Um país não é tecnologicamente evoluído quando tem acesso aos produtos mais 

aperfeiçoados mas sim quando é capaz de os criar" 

(Engenheiro José Ferreira Pinto Basto) 
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Resumo 

O presente relatório tem como objetivo descrever o estágio curricular, que é uma das unidades 

curriculares necessárias para a conclusão da Licenciatura em Comunicação Multimédia, da 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD), do Instituto Politécnico da 

Guarda (IPG).  

O estágio curricular teve a duração de 400 horas, iniciou no dia 4 de maio de 2020, terminou no 

dia 14 de julho de 2020 e foi realizado na empresa Altice Labs S.A., em Aveiro. 

Devido à situação de pandemia da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19), o 

período de estágio foi repartido entre teletrabalho, tendo reuniões diárias online com os 

supervisores, através das plataformas Zoom e Skipe e, trabalho presencial na empresa. 

Durante o estágio, usando a Framework Angular 9, desenvolvi um componente web, para ser 

usado transversalmente nos diferentes produtos Altice Labs.  
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Glossário de Termos Técnicos 

Angular 

O Angular é uma Framework que ajuda na construção de interfaces de 

aplicações através de HTML, CSS e TypeScript. 

 (https://blog.algaworks.com/o-que-e-angular/) 

bugs 

Erro ou falha na execução de um programa, prejudicando ou inviabilizando o 

seu funcionamento. 

(https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/bug) 

CDK 

O CDK ou Component Dev Kit é um conjunto de ferramentas de uso geral 

para o desenvolvimento de componentes que não estão acopladas ao Design 

de Materiais. 

(https://stackoverflow.com/questions/42340649/what-is-cdk-in-angular-

material-2-components) 

Componente 

Um componente é um bloco de construção de interface do utilizador mais 

básico de uma aplicação Angular. Uma aplicação Angular contém uma árvore 

de vários componentes Angular. Os componentes em angular são um 

subconjunto de diretivas, sempre associados a um modelo. Ao contrário de 

outras diretivas, apenas um componente pode ser instanciado por um elemento 

de um modelo. 

(https://angular.io/api/core/Component) 

Design 

Criação de objetos ou produtos cuja forma se adeque o mais perfeitamente 

possível à função para que se destinam, conciliando critérios estéticos, 

técnicos, etc. 

(https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/design) 

Framework 

Uma abstração que une códigos comuns entre vários projetos de software 

provendo uma funcionalidade genérica. 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Framework) 

https://blog.algaworks.com/o-que-e-angular/
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/bug
https://stackoverflow.com/questions/42340649/what-is-cdk-in-angular-material-2-components
https://stackoverflow.com/questions/42340649/what-is-cdk-in-angular-material-2-components
https://angular.io/api/core/Component
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/interface
https://pt.wikipedia.org/wiki/Framework


 
X 

Git 
É um sistema de controle de versão. 

(https://www.atlassian.com/br/git/tutorials/what-is-git) 

Interface 
Elemento de ligação de dois ou mais componentes de um sistema. 

(https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/interface) 

Protótipo 

Versão preliminar de um sistema ou programa de computador, para ser testada 

e aperfeiçoada.  

(https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/protótipo) 

Serviço 

O objetivo de um serviço é organizar e compartilhar lógica de negócios, 

modelos ou dados e funções com diferentes componentes de uma aplicação 

Angular. 

(https://dzone.com/articles/what-is-a-service-in-angular-js-why-to-use-it) 

Storybook 

É uma ferramenta que prepara um ambiente de desenvolvimento para 

componentes de interface gráfica. 

(https://imasters.com.br/desenvolvimento/desenvolvimento-de-interface-

grafica-com-storybook) 

TypeScript 

TypeScript é um superconjunto da linguagem JavaScript que fornece classes, 

interfaces e a tipagem estática opcional. 

 (http://www.macoratti.net/16/05/net_typscr1.htm) 

Web 
Sistema de interligação de documentos e recursos através da Internet.  

(https://dicionario.priberam.org/web) 

Website 

Página ou conjunto de páginas da Internet com informação diversa, acessível 

através de computador ou de outro meio eletrónico. 

(https://dicionario.priberam.org/website)  

  

  

 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/interface
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/prot%C3%B3tipo
https://dzone.com/articles/what-is-a-service-in-angular-js-why-to-use-it
https://dicionario.priberam.org/website
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Introdução 

No último ano da Licenciatura em Comunicação Multimédia, da Escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto, os estudantes têm a possibilidade de optar por realizar um estágio 

curricular ou elaborar um projeto, bem como um relatório final. Eu optei por realizar o estágio 

curricular numa empresa, para que me permitisse adquirir uma aprendizagem de competências 

profissionais em contexto real de trabalho complementando, desta forma, a minha formação 

académica. 

A minha primeira escolha, para realizar o estágio curricular, foi a empresa Altice Labs. Para 

além de se encontrar na minha terra natal, Aveiro, também é uma das empresas mais 

conceituadas em investigação e desenvolvimento de tecnologia, uma área que me interessa 

bastante e no futuro gostaria de integrar os seus quadros.    

No início do estágio curricular, foi elaborado um plano de estágio onde foram delineados os 

objetivos e as tarefas que iria realizar ao longo das quatrocentas horas de duração do estágio 

curricular (Anexo I).  

O presente relatório está estruturado em dois capítulos, o primeiro relativo à empresa e, o 

segundo, relativo às atividades desenvolvidas durante o período do estágio. O relatório é 

concluído com uma reflexão final relativamente à frequência do curso licenciatura em 

Comunicação Multimédia e ao estágio realizado na empresa Altice Labs. 
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CAPÍTULO 1 

A EMPRESA 
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Capítulo 1 - A Empresa  

Neste capítulo é apresentada a empresa, a sua missão, valores e objetivos e a sua comunicação 

organizacional. 

1.1 Altice Labs 

Desde 2 de junho de 2015, que a PT Portugal é uma subsidiária integral da Altice Group, uma 

multinacional líder no fornecimento de serviços de telecomunicações com presença em França, 

Israel, Bélgica e Luxemburgo, Portugal, Antilhas Francesas/Área do Oceano Índico, República 

Dominicana e Suíça.  

Assim, a Altice Labs, empresa do grupo Portugal Telecom, recentemente adquirido pelo grupo 

Altice e conhecida como o centro de inovação tecnológica sediado em Aveiro, é uma empresa 

dinâmica, líder de mercado no setor das comunicações que desenvolve tecnologia de ponta nos 

seus laboratórios. Trabalhando em parceria com universidades, instituições de I&D, parceiros, 

fornecedores e clientes, envolve-se continuamente em projetos colaborativos de investigação, 

desenvolvimento e inovação numa estratégia sustentada na liderança tecnológica. A Altice Labs 

exporta inovação e tecnologia para todo o mundo. (Altice Portugal, 2016)  

Desde 1950, a Altice Labs tem vindo a moldar o futuro da tecnologia, permitindo aos 

fornecedores e empresas de serviços de comunicação oferecer serviços avançados e 

diferenciados aos seus clientes e utilizadores. A Altice Labs é um catalisador de inovação e de 

transformação suportado por um ecossistema de inovação forte e dinâmico. (Altice Labs, 2016) 

A Altice Labs foca-se no desenvolvimento de produtos e serviços inovadores para o mercado 

das telecomunicações e das tecnologias de informação. A Altice Labs assume-se como motor e 

agente de transformação e inovação tecnológicas, visando melhorar a vida das pessoas e das 

empresas. (Altice Labs, 2018)  
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A Altice Labs está localizada na cidade de Aveiro e a sua infraestrutura conta com três edifícios, 

por onde se distribuem os recursos humanos que trabalham em áreas tão diversas quanto Internet 

of Things, desenvolvimento de rede 5G ou até projetos de realidade virtual como se pode ver na 

figura 1. Para além disso, a Altice Labs beneficia da estreita colaboração com a Universidade 

de Aveiro (Rocha, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Missão, Valores e Objetivos 

A Altice Labs tem como valores a inovação tecnológica e criatividade, com o objetivo de 

oferecer soluções avançadas e diferenciadoras no setor onde se insere. Assim como as 

telecomunicações, esta evoluiu e está presente nos vários ramos do setor, sendo líder de 

inovação, o que lhe permite satisfazer as crescentes necessidades do mercado.  

A empresa Altice Labs usa os seus valores como fonte de inspiração e diferenciação para todas 

as atuações1 (Figura 2).  

 
1 Departamento de Recursos Humanos. Altice Portugal (2016) 

Figura 1 - Áreas da Investigação, Desenvolvimento e Inovação 

 Fonte: https://www.alticelabs.com/images/about_rd.png 
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• Saber e Fazer – unir talentos e capitalizar esforços, mobilizar recursos internos e externos, 

valorizar a interdisciplinaridade do conhecimento e da experiência; 

• Excelência – aplicar todo o conhecimento e experiência para criar valor para os clientes e 

para a sociedade; 

• Inovação – estar na vanguarda das novas tecnologias, trabalhando para criar os melhores e 

mais avançados produtos; 

• Credibilidade – respeitar compromissos, cumprir promessas e garantir qualidade, fiabilidade 

e segurança; 

• Liderança – estar na linha da frente e ser uma referência merecedora de respeito e confiança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Altice Labs conta com cinco grandes áreas de negócio, sendo elas: conectividade, sistemas 

de suporte às operações, controlo de rede e plataformas de serviços, aplicações e serviços 

profissionais (Altice Labs Whitepaper, 2014). O estudo destas áreas de investigação e 

Figura 2 - Missão e valores  

Fonte: https://www.alticelabs.com/images/about_mission_values_pt.png 
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desenvolvimento permite transformar o conhecimento em inovação tecnológica, para criar 

diferenciação e valor no mercado.  

Portanto, a Altice Labs tem como objetivo fornecer aos clientes soluções de qualidade, on time 

e on budget, promovendo uma cultura baseada na qualidade e na melhoria contínua dos seus 

processos e produtos, numa busca permanente por aumentos de eficiência, eficácia e 

produtividade, suportada em parcerias estratégicas com líderes de mercado que complementam 

e garantem a qualidade da oferta, tendo em vista a compreensão, satisfação e superação das 

necessidades e expectativas dos clientes e procurando constantemente o reconhecimento externo 

através de certificações organizacionais reconhecidas e prestigiantes (Altice Labs, 2016). 

Altice Labs é, então, uma empresa que tem como missão ser o motor e o acelerador de inovação 

tecnológica e transformação, tanto para empresas como para pessoas e sociedades, com o intuito 

de construir uma vida e um futuro melhor. Têm, ainda, o desejo de ser pioneira e líder no 

desenvolvimento de novas tecnologias e novas soluções para o mercado das telecomunicações, 

das tecnologias e sistemas de informação.  

Para a realização do estágio fui inserido na equipa de Experiência de Utilizador, Comunicação 

e Promoção de Produto que é uma equipa transversal, presente em todos os projetos 

desenvolvidos na Altice Labs. Esta equipa foca-se em garantir a satisfação dos clientes através 

de uma experiência de utilização orientada para a eficiência e facilidade de uso e está integrada 

no departamento EIT - Estratégia de Inovação e Tecnologia da Altice Labs. 

A frase que escrevi no início deste relatório, "Um país não é tecnologicamente evoluído quando 

tem acesso aos produtos mais aperfeiçoados, mas sim quando é capaz de os criar", são palavras 

do engenheiro que esteve na origem da PT, José Ferreira Pinto Basto, e que, atualmente, ainda 

continuam em vigor, na Altice Labs. 
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 1.3 Comunicação 

Segundo Margarida Kunsch, uma das principais referências em comunicação organizacional e 

relações públicas no Brasil: "Comunicação organizacional, como objeto de pesquisa, é a 

disciplina que estuda como se processa o fenómeno comunicacional dentro das organizações no 

âmbito da sociedade global. Ela analisa o sistema, o funcionamento e o processo de 

comunicação entre a organização e seus diversos públicos. (…) Fenómeno inerente aos 

agrupamentos de pessoas que integram uma organização ou a ela se ligam, a comunicação 

organizacional configura as diferentes modalidades comunicacionais que permeiam sua 

atividade". Kunsch, M. (2003). Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada 

(p. 149). 

A comunicação organizacional é o tipo ou processo de comunicação que acontece no contexto 

de uma organização, seja pública ou privada. Fazem parte da comunicação organizacional o 

conhecimento e o estudo dos grupos de interesse de uma instituição, o planeamento de práticas 

de comunicação no âmbito interno, a comunicação interna e no âmbito externo, a comunicação 

externa.  

1.3.1 Comunicação Interna 

Segundo Kunsch (2003), a comunicação interna é uma área, com objetivos bem definidos, para 

viabilizar toda a interação entre a organização e os seus colaboradores. A comunicação interna 

de uma empresa é um dos fatores mais importantes para o seu sucesso, visto que, tem como base 

diversos valores como a união, o diálogo e a determinação conjunta. 

Na Altice Labs, os pilares da comunicação interna não podem estar dissociados dos pilares da 

estratégia da empresa: a Inovação, o Investimento em tecnologia, a Qualidade de Serviço, a 

Proximidade e a Responsabilidade Social são a base e estão intrínsecos em todas as iniciativas 

de comunicação da empresa.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_p%C3%BAblico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_privado
https://progic.com.br/tv-corporativa/comunicacao-interna/?utm_source=blog-endo&utm_medium=bloglink&utm_campaign=post-comunicacao-organizacional
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A Inovação está no ADN de todos os colaboradores que são chamados a participar com as suas 

ideias e são desafiados diariamente a fazer diferente.  

A Qualidade de Serviço é fundamental para a liderança e é uma responsabilidade de todos os 

colaboradores. Todos são convidados a introduzir melhorias na sua forma de trabalhar, 

transformando processos que se traduzam numa maior eficácia e melhor qualidade de serviço, 

que terá impactos internos, nos parceiros e, naturalmente, nos clientes.  

A Altice Labs promove a proximidade de todos os seus colaboradores.  

A Responsabilidade Social é um pilar que norteia a comunicação interna há já algum tempo. A 

Altice Labs dinamiza diversas iniciativas de voluntariado, onde os colaboradores são 

convidados a ajudar em várias causas que a Fundação Altice apoia (recolha de alimentos para o 

Banco Alimentar, recolha de brinquedos, vestuário, entre muitas outras). Nos últimos anos 

dinamizou caminhadas e corridas solidárias, onde colaboradores e familiares se unem em torno 

de uma causa que visa diversos propósitos: promover uma vida saudável, ajudar quem precisa 

e criar espírito de equipa e envolvimento dos colaboradores.  

Devido à situação de pandemia, não foi possível presenciar a comunicação interna que 

normalmente está presente na Altice Labs.  

Durante o estágio apenas tive oportunidade de comunicar com o meu supervisor, Carlos 

Figueiredo, com o Nuno Santos e com a Dra. Gabriela Moura. Apesar da Altice Labs ser uma 

grande empresa, a comunicação que estabeleci era apenas com este grupo, sendo assim, existiu 

desde cedo uma confiança entre todos, permitindo uma maior facilidade de comunicação.  

A comunicação interna que experienciei durante o estágio na Altice Labs foi realizada 

recorrendo a plataformas digitais, entre as quais o Skype e o Zoom. O Skype era usado 

diariamente para a comunicação rápida com o meu supervisor Carlos Figueiredo e com o Nuno 

Santos. Quando era necessário realizar uma reunião, com o objetivo de mostrar o meu progresso, 

a evolução no projeto e debater os próximos passos necessários, era utilizada a plataforma Zoom. 
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1.3.2 Comunicação Externa 

Sendo a comunicação externa responsável pela ligação entre uma empresa e a população, a 

Altice Labs, dirige-se principalmente ao público geral com a intenção de partilhar a sua 

inovação, contudo a empresa também cria um ambiente propício para o envolvimento de novos 

colaboradores.  

A Altice Labs partilha as suas novidades através do seu website oficial2 e das principais 

plataformas digitais como o, Facebook3, YouTube4, Twitter5 e Linkedin6.  

Nestes canais de comunicação, a empresa utiliza um discurso simples, cuidadoso, objetivo e 

conciso. É, também, através destas plataformas que a Altice Labs mantém o seu público a par 

dos novos projetos desenvolvidos e das suas parcerias. 

No seu website, a Altice Labs, para além de dar a conhecer a todos os visitantes a sua história 

ao longo dos anos, partilha também noticias sobre projetos em que está envolvida, mostra 

algumas soluções a potenciais colaboradores e dá a conhecer todas as suas áreas de negócio, 

assim como, a oportunidade de contacto.  

Relativamente às suas redes sociais, Facebook e Twitter ambas partilham os mesmos posts ou 

seja, informações sobre os eventos que vão decorrer ou que se encontram a decorrer, assim como 

partilha de algumas fotos dos eventos. Também nestas redes sociais, muitas vezes fazem 

promoção das tecnologias e serviços da empresa.  

 
2 Website oficial da empresa: https://www.alticelabs.com 

3 Página oficial de Facebook da empresa: https://www.facebook.com/alticelabsofficial 

4 Página oficial de Youtube da empresa: https://www.youtube.com/alticelabsofficial 

5 Página oficial de Twitter  da empresa: https://twitter.com/altice_labs 

6 Página oficial de Linkedin da empresa: https://www.linkedin.com/company/altice-labs  

https://www.alticelabs.com/
https://www.facebook.com/alticelabsofficial
https://www.youtube.com/alticelabsofficial
https://twitter.com/altice_labs
https://www.linkedin.com/company/altice-labs
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A presença ativa nas redes sociais fazem com que a empresa tenha outro tipo de reconhecimento 

como o contacto mais ativo ao público e a proximidade para com os seus clientes, pois nos dias 

de hoje as redes sociais estão constantemente presentes, quer a nível pessoal, quer profissional. 
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Capítulo 2 - Estágio Curricular 

Neste capítulo é apresentado um enquadramento sobre o desenvolvimento de componentes web 

na Altice Labs; o plano de estágio definido inicialmente, com os seus objetivos e por fim, as 

atividades realizadas ao longo do estágio curricular. 

2.1 Objetivos 

O plano do estágio curricular foi sugerido pelo supervisor Engenheiro Carlos Figueiredo, 

Técnico Superior Analista da Altice Labs e foi constituído pelos seguintes objetivos: 

• desenvolver um componente para a Framework FUXI, para que possam ser usados 

transversalmente nos diferentes produtos Altice Labs;  

• apoiar a integração nos produtos dos componentes desenvolvidos; 

• desenvolver protótipos funcionais, tanto dos componentes como das páginas dos produtos 

onde estas serão instanciadas.  

Estes objetivos foram definidos de forma a pôr em prática os conhecimentos adquiridos ao longo 

da licenciatura, assim como na aquisição de novos conhecimentos. 

2.2 Plano de Trabalho  

Inicialmente, quando se começou a pensar nas tarefas a serem realizadas ao longo do estágio, 

ainda não nos encontrávamos plenamente condicionados pela pandemia do coronavírus 

(COVID-19), e por isso grande parte do plano de estágio original que contava com interação e 
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comunicação com o resto da equipa de Experiência de Utilizador, Comunicação e Promoção de 

Produto da Altice Labs, em que fui inserido, não foi possível ser concretizada.  

Assim, tendo em conta a situação em que nos encontramos, a maior parte do meu estágio foi 

executado via teletrabalho e, por isso, grande parte da comunicação com o meu supervisor, 

assim como, com as restantes pessoas que me ajudaram, foi realizada através de chamadas via 

Zoom e troca de mensagens pela plataforma Skype, que aconteceram diariamente durante o 

decorrer do estágio, no mesmo horário que estava estabelecido caso o estágio fosse presencial. 

As chamadas e as mensagens serviam para demonstrar o meu progresso, bem como para 

esclarecer dúvidas, ou para os supervisores me informarem o que era necessário realizar, ou o 

que faltava adicionar ao componente. Graças a ter tido no início uma reunião presencial e uma 

reunião via Zoom, já tinha algumas atividades definidas para realizar nos meus primeiros dias 

de estágio.  

2.3 Enquadramento Teórico 

A Altice Labs desenvolve sistemas de informação e comunicação. Estes sistemas, usados por 

técnicos de perfis variados, estão acessíveis via interfaces que são especificados, desenhados e 

testados pela equipa de Usabilidade, que trabalha transversalmente com todos os sistemas.  

A equipa de Experiência de Utilizador, Comunicação e Promoção de Produto da Altice Labs, 

como equipa transversal, tem como parte da sua missão apoiar as equipas de produto no 

desenvolvimento de uma imagem coerente e transversal para os produtos desenvolvidos pela 

Altice Labs.  

Esta missão é sustentada numa framework, Framework de User Experience & Interface – FUXI, 

a ser usada por todos os sistemas/aplicações da Altice Labs cujo objetivo principal é garantir e 

disponibilizar um paradigma de interação comum para as suas aplicações Web, bem como 

promover a reutilização de peças de user interface entre produtos e equipas. (Altice Labs, 2018) 
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 A Usabilidade & User Experience é sustentada pelo design de experiência (UX design), que 

consiste no processo que as equipas de design usam para o desenvolvimento de 

produtos/aplicações de forma a fornecerem experiências significativas e relevantes aos 

utilizadores. Este processo, envolve o design de todo o processo de aquisição e integração do 

produto, incluindo aspetos de marca, design, usabilidade e função. (Interaction Design 

Foundation, 2017) 

O Angular, é uma Framework que ajuda na construção de interfaces de aplicações através de 

HTML, CSS e TypeScript. Esta Framework foi criada pela Google e conta com alguns 

elementos que tornam a construção de interface envolvente. Dos elementos, destacam-se os 

componentes, diretivas, roteamentos, módulos, serviços, injeção de dependências e ferramentas 

de infraestrutura, que ajudam na automatização de tarefas. (Algaworks, 2018) 

No mundo de programação web existe o desenvolvimento front-end e o back-end. O 

desenvolvimento front-end é considerado como a parte visual de um site, é a parte com que o 

utilizador interage. Quem trabalha como programador front-end tem a tarefa de desenvolver 

através de código uma interface gráfica utilizando HTML, CSS e JavaScript. Já o back-end, 

como o nome indica, é o que está por de trás do site, parte que o utilizador não vê, mas sem 

saber interage com ele. Quem trabalha como programador back-end, está responsável pelas 

ligações à base de dados entre outras ações, como por exemplo, o login num site ou mesmo, 

quando se efetua alguma compra através de um site, é o back-end que está responsável por tratar 

essa parte. (Alura, 2019) 

2.4 Ferramentas e Tecnologias Utilizadas 

Durante o processo de realização tive alguma liberdade na escolha de ferramentas para o 

desenvolvimento. Apenas não tive direito a escolher a framework a utilizar no componente que 

desenvolvi, que foi o Angular. Pois, os projetos já estariam a ser realizados usando o Angular e 

depois, só seria necessário importar o meu componente sem grandes alterações.  
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Durante o estágio, utilizei o meu computador pessoal, visto que não me foi fornecido um, devido 

à pandemia e à duração do estágio ser curta.  

Para o desenvolvimento do componente optei por utilizar o Visual Studio Code (VS Code), que 

é um editor de código leve, multiplataforma, gratuito e open source, mantido pela Microsoft. 

Esta ferramenta conta com suporte a várias linguagens, extensões, integração com Git, debug, 

terminal integrado, entre outros recursos. Optei por escolher este editor de código pois, entre 

todos os editores de código que já tinha usado previamente, este foi o que mais gostei. Este 

editor de código é também bastante utilizado no mundo de desenvolvimento de software, tanto 

de web como mobile.  

Utilizei as linguagens HTML, CSS e TypeScript para o desenvolvimento do componente e os 

browsers Safari e Opera para testar o componente à medida que o ia desenvolvendo. 

2.5 Metodologia de Trabalho 

Com o objetivo final de ter um componente em angular funcional e pronto para ser integrado 

com outros projetos da Altice Labs, ao longo do estágio foi importante definir bem cedo uma 

metodologia de trabalho que permitisse atingir esse fim.  

De início foi determinado que as primeiras duas semanas seriam dedicadas à aquisição de 

conhecimentos fundamentais para a realização da componente, pois sem estes iria ser impossível 

progredir com o desenvolvimento do componente.  

Com a aquisição de conhecimentos adquirida, fui dando uns pequenos passos no 

desenvolvimento do componente de modo a que não fosse de forma abrupta, pois este seria o 

primeiro contacto que eu tinha com desenvolvimento utilizando a Framework Angular.  

Mantendo sempre informado o meu orientador através de reuniões diárias com oportunidade de 

esclarecer dúvidas e de alargar o meu conhecimento de forma a ser aplicado no projeto, fui 
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prosseguindo com o desenvolvimento do componente até estar concluído a tempo de realizar 

testes com utilizadores, dando assim como terminado o projeto de estágio. 

2.6 Atividades Realizadas 

No início do estágio comecei por realizar um pequeno estudo (Apêndice 1) sobre "Frameworks 

Javascript Client-side". Caso nos encontrássemos em condições normais, seria este o estudo 

que sustentaria a minha escolha de Framework a ser utilizada para o desenvolvimento do 

componente web. Contudo, com a situação em que nos encontramos a Framework a ser utilizada 

para o desenvolvimento já estava previamente decidida.  

Este estudo apenas se tratava de um estudo comparativo com base em alguns critérios apontados 

pelo meu supervisor, sem necessidade de caso de estudo. Com o estudo feito e a Framework 

escolhida, tive de realizar alguns cursos online, sugeridos pelo meu supervisor, sobre Angular 9 

e TypeScript.   

O Angular 9 é uma Framework bastante utilizada para a construção de aplicações web, fazendo 

recurso a HTML, CSS e TypeScript, que é muito semelhante à linguagem Javascript, contando 

apenas com algumas pequenas diferenças.  

A realização destes cursos foi necessária e benéfica para mim, pois transmitiram-me 

conhecimentos em certas áreas, que viriam a ser úteis para o desenvolvimento do componente 

web.  
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Para ficar a conhecer a Framework Angular 9, fiz o curso “Angular for Beginners Course 

(includes FREE E-Book)”, presente na plataforma Udemy, sugerido pelo meu supervisor. 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Curso "Angular for Beginners Course (includes FREE E-Book)"  

 Fonte: https://www.udemy.com/course/angular-for-beginners-

course/learn/lecture/12852516?start=0#overview 
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Também nesta plataforma, fiz o curso "Introduction to TypeScript", para adquirir 

conhecimentos sobre a linguagem Typescript.  

 

 

 

 

Figura 4 - Curso "Introduction to TypeScript" 

 Fonte: https://www.udemy.com/course/typescript/learn/lecture/2709216?start=15#overview 
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De modo a aprofundar os meus conhecimentos de TypeScript, realizei ainda o curso "TypeScript 

Course for Beginners 2020 - Learn TypeScript from Scratch!", na plataforma YouTube.  

 

Com todos os cursos concluídos, fui introduzido ao "Storybook", que é basicamente uma 

ferramenta que ajuda os programadores no desenvolvimento de componentes UI.  Esta 

ferramenta permite que sejam executadas alterações ao estado do componente sem que seja 

necessário compilar o componente novamente, o que se torna bastante útil no desenvolvimento 

de componentes, como o que eu realizei.  

Com a introdução ao "Storybook" realizada, comecei por instalar no meu computador o npm, 

que é um gerenciador de pacotes para a linguagem de programação JavaScript e o Angular CLI, 

para assim conseguir criar um projeto Angular, usando o Storybook de forma a implementar o 

Selectbox Tree. O Storybook permite fazer a documentação dos componentes, em stories e com 

as várias opções (knobs, etc.). 

Figura 5 - Curso "TypeScript Course for Beginners 2020 - Learn TypeScript from Scratch!" 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=BwuLxPH8IDs 
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Após ter criado um projeto angular com o Storybook, o meu supervisor apresentou o 

componente que eu viria a desenvolver até ao final do estágio. O componente tem a designação 

de SelectBox Tree e pretende simular o aspeto de um combobox, contudo, contém mais umas 

funções que uma combobox regular, pode, por exemplo, apresentar a informação em forma de 

árvore, ao contrário da típica combobox que só consegue apresentar as informações em forma 

de grelha.  

Como referi anteriormente, o SelectBox Tree conta com várias funcionalidades, que passarei 

agora a explicar.  

Quando o componente é desenhado na interface tem o aspeto representado na figura 7.  

 

 

Figura 6 - Projeto Angular com Storybook 

 Fonte: Elaboração própria 
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Para expandir o conteúdo, basta clicar na seta apresentada no canto direito ou então 

simplesmente na caixa.  

De seguida, quando o componente está expandido é apresentada uma caixa de pesquisa, onde o 

utilizador pode escrever o que procura e o conteúdo que é definido pelo programador.  

 

 

 

 

Figura 7 - Componente quando é carregado na interface 

 Fonte: Elaboração própria. 
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O programador pode também definir se quer que o conteúdo apareça em modo grelha, ou em 

modo árvore (figura 8).  

 

 

No modo grelha, é apresentado o conteúdo de uma forma simples, enquanto que no modo de 

árvore é apresentado, como o nome indica, em forma de árvore, ou seja, se um item tem "filhos", 

estes são desenhados por baixo do item principal e para o expandir basta clicar na seta localizada 

no lado esquerdo, junto ao nome do item principal.  

Quanto à caixa de pesquisa, logo que o utilizador comece a escrever nela, caso haja um item 

com esse critério de pesquisa, será assinalado no conteúdo apresentado, quer se encontre em 

modo grelha, quer se encontre em modo árvore. O programador pode ainda definir se permite 

seleção múltipla ou seja, selecionar vários itens daqueles que são apresentados ou pode optar 

por permitir apenas seleção única; o máximo de itens visíveis; o máximo de itens selecionáveis 

e o mínimo de itens selecionáveis; o placeholder, que aparece quando nenhum item está 

Figura 8 - Diferenciação entre os modos de seleção 

 Fonte: Elaboração própria. 
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selecionado; o placeholder, da caixa de pesquisa e, ainda, definir se deseja ter alguns itens já 

pré-selecionados.  

Ao fazer a seleção de um item, caso o componente se encontre com a opção de seleção única, 

após selecionar um dos itens disponíveis, o mesmo é colocado na área acima da pesquisa.  

Caso o utilizador deseje limpar a seleção, basta clicar no ícone de remover seleção ("X"), 

apresentado no canto superior direito do componente.  

Caso o componente se encontre com a opção de seleção múltipla, o utilizador é avisado que tem 

de selecionar no mínimo um certo número de itens e todos os itens selecionados serão 

apresentados como na seleção única. Contudo, este modo permite selecionar mais do que um 

item e os itens são apresentados com um aspeto semelhante ao de uma etiqueta (figura 9).  

  
Figura 9 - Componente com múltiplos itens selecionados 

 Fonte: Elaboração própria. 
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É possível remover um dos itens selecionados clicando no ícone de remover ("X"), que se 

encontra ao lado de cada item, ou também, retirando a seleção do item, na árvore. Ainda, se o 

componente se encontrar em modo de seleção múltipla existe uma opção de selecionar todos os 

itens presentes na árvore, claro que se o número de itens presentes na árvore for superior ao 

número máximo de itens selecionáveis, o componente emite um erro (figura 10). 

 Figura 10 - Comportamento do componente, quando o máximo de itens selecionáveis é atingido 

Fonte: Elaboração própria. 
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Para desenvolver o componente, depois deste me ter sido apresentado, fui pesquisando algum 

material que me viesse a ser útil no desenvolvimento do projeto, assim como, fui observando 

alguns exemplos que poderia aplicar no componente.  

Após a pesquisa feita, chegou então a altura de começar o desenvolvimento do componente.  

De modo a estarem a par do meu progresso ao longo do estágio, o meu supervisor Carlos 

Figueiredo criou um Git, que é um sistema de controlo de versões, na plataforma BitBucket. Isto 

é, sempre que eu alterasse ou adicionasse alguma coisa ao componente tinha de dar commit, ou 

seja, tinha de confirmar as alterações no Git, do BitBucket. O meu supervisor assim como o 

Nuno Santos tinham conhecimento on time do que tinha sido alterado ou adicionado. 

 

 

Figura 11 - Um excerto dos commits realizados ao longo do projeto 

 Fonte: Elaboração própria. 
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Então, o primeiro passo para o projeto foi fazer com que o conteúdo vindo de uma fonte de 

dados aparecesse na interface em forma de árvore (Figura 12).  

Para conseguir isso, usei o componente tree providenciado pelo CDK do Angular. 

 

De seguida, tive que criar um serviço para o componente que fica responsável pela parte de 

seleção de itens e de os remover da seleção. Nesta etapa, tive um grande apoio do Nuno Santos, 

pois não tinha muita prática com programação pura e com serviços. Na figura 13, encontra-se 

um excerto do código desenvolvido para o serviço. 

E, para além do código presente no serviço, também escrevi todo o código que se encontra 

presente no componente. Criei o código que é responsável por definir o estado do componente, 

caso esteja em modo grelha, ele executa apenas essa parte do código e descarta a parte do código 

que é responsável por tratar da parte da árvore e vice-versa.  

Figura 12 - Tree providenciada pelo CDK do Angular 

 Fonte: Elaboração própria. 
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O código também está responsável por remover os itens de seleção; determinar se o conteúdo 

necessita de checkboxes; calcular o número de itens presentes na fonte de dados; verificar em 

que modo de seleção o componente se encontra, se está em seleção múltipla ou seleção única; 

controlar o comportamento da combobox, se esta se encontra expandida ou fechada e, por fim 

também, controlar a parte de pesquisa do componente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para facilitar o desenvolvimento e ir testando o componente à medida que o ia fazendo adicionei 

uns Knobs, providenciados pelo Storybook. Um Knob é uma variável dinâmica que me permite 

fazer alterações ao componente sem o ter de voltar a recompilar. 

 

 

 

 

Figura 13 - Excerto do código do serviço, desenvolvido no ambiente Visual Studio Code 

 Fonte: Elaboração própria. 

Figura 14 - Knobs para assistência no desenvolvimento do componente 

Fonte: Elaboração própria. 
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Com grande parte do código já tratada, voltei as minhas atenções para o design do componente, 

utilizando HTML e CSS. 

Nesta etapa, não tive nenhuma dificuldade pois as cadeiras de Desenvolvimento Web I e II, 

lecionadas pelo professor Carlos Jorge Brigas, prepararam-me excelentemente bem para estas 

áreas. 

As ideias de design já estavam mais ao menos definidas desde o início, contudo, serviam apenas 

como guidelines, pois tive liberdade total na implementação do design do componente, uma vez 

que o que foi definido foi-se ajustando ao longo do desenvolvimento do componente. 

O componente é todo dinâmico, ou seja, consegue-se adaptar a qualquer dimensão quer tenha 

muito conteúdo ou não (figura 15) e (figura 16). 

Figura 15 - Componente com vários itens selecionados 

 Fonte: Elaboração própria. 
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O código que desenvolvi referente ao componente encontra-se presente na secção Apêndices, 

deste relatório (Apêndice 2). 

Devido ao fator tempo, não foi possível terminar o componente a 100%, mas quase todas a 

funcionalidades foram implementadas, ficando apenas algumas com uns pequenos bugs, que 

seriam facilmente corrigidos.  

Independentemente de o componente não estar completamente acabado, serviu para eu realizar 

testes de usabilidade do componente de forma a verificar se utilizadores comuns, ou seja, 

pessoas que não tenham experiência na área, conseguiam orientar-se pela interface do 

componente.  

Tendo em conta a situação em que nos encontramos só consegui realizar os testes com os 

membros da minha família, pois seria mais seguro para todos.  

Figura 16 - Componente com vários itens selecionados adaptado ao tamanho da página 

Fonte: Elaboração própria. 
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Para a realização do teste, fiz um documento que continha algumas tarefas e perguntas.  O 

documento encontra-se na secção Apêndices, deste relatório (Apêndice 3).  

Quando chegou o momento da realização dos testes, preparei o meu computador com o 

componente, um tablet que continha as tarefas a realizar e uma câmara para capturar o teste. Fiz 

questão de realçar aos utilizadores que iam realizar os testes, que era o componente que iria ser 

avaliado e não a sua performance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os testes foram realizados apenas a dois utilizadores, devido a estar condicionado pela 

pandemia.  

 

Figura 17 - Cenário da realização dos testes 

 Fonte: Elaboração própria. 
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Estes utilizadores, apesar de serem ambos do género feminino, contam com uma diferença de 

idades e, também, possuem áreas de especialidade distintas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o teste realizado, ambas as pessoas conseguiram realizar todas as tarefas sem dificuldades.  

Quanto às perguntas feitas sobre o componente, as pessoas acharam que a dimensão do tipo de 

letra estava adequada, contudo uma delas achou que se estivesse um pouco maior ficava melhor. 

Em relação ao tipo de letra acharam que deveria ter sido utilizado outro tipo de letra, pois não 

gostaram muito e, referiram que não estavam habituadas a ver este tipo de letra a ser usado na 

web.  

Quanto à organização dos elementos na interface, os utilizadores que realizaram o teste não 

apontaram nenhum defeito, a não ser quando o componente se encontra em seleção única, pois 

para retirar a seleção de um item, o botão de remover está muito afastado do foco principal do 

componente.  

Figura 18 - Utilizador a realizar o teste 

Fonte: Elaboração própria. 
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Ao usarem o componente, os utilizadores não apresentaram nenhum problema nem dificuldade 

e relataram que o componente funcionou como esperado. 

 E, quando perguntado, se pretendiam alterar alguma coisa, a resposta foi só mesmo o tipo de 

letra e a opção de retirar a seleção do item, quando o componente se encontra em seleção única.  

Com os testes concluídos, foi necessário avaliar o feedback recolhido para ver se fazia sentido 

implementar algumas das modificações sugeridas, contudo não foi possível realizar todas as 

alterações. 
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Reflexão Final 

O curso de Comunicação Multimédia é um excelente curso para quem tem interesse por várias 

áreas que a multimédia nos proporciona, transmitindo-nos conhecimentos deveras importantes 

de modo a perseguirmos esta área na nossa carreira profissional.  

A meu ver, a inclusão de um estágio curricular no curso de Comunicação Multimédia é bastante 

vantajoso para os alunos, pois têm a oportunidade de pôr em prática os conhecimentos 

adquiridos ao longo dos três anos da licenciatura, bem como de verificarem se a área escolhida 

para o estágio corresponde à área em que se imaginam a trabalhar no futuro.  

O facto de ter esta oportunidade antes de ingressar no mundo de trabalho é muito importante 

para os alunos que se encontram inscritos no curso, pois com a realização do estágio já contam 

com um certo tipo de experiência profissional, que pode ajudar bastante quando forem  procurar 

o primeiro emprego.  

É por estas razões que penso que o curso de Comunicação de Multimédia é um dos melhores 

cursos a nível nacional nesta área, pois ao longo dos três anos prepara muito bem os alunos 

fazendo-os capazes de ingressar num emprego bem remunerado, imediatamente a seguir à 

conclusão da licenciatura.  

Por motivos de interesse desde criança e com a motivação de aplicar os conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso optei por escolher a empresa Altice Labs para a realização do meu 

estágio curricular. Para além do meu interesse de querer ter a experiência de trabalhar numa 

empresa de grande dimensão como a Altice, também ajudou o facto de a empresa se localizar 

na mesma localidade da minha residência. Desde miúdo, sempre que passava pelos seus 

edifícios ficava a imaginar o que faziam lá dentro. Só o edifício já me deixava espantado e agora 

com os conhecimentos que me foram transmitidos sobre a história da empresa, desde a sua 

fundação até à atualidade, transmitidos pela Dra. Gabriela Moura, ainda mais surpreendido 

fiquei. 
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Quando abordei pela primeira vez a Altice Labs sobre a possibilidade de lá realizar o meu 

estágio curricular, foram todos muito simpáticos, trataram-me muito bem e fizeram-me sentir 

logo incluído. Comecei logo por participar numa reunião, onde ficou decidido o que viria a fazer 

durante o período de estágio. Também me convidaram para visitar a empresa sempre que 

quisesse, de modo a ir conhecendo a equipa e a familiarizar-me com o espaço onde iria estagiar. 

Contudo, a chegada da pandemia da doença do coronavírus (COVID-19) não veio ajudar de 

maneira nenhuma a realização do estágio, pois devido ao estado de calamidade em que o país 

se encontrava, fiquei condicionado a realizar o estágio a partir de casa, o que não é mau de todo, 

mas, pessoalmente, penso que se realizasse este mesmo estágio presencialmente seria muito 

mais benéfico para mim. 

Apesar de não ter falta de apoio por parte dos meus supervisores da empresa, Carlos Figueiredo 

e Nuno Santos, seria importante contar com a comunicação pessoal, que ainda pude usufruir, 

pois pude ir trabalhar presencialmente nas últimas semanas de estágio.  

Durante a realização do estágio tive bastante liberdade e a ajuda foi-me dada sempre que 

necessitei e com os conhecimentos adquiridos na licenciatura consegui realizar muitas tarefas, 

sem problemas.  

Contudo, considero que este projeto era muito exigente e complicado e a sua realização requeria 

a aprendizagem de alguns conteúdos que não conhecia e assim, o seu desenvolvimento 

prolongou-se mais do que seria normal para alguém que já tivesse os conhecimentos todos.  

Mesmo assim, através de muita ajuda e muita dedicação, autodisciplina, método de trabalho, 

persistência e empenho da minha parte, consegui fazer tudo o que me foi solicitado ao longo do 

estágio.  

Com este estágio, na Altice Labs, apercebi-me que quero explorar mais esta área, na minha vida 

profissional. 
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APÊNDICE 1 
Frameworks Javascript Client-Side 

 

 

 

 

 
 



 

Frameworks Javascript Client-Side 

 

Frameworks Angular React Vue.js Ember.js Mithril Aurelia Backbone.js 

Funcionalidades 3 2 3 3 3 3 2 

Aprendizagem 2 2 3 3 2 3 2 

Comunidade 3 3 2 1 1 1 1 

Nº linhas 3 3 3 3 3 3 3 

Plugins 3 3 3 3 1 2 1 

 

Angular 

Idade (desde a primeira versão estável) 

A primeira versão estável do Angular foi lançada a 14 de Setembro de 2016, tendo 

então 3 anos. 

Evolução e desenvolvimento da framework (evolução no github) 

Ao longo do tempo o angular tem evoluído com todas as novas versões que tem saído, 

introduzindo novas funcionalidades de forma a que a Framework melhore de modo a 

que possa continuar a par com o resto do mundo web e com as necessidades dos 

utilizadores. 

Issues (github) 

 O Angular conta com cerca de 2845 issues no github, neste momento. 

Comunidade (stackoverflow, followers, Google groups, etc.) 

 Apesar de muita gente começar a duvidar do angular devido ao rewrite introduzido na 

versão 2.0, existe uma enorme comunidade por detrás do angular. Praticamente todas a 

duvidas que possam existir encontram-se respondidas em vários fóruns. 



 

Tamanho 

 Como já tinha dito no ponto anterior, com o rewrite que aconteceu na versão 2.0 levou 

a que muitos programadores não confiassem muito na Framework deixando o seu "trust 

factor" tremido. Contudo o Angular é uma Framework bastante completa e usada em 

produtos de várias empresas de grande renome. 

Flexibilidade 

O Angular é uma Framework muito flexível, pois pode ser executada em client, servidor 

e native, permitindo assim empacotar dependências para várias plataformas. 

Documentação 

 O Angular tem uma abundância de documentação, assim como muitos tutoriais. 

Aprendizagem 

Angular tem uma curva de aprendizagem muito mais acentuada do que, por exemplo, o 

React. 

Performance 

Graças a ter uma estrutura MVC, o Angular divide as tarefas em partes lógicas, 

reduzindo o loading time inicial de uma página da web, contudo devido a ter um elevado 

número de funcionalidades o Angular tende a ter uma performance inferior ao Vue. 

Maturidade 

Apesar de ser uma framework relativamente nova, o Angular é mantido pelo Google e é 

usado em várias aplicações da Google assim como Firebase Console, GoogleAnalytics, 

Google Express e Google Cloud Platform. 

Funcionalidades 



 

 O Angular conta com muitas funcionalidades entre elas Dependency injection, 

Templates, com base numa versão estendida do HTML, Routing, Ajax requests, Cross 

plataform, suporte para Data Binding, TypeScript. 

Routing 

Routing é uma das principais partes do Angular pois permite que os programadores criem 

aplicações de "single-view", que contém várias "views" e o routing permite a navegação 

nessas “views”.   

Suporte a browsers 

O Angular suporta a maior parte dos browsers entre eles, o Chrome, Internet Explorer 

9/10/11, Edge, Firefox e o Safari.  

Portefólio 

O Angular é utilizado em muitas outras empresas para além da Google, entre elas o 

McDonald’s, AT&T, HBO, Apple, Forbes, Adobe, Nike, e a Microsoft. 

Html 

 O Angular usa templates com base numa versão estendida do HTML. 

Dependências 

O Angular já conta com várias dependências internas de forma a facilitar o 

desenvolvimento das aplicações para os programadores. 

 

 

Plugins 



 

 O Angular suporta e já conta com inúmeros plugins disponíveis para serem usados. 

Testes 

O Angular contém ferramentas para testar os componentes de modo a que os 

programadores tenham código "limpo", sem erros. O Angular conta com mais de 11 

módulos de testes integrados de forma a garantir código sem erros.  

Google trends  

Através do Google trends dá para ver que o nível de interesse no Angular tem vindo a 

crescer ao longo dos anos, contudo atualmente parece que entrou num período de 

estagnação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

APÊNDICE 2 
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tree.component.html 

<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.0/css/all.css" 

  integrity="sha384-lZN37f5QGtY3VHgisS14W3ExzMWZxybE1SJSEsQp9S+oqd12jhcu+A56Ebc1zFSJ" 

crossorigin="anonymous"> 

<!----------------------------------Main Box-----------------------------------> 

<div class="box" (click)="showDropdown($event)" [class.focus]="isExpanded" [class.box-open]="isExpanded"> 

  <div class="itemsBox"> 

    <span class="placeholder" *ngIf="selection.length <= 0">{{placeholder}}</span> 

    <span *ngFor="let item of selection; let idx=index" (click)="avoidDropDown($event)"> 

      <span [class.items]="isMultiple" *ngIf="idx<maxVisibleItemCount"> 

        <a class="close" (click)="removeItem(item,$event)" *ngIf="isMultiple"><i class="fas fa-times"></i></a> 

        {{item.data.name}} 

      </span> 

    </span> 

    <span class="items" (click)="showAllItems($event)" 

      *ngIf="selection.length>maxVisibleItemCount || showMoreItems">....</span> 

  </div> 

  <div *ngIf="!isMultiple" class="close close-select"> 

    <a *ngIf="selection.length == 1" (click)="removeItem(items,$event)"><i class="fas fa-times"></i></a> 

  </div> 

  <div> 

    <a *ngIf="!isExpanded" class="dropbtn"><i (click)="showDropdown($event)" class="fa fa-caret-down"></i></a> 

    <a *ngIf="isExpanded" class="dropbtn"><i (click)="showDropdown($event)" class="fa fa-caret-up"></i></a> 

  </div> 

</div> 

<!----------------------------------------------------------------------------------------> 

 

<!---------------------------------Expanded-Content----------------------------------------> 

<!---------------------------------Pesquisa----------------------------------------> 

<div *ngIf="isExpanded" [class.focus]="isExpanded" class="tree"> 

  <div class="search"> 

    <input class="search2" type="text" (keyup)="search($event.target.value)" placeholder={{searchPlaceholder}}> 

  </div> 

  <!-----------------------------------------------------------------------------> 

  <!--------------------------------SelectAll--------------------------------------> 

  <div *ngIf="isMultiple" style="padding-left: 1%;"> 



 

    <label for="inpSelectAll"> 

      <input (click)="selectAll()" [checked]="checked" id="inpSelectAll" type="checkbox">Selecionar Todos</label> 

  </div> 

  <!-----------------------------------------------------------------------------> 

  <!---------------------------------Tree----------------------------------------> 

  <div *ngIf="tree; else gridTemplate"> 

    <cdk-tree [dataSource]="internalItems" [treeControl]="treeControl" class="jstree-container-ul"> 

      <!-- This is the tree node template for leaf nodes --> 

      <cdk-nested-tree-node *cdkTreeNodeDef="let node; let index=index; let count=count" class="jstree-node 

jstree-leaf" 

        [class.jstree-last]="index + 1 == count"> 

        <!-- use a disabled button to provide padding for tree leaf --> 

        <i class="jstree-icon jstree-ocl" role="presentation"></i> 

        <label *ngIf="isMultiple; else arrayfalse" [class.jstree-clicked]="node.isSelected" 

          [class.jstree-search]="node.data.name.toLowerCase().includes(searchValue)"> 

          <input (click)="select(node)" tabindex="-1" type="checkbox" 

            [checked]="node.isChecked">{{node.data.name}}</label> 

        <ng-template #arrayfalse><label (click)="select(node)" [class.jstree-clicked]="node.isSelected" 

            [class.jstree-search]="node.data.name.toLowerCase().includes(searchValue)">{{node.data.name}}</label> 

        </ng-template> 

      </cdk-nested-tree-node> 

      <!-- This is the tree node template for expandable nodes --> 

      <cdk-nested-tree-node *cdkTreeNodeDef="let node; let index=index; let count=count; when: hasChild" 

        class="jstree-node" [class.jstree-open]="treeControl.isExpanded(node)" 

        [class.jstree-closed]="!treeControl.isExpanded(node)" [class.jstree-last]="index + 1 == count"> 

        <i class="jstree-icon jstree-ocl" role="presentation" cdkTreeNodeToggle></i> 

        <label *ngIf="isMultiple; else arrayfalse" [class.jstree-clicked]="node.isSelected" 

          [class.jstree-search]="node.data.name.toLowerCase().includes(searchValue)"><input (click)="select(node)" 

            tabindex="-1" type="checkbox" [checked]="node.isChecked">{{node.data.name}}</label> 

        <ng-template #arrayfalse><label (click)="select(node)" [class.jstree-clicked]="node.isSelected" 

            [class.jstree-search]="node.data.name.toLowerCase().includes(searchValue)">{{node.data.name}}</label> 

        </ng-template> 

        <div class="jstree-children" #c> 

          <div fxResize (heightChange)="setMaxHeight(c, $event)"> 

            <ng-container cdkTreeNodeOutlet></ng-container> 

          </div> 

        </div> 



 

    </cdk-nested-tree-node> 

  </cdk-tree> 

</div> 

<!-------------------------------------------------------------------------------------> 

<!---------------------------------------Grid------------------------------------------> 

<ng-template #gridTemplate> 

  <div class="grid"> 

    <ul> 

      <li *ngFor="let item of internalItems"> 

        <label class="grid-element" [class.grid-selected]="item.isSelected" [class.jstree-

search]="item.data.name.toLowerCase().includes(searchValue)"> 

          <input (click)="select(item)" tabindex="-1" [type]="isMultiple? 'checkbox': 'radio'" 

[checked]="item.isChecked"> 

          {{item.data.name}} 

        </label> 

      </li> 

    </ul> 

  </div> 

</ng-template> 

<!-------------------------------------------------------------------------------------> 

</div> 

<!-------------------------------------------------------------------------------------> 

<div *ngIf="isMultiple" class="maxItems"> 

  <span *ngIf="selection.length < this.svc.minSelectableItems">Tem de selecionar pelo menos 

{{this.svc.minSelectableItems}} 

    elementos <br></span> 

  <span *ngIf="this.maxSelected">Só pode selecionar no máximo até {{this.svc.maxSelectableItems}} 

elementos</span> 

</div> 

 

tree.component.scss 

.jstree-node:last-child { 

  background: transparent; 

} 

 



 

.jstree-children { 

  transition: max-height 1s; 

  height: auto; 

  display: block !important; 

  overflow: hidden; 

} 

 

.jstree-closed > .jstree-children { 

  max-height: 0 !important; 

} 

 

.box { 

  border:1px;  

  border-color: silver;  

  border-style: solid;  

  min-height: 2.5em; 

  height: auto; 

  overflow: auto; 

  border-radius: 0.2rem; 

  display: flex; 

  cursor: pointer; 

} 

 

.box-open { 

  border-bottom-left-radius: 0; 

  border-bottom-right-radius: 0; 

} 

 

.items { 

  border:1px;  

  border-color: silver; 

  border-style: solid;  

  border-radius: 0.2rem;  

  padding: 5px;  

  margin: 0.1rem; 

  margin-right: 0.2em; 

  cursor: pointer; 



 

  display: block; 

  flex-wrap: wrap; 

  align-items: center; 

} 

 

.itemsBox { 

  width: 100%; 

  display: flex; 

  flex-wrap: wrap; 

  align-items: center; 

  margin-left: 1em; 

} 

 

.dropbtn { 

  float: right; 

  cursor: pointer; 

  transform: scale(1.3); 

  margin-right: 1em; 

  margin-top: 0.6em; 

} 

 

.maxItems { 

  color: red;  

  padding: 5px; 

} 

 

.close { 

  cursor: pointer; 

  margin-top:0.6em; 

} 

.close-select { 

  margin-right: 0.5em; 

} 

 

.close i:hover { 

  transform: scale(1.3); 

  color: red; 



 

} 

 

.tree { 

 border-top: 0px; 

 border-bottom: 1px; 

 border-left: 1px; 

 border-right: 1px; 

 border-color: silver; 

 border-style: solid;  

 border-radius: 0rem;  

 border-bottom-left-radius: 0.2rem; 

 border-bottom-right-radius: 0.2rem; 

} 

 

.placeholder { 

  color: silver; 

  margin-left: 0.1em; 

} 

 

.search { 

 display: flex; 

 padding: 0.4em; 

 margin-top: 0em !important; 

 

} 

 

.search input { 

  border: 1px; 

  border-color: silver; 

  border-style: solid; 

  border-radius: 0.3em; 

  padding: 0.5em; 

  background: url(https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/pictype-free-vector-icons/16/search-128.png) no-repeat 

scroll 5px ; 

  background-size: 15px; 

  padding-left:25px; 

  width: 100%; 



 

} 

 

.focus { 

  border-color: cornflowerblue !important; 

} 

 

.tree label { 

  cursor: pointer; 

} 

 

.grid { 

  padding-left: 0.5em; 

} 

.grid li{ 

  padding-bottom: 0.4em; 

} 

 

.grid ul { 

  list-style-type: none; 

  margin: 0.2em; 

  padding-left: 1em; 

} 

 

.grid-selected { 

  background: #fbf4cd; 

  border-radius: 2px; 

  box-shadow: inset 0 0 1px #999; 

} 

tree.component.ts 

import { Component, OnInit, HostBinding, ElementRef, Input, forwardRef } from '@angular/core'; 

import { NestedTreeControl } from '@angular/cdk/tree'; 

import { ControlValueAccessor, NG_VALUE_ACCESSOR, FormsModule, NumberValueAccessor } from 

'@angular/forms'; 

 

import { SelectableItem } from './tree.selectable-item'; 



 

import { TreeService } from '../services/tree.service'; 

 

interface TreeNode { 

  name: string; 

  children?: TreeNode[]; 

} 

 

@Component({ 

  // tslint:disable-next-line: component-selector 

  selector: 'fx-tree', 

  templateUrl: './tree.component.html', 

  providers: [ 

    { 

      provide: NG_VALUE_ACCESSOR, 

      useExisting: forwardRef(() => TreeComponent), 

      multi: true 

    } 

  ], 

  styleUrls: ['./tree.component.scss'] 

}) 

 

export class TreeComponent implements ControlValueAccessor, OnInit { 

  OnChange: () => void; 

  OnTouched: () => void; 

  disabled: boolean; 

  buttonMulti = 'Off'; 

  buttonMode = 'Grid'; 

  checked = false; 

  isExpanded = false; 

  showMoreItems = false; 

  searchValue: string; 

  itemsNumb: number; 

  maxSelected = false; 

 

  @Input() isMultiple = false; 

  @Input() placeholder; 

  @Input() searchPlaceholder; 



 

  @Input() defaultMaxVisibleItemCount; 

  @Input() maxVisibleItemCount; 

  @Input() tree; 

 

  @Input() public set items(value: any[]) { 

    this.svc.setItems(value); 

  } 

 

  @Input() public set maxSelectableItems(value) { 

    this.svc.setMaxSelectableItems(value); 

  } 

 

  @Input() public set minSelectableItems(value) { 

    this.svc.setMinSelectableItems(value); 

  } 

 

  @Input() public set allowChildSelect(value) { 

    this.svc.setAllowChildSelect(value); 

  } 

 

  public get internalItems(): SelectableItem[] { 

    return this.svc.getInternalItems() || []; 

  } 

  public get selection(): SelectableItem[] { 

    return this.svc.getInternalSelection(); 

  } 

 

  treeControl = new NestedTreeControl<any>(node => node.children); 

 

  @HostBinding('class.jstree') 

  readonly jstreeCssClass = true; 

 

  @HostBinding('class.jstree-fuxi') 

  readonly jstreeFuxiCssClass = true; 

 

  constructor(public svc: TreeService) { 

  } 



 

  ngOnInit() { 

    this.itemsNumb = this.getAllItems(this.internalItems).length; 

 

  } 

 

  public getSelectedValues() { 

    const values = this.svc.getSelection(); 

    return values; 

  } 

 

  writeValue(value: any): void { 

    this.svc.setSelection(value); 

  } 

 

  registerOnChange(fn: any): void { 

    this.OnChange = fn; 

  } 

 

  registerOnTouched(fn: any): void { 

    this.OnTouched = fn; 

  } 

 

  setDisabledState?(isDisabled: boolean): void { 

    this.disabled = isDisabled; 

  } 

 

  hasChild = (_: number, node: any) => { 

    return !!node.children && node.children.length > 0; 

  } 

 

  setMaxHeight(c: HTMLElement, ev: any) { 

    c.style.maxHeight = `${ev}px`; 

  } 

 

  public select(node: SelectableItem) { 

    if (!this.isMultiple) { // seleção unica 

      this.svc.toggleItemSelection(node); 



 

    } else { // seleção multipla 

      if (this.tree) { 

        this.svc.gridMode = false; 

      } else { 

        this.svc.allowChildSelect = false; 

        this.svc.gridMode = true; 

      } 

      if (this.selection.length < this.svc.maxSelectableItems) { 

        this.maxSelected = false; 

      } 

      if (this.svc.allowChildSelect && node.hasChild) { 

        if (this.getAllItems(node.children).length > this.svc.maxSelectableItems) { 

          this.maxSelected = true; 

          return false; 

        } 

      } 

      if (!node.isSelected && this.selection.length >= this.svc.maxSelectableItems || 

        !node.isSelected && this.svc.allowChildSelect && node.hasChild && 

        this.selection.length + node.children.length >= this.svc.maxSelectableItems) { 

        this.maxSelected = true; 

        return false; 

      } else { 

        this.maxSelected = false; 

        this.svc.toggleItemSelectionMultiple(node); 

        if (this.tree) { 

          if (this.selection.length === this.itemsNumb) { 

            this.checked = true; 

          } else { 

            this.checked = false; 

          } 

        } else { 

          if (this.selection.length === this.internalItems.length) { 

            this.checked = true; 

          } else { 

            this.checked = false; 

          } 

        } 



 

      } 

    } 

  } 

 

  selectAll() { 

    this.maxSelected = false; 

    if (this.tree) { 

      if (this.itemsNumb > this.svc.maxSelectableItems) { 

        this.maxSelected = true; 

        return false; 

      } 

    } else { 

      if (this.internalItems.length > this.svc.maxSelectableItems) { 

        this.maxSelected = true; 

        return false; 

      } 

    } 

    if (this.checked) { 

      this.svc.setAllUnselected(this.internalItems); 

      this.checked = false; 

      if (this.tree) { 

        this.svc.gridMode = false; 

      } else { 

        this.svc.gridMode = true; 

      } 

    } else { 

      this.svc.setAllSelected(this.internalItems); 

      this.checked = true; 

      this.showMoreItems = true; 

      this.maxVisibleItemCount = this.defaultMaxVisibleItemCount; 

    } 

    if (this.showMoreItems) { 

      this.maxVisibleItemCount = this.defaultMaxVisibleItemCount; 

      this.showMoreItems = false; 

    } 

  } 

 



 

  multi() { 

    this.checked = false; 

    this.svc.setAllUnselected(this.internalItems); 

    this.maxVisibleItemCount = this.defaultMaxVisibleItemCount; 

    this.showMoreItems = false; 

    if (this.tree) { 

      this.svc.gridMode = false; 

    } else { 

      this.svc.gridMode = true; 

    } 

    if (this.isMultiple) { 

      this.isMultiple = false; 

      this.buttonMulti = 'Off'; 

    } else { 

      this.isMultiple = true; 

      this.buttonMulti = 'On'; 

    } 

  } 

 

  mode() { 

    this.checked = false; 

    this.svc.setAllUnselected(this.internalItems); 

    this.maxVisibleItemCount = this.defaultMaxVisibleItemCount; 

    this.showMoreItems = false; 

    if (this.tree) { 

      this.tree = false; 

      this.buttonMode = 'Grid'; 

      this.svc.gridMode = true; 

      this.maxSelected = false; 

    } else { 

      this.tree = true; 

      this.buttonMode = 'Tree'; 

      this.svc.gridMode = false; 

    } 

  } 

 

  getAllItems(items): any[] { 



 

    const flat = []; 

    items.forEach(item => { 

      flat.push(item); 

      if (item.children && item.children.length > 0) { 

        flat.push(...this.getAllItems(item.children)); 

      } 

    }); 

    return flat; 

  } 

 

  removeItem(itm: SelectableItem, event): void { 

    event.preventDefault(); 

    event.stopPropagation(); 

    if (this.selection.length <= this.svc.maxSelectableItems) { 

      this.maxSelected = false; 

    } 

    if (!this.isMultiple) { 

      this.svc.setAllUnselected(this.selection); 

    } else { 

      this.svc.toggleItemSelectionMultiple(itm); 

      if (this.selection.length < this.defaultMaxVisibleItemCount) { 

        this.maxVisibleItemCount = this.defaultMaxVisibleItemCount; 

        this.showMoreItems = false; 

      } 

      if (this.selection.length < this.itemsNumb) { 

        this.checked = false; 

      } 

    } 

  } 

 

  showDropdown(event) { 

    event.preventDefault(); 

    event.stopPropagation(); 

    if (!this.isExpanded) { 

      this.isExpanded = true; 

    } else { 

      this.isExpanded = false; 



 

    } 

  } 

 

  showAllItems(event) { 

    event.preventDefault(); 

    event.stopPropagation(); 

    if (this.showMoreItems) { 

      this.showMoreItems = false; 

      this.maxVisibleItemCount = this.defaultMaxVisibleItemCount; 

    } else { 

      this.showMoreItems = true; 

      this.maxVisibleItemCount = this.selection.length; 

    } 

  } 

 

  search(searchItem: string) { 

    if (searchItem.length >= 3) { 

      this.searchValue = searchItem.toLowerCase();; 

    } else { 

      delete this.searchValue; 

    } 

  } 

 

  avoidDropDown(event) { 

    event.preventDefault(); 

    event.stopPropagation(); 

  } 

 

} 

tree.service.ts 

import { Injectable, Input } from '@angular/core'; 

import { SelectableItem } from '../components/tree.selectable-item'; 

import { Subject } from 'rxjs'; 

 

@Injectable({ 



 

  providedIn: 'root' 

}) 

export class TreeService { 

  public modelChanged$: Subject<any> = new Subject<any>(); 

 

  public allowChildSelect: boolean; 

  public gridMode = true; 

 

  private originItems: any[]; 

  private model: any[]; 

  private items: SelectableItem[]; 

 

  public maxSelectableItems: number; 

  public minSelectableItems: number; 

 

  private idProperty = 'id'; 

  private textProperty = 'name'; 

  private childProperty = 'children'; 

 

  private toSelectableItems(sources: any[]): SelectableItem[] { 

    return sources.map((srcItem) => { 

      let item: SelectableItem; 

      item = new SelectableItem( 

        (srcItem[this.idProperty] || '').toString(), 

        srcItem[this.textProperty] as string, 

        srcItem, 

        this); 

 

      if (srcItem.children && srcItem.children.length > 0) { 

        item.children = this.toSelectableItems(srcItem[this.childProperty]); 

      } 

      return item; 

    }); 

  } 

  /* 

  Call when list of items is set. 

*/ 



 

  public setItems(values: any[]) { 

    this.originItems = values; 

    this.items = this.toSelectableItems(this.originItems); 

  } 

 

  public setAllowChildSelect(value: boolean) { 

    this.allowChildSelect = value; 

  } 

 

  public setMaxSelectableItems(value: number) { 

    this.maxSelectableItems = value; 

  } 

  public setMinSelectableItems(value: number) { 

    this.minSelectableItems = value; 

  } 

 

  public getInternalItems(): SelectableItem[] { 

    return this.items; 

  } 

 

  public setSelection(values: any | any[]): void { 

    this.model = values; 

 

    this.reconfigure(true); 

 

    this.modelChanged$.next(); 

  } 

 

  private reconfigure(processItems: boolean): void { 

    if (processItems) { 

      this.items = this.toSelectableItems(this.originItems); 

    } 

 

    const model = this.getModel(); 

    let selItem: SelectableItem[] = []; 

    model.forEach((v) => { 

      selItem = [...selItem, ...this.getItemForModel(v, this.items)]; 



 

    }); 

 

    selItem.forEach((v) => v.isSelected = v.isChecked = true); 

  } 

 

  private getModel(): any[] { 

    if (!this.model) { 

      return []; 

    } else if (!Array.isArray(this.model)) { 

      return [this.model]; 

    } else { 

      return this.model; 

    } 

  } 

 

  private getItemForModel(value: any, array: SelectableItem[]): SelectableItem[] { 

    let result: SelectableItem[] = []; 

    for (const v of array) { 

      if (value) { 

        if (typeof value !== 'object') { 

          if (v.data === value) { 

            result.push(v); 

          } 

        } else { 

          if (value[this.idProperty]) { 

            if (v.id === (value[this.idProperty] || '').toString()) { 

              result.push(v); 

            } 

          } 

          if (this.childProperty && v.children && v.children.length > 0) { 

            result = [...result, ...this.getItemForModel(value, v.children)]; 

          } 

        } 

      } 

    } 

    return result; 

  } 



 

 

  public toggleItemSelection(item: SelectableItem): void { 

    this.setAllUnselected(this.items); 

    item.isSelected = !item.isSelected; 

    item.isChecked = !item.isChecked; 

  } 

 

  public toggleItemSelectionMultiple(item: SelectableItem): void { 

    if (item.isSelected) { 

      item.isSelected = !item.isSelected; 

      item.isChecked = !item.isChecked; 

      if (this.allowChildSelect) { 

        if (item.hasChild) { 

          this.allSelected(item.children, false); 

        } 

      } 

    } else { 

      item.isSelected = !item.isSelected; 

      item.isChecked = !item.isChecked; 

      if (this.allowChildSelect) { 

        if (item.hasChild) { 

          this.allSelected(item.children, true); 

        } 

      } 

    } 

  } 

 

  public setAllUnselected(items: SelectableItem[]) { 

    this.allSelected(items, false); 

  } 

 

  public setAllSelected(items: SelectableItem[]) { 

    if (this.gridMode) { 

      this.allSelectedGrid(items, true); 

    } else { 

      this.allSelected(items, true); 

    } 



 

  } 

 

  private allSelectedGrid(items: SelectableItem[], selected: boolean) { 

    for (const item of items) { 

      item.isSelected = selected; 

      item.isChecked = selected; 

    } 

  } 

 

  private allSelected(items: SelectableItem[], selected: boolean) { 

    for (const item of items) { 

      item.isSelected = selected; 

      item.isChecked = selected; 

      if (item.hasChild) { 

        this.allSelected(item.children, selected); 

      } 

    } 

  } 

 

  public getSelection(): any | any[] { 

    return this.getInternalSelection().map((v) => v.data); 

  } 

 

  public getInternalSelection(): SelectableItem[] { 

    const selectedItems = this.getSelectedItems(this.items); 

    return selectedItems; 

  } 

 

  public get selection(): SelectableItem[] { 

    return this.getInternalSelection(); 

  } 

 

  private getSelectedItems(array: SelectableItem[]): SelectableItem[] { 

 

    let res: SelectableItem[] = []; 

 

    for (const v of array) { 



 

      if (v.hasChild && v.isSelected === true) { 

        if (v.children.every((child) => child.isSelected === false)) { 

          res = [...res, v]; 

        } else { 

          res = [...res, v]; 

          res = [...res, ...this.getSelectedItems(v.children)]; 

        } 

      } else if (v.hasChild) { 

        res = [...res, ...this.getSelectedItems(v.children)]; 

      } else if (v.isSelected === true) { 

        res = [...res, v]; 

      } 

    } 

    return res; 

  } 

} 

 

 

 

tree.selectable-items.ts 

import { TreeService } from '../services/tree.service'; 

import { Input } from '@angular/core'; 

 

export class SelectableItem { 

    public isSelected = false; 

    public children?: SelectableItem[]; 

    public isChecked = false; 

   

    constructor(public id: string, public text: string, public data: any, public svc: TreeService) {} 

 

    get hasChild(): boolean { 

        return this.children && this.children.length > 0; 

    } 



 

 

    get selected(): boolean { 

        return this.isSelected; 

    } 

 

    set selected(value: boolean) { 

        if (this.hasChild) { 

            if (value !== null) { 

                this.children.forEach((child) => child.isSelected = value); 

                this.children.forEach((child) => child.isChecked = value); 

            } 

        } else { 

            this.isSelected = value; 

            this.isChecked = value; 

        } 

    } 

} 

 

tree.module.ts 

import { NgModule, CUSTOM_ELEMENTS_SCHEMA } from '@angular/core'; 

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser'; 

import { TreeComponent } from './components/tree.component'; 

import { CdkTreeModule } from '@angular/cdk/tree'; 

import { CommonModule } from '@angular/common'; 

 

export * from './components/tree.component'; 

 

@NgModule({ 

    imports: [ 

        CommonModule, 

        CdkTreeModule, 

        BrowserModule, 

    ], 

    declarations: [ 

        TreeComponent, 



 

    ], 

    exports: [ 

        TreeComponent, 

    ], 

    schemas: [ 

        CUSTOM_ELEMENTS_SCHEMA 

    ] 

}) export class FxTreeModule { 

 

} 

 

tree.stories.ts 

import { moduleMetadata, storiesOf, addDecorator } from '@storybook/angular'; 

import { boolean, number, text } from '@storybook/addon-knobs'; 

import { action } from '@storybook/addon-actions'; 

import '!style-loader!css-loader!./style.css'; 

 

import { DemoModule } from './demo/demo.module'; 

 

const stories = storiesOf('Tree|Tree', module); 

stories.addDecorator( 

    moduleMetadata({ 

        imports: [ 

            DemoModule 

        ] 

    })); 

 

stories.add('Hierarchy', () => ({ 

    template: `<app-demo [tree]="true" [isMultiple]="isMultiple" [allowChildSelect]="allowChildSelect" 

[maxVisibleItemCount]="maxVisibleItemCount" [maxSelectableItems]="maxSelectableItems" 

[minSelectableItems]="minSelectableItems" [placeholder]="placeholder" [searchPlaceholder]="searchPlaceholder" 

[defaultMaxVisibleItemCount]="defaultMaxVisibleItemCount" ></app-demo>`, 

    props: { 

        isMultiple: boolean('isMultiple', true), 

        allowChildSelect: boolean('allowChildSelect', false), 



 

        defaultMaxVisibleItemCount: number('defaultMaxVisibleItemCount', 5), 

        maxVisibleItemCount: number('maxVisibleItemCount', 5), 

        maxSelectableItems: number('maxSelectableItems', 5), 

        minSelectableItems: number('minSelectableItems', 2), 

        placeholder: text('placeholder', 'selecione...'), 

        searchPlaceholder: text('searchPlaceholder', 'pesquisar...') 

    } 

})); 

 

stories.add('Flat', () => ({ 

    template: `<app-demo [tree]="false" [isMultiple]="isMultiple" [allowChildSelect]="false" 

[maxVisibleItemCount]="maxVisibleItemCount" [maxSelectableItems]="maxSelectableItems" 

[minSelectableItems]="minSelectableItems" [placeholder]="placeholder" [searchPlaceholder]="searchPlaceholder" 

[defaultMaxVisibleItemCount]="defaultMaxVisibleItemCount" ></app-demo>`, 

    props: { 

        isMultiple: boolean('isMultiple', true), 

        defaultMaxVisibleItemCount: number('defaultMaxVisibleItemCount', 5), 

        maxVisibleItemCount: number('maxVisibleItemCount', 5), 

        maxSelectableItems: number('maxSelectableItems', 5), 

        minSelectableItems: number('minSelectableItems', 2), 

        placeholder: text('placeholder', 'selecione...'), 

        searchPlaceholder: text('searchPlaceholder', 'pesquisar...') 

    } 

})); 

demo.component.html 

<fx-tree [items]="data" [tree]="tree" [isMultiple]="isMultiple" 

    [allowChildSelect]="allowChildSelect" [maxVisibleItemCount]="maxVisibleItemCount" 

    [maxSelectableItems]="maxSelectableItems" [minSelectableItems]="minSelectableItems" 

[placeholder]="placeholder" 

    [searchPlaceholder]="searchPlaceholder" [defaultMaxVisibleItemCount]="defaultMaxVisibleItemCount" 

    [(ngModel)]="defaultValues" ></fx-tree> 

demo.component.ts 



 

import { Component, OnInit, Input } from '@angular/core'; 

 

@Component({ 

  selector: 'app-demo', 

  templateUrl: './demo.component.html', 

  styleUrls: ['./demo.component.scss'] 

}) 

 

export class DemoComponent implements OnInit { 

 

  multiple = true; 

  @Input() public set isMultiple(value: boolean) { 

    this.multiple = value; 

    if (!value) { 

      this.defaultValues = [{ id: 1, name: 'Fruit' }]; 

    } 

  } 

  public get isMultiple() { 

    return this.multiple; 

  } 

  @Input() allowChildSelect = true; 

  @Input() placeholder = 'selecione...'; 

  @Input() searchPlaceholder = 'pesquisar...'; 

  @Input() maxVisibleItemCount = 5; 

  @Input() minSelectableItems = 2; 

  @Input() maxSelectableItems = 5; 

  @Input() defaultMaxVisibleItemCount = 5; 

  @Input() tree = true; 

 

  public defaultValues = [ 

    { id: 1, name: 'Fruit' }, 

    { id: 5, name: 'Vegetables' } 

  ]; 

 

  public data = [ 

    { 

      id: 1, name: 'Fruit', 



 

      children: [ 

        { id: 2, name: 'Apple' }, 

        { id: 3, name: 'Banana' }, 

        { id: 4, name: 'Fruit loops' }, 

      ] 

    }, { 

      id: 5, 

      name: 'Vegetables', 

      children: [ 

        { 

          id: 6, name: 'Green', 

          children: [ 

            { id: 7, name: 'Broccoli' }, 

            { id: 8, name: 'Brussels sprouts' }, 

          ] 

        }, { 

          id: 9, 

          name: 'Orange', 

          children: [ 

            { id: 10, name: 'Pumpkins' }, 

            { id: 11, name: 'Carrots' }, 

          ] 

        }, 

      ] 

    }, 

  ]; 

 

  constructor() { 

  } 

 

  ngOnInit() { 

  } 

 

} 

 



 

demo.module.ts 

import { NgModule, CUSTOM_ELEMENTS_SCHEMA } from '@angular/core'; 

import { CommonModule } from '@angular/common'; 

import { FormsModule } from '@angular/forms'; 

import { DemoComponent } from './demo.component'; 

import { BsDropdownModule } from 'ngx-bootstrap/dropdown'; 

import { BrowserAnimationsModule } from '@angular/platform-browser/animations'; 

import { FxTreeModule } from 'src/app'; 

 

@NgModule({ 

  declarations: [DemoComponent], 

  exports: [DemoComponent], 

  imports: [ 

    CommonModule, 

    FormsModule, 

    FxTreeModule, 

    BrowserAnimationsModule, 

    BsDropdownModule.forRoot(), 

  ], 

  schemas: [CUSTOM_ELEMENTS_SCHEMA] 

}) 

export class DemoModule { } 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

APÊNDICE 3 
Teste de Usabilidade do Componente 

 

 

 

 

 
 



 

Teste de Usabilidade do Componente  

Este teste tem como objetivo que os utilizadores comuns, excluindo assim os programadores e 

avaliadores, naveguem pelo componente e transmitam as dificuldades que sentiram, podendo 

até dar sugestões de possíveis alterações.  

Para este efeito foram definidas algumas tarefas e perguntas para ajudar a determinar a 

usabilidade do componente. 

Tarefas em comum em ambos os modos 

1ª Tarefa – Abrir o dropdown 

2ª Tarefa – Fechar o dropdown 

3ª Tarefa – Pesquisar pelo elemento "Vegetables" 

 

 

Modo Grelha 

Tarefas  

Seleção Única  

1ª Tarefa – Selecionar um elemento da lista 

2ª Tarefa – Limpar o elemento atualmente selecionado 

3ª Tarefa – Selecionar de novo um elemento da lista 

Seleção Múltipla   

1ª Tarefa – Selecionar todos os elementos da lista 

2ª Tarefa – Limpar um dos elementos atualmente selecionado 

 

 

 



 

Modo Árvore 

Tarefas  

Seleção Única  

1ª Tarefa – Expandir um dos nós apresentados  

2ª Tarefa – Selecionar um elemento dos que são apresentados  

3ª Tarefa – Limpar elemento atualmente selecionado  

4ª Tarefa – Selecionar de novo um elemento da lista 

Seleção Múltipla   

1ª Tarefa – Expandir todos os nós apresentados 

2ª Tarefa – Selecionar todos os elementos da lista (Caso não permita 

selecionar todos os elementos, selecionar o máximo de elementos que o 

componente permite) 

3ª Tarefa – Remover um dos elementos atualmente selecionado 

4ª Tarefa – Remover outro elemento de maneira diferente com que 

removeu o elemento prévio. 

Perguntas 

• Qual a sua opinião acerca da tipografia e da sua dimensão?       

• O que acha da organização do componente em si?       

• Considera que todos os ícones e elementos da interface são apresentados num sítio lógico?  

      

• Ao usar o componente achou que este se comportou como esperava?         

•  Se respondeu não, indique outro tipo de comportamento?       

• Alterava alguma coisa em termos de design da interface?           

• Se respondeu sim, o que alterava?       

Obrigado pela colaboração! 

Não Sim 

Não Sim 

Não Sim 
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