
Resumo 
 
Desde o início da História da Humanidade que o Homem tem uma capacidade inata 

para inventar e inovar. Apesar de longínquas, descobertas como a roda, o fogo e a 

lança, estão ainda hoje presentes na vida quotidiana. Obviamente que o trabalho 

descrito nesta dissertação não tem como objectivo igualar qualquer uma daquelas, 

contudo, é uma ideia nova que poderá ser utilizada pela sociedade civil, trazendo valor 

acrescentado para os seus serviços de emergência. 

O trabalho consiste no desenvolvimento de uma nova aplicação que servirá como 

auxílio às funções e actividades dos serviços de emergência médica de cada país. Esta 

aplicação consiste, basicamente, no envio de sinais Bluetooth, por parte de um veículo 

sinistrado, sendo aqueles sinais recebidos nos veículos de emergência. 

O trabalho desenvolvido começa por apresentar uma visão da utilidade e do impacto 

que a aplicação poderá ter nos serviços de emergência e faz, também, o seu 

enquadramento, apontando as tecnologias existentes que poderão ser utilizadas para a 

sua implementação. 

O desenvolvimento da aplicação é apresentado, sendo referida a metodologia de 

construção da mesma, que assentou na criação de um sistema cliente-servidor. Do lado 

cliente, existe uma aplicação de inserção, armazenamento e transmissão de 

informação, e do lado servidor, existe uma aplicação que cria o serviço prestado ao 

cliente, recebendo e processando aquela informação. 

É demonstrada a implementação do serviço sendo utilizadas como ferramentas para a 

construção do mesmo as plataformas open-source: Linux, e Python integrada com o 

módulo Bluetooth e Imaging. 

Foram realizados testes ao serviço desenvolvido revelando-se uma capacidade de 

comunicação eficiente, com um alcance máximo de 250 metros entre o local onde os 

veículos de emergência recebem o sinal Bluetooth, e o local do acidente. Os tempos 

totais de envio, recepção e visualização dos dados variam entre os 3,99s até aos 

17,39s, nos testes em laboratório, e dos 6,29s até aos 18,01s, nos testes de simulação 

de um cenário real. 



A dissertação termina com a apresentação das conclusões e ideias para trabalhos no 

futuro, os quais poderão melhorar a aplicação desenvolvida e dotá-la de novas funções. 

 

 

Abstract 
 

Since the beginning of the History of the Mankind, the Man has an innate capacity to 

innovate and to invent. Although far away, discoveries such as the wheel, the fire and 

the spear, are still today present in our quotidian life. Obviously, the work that follows 

does not have the objective to equal any one of them. However is a new idea that could 

be used by the Civil Society, bringing value to the emergency services. 

This work consists in the development of a new application that will serve as aid to the 

functions and activities of the services of medical emergency of each country. Basically, 

this application, consists on the sending of Bluetooth signals by the injured vehicle, 

being this signals, received by the emergency vehicle. 

The developed work starts presenting a vision of the utility and the impact that the 

application shall have in the Society and makes its framing, pointing the existing 

technologies that could be used for its implementation. 

The development of the application, is presented, being related the methodology of 

construction of the same one, that is based in a client-server system. Where on the side 

of the client, exists the application of insertion, storage and information transmission, 

and on the server side exists the application that creates the service given to the client, 

receiving and processing that information. 

Is demonstrated the implementation of the system, being used as tools for the 

construction of the same, the open-source platforms: Linux, and Python integrated with 

the module Bluetooth and Imaging. 

The tests to the system had disclosed a capacity of efficient communication having the 

system a maximum reach of 250 meters since the place where the emergency vehicles 

receive the Bluetooth signal, until the local of the accident. The periods of sending and 

reception of data vary between 3,99s until 17,39s in the tests of laboratory and 6,29s 

until 18,01s in the tests of simulation of the real scene. 



The dissertation finishes with the presentation of the conclusions and ideas for work in 

the future that can improve and endow, of new functions, the developed application. 

 


