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Resumo 

A evolução e o desenvolvimento das sociedades nos últimos anos traduzem-se no 

emergir de uma sociedade da informação e do conhecimento, proporcionando uma nova 

revolução, vulgarmente intitulada de “revolução da informação”. O rápido desenvolvimento 

das tecnologias da informação e da comunicação e a sua aplicabilidade, com ganhos de 

produtividade, eficiência e eficácia, à virtual totalidade das esferas de acção social, constitui o 

factor potenciador desta revolução. As instituições de ensino superior, como entidades 

propulsoras da sociedade, possuem a obrigação de estimular esta revolução. Para tal 

necessitam que elas próprias se prepararem para os desafios que se avizinham. 

Foi propósito deste projecto dotar os órgãos de gestão universitários de um repositório 

de conhecimento para o suporte da gestão das participações sociais, composto pelos dados 

gerais, eventos, reuniões, pedidos e intervenções, relatórios e documentos, indicadores e 

valores de desempenho, valores tangíveis e intangíveis das participadas. Disponibilizar 

ferramentas para o auxílio na avaliação, consolidação de contas e geração de relatórios. 

Esta dissertação foi desenvolvida no âmbito do Mestrado de Engenharia Informática 

da FEUP e relata as diversas tarefas desenvolvidas ao longo do projecto, com ênfase no 

levantamento de requisitos, especificação de requisitos, desenho e implementação do modelo 

de dados, desenvolvimento da solução, testes e certificação da qualidade do software, 

implementação e acompanhamento dos utilizadores.  

Explora uma abordagem aos problemas com maior envolvimento e interacção entre a 

equipa de desenvolvimento e o cliente, apresenta e incentiva a utilização de padrões de 

projectos, com destaque para a arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC). A interacção 

do utilizador com o módulo é realizada maioritariamente por uma interface via Web, permite 

a exportação de dados para diferentes formatos de documentos por intermédio de folhas de 

estilo e dispõe de um mecanismo para a sincronização de dados de agenda com equipamentos 

PDA. 



Este projecto fortalece e agiliza o intercâmbio de relações com as entidades, estimula a 

partilha de informação, facilita o acompanhamento do desempenho das entidades e fomenta o 

emprego de um conjunto de novas metodologias e tecnologias nos sistemas de informação. 



Abstract 

The evolution and development of societies in the last few year, has resulted in an  

emerging new society of information and knowledge, bringing on a new kind of revolution 

commonly known as the “information revolution”.  

The rapid development of the information and communication technology and its 

applicability, with gains in productivity, efficiency and effectiveness, to all the virtual spheres 

of social interaction, is the leading factor of this revolution. The teaching institutions, as 

natural leaders in innovation, have the obligation to promote this revolution. To achieve such 

a goal, these institutions need to prepare themselves for the challenges ahead and set the 

example.  

The main propose of this project, was to supply the managing boards of the 

universities with a repository of knowledge to support the management of shares and social 

participation, composed of general data, events and meetings information, requests and 

interventions, reports and documents, performance and business indicators, and the tangible 

and intangible value of the companies. All these inputs are essential to the tools used for 

business evaluation, assess accounts consolidation and the generation of reports. 

It was developed under the Master in Sciences in Informatics Engineering at FEUP 

and report’s the various tasks undertaken during this project, with emphasis on the 

requirements eliciting, analyzing and recording, the design and implementation of the data 

model, the solution’s development, the tests and quality certification, the implementation and 

finally the maintenance and training of the users. 

Explores a development approach, based on a strong client participation and 

involvement throughout the entire process, presents and encourages the use of design patterns, 

emphasising on the architectural pattern Model-View-Controller (MVC).  Most of the module 

interaction is performed through an Internet Browser; it also allows data exportation in 

different types of documents using style sheets, and an agenda data synchronization 

mechanism with PDA equipment. 



This project strengthens and swiftness up the relations between the university and 

external institutes, eases the exchange of experiences, encourages the sharing of information, 

aids the board to monitor the organization performance and foments the use of a set of new 

methods and technologies in information managing systems. 
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Capítulo 1 Introdução 

Pretende-se neste capítulo, contextualizar e apresentar o trabalho realizado ao longo 

deste projecto e salientar os seus objectivos, motivação e organização. 

 

1.1 Contextualização do estudo 

 

O processo de mudança estrutural das sociedades contemporâneas rumo à 

emergência/construção da “sociedade da informação e do conhecimento” tem constituído, ao 

longo dos últimos anos, uma linha de acção programática e um desígnio político partilhado 

por todos os governos. O desenvolvimento acelerado em extensão e capacidade das 

tecnologias da informação e da comunicação e a sua aplicabilidade com ganhos de 

produtividade, eficiência e eficácia à virtual totalidade das esferas de acção social constitui o 

argumento para emular na contemporânea “revolução da informação” o potencial estruturador 

alargado da revolução industrial [1]. 

A construção da “sociedade da informação e do conhecimento” não constitui, no 

entanto, uma temática cingida à mudança tecnológica. É, também, um programa político 

orientado para a condução da mudança das sociedades contemporâneas, no que se refere a 

aspectos fundamentais da sua estrutura tecnológica, produtiva, administrativa, educativa e 

ocupacional. Esta conduta para a mudança encontra-se bastante visível na actual aposta da 

União Europeia (UE) na utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC) para o 

melhoramento da qualidade dos serviços públicos. Projecto delineado para ser atingido por 

toda a UE até 2010. Este projecto visa através do desenvolvimento de plataformas Governo 

Electrónico (eGoverment), conseguir um aumento na produtividade, eficácia e eficiência dos 

serviços, um aumento da participação democrática, o combate à exclusão social e à 

simplificação e redução dos processos burocráticos. [2] 
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O governo Português tem demonstrado vontade e capacidade para dar resposta aos 

desafios colocados pela UE e tentar vencer o actual atraso científico e tecnológico, apostando 

no reforço destas competências nacionais, públicas e privadas. Tendo como mote colocar 

Portugal entre os países mais avançados nesta matéria, tem-se desenvolvido uma forte aposta 

na realização de dezenas de projectos em áreas tão diversas, como a massificação do Acesso à 

Banda Larga (e-escola), melhoria do serviço do Estado aos Cidadãos e Empresas através do 

Governo Electrónico (e-Government), desenvolvimento de Competências TIC e de uma 

Cultura Digital, aposta na Inovação Integrada em TIC e consolidação da Sociedade do 

Conhecimento como um instrumento de apoio à qualificação da descentralização do 

território.[3] 

Para este efeito, o governo Português definiu, em matéria de política relativa à 

Sociedade da Informação e do Conhecimento, corporizada na UMIC – Agência para a 

Sociedade do Conhecimento, um conjunto de objectivos ambiciosos, articulados com o i2010 

e a agenda da Estratégia de Lisboa. Para a prossecução destes objectivos, foi atribuído no 

orçamento de estado de 2008, 1% do PIB de investimento público em ciência e tecnologia [4], 

foi elaborado um plano intitulado ‘Plano Tecnológico’ que pretende ser uma agenda de 

mobilização para toda a sociedade portuguesa, indicando uma estratégia de desenvolvimento 

e competitividade. Essa estratégia assenta em três eixos: qualificar os portugueses para a 

sociedade do conhecimento, vencer o atraso científico e tecnológico e imprimir um novo 

impulso à inovação para adaptar o tecido produtivo aos desafios da globalização. 

A Universidade do Porto (UP), como entidade propulsora da sociedade, na 

qualificação dos seus estudantes e no fomento da investigação e do conhecimento, tem um 

papel demarcante a realizar nesta matéria.  

Esta dissertação tem como propósito, dar um pequeno contributo nesta matéria, 

através da fomentação da utilização de novas tecnologias nos sistemas de informação, mais 

concretamente no Sistema de Informação para a Gestão Agregada de Recursos e Registos 

Académicos (SIGARRA) desenvolvido na UP, explorar uma abordagem aos problemas, com 

maior envolvimento e interacção entre a equipa de desenvolvimento e o cliente, apresentar e 

incentivar a utilização de padrões de projectos, mais concretamente a arquitectura Modelo-

Vista-Controlador (MVC), modelo baseado em camadas, que separa a visualização, o 

controlo e acesso a dados, e demonstrar o projecto desenvolvido ao longo dissertação.  
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1.2 Objectivo do Estudo 

Pretende-se com este estudo realizar a implementação de um módulo para o processo 

de gestão de participações sociais detidas pela UP integrado no SIGARRA. 

Este novo módulo visa manter um registo actualizado e integrado da informação 

relativa às entidades em que a UP detem uma participação social, colaboração social ou 

mantem intercâmbio de conhecimentos. Este registo vai permitir fortalecer e agilizar o 

intercâmbio de relações com as entidades, estimular a partilha de informação e dotar os 

órgãos de gestão com um conjunto de ferramentas para o acompanhamento do desempenho 

das entidades. 

Outro factor que motivou o desenvolvimento deste módulo foi a necessidade de 

constituir um repositório do conhecimento adquirido sobre as participações e colocá-lo à 

disposição da gestão e dos representantes designados em cada momento, os representantes da 

Universidade nas entidades variam ao longo do tempo e uma boa parte do conhecimento 

adquirido permanece no representante e não chega a ser difundido pela instituição, 

desvanecendo-se e acabando por se perder. 

Este modulo pretende ainda, auxiliar a instituição para os novos desafios que se 

avizinham na área financeira, contabilística e da auditoria, permitir à instituição acompanhar a 

mudança e se possível distinguir-se pelo bom exemplo.  

A título de exemplo de desafios colocados por esta “revolução da informação”, temos 

um projecto, bem sucedido e em constante crescimento dentro do governo electrónico 

intitulado ‘e-financas.gov.pt’ que tem imprimido um ritmo acelerado no uso das novas 

tecnologias na área fiscal. Outro exemplo marcante é o Sistema de Normalização 

Contabilística (SNC), que visa revogar o Plano Oficial de Contabilidade (POC) em vigor 

desde 1977 e legislação complementar, por não se adequar às necessidades da sociedade 

actual. 

Nesta dissertação pretende-se atingir os seguintes objectivos: 

 manter um registo actualizado da informação geral e de constituição relativa às 

entidades participadas, entidades com intercâmbio de conhecimentos e 

colaborações sociais da instituição; 

 manter a composição dos órgãos sociais das empresas participadas e, em 

especial, os cargos desempenhados pelos representantes da Universidade; 
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 efectuar um registo de convocatórias, actas de reuniões e factos considerados 

relevantes das entidades; 

 efectuar a sincronização de agenda e compromissos com equipamentos 

móveis; 

 manter um histórico dos planos de actividade, relatórios de actividade e contas, 

balanços sociais e outros bem como uma monitorização dos documentos em 

falta; 

 registar os valores tangíveis, intangíveis e biológicos gerados pela organização; 

 fornecer um mecanismo para a submissão de pedidos genéricos via formulário 

Web directamente pela entidade e permitir a esta o acompanhamento do 

resultado e da tomada de decisão; 

 criar mecanismos para a avaliação dos diferentes resultados de cada entidade e 

a possibilidade de definir os próprios indicadores de desempenho; 

 auxiliar a contabilidade no processo de consolidação das contas, visualização e 

análise. 

 avaliar uma diferente abordagem e perspectiva no ciclo de desenvolvimento do 

software. Uma abordagem incremental, onde o cliente é envolvido em todo o 

processo de desenvolvimento e uma busca continua pela qualidade do software 

final, apoiado sobre a realização de teste em todo o ciclo de vida do software. 

 aplicação de uma abordagem orientada aos objectos e uma arquitectura padrão 

MVC. 

 

1.3 Plano geral da dissertação 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos. 

No primeiro capítulo, que termina nesta secção, faz-se a contextualização e 

apresentação do estudo realizado para a elaboração desta dissertação. São apresentados os 

objectivos e apontadas as principais razões que conduziram à escolha deste projecto. 
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No capítulo dois, apresenta-se a orientação e estratégia de inovação da instituição. 

Uma apresentação da aplicação que pretendemos munir com novas funcionalidades e uma 

visão geral de algumas ferramentas disponíveis no mercado. 

No terceiro capítulo é realizada uma revisão geral da área de gestão que pretendemos 

abordar, a sua evolução e desafios futuros. Efectua-se uma descrição pormenorizada do 

problema e são apresentados sumariamente os requisitos funcionais e não funcionais, bem 

como um resumo da informação recolhida na fase de especificação e uma projecção do 

volume de informação que irá ser gerado ao longo dos próximos anos.  

No quarto capítulo é apresentado o modo de abordagem ao problema, os modelos de 

engenharia de software utilizados, a arquitectura de desenvolvimento, os mecanismos para a 

certificação da qualidade do software desenvolvido e as tecnologias empregues no 

desenvolvimento. 

No quinto capítulo descreve-se o modo de implementação, as funcionalidades 

desenvolvidas e o fluxo de dados em torno da instituição. 

Por último, no sexto capítulo, são referidas as conclusões do trabalho, sendo ainda 

apresentadas algumas sugestões e implicações do mesmo. 



Capítulo 2 Orientação e estratégia da UP 

Neste capítulo é abordada a questão da busca da vantagem competitiva, a contínua 

procura da próxima solução “miraculosa” a nível aplicacional, serviços, metodologia de 

negócios, o modo de utilização tecnológica que vai permitir à organização catapultar-se para a 

frente dos seus competidores e ser galardoada com o aumento do retorno. Será realizado um 

estudo das inovações que transformaram a forma como as organizações planeiam e 

monitorizam a sua performance, começando pelos sistemas de suporte à decisão e a evolução 

tecnológica até aos actuais gestores de performance cooperativa (CPM - Corporate 

Performance Management). A Universidade do Porto, como instituição de ensino superior, 

não se pode abstrair dos desafios e dificuldades que o sector enfrenta e, também ela, deve 

procurar a solução que lhe vai permitir crescer e melhorar a qualidade dos serviços que presta. 

É apresentado o principal sistema de informação da instituição ‘SIGARRA’ e algumas 

ferramentas disponíveis no mercado que pretendem dinamizar o processo de gestão e tomada 

de decisão. 

2.1 A busca da vantagem competitiva aliada à tecnologia 

Não é necessário recuamos muitos anos para nos recordarmos dos gestores de topo 

empenhados na idealização de um conjunto de estratégias, na sua transformação em valores 

numéricos, efectuando análises exaustivas das relações de causa e efeito de modo a 

compreender e prever todo o tipo de situações e desta forma idealizar um plano estratégico. 

Plano esse a ser cumprido meticulosamente pelos gestores operacionais que se limitavam a 

confrontar os valores do plano com os resultados alcançados a nível de objectivos e valor 

orçamentado. Esta apetência dos gestores de topo pela informação global da organização 

devidamente estruturada e sumariada de acordo com as suas necessidades, a obtenção de 

informação útil e atempada, passível de se propagar por toda a organização, foi o factor 

determinante para a inovação e o recurso à tecnologia dentro das organizações. 

A necessidade faz o engenho e nestas últimas três décadas deparamo-nos com o 

aparecimento de um conjunto de inovações que transformaram a forma como as organizações 
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planeiam e monitorizam o seu desempenho [5]. Na Figura 2.1, podemos visualizar um gráfico 

representativo das principais inovações. 

 

Figura 2.1 – A evolução da gestão de performance [5] 

Em 1970, os sistemas de suporte à decisão dotaram as organizações com mecanismos 

para modelar o futuro utilizando tecnologias multidimensionais. Os departamentos 

financeiros, de pesquisa e investigação ficaram dotados de ferramentas que permitiam 

efectuar algumas análises e auxiliar o planeamento. A título de exemplo, temos os canais de 

distribuição, os clientes, as linhas de produção/montagem. Um dos factores inovadores mais 

importantes, foi a possibilidade de identificar e explorar de nichos de mercado. 

Em 1980, surgiram os sistemas executivos de informação (EIS - Executive 

Information Systems), ferramentas que auxiliavam os gestores de topo e executivos a 

identificar as forças e fraquezas organizacionais sem terem que recorrer à ajuda do 

informático. 

Na década de 1990, surgiu mais um conjunto de metodologias, destacando-se o 

Balanced Scorecard (BSC), desenvolvida pelos professores da Harvard Business School, 

Robert Kaplan e David Norton, em 1992. Esta metodologia surgiu para dar resposta às 

limitações dos sistemas tradicionais de avaliação de desempenho, inicialmente o BSC era 

visto como um sistema de mensuração do desempenho, evoluindo para um sistema de gestão 

estratégica, também pode ser visto como uma ferramenta de suporte à decisão, apesar de 
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abrangir um conjunto mais alargado de factores como a comunicação estratégica e o retorno 

dos utilizadores do seu cumprimento. O BSC tem como principal objectivo o alinhamento do 

planeamento estratégico com as acções operacionais da empresa [6]. Ainda durante esta 

década surgiram as ferramentas classificadas como Business Intelligence (BI), que se 

tornaram um factor determinante para a aceleração dos processos de planeamento, reporte e 

análise. Desta inovação surgiram ferramentas complementares como as Enterprise Resource 

Planning (ERP) e as Customer Relationship Management (CRM), soluções especializadas na 

interacção com os clientes. 

Recentemente surgiu uma nova metodologia, o Business Process Management (BPM), 

um novo conceito que une a gestão de negócio da organização com a tecnologia da 

informação, orientado para a melhoria dos processos de negócio das organizações através do 

uso de métodos, técnicas e ferramentas para modelar, publicar, controlar e analisar processos 

operacionais envolvendo humanos, aplicações, documentos e outras fontes de informação. 

Esta metodologia encontra-se orientada para os processos de rotina (repetitivos) 

desempenhados pelas organizações no seu dia-a-dia, permitindo monitorizar o andamento dos 

processos com base em dados reais, constatar onde ocorrem os “gargalos” de produção, os 

atrasos realizados, as pessoas responsáveis e a frequência da sua ocorrência. Uma 

metodologia extremamente eficaz para a automação e optimização de processos de negócio 

[7]. 

O avanço tecnológico dotou as organizações de um conjunto de ferramentas que 

permite colocar a informação acessível e actualizada. Cabe agora aos gestores serem capazes 

de a assimilar, filtrar, associar e interligar com todos os departamentos, tarefas quase 

impossíveis dado o elevado volume de informação produzida por departamento. Mais uma 

vez a tecnologia veio em auxilio e surgiram os sistemas Corporate Performance Management 

(CPM). 

CPM é um conceito introduzido por Gartner Research em 2001, que o descreve como 

todos os processos, metodologias, medidas e sistemas necessários para avaliar e gerir a 

performance de uma organização [8]. Este conjunto de ferramentas permitem apoiar a 

formulação e implementação de estratégias por toda a organização, através da integração dos 

planeamentos, orçamentos, previsões, consolidações, relatórios e análises. Permite aos 

executivos comunicar e direccionar as estratégias ao longo de toda a cadeia organizacional de 

forma a auxiliar as pessoas a agir e a tomar as decisões de acordo com os objectivos 

estratégicos. Auxilia os membros da organização a focarem-se nos pontos chaves e críticos da 
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organização. Fornece a informação correcta, às pessoas correctas, na altura certa e no correcto 

contexto, em vez de toda a informação e eventos ocorridos. Baseia-se no princípio de uma 

abordagem sistemática e integrada que interliga a estratégia empresarial aos processos 

nucleares, actividades da organização, e parceiros de negócio. 

Foi realizado um breve estudo das principais ferramentas CPM disponíveis no 

mercado, que podem ser consultados na tabela 2.1. 

Tabela 2.1- Ferramentas CPM lideres no mercado 

Soluções URL 

AS Groupe - GLOBAL http://www.asgroupe.com 

Longview http://www.longview.com/en/index.cfm 

OutlookSoft http://www.outlooksoft.com/us/solutions/consolidations.html 

Hyperion - Oracle http://www.hyperion.com/solutions/lob/finance/consolidation.cfm 

Acorn System's http://www.acornsys.com/corporate-performance-management.aspx 

Tagetik — Corporate Performance 

Management Software 

http://www.tagetik.com/ 

Microsoft Office PerformancePoint 

Server 2007 

http://searchdatamanagement.techtarget.com/originalContent/0,2891

42,sid91_gci1272961,00.html 

SAP http://www.sap.com/community/pub/showdetail.epx?itemID=8925 

Corvu http://www.corvu.com/index.php?section=134 

 

2.2 Metodologia de abordagem na UP 

Existem inúmeros factores que influenciam e modificam as abordagens de uma 

organização ao longo da sua vida, um desses factores é o meio ambiente em que a 

organização se insere. Para uma organização é importante adaptar-se rapidamente às 

mudanças do seu ambiente de forma racional e inteligente. Mas muito mais que apenas reagir, 

existe a responsabilidade de tomar a iniciativa por meio do planeamento, neutralizando ou 

utilizando a seu favor as mudanças impostas pelas situações. A Universidade do Porto como 

instituição de ensino superior não se pode abstrair dos desafios e dificuldades que o sector 

enfrenta e também ela, deve procurar a solução que lhe vai permitir crescer e melhorar a 

qualidade dos serviços que presta. 
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A UP é uma instituição de ensino superior constituída formalmente em 1911, de 

referência nacional e internacional, com mais de 28.000 alunos distribuídos pelas 14 

faculdades que a constituem [9]. A instituição tem vindo a desenvolver uma aposta estratégica 

na internacionalização, como meio para desenvolver a qualidade do seu ensino e investigação, 

oferecendo novas oportunidades aos seus estudantes e docentes, constituindo alianças 

estratégicas com instituições de ensino superior estrangeiras. 

Esta estratégia de focalização para novos mercados com o objectivo de captar mais 

recursos, tanto humanos como financeiros tem permitido à instituição distanciar-se das suas 

concorrentes directas e aproximar-se cada vez mais das instituições de ensino superior de 

renome internacional. A contínua aposta da instituição na investigação, desenvolvimento e 

inovação, permitiu-lhe destacar-se a nível internacional, encontrando-se presente nos 

principais “rankings” europeus de publicações científicas. Dispõe de um elevado número de 

artigos nas diferentes áreas de investigação, sendo responsável pelo maior índice de 

crescimento anual da produção científica nacional [10], encontrando-se na primeira posição 

do “ranking” nacional. Em 29 de Agosto de 2008, foram publicados os resultados do “2008 

Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities”, elaborado pelo Higher 

Education Evaluation & Accreditation Council of Taiwan (HEEACT), a UP manteve a sua 

posição de destaque a nível nacional como o maior produtor de Ciência em Portugal, tendo 

publicado em 2007, 1.721 artigos correspondendo a 22,4% do total de artigos de 

universidades portuguesas. Subiu 84 posições no ranking mundial das universidades com 

melhores índices de produção científica classificando-se na 375ª posição e na 161ª a nível 

Europeu, sendo a única universidade Portuguesa presente neste ranking [11]. 

As actuais apostas da instituição prendem-se com a excelência dos recursos 

disponibilizados, como factor diferenciador a nível internacional, que tem permitido captar 

estudantes e investigadores estrangeiros. A forte mobilidade do corpo estudantil e do corpo 

docente, permitiu alcançar a posição de universidade mais concorrida a nível nacional e 

dispor de um número de vagas superior à dos seus concorrentes. Destaca-se como a 

instituição com maior número de estudantes a participar em programas de mobilidade 

(Erasmus, Leonardo Da Vinci, entre outros) e pelo número de estudantes estrangeiros que 

acolhe. Tem apostado no desenvolvimento de relações e acordos com as principais 

universidades e institutos de investigação e desenvolvimento a nível mundial, com vista a 

garantir a competitividade dos seus quadros e dar continuidade à excelência do ensino 

existente nesta instituição. 
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A nível de sistemas de informação a instituição tem realizado uma forte aposta numa 

infra-estrutura e serviço a que foi dado o nome de “Sistema de Informação para a Gestão 

Agregada dos Recursos e dos Registos Académicos” (SIGARRA), um sistema de informação 

desenvolvido à medida das necessidades da organização segundo as estratégicas delineadas, 

desenvolvido sobre a responsabilidade conjunta do Instituto de Recursos e Iniciativas Comuns 

da Universidade do Porto (IRICUP) e da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

(FEUP), através de duas equipas com cerca de uma dúzia de elementos cada. 

O SIGARRA, encontra-se neste momento implementado em todas as 14 faculdades da 

UP e em mais três institutos externos que contrataram os serviços à UP, o Instituto Superior 

de Serviço Social do Porto (ISSSP), o Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) e o Instituto 

Politécnico de Santarém. Para melhor compreendermos o funcionamento do Sistema de 

Informação, SIGARRA, no qual será integrado este trabalho, faz-se, de seguida, uma pequena 

introdução histórica e salienta-se o que motivou o desenvolvimento deste sistema de 

informação. 

O desafio de projectar e construir um SI académico coerente e integrador foi lançado 

em 1995 pelo, então, director da Faculdade de Engenharia, Prof. José Carlos Marques dos 

Santos. O objectivo seria o de encontrar uma solução informática que permitisse integrar num 

só sistema toda a informação gerada pela FEUP, mantendo simultaneamente uma presença na 

Internet condizente com a realidade da Faculdade, o que à data não tinha ainda sido 

conseguido, de forma consistente, apesar da existência de uma rede informática que abrangia 

toda a escola. 

Este sistema – na altura designado SiFEUP – entrou em produção em Outubro de 1996 

e teve como principal objectivo construir um repositório comum do que se considerou ser a 

informação mais relevante sobre a actividade académica e científica da FEUP. Desde o seu 

início, o sistema tem estado em constante desenvolvimento, tanto na implementação de novas 

funcionalidades, como na actualização e aperfeiçoamento das já implementadas. 

O SiFEUP/SIGARRA foi premiado com o Prémio Descartes – SMA 1998 do Instituto 

de Informática e o seu carácter inovador, mesmo a nível internacional, está patente na 

atribuição do prémio EUNIS Elite Award 2000, atribuído pela Associação Europeia de 

Sistemas de Informação Universitários (www.eunis.org). 

Embora o desenvolvimento do SIGARRA tenha sido marcado pelo contexto da 

Faculdade em que foi desenvolvido, reconheceu-se a possibilidade de o estender a outras 



Orientação e estratégia da UP 27 

faculdades da Universidade do Porto, ou mesmo a instituições de ensino superior externas, 

dada a semelhança das regras de funcionamento da generalidade deste tipo de escolas e o 

carácter modular do sistema.  

Na viragem do século, foi decisão estratégica do Reitor da Universidade do Porto 

impulsionar a coesão e o espírito institucional da Universidade do Porto, através da 

dinamização da cooperação entre todos os seus agentes, e assim contribuir para a, cada vez 

maior, projecção da Universidade, a nível nacional e internacional, promovendo a excelência 

das suas actividades. Foi com este objectivo estratégico que foi criado o IRICUP, cujos 

estatutos foram publicados no DR. II Série Nº. 71, de 25 de Março de 2002. 

Uma vez criadas as condições para que o SIGARRA pudesse ser instalado nas 

restantes unidades orgânicas (UOs) da UP, foi objectivo do IRICUP consegui-lo num período 

de dois anos, criando simultaneamente, com base na mesma infra-estrutura, o sistema da 

própria Universidade, que agrega a informação das restantes UOs e é a base do sistema de 

gestão de conhecimento de toda a Universidade. 

Operacionalizar um sistema de informação transversal a toda a comunidade académica 

é pois um projecto de grande envergadura e exigência. Este envolve tanto aspectos técnicos, 

como aspectos organizacionais e políticos, possibilita a correcta uniformização e tratamento 

de processos ao nível das diferentes UOs, sem restringir a autonomia estatutária destas e as 

suas próprias iniciativas e inovação. Cria simultaneamente, para cada uma das UOs e para a 

Universidade, condições que permitam cumprir a sua missão face às alterações e à dinâmica 

da sociedade actual, em que a informação e o conhecimento são os principais factores 

dinamizadores do desenvolvimento. 

O SIGARRA é composto por 3 principais componentes, Gestão de Recursos Humanos 

(GRHUP), Gestão de Alunos (GAUP) e o Sistema de Informação, representado na figura 2.2 



Capítulo 2  28 

 

Figura 2.2 - Estrutura geral do Sistema de Informação – SIGARRA 

O sistema pode igualmente interligar-se a outros sistemas externos, como o de gestão 

de bibliotecas, de contabilidade e de e-learning. Em alguns casos já se desenvolveram as 

correspondentes interfaces de integração, por exemplo para os sistemas ALEPH, da ExLibris 

(gestão de bibliotecas), WebCT e Moodle (gestão de conteúdos de e learning) e GIAF, da 

CPC e Primavera (contabilidade). 

A aplicação GRHUP começou a ser desenvolvida na primeira metade da década de 

oitenta, devido à necessidade de dotar os Serviços da Reitoria da UP de instrumentos que 

permitissem agilizar o processamento e pagamento de vencimentos dos funcionários, docentes 

e não docentes, das várias faculdades da UP. Esta aplicação tem vindo a ser actualizada para 

dar resposta a novas necessidades e alterações legislativas. A linguagem de programação 

usada foi o FORTRAN e os dados estruturados em ficheiros sequenciais. No final da década 

de oitenta iniciou-se o estudo de software de desenvolvimento aplicacional sobre BD 

relacionais. 

Nos princípios da década de 90, a Reitoria adquire licenças Oracle, motor de base de 

dados relacional e ferramentas de desenvolvimento Forms e Report, tendo como objectivo a 

“migração” das aplicações administrativas existentes para esta arquitectura. Em 1994, entrou 

em utilização uma versão em arquitectura cliente/servidor e base de dados relacional. Nesta 

versão, os funcionários das diferentes faculdades passaram a ser identificados por um nº 

mecanográfico, definido ao nível da UP e constituiu-se uma única BD. 

Em finais de 2001, em simultâneo com a mudança da moeda para o euro, entrou em 

utilização uma versão que permitiu o registo de um conjunto alargado de dados referentes ao 

percurso profissional de cada funcionário e que automatizou um conjunto de procedimentos 
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relativos ao processamento de vencimentos. Em meados de 2004 arrancou-se com uma 

arquitectura de 3 camadas (cliente, servidor aplicacional e servidor de base de dados). 

Actualmente já se encontram criadas as condições necessárias para disponibilizar aos 

serviços de pessoal das faculdades da UP o módulo de Recursos Humanos, com o objectivo 

de distribuir a operação, mas mantendo-se centralizado o repositório numa única BD [12]. 

A aplicação GAUP teve início em Outubro de 1992. Depois da análise de requisitos e 

respectivo desenvolvimento, em 1996 era já utilizada por quase todas as Faculdades da 

Universidade do Porto. Esta aplicação surgiu da necessidade de informatização dos Serviços 

Académicos, uma vez que após a descentralização destes serviços na Universidade, as 

Faculdades não tinham qualquer suporte informático para a informação dos alunos. O 

objectivo inicialmente proposto foi desenvolver uma aplicação que pudesse ser utilizada por 

todas as faculdades da UP, mesmo sabendo que o modo de funcionamento de cada uma era 

diferente. 

As principais funcionalidades desta aplicação prendem-se com a gestão dos cursos e 

respectivos planos de estudo, candidaturas e matrículas, inscrições, lançamento de resultados, 

emissão de pautas e termos, gestão de propinas, processos de pós-graduação, emissão de 

declarações de certidões, e estatísticas, ente outros. 

A adesão livre de quase todas as faculdades da UP, da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade de Coimbra e da Universidade Eduardo Mondlane de 

Moçambique, comprovam que esta aplicação foi uma iniciativa de sucesso. Pela sua 

concepção, implementação e adaptação às particularidades das várias escolas foi-lhe atribuído 

o prémio Descartes-INA. 

Grande parte do sucesso do SIGARRA deve-se à metodologia usada, tendo sido 

construído sobre um espaço de informação tridimensional constituído por três vectores: 

produtores de informação, recursos informativos e leitores de informação [13], figura 2.3.  



Capítulo 2  30 

 

Figura 2.3 - Espaço de informação tridimensional 

Neste modelo, todos os produtores de informação eram responsabilizados pela 

qualidade da parcela que lhes estava atribuída, mas a perspectiva era a de que os recursos 

informativos eram património comum de todos os leitores da instituição, salvaguardadas as 

restrições de acesso definidas. 

Desde o início se considerou que a produção de informação deveria ser integrada nas 

tarefas quotidianas próprias de cada membro da comunidade académica, contrariando a 

tentação, porventura momentaneamente mais eficaz, de canalizar essa função exclusivamente 

para determinado serviço central de carregamento de dados. 

Desta forma conseguiu-se uma aproximação entre os responsáveis pela informação e o 

respectivo carregamento de dados, levando a que as pessoas envolvidas sentissem os recursos 

como seus e os incorporassem nas suas rotinas de trabalho. 

Os leitores de informação, a que o SIGARRA se destina, integram toda a comunidade 

académica, a comunidade exterior nos domínios de intervenção da faculdade e o público em 

geral. Decidiu-se assim definir diferentes níveis de acesso ao sistema que correspondem aos 

diferentes tipos de leitores (directores dos órgãos de gestão, dos departamentos e dos cursos, 

professores, alunos, serviços, entre outros). A definição dos vários níveis de acesso permitiam 

disponibilizar informação de acesso restrito. 

No SIGARRA os recursos informativos estão organizados em grandes áreas que se 

mantém presentes no menu da esquerda, nas páginas Web do sistema. Para cada uma destas 

áreas existem opções, que aparecem contextualizadas, à direita, nas respectivas páginas Web. 

A maior parte dos recursos está subdividida em módulos, que se interligam de várias formas. 

A responsabilidade pelos recursos informativos é dos respectivos produtores de informação. 
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O SIGARRA tem como objectivos básicos disponibilizar o acesso à informação e 

dinamizar a colaboração entre os membros da comunidade académica na UP. Adicionalmente 

visa incrementar a comunicação com a comunidade académica externa à UP, a comunidade 

empresarial, e a sociedade em geral. [14] Com o SIGARRA pretende-se atingir os seguintes 

objectivos operacionais: 

1. Fazer com que a informação seja um património comum da instituição, criando um 

repositório de toda a informação relevante sobre as actividades da instituição, nas 

suas várias vertentes, e tornando este repositório acessível a toda a comunidade;  

2. Agilizar a produção de informação;  

3. Melhorar a comunicação multilateral no interior da instituição, quer do ponto de 

vista de divulgação (um para muitos), quer de obtenção de informação (muitos 

para um), quer ainda de transferência (um para um);  

4. Contribuir para o continuado melhoramento da qualidade do ensino, através do 

fornecimento aos alunos de informação relativa aos diferentes cursos, planos de 

estudo, dossiers de disciplina, recursos bibliográficos e computacionais, serviços 

de apoio, actividades de investigação e sociais;  

5. Apoiar as actividades de I&D, em termos de facilidade de pesquisa de informação 

e de divulgação de resultados;  

6. Fornecer aos órgãos de gestão central e departamental informações que 

possibilitem a monitorização e sirvam de base para sistemas de gestão da 

qualidade e de suporte à decisão, nas várias vertentes de actividade da instituição;  

7. Divulgar a actividade da instituição e fornecer informação às entidades com que a 

instituição se relaciona e ao público em geral, mantendo a sua presença na Internet. 

Os objectivos a que o SIGARRA se propõe dar resposta, determinam alguns aspectos 

gerais do sistema: 

1. Sistema de grande dimensão, sendo a informação dinâmica, com periodicidade de 

actualização diversa;  

2. A informação tem tendência a crescer rapidamente;  
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3. O sistema é modular, permitindo facilmente incorporar novas componentes e 

funcionalidades, constituindo uma mais-valia para o seu desenvolvimento rápido e 

eficiente;  

4. O sistema é integrado, possibilitando uma visão da organização em rede;  

5. A info-estrutura incorpora recursos informativos de tipo diverso, desde texto e 

tabelas a gráficos, imagens, som, animações, vídeos, etc.; 

6. O sistema é bilingue (português/inglês);  

7. O sistema apresenta uma imagem consistente com design gráfico original; 

8. Conteúdos configuráveis e uma imagem com alguma personalização; 

9. Grupos de utilizadores flexíveis que permitem variações nos processos. 

O SIGARRA obedece a uma arquitectura em que a informação é armazenada num 

servidor de bases de dados relacional (Oracle), a interface para o utilizador recorre à 

tecnologia da Web, a qual, pela sua facilidade de utilização, versatilidade e generalização, foi 

seleccionada para constituir o elemento aglutinador das várias componentes do sistema.  



Capítulo 3 Enquadramento e formulação do 

problema 

Ao longo deste capítulo vai ser realizada uma revisão geral da área de negócio sobre a 

qual se baseia o módulo, a área contabilística, financeira e de auditoria. Vamos abordar a 

evolução que estas áreas têm sofrido, o impacto da evolução tecnológica e os principais 

desafios que se avizinham. Iremos realizar uma descrição das necessidades que se pretendem 

colmatar, serão apresentados sumariamente os requisitos funcionais e não funcionais do 

problema. Segue-se um resumo da informação recolhida na fase de especificação e uma 

projecção do volume de informação gerado ao longo dos próximos anos.  

 

 

3.1 Enquadramento 

A análise de desempenho, o profissionalismo, a transparência da informação e o 

planeamento são, entre outros, alguns conceitos da gestão utilizados actualmente pelas 

organizações para atingirem os seus objectivos. Perante um ambiente cada vez mais complexo 

tecnologicamente, é necessário que a área contabilística, financeira e de auditoria, como 

fontes valiosas de informação na tomada de decisões, sejam capazes de administrar a sua 

informação e aproveitar as oportunidades de diferenciação que as novas tecnologias de 

informação oferecem.  

Para uma empresa ser competitiva e sobressair, necessita de adoptar uma atitude de 

busca da informação e do conhecimento para uma gestão eficaz. A adopção de uma postura 

de forma integrada com toda a organização, permite uma maior flexibilidade, eficiência, 

agilidade e segurança aos gestores, que passam a dispor de um conjunto de informações vitais 

para avaliar as diversas decisões a serem tomadas e o impacto que delas decorre [15]. 
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Para além da sua função elementar, estas áreas devem ser vistas como geradoras e 

canalizadoras de informação económica relevante para a tomada de decisões e devem dispor 

da capacidade para avaliar os factos de valor económico do passado, perceber os do presente e 

os do futuro, sendo este um dos factores preponderante ao sucesso de qualquer instituição 

[16]. 

Até ao surgimento dos Sistemas Integrados, as empresas possuíam apenas sistemas 

independentes e não-integrados, que dificultavam a visualização da organização de uma 

forma global e não auxiliavam na coordenação das actividades, nas diferentes áreas da 

organização e muitas tarefas acabavam por ser redundantes. As informações disponíveis eram 

insuficientes, de difícil acesso e desactualizadas para a tomada de decisões. A necessidade de 

ferramentas que auxiliassem na optimização dos processos e na maximização dos resultados 

levou ao surgimento dos sistemas integrados como é o exemplo dos ERP. 

Os Sistemas Integrados são caracterizados como sistemas compostos por vários 

módulos integrados entre si, a partir de uma base de dados única e não-redundante, com o 

objectivo de dar resposta às necessidades de informação para apoio à tomada de decisão, que 

permitem compartilhar dados e uniformizar processos de negócios, produzir e utilizar 

informações em tempo real. Actualmente, e cada vez mais, a informação significa poder. O 

seu uso apropriado pode ser o factor que estabelece a diferença competitiva e a qualidade dos 

serviços, com a optimização de toda a cadeia de valores. Ter o poder e o controle sobre as 

suas próprias informações de modo a reagir rapidamente dentro das exigências do mercado é 

uma necessidade vital para a sobrevivência das organizações [17]. 

Como todos os sistemas a implementar, é necessário considerar os benefícios que 

podem advir, os impactos que implicam sobre a cultura e o ambiente organizacional, o grau 

de dificuldade durante o período de implementação, a relação custo-benefício envolvida e 

quais as funcionalidades, actividades ou áreas que serão, ou não, atendidas [18]. Em 

organizações de grande dimensão, a decisão tem recaído sobre a implementação dos sistemas 

integrados. As principais vantagens reportadas da sua implementação incidem sobre os 

melhoramentos na qualidade de dados, na realização de auditoria de dados, na conciliação de 

dados e na agilidade com que a informação é difundida e assimilada dentro e fora das 

organizações. A organização deve-se precaver para eventuais erros de lançamento de dados 

nas áreas que alimentam a informação, devendo ser criteriosamente acompanhados de modo a 

evitar que erros cometidos numa área se reflictam em toda a organização [19]. 
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Foi precisamente com o objectivo de possuir um sistema integrado que a UP iniciou 

em 1995 o desenvolvimento do seu sistema de informação (SIGARRA), um sistema em 

constante crescimento e implementação dentro da organização com vista a uma integração 

completa de todas as áreas de actividade. 

Para além dos avanços tecnológicos, a própria evolução da conjuntura dos últimos 

anos implicou profundas alterações, quanto à forma como as áreas económica e financeira 

interagem dentro da organização. Dos principais factores que promoveram a alteração desta 

conjuntura económica e financeira, destacam-se: 

 Concentração de actividades empresariais a nível nacional, europeu e mundial; 

 Desenvolvimento de grandes espaços económicos - “União Europeia”, ”Nafta”, 

“Mercosul”, “Sudeste Asiático”; 

 Regionalização e globalização dos mercados financeiros e das Bolsas de Valores; 

 Liberalização do comércio e globalização da economia; 

 Aparecimento de uma “Nova Economia” baseada nos avanços dos sistemas de 

tratamento da informação e de telecomunicações. 

Na União Europeia e no continente europeu temos assistido ao contínuo crescimento 

do movimento de internacionalização das empresas sob diversas formas através da criação de 

empresas subsidiárias, fusões, aquisições, empreendimentos conjuntos e alianças estratégicas, 

etc. [20]. 

Relativamente aos países que constituem a União Económica e Monetária (UEM), de 

que Portugal faz parte, pode-se inferir a seguinte tríade: uma bolsa de valores, uma economia 

e uma moeda única para todos os países representada na figura 3.1, que tem como 

correspondência a tríade: uma auditoria, uma contabilidade e uma fiscalidade, figura 3.2. 
 

 

Figura 3.1 - Tríada União Económica e Monetária 
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Figura 3.2 - Tríade de correspondência 

Os normativos aprovados e em implementação acelerada por todos os membros da 

UEM, a adopção das Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS - International Financial 

Reporting Standard) do International Accounting Standards Board (IASB) e das Normas 

Internacionais de Auditoria (ISA - International Standards on Auditing) da International 

Federation of Accountants (IFAC), demonstram a orientação estratégica da UE e são o 

testemunho do compromisso e empenho na prossecução desta tríade. 

Em 1977, foi instituído em Portugal pelo Decreto-Lei 47/77 a comissão de 

normalização contabilística (CNC), com a missão de contribuir para a melhoria da qualidade 

da informação financeira e com o objectivo de emitir normas contabilísticas e estabelecimento 

de procedimentos contabilísticos harmonizados com as normas comunitárias e internacionais 

da mesma natureza [21]. Esta comissão foi responsável pela preparação dos projectos, dos 

instrumentos contabilísticos que integram o novo modelo apelidado de “Sistema de 

Normalização Contabilística” (SNC), que visa substituir o actual Plano Oficial de 

Contabilidade (POC) e legislação complementar. 

O SNC proposto prefigura um modelo baseado em princípios e não em regras, indo de 

encontro ao modelo do IASB adoptado na União Europeia, mas garantindo a compatibilidade 

com as Directivas Contabilísticas Comunitárias. É um modelo que atende às diferentes 

necessidades de relato financeiro, dado o tecido empresarial a que irá ser aplicado, que 

permite uma intercomunicabilidade quer horizontal, quer vertical. Pretende-se que este 

modelo seja suficientemente flexível para acolher com oportunidade as alterações às normas 

do IASB adoptadas na União Europeia [22]. 

Esta comissão tem defendido a adopção de um modelo de normalização contabilística 

em conexão com a legislação contabilística da UE e com as IFRS emitidas pelo IASB, 
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compreendendo dois níveis de normalização dirigidos a grupos diferenciados de entidades 

económicas mas subordinados a uma única estrutura conceptual.  

O primeiro nível da normalização contabilística, de cariz europeu/internacional, é 

dirigido essencialmente às entidades económicas com maiores exigências de relato financeiro 

em contexto nacional, europeu e internacional. Esse nível é constituído por elementos de 

adopção obrigatória e elementos de adopção facultativa ou recomendada, sendo concebido de 

forma a permitir a preparação de demonstrações financeiras em conformidade com as normas 

do IASB. Nos elementos de adopção obrigatória temos: 

• A estrutura conceptual do IASB (IASB –Framework); 

• As normas Internacionais de Relato Financeiro, das normas internacionais de 

contabilidade (IAS) e das International Financial Reporting Standards (IFRS) 

emitidas pelo IASB; 

• As interpretações de normas internacionais de relato financeiro, as International 

Financial Reporting Interpretations (SIC-IFRI) preparadas pelo International 

Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), emitidas pelo IASB; 

• Notas anexas adicionais, divulgações que venham a ser exigidas pela legislação 

nacional, para além das que decorrem das IAS/IFRS. 

Nos elementos de adopção facultativa, ainda que vivamente recomendada, temos: 

• Modelos de apresentação das Demonstrações Financeiras para Contas Individuais 

e Contas Consolidadas (MDF); 

• Código de Contas (CC). 

O segundo nível da normalização contabilística é direccionado para as restantes 

entidades que não aplicam o primeiro nível de normalização. A estrutura conceptual do 

segundo nível da normalização é a mesma do primeiro nível, sendo os elementos que o 

constituem configurados para as necessidades das entidades a que se dirige, de forma a 

atender à prática contabilística nacional e a assegurar a desejável conexão com o primeiro 

nível. 

Os elementos que constituem o segundo nível de normalização contabilística são: 

• Estrutura Conceptual (EC), tal como para o primeiro nível; 
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• Normativos de carácter geral (NCG), elenco de regras que, em articulação e 

conjuntamente com a estrutura conceptual, forneçam orientações gerais. Incluem-

se aqui, designadamente, as matérias objecto dos actuais capítulos 1 a 5 e 13 do 

POC, adequadamente revistas, actualizadas e reenquadradas; 

• Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF), adaptação das IFRS às 

necessidades das entidades com menores exigências de relato financeiro, 

dispensando-se a aplicação de certas IFRS e de determinados procedimentos e 

divulgações exigidos pelo IFRS, que as circunstâncias justificarem, embora 

garantindo no essencial os critérios de reconhecimento e de mensuração; 

• Normas Interpretativas (NI), elaboradas sempre que as circunstâncias o 

justificarem para esclarecimento/orientação sobre o conteúdo dos restantes 

componentes deste nível de normalização; 

• Modelos de apresentação de Demonstrações Financeiras para contas individuais e 

contas consolidadas (MDF), que correspondem às demonstrações financeiras 

referidas para o primeiro nível, incluindo, ainda, o modelo para divulgação dos 

princípios contabilísticos e das notas anexas. Estes modelos serão estabelecidos em 

duas versões, de aplicação geral (MDF-G) e de aplicação simplificada (MDF-S), 

compatíveis entre si e com os modelos do primeiro nível da normalização. 

• Código de Contas (CC), que deverá ser, em princípio, comum ao primeiro nível. 

As principais alterações sugeridas pela CNC, resumem-se a: 

• Mudanças a nível de conceitos adoptados; 

• Uma maior exigência e responsabilidade dos técnicos oficiais de contas (TOC); 

• As normas passam a ser baseadas em princípios e não em regras, o que implica 

julgamentos por parte do TOC; 

• Desaparecimento do POC e a adaptação a um conjunto de normas soltas, 

alterações em termos de critérios contabilísticos e um grande aumento das 

divulgações; 

• Uma maior utilização do justo valor como medida contabilística; 

• Um maior uso do valor actual como medida contabilística; 
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• Alterações aos formatos das Demonstrações Financeiras e alterações substanciais 

nos códigos das contas. 

Esta busca da normalização contabilística dentro dos países da UE, iniciou-se com a 

fundação do IASB, em Junho de 1973, por dezasseis organismos contabilísticos profissionais 

de nove países (Austrália, Canadá, Estados Unidos, França, Holanda, Japão, México, Reino 

Unido e República Federal da Alemanha). Esta busca tem introduzido um conjunto de 

alterações pontuais, na regulamentação contabilística portuguesa, como forma preparativa 

para a implementação do SNC que se prevê entrar em pleno em 2010. 

Como principais marcos no desenvolvimento da regulamentação contabilística 

portuguesa, destacam-se 

• 1976 - Criação da CNC  

• 1977 - Aprovação do primeiro POC 

• 1986 - Adesão de Portugal à UE 

• 1989 - Revisão do POC para transpor a IV Directiva (POC/89 – cap. 1 a 12) 

• 1991 - Publicação do DL 238/91 para implementar a VII Directiva (cap. 13 e 14 

do POC) 

Actualmente o Sistema Contabilístico Português pode ser caracterizado pela 

coexistência de um plano de contabilidade Continental, com um conjunto de Directrizes 

Contabilísticas baseadas nas IAS. Segundo a CNC verifica-se, actualmente no sistema [23]: 

• Insuficiência do POC, face a maiores exigências de relato; 

• Necessidade de revisão técnica (aspectos conceptuais, critérios, etc.); 

• Acompanhar a dinâmica contabilística da UE; 

• Alinhamento com as directivas e regulamentos comunitários. 

Foram estes os principais factores que motivaram a CNC a desenvolver o projecto de 

SNC, com o objectivo de: 

• Aproximação ao modelo IASB adoptado na UE; 

• Atender a diferentes exigências de relato financeiro; 

• Permitir intercomunicabilidade horizontal e vertical; 
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• Flexibilizar as actualizações. 

Nesta sequência a 5 de Julho 2007 a CNC apresentou ao governo a proposta do SNC, 

através do documento “Projecto de Linhas de Orientação Para Um Novo Modelo de 

Normalização Contabilística”, preparou os projectos dos instrumentos contabilísticos que 

integram o novo modelo, que visa substituir o POC e legislação complementar. Em 16 de 

Abril de 2008 decorreu uma sessão, promovida pela Secretaria de Estado dos Assuntos 

Fiscais, de “Apresentação para a Audição Pública do Novo Sistema de Normalização 

Contabilística (SNC)”, tendo decorrido um período de 60 dias, de audição pública. Estas 

alterações estavam previstas inicialmente para entrar em vigor já em 1 de Janeiro de 2009, 

mas a sua entrada foi adiada por um ano, dada a necessidade de preparação das organizações. 

Para além das grandes alterações previstas na regulamentação contabilística 

portuguesa, não nos podemos esquecer dos desafios que as novas tecnologias impõem dentro 

destas áreas, como é o caso dos documentos electrónicos, ou seja, a substituição dos 

documentos em papel por ficheiros. 

Um dos requisitos básicos para os documentos electrónicos é a exigência de que a 

informação contida no documento esteja acessível para consulta posterior. O termo 

“acessível” focaliza a necessidade indispensável de que a informação possa ser reproduzida e 

lida, do mesmo modo como ocorre com um documento em papel, ou seja, numa forma 

universal, possibilitando a democratização da informação. Outro requisito, tem a ver com a 

segurança, a identificação da procedência, ou seja, identificar a pessoa e indicar que a mesma 

aprovou a informação contida no documento. Outro aspecto fundamental, é garantir a 

consistência do conteúdo original e garantir a integridade da informação que constava no 

momento de envio.  

Estes requisitos estão relacionados com o valor probatório dos documentos, sendo 

essencial garantir a consistência do conteúdo original e a identificação da procedência do 

mesmo. A tecnologia acompanhando as necessidades, colocou-nos ao dispor recursos que nos 

permite assegurar a consistência do conteúdo original e em simultâneo a identificação da sua 

procedência, como por exemplo, a assinatura digital. Outro importante recurso é o selo 

cronológico digital, recurso essencial para garantir que determinado documento existia numa 

determinada data, o selo cronológico digital associa uma data e uma hora a um documento 

electrónico numa forma de criptografia [24]. A actual legislação e normas específicas sobre o 

uso de documentos electrónicos encontra-se dispersa, vaga e pouco difundida pelas 



Enquadramento e formulação do problema 41 

organizações, sendo imprescindível uma rápida reformulação, para que a contabilidade possa 

utilizar todo o potencial oferecido pelas novas tecnologias de informação. Cabe às 

organizações, prepararem-se para as mudanças a nível da regulamentação contabilística e 

prepararem-se para os novos desafios tecnológicos. A UP como entidade dinamizadora da 

sociedade, tem o dever de demonstrar o potencial uso das novas tecnologias de informação, 

difundir a sua utilização e impulsionar as mudanças normativas necessárias para alcançar todo 

o potencial oferecido. 

 

3.2 Formulação do problema 

A necessidade de um conjunto de ferramentas e funcionalidades para o auxilio da 

gestão das participações sociais detidas pela Universidade do Porto, que o sistema de 

informação SIGARRA, não se encontrava preparado para satisfazer, foi o ponto de partida 

para a formulação e desenvolvimento deste módulo.  

O módulo e tema desta tese foi desenvolvido de forma a ir de encontro aos objectivos 

e características do SIGARRA, procurando introduzir um novo padrão de arquitectura e a 

utilização de novas tecnologias no desenvolvimento. A nível de estratégia organizacional, 

pretende-se um conjunto de ferramentas integradas no sistema de informação, capazes de 

manter um registo actualizado e integrado da informação relativa às entidades em que a UP 

detem uma participação social, colaboração social ou mantem intercâmbio de conhecimentos. 

Este registo tem como objectivo fortalecer e agilizar o intercâmbio de relações com as 

entidades, estimular a partilha de informação e dotar os órgãos de gestão com um conjunto de 

ferramentas para o acompanhamento do desempenho das entidades e permitir uma melhor 

visão, controlo e planeamento estratégico do património financeiro da UP. 

Perante esta necessidade, realizamos um conjunto de actividades para identificar os 

requisitos e capturar o comportamento esperado do sistema, expresso através de serviços, 

tarefas ou funções necessário ao funcionamento, a serem reflectidos no módulo a desenvolver. 

O desfecho destas actividades permitiu a elaboração do documento de especificação de 

requisitos que pode ser consultado no anexo com a letra A. O documento de especificação de 

requisitos elaborado, contém uma descrição dos actores, das entidades do sistema, o conjunto 

de funcionalidades, o comportamento esperado, o modelo de dados a implementar e os casos 

de teste a aplicar. Teve como propósito descrever as necessidades dos utilizadores, indicar os 
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requisitos para a implementação, esclarecer os comportamentos desejados, assumir um 

compromisso das partes interveniente e documentar o módulo para futuros desenvolvimentos. 

De forma sucinta foram identificados os seguintes requisitos de alto nível: 

• Manter um registo actualizado da informação geral e de constituição relativa às 

entidades participadas e colaborações activas da instituição; 

• Manter a composição dos órgãos sociais das participadas e, em especial, os cargos 

desempenhados pelos representantes da Universidade; 

• Efectuar um registo de convocatórias, actas de reuniões e factos considerados 

relevantes das entidades e sincronização com dispositivos móveis; 

• Manter um histórico dos planos de actividade, relatórios de actividade e contas, 

balanços sociais e outros, bem como uma monitorização dos documentos em falta; 

• Registar os valores intangíveis gerados pela organização; 

• Fornecer um mecanismo para a submissão de pedidos genéricos via formulário 

Web directamente pela entidade e permitir a esta o acompanhamento do resultado 

e da tomada de decisão; 

• Criar mecanismos para a avaliação dos diferentes resultados de cada entidade e a 

possibilidade de definir os próprios indicadores de desempenho; 

• Auxiliar a contabilidade no processo de consolidação das contas, visualização e 

análise. 

De forma a simplificar a descrição e auxiliar o desenvolvimento deste módulo, as 

funcionalidades foram organizadas em 3 pacotes principais: ‘Gestão de Dados Gerais e 

Órgãos Sociais’, ‘Gestão de Eventos e Pedidos’ e ‘Acompanhamento e Indicadores das 

Participadas’. 

O pacote Gestão de Dados Gerais e Órgãos Sociais, agrupa as funcionalidades de 

gestão de informação dos dados gerais das entidades, missão, objectivo, documento 

instituidor, estatutos, organigrama, etc. e a composição dos órgãos sociais, destacando o papel 

dos representantes da instituição. 

O de Gestão de Eventos e Pedidos, agrupa a introdução de eventos (reuniões, 

eleições, etc.) nas participadas e a colocação, resposta e visualização dos pedidos. 
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O Acompanhamento e Indicadores das Participadas, reúne o registo dos 

documentos relativos ao desempenho da participada (planos e relatórios de actividades, 

relatórios de contas, balanços sociais, etc.), a definição dos indicadores de desempenho, o 

cálculo dos valores intangíveis e a consolidação de contas. Na figura 3.3, podemos visualizar 

de que forma cada um destes pacotes interage com a sua envolvente. 

 

 

Figura 3.3 - Diagrama geral do módulo e seus intervenientes 

 

Como partes interessadas no desenvolvimento do módulo e que interagem com este 

foram identificados: a direcção, o secretariado, o representante, as entidades participadas e o 

público em geral. Para cada um destes, é feita uma breve descrição e as responsabilidades que 

tem perante o sistema. 

A Direcção é constituída pelos elementos que fazem parte do órgão directivo da 

instituição, responsável pela definição dos objectivos da organização e avaliação de 

resultados. Decide sobre as participações sociais, desempenha um papel activo na avaliação 

dos pedidos colocados pelas entidades, define os indicadores de acompanhamento e os valores 

intangíveis. 

O Secretariado corresponde aos elementos administrativos de apoio à direcção. Fica 

responsável pela introdução dos dados em geral, da documentação das entidades participadas 

e da consolidação de contas. 
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O Representante é o elemento designado pela Direcção para representar a instituição 

nos eventos relativos à entidade participada. 

A Entidade Participada engloba os elementos das organizações em que a instituição 

detém uma participação. Estas entidades podem submeter pedidos à direcção, visualizar o seu 

próprio desempenho, registar eventos e manter os seus dados actualizados. 

O Público Geral abrange os elementos exteriores à organização, que não carecem de 

uma autenticação, com um acesso muito restrito para a visualização de informações públicas 

dos organismos. 

 

3.2.1 Gestão de Dados Gerais e Órgãos Sociais  

Dentro deste pacote é possível realizar a parametrização dos diferentes tipos e 

naturezas de participação, a introdução e alteração do estado das entidades, a inserção e 

actualização dos dados gerais das entidades participadas: designação, contactos, missão, 

objectivos, documentos instituidores, estatutos, organigrama, etc.; parceiros e registo das 

participações; constituição dos órgãos sociais e papéis dos representantes da instituição.  

Este pacote inclui as seguintes funcionalidades: Gestão de naturezas de participação, 

Gestão de entidades, Gestão do tipo de órgãos, Gestão de Órgãos, Gestão da composição dos 

órgãos, Colocação de documentos e Exportação de dados, que se encontram representadas na 

figura 3.4. 
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Figura 3.4 - Caso de estudo UML do pacote ‘Gestão de dados gerais e órgãos sociais’ 

 

3.2.2 Gestão de Eventos e Pedidos  

Permite efectuar a parametrização dos tipos de eventos e factos relevantes, o registo e 

a associação de documentos a eventos, factos e tarefas e a sincronização de agenda com 

dispositivos móveis. 

Este pacote inclui o agendamento de reuniões, actos oficiais (eleições, posses, etc.), o 

respectivo registo de documentos (ordens de trabalhos, actas) e tarefas a executar. As 

marcações e tarefas são visualizadas através de uma agenda. 

Permite ainda a parametrização dos tipos de pedidos que podem ser colocados pelas 

entidades e associar uma pessoa a ser notificada sempre que seja submetido um pedido. 

Permite a colocação por parte da participada de pedidos à Direcção da instituição, o 

acompanhamento do pedido e a introdução de respostas pelos responsáveis da Universidade. 

Este pacote inclui as seguintes funcionalidades: Gestão de tipos de pedidos, 

Colocação e acompanhamento de pedidos, Gestão de tipo eventos, Gestão de Eventos, 

Visualização de Eventos e Resposta a pedidos, que se encontram representadas na figura 3.5. 

 



Capítulo 3  46 

 

 

Figura 3.5 - Caso de estudo UML do pacote ‘Gestão de eventos e pedidos’ 

 

3.2.3 Acompanhamento e Indicadores das Participadas 

Permite o registo dos documentos de desempenho das participadas (planos e relatórios 

de actividades, relatórios de contas, balanços sociais, etc.) e listar os documentos em falta, de 

acordo com um calendário parametrizado. 

Disponibiliza mecanismos para a definição de um conjunto de indicadores a serem 

aplicados na avaliação do desempenho das entidades, a inserção dos valores, a visualização de 

resultados, histórico e previsões respectivas. 

Permite o cálculo dos valores intangíveis da organização e a exportação dos dados 

para auxiliar a consolidação de contas. 

Este pacote inclui as seguintes funcionalidades: Definição de Indicadores, Colocação 

de indicadores, Definição de Valores Intangíveis, Atribuição de valores intangíveis, Registo 

de Documentos e Visualização de dados, que se encontram representadas na figura 3.6. 
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Figura 3.6 - Caso de estudo UML do pacote ‘Acompanhamento e indicadores das participadas’ 

 

3.2.4 Requisitos Não Funcionais 

Para além dos serviços, tarefas e funções esperados do sistema, existem ainda os 

requisitos não funcionais essenciais para alcançar o comportamento desejado do módulo. São 

atributos do sistema que não podem ser definidos em termos de funcionalidade, difíceis de 

definir e medir objectivamente, mas que também deles depende, em larga medida, a eficiência 

do sistema. 

Os requisitos não funcionais, ao contrário dos funcionais, não expressam, como o 

próprio nome indica, nenhuma função, serviço ou tarefa a implementar num sistema. 

Expressam condições de comportamento e restrições que devem prevalecer. Têm por 

objectivo capturar propriedades requeridas pelo sistema, essenciais ao bom funcionamento do 

módulo, tendo sido identificadas as seguintes propriedades: interface, facilidade de utilização, 

segurança, acessibilidade, desempenho do sistema, disponibilidade do sistema, integração 

com sistemas anteriores, obsolescência tecnológica, interoperabilidade e expansibilidade. 

Interface  

Todos os módulos já existentes no SI apresentam uma interface Web, pelo que este 

projecto deverá seguir os mesmos procedimentos. A interface deve ser intuitiva e deve seguir 

as regras já usadas no desenvolvimento do SI. Toda a formatação deve obedecer à 
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implementada em outros módulos, fazendo uso da especificação das Cascading Style Sheets 

(CSS) e da API de construção das páginas, de forma a manter a coerência em todo o SI. 

Facilidade de utilização  

A facilidade de utilização é um requisito importante para adopção do sistema pelos 

utilizadores. Se o sistema não for considerado de uso fácil, a sua implementação pode 

fracassar. É necessário ter em atenção o tipo de utilizador e mediante este, ponderar o grau de 

facilidade de utilização do sistema. 

Enumera-se, de seguida, alguns exemplos de requisitos referentes à facilidade de 

utilização: 

• Todas as páginas do módulo devem ser apresentadas de forma intuitiva e coerente; 

• Deve existir ajuda em linha e contextualizada em todas as páginas Web relativas 

ao módulo; 

• Todas as mensagens de erro devem ser claras para que os utilizadores possam 

actuar de forma apropriada; 

• Deve existir um número mínimo possível de passos necessários, sem, no entanto, 

esquecer que é importante não apresentar páginas com demasiada informação; 

• O módulo deverá ser constituído por diferentes áreas distintas, consoante as 

funcionalidades e permissões de cada utilizador, como por exemplo uma área de 

administração, edição, visualização, exportação, etc.; 

• À semelhança de outros módulos implementados no SIGARRA, o acesso a este 

módulo deve fazer-se através de uma opção situada na página correspondente à 

área pessoal, para o acesso às funcionalidades pessoais e de uma área própria ou 

uma opção na página de cooperação. 

Segurança  

O controlo do acesso à informação deverá ser feito através da criação de grupos de 

validação que o SI permite configurar.  
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Acessibilidade 

O SIGARRA, sendo um SI utilizado por milhares de pessoas, deve ter em conta o 

factor acessibilidade nas páginas Web que o constituem. É importante ter em atenção as 

incapacidades dos potenciais utilizadores, se se considerar que cerca de 15% dos europeus 

sofrem de algum tipo de deficiência e muitos defrontam-se com obstáculos como o tamanho 

dos caracteres nas páginas Web ou mesmo o modo de aceder a sítios Web e serviços em linha 

(dados de 2008). Em 2007, só 5% dos sítios Web públicos e menos de 3% dos privados na 

União Europeia foram considerados "plenamente acessíveis" de acordo com aquelas 

orientações. Apesar dos repetidos apelos dos líderes da União Europeia e dos governos 

nacionais para que estes problemas fossem resolvidos, os progressos realizados são escassos 

[25]. 

Em Julho de 1999, e em consequência de uma Petição pela acessibilidade da Internet 

Portuguesa, promovida pelo GUIA (Grupo Português pelas Iniciativas em Acessibilidade) que 

reivindicava a adopção de um conjunto de regras básicas a aplicar na concepção das interfaces 

disponibilizadas na Internet pelo Governo e demais serviços públicos, é decidido em 

Resolução de Conselho de Ministros com a referência 97/99, que “As formas de organização 

e apresentação da informação facultada na Internet pelas Direcções-Gerais e serviços 

equiparados, bem como pelos institutos públicos nas suas diversas modalidades, devem ser 

escolhidas de forma a permitirem ou facilitarem o seu acesso pelos cidadãos com 

necessidades especiais." [26]. Esta resolução foi complementada em Outubro de 2007, com a 

Resolução de Conselho de Ministros 155/2007, que estabelece as orientações relativas à 

acessibilidade, pelos cidadãos com necessidades especiais, aos sítios da Internet do Governo e 

dos serviços e organismos públicos da administração central, tendo sido determinado “que as 

formas de organização e apresentação dos sítios da Internet do Governo e dos serviços e 

organismos públicos da administração central sejam escolhidas de forma a permitirem ou 

facilitarem o seu acesso pelos cidadãos com necessidades especiais, devendo respeitar o nível 

de conformidade «A» das directrizes sobre a acessibilidade do conteúdo da web, 

desenvolvidas pelo World Wide Web Consortium (W3C)” [27]. 

Consequentemente, a equipa de desenvolvimento do SIGARRA tem vindo a 

implementar, nas páginas Web que o constituem, as Directrizes de Acessibilidade de 

Conteúdos na Web. Estas directrizes são recomendação da World Wide Web Consortium 

(W3C), organismo responsável pelas recomendações mundiais relacionadas com a Web 

(www.w3.org).  
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Desempenho do sistema 

O desempenho do sistema depende de vários factores: da programação do próprio 

módulo; da programação já existente e que define a apresentação da página; do próprio 

equipamento onde funcionam os servidores que suportam o sistema e a sua configuração. 

Interessa focar essencialmente os factores que dizem respeito à programação do módulo, uma 

vez que este trabalho não deverá implicar mudanças relativas à infra-estrutura do sistema. 

Disponibilidade do sistema 

O SI que integra este módulo é, por si só, um sistema que exige alta disponibilidade, 

pelo que os tempos de indisponibilidade estão já minimizados pela configuração da infra-

estrutura que o suporta. 

Integração com sistemas anteriores  

Atendendo a que o SIGARRA é um sistema integrado de gestão de informação, 

composto por diversos módulos, é factor essencial que este módulo siga as mesmas regras de 

desenvolvimento e de arquitectura implementadas em todo o sistema. Outro factor, importante 

para a necessidade de manter este módulo segundo as regras já aplicadas em outros que fazem 

parte do SIGARRA, é a necessidade constante na manutenção e melhoramento dos mesmos. 

Seguindo as mesmas regras, qualquer elemento da equipa de programação (ou um elemento 

que mais tarde venha a integrar a equipa) conseguirá, com alguma facilidade, perceber o 

funcionamento de qualquer módulo e proceder às alterações consideradas necessárias, 

garantindo características de manutenção idênticas em todo o sistema. 

Obsolescência tecnológica  

A rápida evolução das tecnologias poderá ser um problema a médio e longo prazo para 

os SI. Em alguns casos a evolução mantém a compatibilidade com formatos anteriores, mas 

nem sempre tal acontece. A estratégia mais apropriada é utilizar tecnologias em formatos 

abertos, estáveis e amplamente aceites (isto é, formatos que estejam plenamente 

documentados em especificações disponíveis publicamente), que tenham uma vida útil 

esperada de longa duração. 

Neste trabalho optou-se por utilizar tecnologias, como XML, XHTML, XSD, XSL e 

XSL-FO, que estão especificadas nas recomendações da W3C [28], para além da linguagem 

PL/SQL utilizada para maior parte dos módulos do SIGARRA. 



Enquadramento e formulação do problema 51 

Interoperabilidade  

O módulo deve permitir, a integração com sistemas diversos, nomeadamente páginas 

Web com formatação própria e PDAs. 

Expansibilidade  

O módulo deverá ser desenhado de modo a permitir, em tempo útil, adaptações a 

novas regras e funcionalidades. 

 

3.3 Recolha e análise de informação 

Durante este período foi realizada uma pesquisa relativa a aplicações vocacionadas 

para a satisfação das necessidades identificadas e efectuada uma estimativa do volume de 

informação a tratar pelo módulo e o seu crescimento nos próximos anos.  

A pesquisa de aplicações incidiu sobre ferramentas de suporte à gestão da 

documentação numa organização, o arquivo digital de documentos em formato electrónico, 

partilha de informação com colegas, parceiros ou clientes, a organização de agendas com 

eventos/convites e a sincronização de dados com equipamentos móveis. Das aplicações 

existentes, dada a sua proximidade com as necessidades, foram objecto de análise mais 

aprofundada ferramentas de Corporate Performance Management (CPM), ferramentas de 

gestão de conteúdos, ferramentas de software colaborativo e agendas on-line. 

 

3.3.1 Ferramentas de Corporate Performance Management 

Foram identificadas dez ferramentas CPM, que disponibilizam funcionalidade de 

auxílio à consolidação de contas e serão alvo de uma breve apresentação: GLOBAL da AS 

Groupe [29], Longview's Consolidation da Longview [30], OutlookSoft consolidation solution 

da OutlookSoft [31], Hyperion da Oracle [32], Acorn's Performance Management System da 

Acorn System's [33], Tagetik CPM da Tagetik [34], Office PerformancePoint Server 2007 da 

Microsoft [35], SAP performance management da SAP [36], CorVu's Strategic Management 

da Corvu [37], Cognos Performance Management da Cognos [38]. 
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GLOBAL 

Composto por um conjunto de soluções de software direccionadas para a cobertura 

completa dos requisitos do CPM, incluindo a consolidação financeira, orçamentos, 

planeamento, previsões, gestão de actividades inter-organizacionais, relatórios e análise de 

informação. Utilizado por aproximadamente 1.400 empresas, no melhoramento da 

monitorização da performance, no suporte na tomada de decisões e análise de informação. 

Longview's Consolidation 

Os principais pontos fortes desta solução são: a sua capacidade de providenciar dados 

em tempo real; a possibilidade de estipular um conjunto de regras de validação a aplicar sobre 

as fontes de dados no momento de inserção e importação; capacidade de manipular valores 

monetários de diferentes taxas de câmbio; analisar e prever as variações de taxa de câmbio e 

impacto subjacente; capacidade de eliminar as transacções comerciais inter-organizacionais 

no processo de consolidação; ferramentas de gestão documental, com mecanismo de tradução 

automática, controlo de versões e auditoria de versões; cálculo automático em tempo real do 

fundo de maneio consolidado da organização; capacidade de geração de relatórios financeiros 

de uma forma rápida, precisa e flexível; ponto único de manutenção, mantendo um único 

repositório de dados financeiros de toda a organização; interfaces Web afáveis e poderosas 

ferramentas de análise. 

OutlookSoft consolidation solution 

As características principais são: capacidade de manipular valores monetários de 

diferentes taxas de câmbio; capacidade de eliminar transacções comerciais inter-

organizacionais no processo de consolidação; ferramentas de gestão documental; geração de 

relatórios pelos próprios utilizadores, de uma forma simples e rápida sem necessitarem do 

auxilio de técnicos informáticos e administradores de sistema; mecanismo que auxiliam a 

integração de dados e o processo de ETL (Extract Transform Load). 

Hyperion 

Uma combinação de soluções Oracle, Oracle E-Business Suite Corporate 

Performance Management (CPM) e Daily Business Intelligence (DBI). A sua combinação 

permite uma rápida implementação dentro da organização, com um custo reduzido; incorpora 

um mecanismo para a implementação dentro da organização de estratégias de crescimento 
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para o mercado externo; permite fornecer informação relevante aos utilizadores, baseado num 

mecanismo de perfis de utilizador. 

Acorn's Performance Management System 

Esta solução aposta na qualidade e rapidez de acesso à informação; em medidas de 

validação e auditoria na transacção de dados; mecanismos para visualização da informação 

agregada por núcleos da organização, linha de produtos, clientes, fornecedores; e na 

disponibilização e propagação da informação pela organização, baseada na necessidade dos 

utilizadores e perfis de acesso.  

Tagetik CPM 

Aposta num conjunto de processos flexíveis incorporados na solução, prontos a serem 

usados pela organização e capazes de abranger a maioria dos processos organizacionais. 

Torna-se numa solução de fácil e rápida implementação, com um processo de manutenção 

simplificado que não requer pessoal especializado. É uma solução composta por uma 

plataforma aberta, que suporta a incorporação com plataformas já existentes na organização, 

permite a selecção da tecnologia a empregar, criar o seu próprio interface, seleccionar as 

fontes de dados e a base de dados a utilizar de acordo com as necessidades. 

Office PerformancePoint Server 2007 

Permite uma monitorização e gestão da performance da organização; disponibiliza um 

conjunto de funcionalidades de forma a tornar os utilizadores autónomos, sem necessidade de 

recorrer a técnicos informáticos, para a definição, modificação e manutenção dos planos 

organizacionais; interage com outras ferramentas Microsoft largamente difundidas nas 

organizações, o Office e o SQL Server. Incorpora ferramentas para auxiliar a manutenção 

técnica, através de processos de auditoria, controlo de versões e relatório de processos. 

SAP Performance Management 

Permite a definição de estratégias e hierarquizar a sua prioridade, planear e associar 

respectivos recursos, monitorizar a performance, geração automática de documentação 

auditável e a modelação e optimização de estratégias. 

É composta pelas seguintes aplicações: SAP Strategy Management, empregue na 

gestão organizacional, no alinhamento dos objectivos estratégicos com as actividades e 
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métricas; SAP Business Planning and Consolidation, auxilia o planeamento operacional e 

financeiro, a regulamentação, os estatutos e a gestão de relatórios; SAP Business Profitability 

Management by Acorn, a modelação e a optimização sobre a perspectiva do lucro com vários 

níveis de granularidade; SAP xApp Analytics, unifica os dados e os processos para melhor 

compreensão do negócio. 

CorVu's Strategic Management 

Disponibiliza ferramentas para a análise das medidas de performance, desde o mais 

alto nível até ao nível transaccional; meios para a comunicação dos objectivos através do 

contexto estratégico; interliga o plano orçamental com as estratégias de negócio; possibilita a 

simulação de cenários; a criação de relatórios; o funcionamento com diferentes moedas 

transaccionais; concebido para a auditoria documental e repositório de eventos. 

Cognos Performance Management 

Auxilia na elaboração de relatórios e análise de dados; permite a elaboração de planos 

estratégicos integrados com planos orçamentais e soluções de previsão; medição e 

monitorização de resultados, por intermédio de scorecards, dashboards e quadros de 

consolidação financeira. 

 

3.3.2 Ferramentas de gestão de conteúdos 

De um leque alargado de ofertas do mercado, foram seleccionadas cinco aplicações 

para uma breve apresentação: PaperSoft da empresa Arquivagest [39], Egov Gesdoc da 

empresa AMBISIG [40], Maidoc da empresa Maisis [41], Cofax da organização Cofax [42], 

Alfresco da Alfresco Software Inc [43]. No anexo B é possível consultar uma lista de 

ferramentas de Software Livre / Código Aberto e outra de ferramentas proprietárias. 

PaperSoft  

Esta solução documental, desenvolvida pela Arquivagest, é um software destinado ao 

tratamento da documentação e arquivo digital de documentos em formato electrónico, 

perfeitamente integrado no ambiente Primavera (Software de contabilidade). 

Como principais características tem uma perfeita integração com o sistema Primavera, 

sistema de gestão financeira utilizado na maioria das unidades orgânicas da UP, e com base 
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de dados em SQL SERVER 2000 tecnologia construída na linguagem C++. Permite a 

digitalização utilizando método de criação de lotes, por intermédio de máquinas específicas 

desenvolvidas pela Arquivagest, como mesas digitalizadoras (scanners) departamentais com 

alimentador automático ou mesas digitalizadoras estandardizadas que disponham de 

controlador suportado numa ISIS, Faz associação de imagens/ficheiros a documentos, 

clientes, fornecedores, funcionários específicos do sistema Primavera e acrescenta 

capacidades ao sistema de workflow do ERP PRIMAVERA, associando imagens ou ficheiros 

aos circuitos de aprovação de documentos. 

EGOV GESDOC - Gestão Documental 

Uma ferramenta de suporte à gestão da documentação, desenvolvida pela empresa 

AMBISIG, uma empresa com mais de doze anos de experiência no desenvolvimento de 

soluções de IT, especializada em soluções eGovernment integrando Gestão Documental, 

Workflow, Serviços Online e multi-canal, CRM, ERP, Gestão da Qualidade, Business 

Inteligence e Sistemas de Informação Geográfica. 

Esta ferramenta permite aos utilizadores arquivar, aceder e partilhar a informação com 

colegas, parceiros ou mesmo clientes. O acesso à documentação é controlado e são guardados 

todos os dados históricos e de rastreamento. Permite a atribuição de utilizadores delegados, 

que recebem a informação em caso de ausência de outros. Permite a integração com 

requerimentos e serviços online. 

Maidoc 

O Maidoc é um sistema empresarial de gestão de conteúdos, desenvolvido pela 

empresa Maisis que permite capturar, gerir, persistir, preservar e distribuir conteúdos e 

documentos, relacionados com processos organizacionais. Visto como um sistema de gestão 

de conteúdos empresariais e uma infra-estrutura para gerir o conhecimento organizacional.  

Tem como principais características, informação reunida num único repositório, 

facilidade de partilha de informação, gestão remota de documentos via protocolos Web, 

acesso controlado à informação, notificações sempre que é colocado, removido ou alterado 

conteúdo, pesquisas no conteúdo e propriedades dos documentos, controlo de versões (check-

in e check-out de documentos), codificação de nomes adaptável às regras das organizações, 

aspecto gráfico intuitivo e fácil de usar, actualizações de cliente automáticas, workflow 

formal, workflow ‘ad-hoc’, integrado com equipamentos de digitalização, Just In Time 
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Knowledge Delivery (JITKD) um agente inteligente que localize em tempo-real informação 

relevante ao contexto de trabalho do utilizador, das fontes de informação indexadas pelo 

servidor de conhecimento. 

Cofax 

Uma solução Software livre, desenvolvida na tecnologia Java e tecnologia XML, 

independente da plataforma em execução, servidor, sistema operativo e base de dados, de 

fácil utilização e implementação. Uma framework constituída por três camadas 

independentes: conteúdo, design e lógica, baseada em módulos, constituída por ferramentas 

de gestão e divulgação de conteúdos de diferentes utilizadores, baseado numa interface via 

Web. 

Alfresco 

Um sistema de gestão de conteúdos, multi-plataforma (Windows e Unix/Linux) de 

Código Aberto. Desenvolvido na tecnologia Java, altamente escalável e modular, para a 

gestão de conteúdos empresariais, gestão documental, gestão colaborativa, gestão de registos, 

gestão de conhecimento e gestão de conteúdos web. 

 

3.3.3 Ferramentas de software colaborativo 

Actualmente é possível encontrar um vasto número de ferramentas disponíveis no 

mercado. No anexo C é possível consultar uma listagem e um comparativo de ferramentas. 

 

3.3.4 Agendas on-line 

Google Agenda, ferramenta disponibilizada pela empresa Google, de utilização 

gratuita, que permite organizar uma agenda on-line que pode ser partilhada por vários 

utilizadores em simultâneo.  

Como principais características, temos a possibilidade de partilhar a agenda, importar 

eventos de outros programas de agenda (Yahoo! Agenda e o Microsoft Outlook), criar 

convites de eventos, efectuar pesquisa de eventos, receber comentários de convidados, acesso 

via telemóvel, receber lembretes e notificações via correio electrónico ou mensagens de texto 

no telemóvel (SMS) e a publicação de eventos na web [44]. 
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3.3.5 Projecção do volume de informação 

Após levantamento no terreno do número de participadas existentes actualmente e que 

deverão constar no módulo, foi possível realizar um conjunto de projecções quanto ao volume 

de informação e acessos que o módulo deve estar preparado para dar resposta. 

Estimou-se que neste momento a UP, dispõe cerca de 150 entidades participadas que 

deveriam constar do sistema de informação. Por cada participada, em média será necessário 

criar 16 contas de utilizadores, para permitir o acesso à informação a todos os órgãos sociais 

das entidades. Por cada entidade serão introduzidos em média 3 documentos digitalizados 

relativos à constituição da entidade. Estes documentos, na grande maioria das entidades, irão 

manter-se imutáveis. Prevê-se a introdução de 10 documentos por ano em cada entidade, 

relativo à entrega de documentos oficiais como por exemplo, balanço, inventários, 

demonstração de resultados, actas, documentação genérica, entre outros. Prevê-se a 

introdução de 25 entidades novas todos os anos. A UP pretende introduzir toda a 

documentação em posse desde o ano 2000. 

Com esta informação foi possível construir os dados constantes na tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 - Projecção do volume de informação e acessos ao módulo 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Entidades 150 175 200 225 250 275 300 325 

Utilizadores Activos 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 

Documentos 12450 16275 20600 25425 30750 36575 42900 49725 

 

O número de entidades é calculado através da adição de 25 entidades (n.º previsto de 

entidades novas introduzidas anualmente) ao ano n-1, o número de utilizadores corresponde 

ao número de entidades inseridas multiplicado por 16 (n.º de contas em média necessário por 

entidade), o número de documentos é calculado através: 

 Entidades n * Doc. Constantes + (Doc. Variáveis * Entidades n * (Ano n – Ano 0)) 
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Em que ‘n’ corresponde ao ano que estamos a analisar, os documentos constantes serão 3, os 

documentos variáveis serão 10 e o ano 0 corresponde a 2000. 

Através dos valores presentes na tabela 3.2, é possível desenhar um conjunto de 

gráficos com a evolução para os próximos anos de cada um dos elementos em análise, e obter 

uma linha de tendência/tipo de regressão, figura 3.7. 
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 Figura 3.7 - Evolução para os próximos anos dos elementos entidades, utilizadores activos e 

documentos 

 



Capítulo 4 Modo de Abordagem 

No decorrer deste capítulo vai ser realizada uma apresentação da forma como o 

problema foi abordado, iniciando com uma breve apresentação dos diversos modelos da 

engenharia de software existentes e uma abordagem mais detalhada dos modelos empregues. 

Segue-se uma descrição do padrão Modelo-Vista-Controlador (MVC), arquitectura aplicada 

no desenvolvimento do módulo e uma descrição dos mecanismos utilizados para melhorar a 

qualidade de software do módulo e garantir os padrões de qualidade exigidos pelo cliente. 

Termina com uma apresentação das tecnologias empregues para colocação em funcionamento 

do módulo. 

 

4.1 Modelos da Engenharia de Software 

 

A visão clássica da disciplina de engenharia de software no âmbito das ciências de 

computação visa o acompanhamento do ciclo de vida do software, desenvolvimento e 

manutenção. Esta disciplina estabelece e utiliza sólidos princípios de engenharia para obter 

um software fiável, o mais económico possível e que funcione correctamente em máquinas 

reais. A engenharia de software estuda os métodos, técnicas, procedimentos e ferramentas que 

permitem representar, especificar, desenvolver e manter aplicações de software associadas aos 

diferentes domínios do nosso conhecimento. 

Nesse sentido foram desenvolvidos modelos que definem as regras e os processos, que 

permitem auxiliar à obtenção do resultado mais desejável. A escolha do modelo depende da 

natureza do projecto, dos métodos e ferramentas a usar e das acções de controlo necessários. 

Os modelos mais conhecidos (e aplicados) de engenharia de software são designados por 

[45]: 

• Ciclo de Vida Clássico; 
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• Modelo Waterfall; 

• Prototipagem; 

• Técnicas de quarta geração (RAD – Rapid Application Development). 

 

Os modelos foram criados como abordagens alternativas. Contudo, em certos casos, os 

diferentes modelos de desenvolvimento podem e devem ser combinados de modo a adequar 

as características específicas de cada um a um determinado projecto. 

Para o desenvolvimento do módulo, dada a sua especificidade e características, optou-

se pela combinação de dois modelos clássicos, o ciclo de vida do software e o de 

prototipagem, que passamos a descrever com mais detalhe. 

 

Ciclo de Vida do Software 

 

O ciclo de vida de um projecto de software deve contemplar um conjunto de fases e o 

respectivo conjunto de resultados sob a forma de documentação, protótipos de software ou 

simplesmente artefactos de software que serão apresentados gradualmente à entidade 

(normalmente designada por cliente) a que se destina o projecto de desenvolvimento de 

software. 

Existem genericamente quatro fases em projectos de desenvolvimento de software 

[46]: 

1. Inicio – a ideia do projecto surge no âmbito de uma determinada 

organização/domínio. Nesta fase é fundamental efectuar um estudo de viabilidade do 

projecto de software; 

2. Desenvolvimento – os planos são convertidos em objectos físicos reais. O sistema de 

software é desenvolvido, testado e entregue ao cliente; 

3. Produção – o cliente utiliza em pleno o sistema de software; 

4. Manutenção – preservação do produto. Elaboração de um projecto de continuidade e 

actualização do sistema de software. Em alguns casos, o sistema de software 

desenvolvido é desmantelado (ou eliminado) e o ciclo termina. 
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 Na tabela 4.1, são expostas de forma resumida as diferentes tarefas a desenvolver e os 

intervenientes em cada uma das fases do projecto. 

Tabela 4.1- Fases genéricas de um projecto de desenvolvimento de software 

Fase 1 

- Inicio - 

Fase 2 

- Desenvolvimento - 

Fase 3 

- Produção - 

Fase 4 

- Manutenção - 

1. Definição da ideia 

2. Estudo de Viabilidade 

3. Planeamento 

1. Concepção (design) 

2. Implementação 

3. Entrega do produto 

1. Utilização generalizada 

2. Apoio técnico 

1. Manutenção do Sistema 

2. (vs.) Descontinuar 

Intervenientes em cada fase 

Cliente 

Utilizadores finais 

Equipa de desenvolvimento 

Cliente 

Utilizadores finais 

Empresa – Eng. Software 

(gestores) 

Equipa de desenvolvimento 

Cliente 

Utilizadores finais 

Equipa de desenvolvimento 

Cliente 

Utilizadores finais 

Empresa – Eng. Software 

(gestores) 

Equipa de desenvolvimento 

  

O modelo de ciclo de vida tem subjacentes procedimentos sequenciais e sistemáticos. 

A experiência indica-nos que é difícil seguir um procedimento sequencial e sistemático, na 

medida em que ocorre sempre um conjunto de iterações no desenrolar do projecto que 

complicam a sua aplicação. A figura 4.1, ilustra em conjunto todas as fases deste modelo de 

desenvolvimento. 
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Figura 4.1 - Fase do modelo Ciclo de Vida Clássico 
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Prototipagem 

 

Esta forma de conceber, desenvolver e manter software utiliza-se quando existe uma 

certa indefinição no que diz respeito às necessidades do cliente ou por parte da equipa de 

desenvolvimento no que se refere a certos aspectos técnicos, tais como: 

• Adaptabilidade de um algoritmo; 

• Integração com um determinado sistema operativo; 

• Diferentes formas de dialogar com o utilizador. 

 

Este modelo permite, num curto espaço de tempo, apresentar um protótipo do produto 

final ao cliente. Deste modo o cliente poderá ter uma ideia mais concreta do produto que 

pretende e pode refiná-lo até encontrar o produto ideal para as suas necessidades. 

A prototipagem concentra-se muitas vezes na elaboração de interfaces, mesmos sem 

activar as respectivas acções, como forma de facilitar a participação do cliente na 

especificação das funcionalidades pretendidas. 

A Prototipagem começa a ser muito popular no mundo da engenharia de software pois 

é um paradigma que, por vezes, permite poupar tempo e dinheiro. Contudo, para que este 

modelo funcione e tenha sucesso, é preciso que o protótipo seja elaborado o mais cedo 

possível. Assim, o cliente e o analista têm tempo de fazer alterações e trabalhar no sentido de 

um produto o mais eficiente possível. A figura 4.2, ilustra os processos interactivos entre a 

equipa de desenvolvimento e o cliente. 
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Figura 4.2 - Processo interactivo da prototipagem 

 

A prototipagem é constituída por cinco fases principais: 

a) Recolha de requisitos 

b) Rápida concepção (Quick Design) 

c) Construção do protótipo 

d) Avaliação e refinamento dos requisitos 

e) Implementação do produto 

 

O protótipo pode ser em papel, um programa que implemente um subconjunto da 

aplicação final, ou outro programa já existente que execute algumas das acções pretendidas ou 

semelhantes. Idealmente o protótipo é simplesmente o mecanismo para identificar os 

requisitos do software. Durante o desenvolvimento do protótipo deve utilizar os fragmentos 

(‘peças’ de software) de programas já existentes. Este procedimento conduz-nos à reutilização 

de software. Uma abordagem que facilita este processo é a abordagem orientada a objectos. 

 

Prototipagem evolutiva 

 

Recentemente, a separação entre o desenvolvimento do protótipo e o desenvolvimento 

do sistema propriamente dito, esbateu-se dando origem à prototipagem evolutiva. 



Modo de Abordagem 65 

Na prototipagem evolutiva é desenvolvido rapidamente um protótipo, sendo 

modificado sucessivamente de acordo com comentários dos Stakeholders até se obter o 

sistema final. O protótipo começa por ser muito simples obedecendo aos requisitos 

fundamentais que estejam completamente definidos. Em contraste com a prototipagem 

“Throw-away” não é elaborado um documento de requisitos detalhado, podendo mesmo não 

haver documento de requisitos. 

Visto o protótipo dar origem ao sistema final, no seu desenvolvimento não podem ser 

descurados conceitos como: fácil manutenção, boa performance e fiabilidade. O 

desenvolvimento do protótipo deve-se reger pelos mesmos critérios de qualidade de qualquer 

outro sistema. Para que a evolução do protótipo para o sistema final, pelo processo de 

prototipagem evolutiva origine um sistema robusto é necessário um planeamento e um 

desenvolvimento cuidado desde o início. 

As principais características deste modelo são: 

• Minimização do tempo de desenvolvimento, em algumas situações a rápida 

entrega do sistema e a usabilidade são mais importantes que a fácil manutenção e o 

sistema ter todas as funcionalidades necessárias. 

• Envolvimento dos Stakeholders, o envolvimento destes no processo, auxilia e 

orienta o desenvolvimento para a satisfação das suas necessidades, visto estarem 

envolvidos, empenham-se na prossecução do sucesso do sistema e auxiliam a 

superar possíveis barreiras organizacionais. 

• Os processos de especificação, design e implementação são repetidamente 

intercalados. 

• O sistema é desenvolvido de uma forma incremental. 

• São utilizadas técnicas de desenvolvimento rápido de software. 

• Em sistemas de grande dimensão podem ocorrer problemas ao nível da gestão do 

desenvolvimento e contratuais. Se os sistemas evoluem muito rapidamente, pode 

acontecer que não seja produzida a documentação devida. Os contratos, entre a 

entidade que desenvolve o sistema e os clientes, normalmente têm o documento de 

requisitos por base. Caso o documento de requisitos não exista ou não se encontre 

devidamente detalhado torna-se difícil elaborar o contrato. 
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• Em sistemas de longo período de funcionamento podem ocorrer problemas ao 

nível da manutenção e de evolução. A rapidez, as contínuas alterações, a falta de 

uma estrutura sólida e as tecnologias específicas envolvidas podem originar que, 

somente os especialistas que o desenvolveram possam efectuar com relativa 

facilidade possíveis alterações e que o tempo de vida do sistema seja curto. 

 

Resumindo, a prototipagem evolutiva permite o desenvolvimento de pequenos e 

médios sistemas rapidamente, que se adaptam às necessidades dos utilizadores mas com 

tempos de funcionamento curtos. Esta forma de prototipagem é comum hoje em dia no 

desenvolvimento de aplicações Web. 

 

Fundamentação da escolha dos modelos 

 

Os factores que motivaram a combinação destes dois modelos de engenharia de 

software, foram:  

• A necessidade de apresentar, num curto espaço de tempo, um protótipo do produto 

final ao cliente, que contemplasse as funcionalidades mais importantes do módulo; 

• Permitir aos Stakeholders uma ideia mais concreta do produto que pretendem e 

poder refiná-lo até encontrar o produto ideal para as suas necessidades; 

• Ter um sistema incremental, onde seja possível adaptar e adicionar novas 

funcionalidades; 

• Combinação com o Ciclo de Vida clássico, como forma de minimização dos riscos 

associados ao nível da gestão do desenvolvimento, falta de documentação, 

problemas ao nível da manutenção e de evolução; 

• Aplicação Web; 

• Conjugação com o actual modelo de desenvolvimento enraizado na UP. 
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4.2 Padrão Modelo-Vista-Controlador 

 

O padrão Modelo-Vista-Controlador (MVC) foi criado como padrão de arquitectura 

para o ambiente orientado a objectos original Smalltalk, mas rapidamente alastrou para as 

aplicações interactivas. 

Um dos principais objectivos do padrão MVC é a organização do código de uma 

aplicação em camadas, realizando assim a separação física dos componentes do software. A 

implementação deste modelo mantém o núcleo funcional do sistema independente da 

interface. Assim, as camadas internas podem permanecer estáveis, mesmo quando a interface 

necessita ser alterada para se adaptar a novas plataformas e dispositivos de interacção [47]. 

Desta forma a apresentação, a lógica e o acesso à base de dados estão separadas em 

camadas específicas, facilitando a manutenção e garantindo a independência entre estas 

camadas. As camadas podem ser divididas em classes, podendo ser agrupadas em pacotes ou 

componentes, reduzindo as dependências entre as mesmas. Esta divisão facilita a reutilização 

por diferentes partes da aplicação e até por aplicações diferentes. O modelo MVC tem 

demonstrado excelentes resultados no desenvolvimento de sistemas empresariais com base na 

Web. 

Este modelo caracteriza-se pela: 

• Separação entre dados, apresentação e controlador; 

• Separa a lógica da apresentação; 

• Auxilia no desenvolvimento de código reutilizável;  

• Responsabilidades de cada camada bem definidas. 

 

O modelo MVC é ilustrado na figura 4.3, onde se encontram representadas as camadas 

de separação física e lógica propostas pelo modelo. Na camada Vista, são apresentadas as 

interfaces que interagem com o usuário, permitindo a realização dos pedidos – entrada de 

dados. Na camada Controlador, é desenvolvido o tratamento de eventos que controla o 

comportamento da aplicação, servindo como intermediário entre a Vista e o Modelo. Por 

último, a camada Modelo é a responsável por conter as regras de negócio e aceder aos dados 

da aplicação.  
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Cliente

Vista
Interface com o 

cliente, apresentação 
das requisições

Controlador

Comportamento da 
aplicação

Modelo

Dados da aplicação e 
regras de negócio

MVC

 

Figura 4.3 - Modelo MVC aplicado 

 

Modelo 

Representa o domínio específico da informação em que a aplicação integra a lógica do 

domínio (regras organizacionais) e adiciona sentido aos dados crus, provenientes dos 

mecanismos de armazenamento de dados.  

 

Vista 

Materializa o Modelo numa forma específica para a interacção, geralmente a interface 

com o utilizador. 

 

Controlador 

Processa e responde a eventos, geralmente acções do utilizador e pode invocar 

alterações no Modelo. 

 

O modelo MVC tem vindo a ser muito empregue em aplicações para Web, onde a 

Vista é geralmente a página HTML e o código que responde às acções do utilizador é o 

Controlador. O Modelo a partir do conteúdo de facto, geralmente armazenado em base de 

dados ou arquivos XML e aplica os algoritmos e regras relevantes. 

A forma como as diferentes camadas interagem entre si e com o utilizador, gerando 

todo o fluxo do sistema, varia consoante o tipo de aplicação desenvolvida. De acordo com as 

necessidades e tecnologias empregues, foi implementado o seguinte fluxo: 
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1. O utilizador interage com a Vista (por exemplo, a submissão de um formulário) 

2. O Controlador manipula o evento da interface do utilizador através de um 

conjunto de rotinas. 

3. O Controlador interage com o Modelo, de forma a actualizá-lo, baseando-se na 

interacção do utilizador. 

4. O Vista obtém os dados do Modelo, por intermédio do Controlador; o Modelo não 

toma conhecimento directo da Vista. 

5. A interface do utilizador ou Vista é actualizada e fica à espera de próximas 

interacções, que iniciarão o ciclo novamente. 

Os principais factores/vantagens que motivaram a utilização deste modelo, no 

desenvolvimento do módulo, foram: 

• A possibilidade de gerir múltiplas formas de visualização usando o mesmo 

modelo, facilitando a reutilização do código, a manutenção, os testes e a 

actualização nos sistemas múltiplos; 

• Simplicidade na introdução de novas interfaces, bastando para tal incluir a camada 

de visualização e adaptar a de controlo, permitindo a total reutilização da camada 

de modelação; 

• As aplicações desenvolvidas serem escaláveis; 

• A possibilidade de, no processo de desenvolvimento, desenvolver em paralelo 

cada uma das camadas. 

Os aspectos negativos da utilização deste modelo foram identificados e ultrapassados, 

resumindo-se aos seguintes: 

• Processo mais moroso na análise e modelação do sistema; 

• Requer pessoal especializado; 

• Não aconselhável em pequenas aplicações. 
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4.3 Tecnologias Empregues  

 

Uma vez que no desenvolvimento de todo o SI foi utilizada a linguagem de 

programação PL/SQL da Oracle e o modelo de dados também assenta sobre o SGBD Oracle, 

decidiu-se, logo à partida, que este módulo seria desenvolvido recorrendo à mesma 

tecnologia. Para além desta tecnologia, para dar resposta a todos os requisitos, foi necessário 

recorrer ao XML, XSL, XSL-FO, FOP e Java, para a exportação de listagens em diferentes 

formatos. Foi aplicado o conjunto de tecnologias que compõe o AJAX, de forma a criar 

interfaces mais afáveis para o utilizador. No desenvolvimento da aplicação para o PDA, foi 

utilizada a tecnologia Microsoft .NET na linguagem C#. Para a sincronização de dados, entre 

as diferentes tecnologias e dispositivos foi implementado um Web Service. 

PL/SQL da Oracle 

Procedural Language/Structured Query Language (PL/SQL) é uma linguagem 

procedimental que incorpora a linguagem padrão SQL, para o SGBD da Oracle Corporation. 

Permite que as manipulações de dados sejam incluídas em unidades de programas com 

elevado nível de integração. Os blocos de PL/SQL são processados por um motor de PL/SQL 

que pode estar dentro de uma ferramenta Oracle ou do servidor. O motor de PL/SQL filtra os 

comandos SQL e manda-os individualmente para o servidor SQL, sendo os dados devolvidos 

ao motor de PL/SQL para processamento, que processa o PL/SQL com os dados retornados 

do servidor. 

O PL/SQL é uma linguagem adequada para criar programas complexos e poderosos, 

não só na base de dados, mas também em diversas ferramentas Oracle. Esta linguagem 

suporta a utilização de variáveis, condições, ciclos, arrays e tratamento de excepções. As 

versões posteriores à Oracle Database 8 incluem um conjunto de características associadas à 

orientação por objectos. Para o desenvolvimento do módulo foi utilizada a versão 10g da 

Oracle Database, pelo que todo o módulo foi estruturado e desenvolvido orientado aos 

objectos. O próprio modelo relacional implementado contém tabelas que armazenam objectos. 

XML, XSL, XSL-FO, Apache FOP e Java 

Extensible Markup Language (XML) é considerado uma meta-linguagem, usada para 

a definição de outras linguagens de anotação de documentos [48]. Permite aos programadores 
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definirem e adaptarem as marcas de acordo com as necessidades e especificações da 

aplicação. Os documentos devem seguir um conjunto de regras de anotação e estrutura do 

XML, sendo considerado bem formados quando obedecem a todas essas regras. Para que o 

documento XML seja considerado como um documento válido é necessário que este esteja de 

acordo com as regras definidas pelo programador no DTD/Schema. 

As principais áreas de aplicação do XML são a descrição de informação, a troca de 

informação entre aplicações e a especificação de dados para sítios Web, através da separação 

entre conteúdo e apresentação. 

Extensible Stylesheet Language (XSL): esta linguagem tem como principal propósito 

descrever as transformações a realizar num documento XML, gerando um novo documento. 

Muito utilizado quando pretendemos alterar a estrutura de um documento inicial ou descrever 

um formato de apresentação dos dados contidos no XML. Esta linguagem vai ser empregue 

na transformação de um documento XHTML para um documento XML, bem formado e 

válido para documentos Microsoft Office Excel (XLS). 

XSL Formatting Object Language (XSL-FO) foi desenhado para ajudar a mostrar e 

imprimir dados XML. A ênfase é dada na estrutura e layout (dimensão do documento, 

cabeçalho de páginas, rodapés, margens), permite definir regras para o conteúdo (fonte, cor, 

posição), usa muita da terminologia e elementos de CSS. Esta tecnologia vai ser empregue em 

conjunto com o FOP para a produção de documentos em Adobe Acrobat (PDF) a partir de 

uma página em XHTML. 

Apache Formatting Objects Processor (FOP), é um formato de apresentação gerado a 

partir de um XSL-FO e com um formato de saída independente. Trata-se de uma classe JAVA 

que recebe um documento de entrada FO e transforma-o para um dos seguintes formatos de 

saída PDF, PS, PCL, AFP, XML, Print, AWT, PNG, RTF e TXT. 

JAVA, é uma linguagem de programação orientada aos objectos, que se encontra 

embebida na base de dados Oracle. Esta tecnologia permitiu a realização da transformação 

dos documentos XML de acordo com as especificações de um XSL (parsing), a validação de 

documentos XML através de um schema ou DTD e a geração de documentos em formato 

PDF por intermédio do Apache FOP. 
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AJAX 

Asynchronous Javascript And XML (AJAX), não é uma tecnologia, mas sim uma 

metodologia de desenvolvimento, que utiliza diversas tecnologias disponíveis nos 

navegadores (browsers) actuais para melhorar a interface de aplicações Web, oferecendo 

novas funcionalidades. O AJAX surgiu como uma iniciativa para a construção de aplicações 

Web mais dinâmicas, criativas e interactivas com o utilizador e desta forma aproximar as 

aplicações Web das tradicionais aplicações Desktop, utilizando solicitações assíncronas de 

informação [49]. 

Na figura 4.4, são identificadas as tecnologias utilizadas pelo AJAX. 

 

Figura 4.4 - Tecnologias utilizadas pelo AJAX 

 

A apresentação é baseada em padrões utilizando a tecnologia XHTML e CSS; para a 

interacção e apresentação dinâmica utilizam o Document Object Model (DOM); o formato 

padrão para troca e manipulação de dados é realizado em XML; a comunicação é assíncrona 

com o servidor utilizando XMLHttpRequest e usa o Javascript como agregador de todas estas 

tecnologias. Na figura 4.5, é possível visualizar o fluxo de dados num modelo AJAX [50]. 
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Figura 4.5 - Ajax transferência de dados do servidor para o cliente 

 

Microsoft .NET 

É uma iniciativa da Microsoft, que visa uma plataforma única para desenvolvimento e 

execução de sistemas e aplicações. Todo e qualquer código gerado para .NET, pode ser 

executado em qualquer dispositivo ou plataforma que possua a framework .NET. Esta 

componente de software encontra-se embebida nas últimas versões do SO Windows e tem 

como principais funções a gestão da execução das aplicações escritas especificamente para a 

framework e fornecer um conjunto de bibliotecas de código que potenciam a criação de 

aplicações .NET. Os principais objectivos desta plataforma são unificar os modelos de 

programação, fornecer um ambiente de execução robusto, simplificar o desenvolvimento, 

suportar múltiplas linguagens de programação e suportar de forma nativa XML Web Services. 

A plataforma .NET é executada sobre um Ambiente de Execução Independente de 

Linguagem (CLR - Common Language Runtime) interagindo com uma colecção de 

bibliotecas unificadas, que juntas são o próprio framework. Esta CLR é capaz de executar, 

actualmente, mais de vinte linguagens de programação diferentes, interagindo entre si como 

se fossem uma única linguagem. 
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Um programa pode ser escrito em qualquer uma das mais de vinte linguagens de 

programação disponível para a plataforma. O código fonte gerado pelo programador é então 

compilado para um código intermediário numa linguagem chamada Common Intermediate 

Language (CIL). Este novo código fonte gera um arquivo chamado Assembly, de acordo com 

o tipo de projecto. No momento da execução do programa ele é novamente compilado, desta 

vez pelo Just In Time Compiler (JIT), de acordo com a utilização do programa. Na figura 4.6, 

temos uma representação das diferentes fases desde o código fonte até à execução do 

programa [51]. 

 

Figura 4.6 - Representação da Common Language Infrastructure (CLI) 

 

Esta tecnologia foi empregue no desenvolvimento da ferramenta de sincronização de 

agenda para o Windows Mobile. O Windows Mobile é um sistema operacional compacto, 

desenvolvido para correr em dispositivos móveis como Pocket PCs, Smartphones e aparelhos 

de multimédia em geral. Projectado para realizar uma boa parte do que é possível numa 

versão PC do Windows, o sistema incorpora um conjunto de aplicações básicas conhecidas no 

mundo dos PC’s, tais como o Word, Excel, PowerPoint, Windows Media Player Pocket. 

O desenvolvimento da aplicação foi realizado sobre a .NET Compact Framework 6.0. 



Modo de Abordagem 75 

Web Services 

Os Web Services permitem a integração de sistemas e a comunicação entre diferentes 

aplicações. Com esta tecnologia é possível que novas aplicações possam interagir com as já 

existentes e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis. Os 

Web services são componentes que permitem às aplicações enviar e receber dados em 

formato XML. Cada aplicação pode ter a sua própria "linguagem" que é traduzida para uma 

linguagem universal, o formato XML. 

Para as empresas, os Web services podem trazer agilidade para os processos e 

eficiência na comunicação entre cadeias de produção ou de logística. Toda e qualquer 

comunicação entre sistemas passa a ser dinâmica e segura, pois deixa de existir intervenção 

humana. 

As bases para a construção de um Web service são os padrões XML e SOAP. O 

transporte dos dados é realizado normalmente via protocolo HTTP (o padrão não determina o 

protocolo de transporte). Os dados são transferidos no formato XML, encapsulados pelo 

protocolo SOAP. 

Os Web Services permitem que a integração de sistemas seja realizada de maneira 

compreensível, reutilizável e padronizada. É uma tentativa de organizar um cenário cercado 

por uma grande variedade de aplicações, fornecedores e plataformas. 

Para a representação e estruturação dos dados nas mensagens recebidas/enviadas é 

utilizado o XML. As chamadas às operações, incluindo os parâmetros de entrada/saída, são 

codificadas no protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol) (baseado em XML). Os 

serviços (operações, mensagens, parâmetros, etc.) são descritos usando a linguagem WSDL 

(Web Services Description Language). O processo de publicação/pesquisa/descoberta de Web 

Services utiliza o protocolo UDDI (Universal Description, Discovery and Integration), 

protocolo desenvolvido para a organização e registo de Web Services. A figura 4.7, representa 

a chamada de serviços por parte de um cliente, a publicação e pesquisa do Web Service [52]. 
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Figura 4.7 - Representação de um Web Service 

 

 

4.4 Realização de testes de Software 

 

A realização de testes rigorosos e a sua documentação ao longo de todo o processo, 

auxiliam na redução do risco de ocorrência de problemas na fase de produção do software em 

desenvolvimento. Através da detecção dos defeitos e a sua subsequente correcção, garantimos 

uma melhoria global da qualidade do sistema de informação em desenvolvimento. 

Com o auxílio dos testes, é possível medir a qualidade de um sistema de informação 

(software) em termos de defeitos encontrados, tanto nas características como nos requisitos 

funcionais e não funcionais do SI. Os testes por si só não provocam melhoramentos na 

qualidade do software, mas permitem-nos medir a qualidade do software e a identificação dos 

elementos do sistema que podem ser modificados para melhorar a qualidade. Os testes podem 

dar-nos a confiança da qualidade de um software, dependendo do número de defeitos 

encontrados. 

A realização de testes de software não se baseia unicamente na execução de um 

conjunto de testes, i.e. execução da aplicação, as actividades de testes existem antes e depois 

da acção de execução de testes. Os testes de software, incluem actividades como o 

planeamento e controlo, a escolha das condições de teste, o desenho dos casos de testes, a 

verificação de resultados, a avaliação dos critérios de saída, a criação de relatórios do 

processo de testes e sistemas a serem testados e termina com a finalização do processo. 
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A realização de testes deve acompanhar todo o processo do ciclo de vida do software, 

adaptando-se a cada uma das fases, criando desta forma o paralelismo da tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 - Paralelismo do ciclo de vida e nível de teste 

Nível de desenvolvimento Nível de teste 

Especificação problema, documentação de 

requisitos 
Testes de aceitação 

Análise Testes de sistema 

Arquitectura (Design) Testes de integração 

Codificação Teste de componentes 

 

A introdução de testes logo no início do ciclo de vida do SI, pode ajudar a prevenir a 

introdução de defeitos no software. Permitindo desta forma a detecção do erro na sua fase 

inicial e prevenir que este se propague ao longo do ciclo de vida do software, reduzindo 

substancialmente o custo associado à correcção do erro que originou o defeito detectado. A 

revisão documental pode, igualmente, auxiliar na prevenção do surgimento de erros, como por 

exemplo, a detecção de erros no documento de requisitos, o erro pode ser corrigido antes 

mesmo de chegar à fase de desenvolvimento. 

Os testes podem ser realizados com quatro objectivos fundamentais, a detecção de 

defeitos, ganhar confiança quanto ao nível de qualidade pretendido, providenciar informação 

do sistema e por último, prevenir os defeitos. 

A realização de testes deve obedecer a um conjunto de princípios, os quais devem ser 

interpretados como linhas de orientação comuns para a realização de testes[53]: 

1. Os testes demonstram a presença de defeitos mas não conseguem provar a 

inexistência de defeitos; 

2. Os testes exaustivos são impossíveis, a realização de testes a tudo (todas as 

combinações de dados de entrada e pré-condições) não é praticável à excepção 

de casos triviais; 

3. Os testes devem iniciar-se o mais cedo possível no ciclo de vida do software; 
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4. Princípio de Pareto: 80% dos defeitos encontram-se em 20% do código 

desenvolvido; 

5. Paradoxo do pesticida: se o mesmo teste for repetido vezes seguidas, o mesmo 

conjunto de casos de teste deixa de detectar novos defeitos. Os casos de teste 

necessitam de ser regularmente revistos e reajustados; 

6. Os testes dependem do contexto em que se inserem; 

7. Falácia da ausência de erros: não faz sentido detectar e corrigir defeitos, se o 

sistema construído não satisfaz as necessidades e expectativas dos utilizadores, 

não sendo praticável a sua utilização. 

 

Tendo em consideração o contexto em que se insere o módulo e o modelo de 

desenvolvimento de software aplicado, optamos pela utilização do modelo de testes 

interactivo e incremental de desenvolvimento. Este modelo compreende um processo de 

estabilização de requisitos, desenho, construção e teste de sistemas, feito através de pequenas 

séries de ciclos de desenvolvimento. Os testes de software aplicados neste módulo seguiram a 

abordagem do modelo recursivo paralelo, um modelo muito utilizado nos ciclos de vida 

orientados a objectos. Grady Booch aborda este modelo da seguinte forma:  

- Analisa um pouco; 

- Desenha um pouco; 

- Implementa um pouco; 

- Testa um pouco. 

Em vez de realizar toda a análise, seguido de todo o desenho, esta abordagem sugere 

que se faça uma análise onde é apropriado, um desenho onde é apropriado, etc. Ao contrário 

de outros modelos, este não surgiu de uma abordagem teórica, mas sim da sua utilização 

prática, através da experiência cognitiva de utilizadores que tentaram aplicar o modo de 

reflexão orientado a objectos em projectos reais. 

Em projectos de grande dimensão, ou projectos em que existe uma certa indefinição 

no que diz respeito às necessidades do cliente, deparamo-nos com requisitos contendo 

diferentes níveis de abstracção, alguns requisitos de alto nível e outros com grande nível de 

detalhe. Isto leva a que a definição de muitos dos requisitos seja adiada para uma fase mais 
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tardia do projecto. Do mesmo modo, algumas concepções, implementações e testes devem 

igualmente ser faseadas. Para a boa implementação deste modelo são sugeridos os seguintes 

cuidados [54]: 

• Perante toda a informação disponível é necessário examinar com cuidado quais as 

decisões que podem ser deixadas para mais tarde; 

• As interfaces do sistema e componentes devem ser bem definidas e mantidas 

constantes ao longo do projecto; 

• As componentes do sistema devem ser acopláveis e altamente coesas; 

• A verificação do software e a garantia da qualidade deve estar sempre presente em 

todo o processo. 

 

Durante o processo de desenvolvimento e testes, levantaram-se algumas dificuldades 

relativamente à ausência de independência entre o programador e a equipa de testes, dado 

tratar-se da mesma pessoa. De forma a superar esta dificuldade e garantir a qualidade do 

produto final, optamos pela abordagem da realização de testes de aceitação, realização de 

"Beta Testing". 

Esta abordagem permite-nos obter um retorno dos utilizadores finais, antes de colocar 

o sistema em produção. Os testes finais são realizados pelos próprios utilizadores finais no 

seu local de trabalho. A realização destes testes de aceitação são uma forma de envolver os 

utilizadores do sistema no processo de desenvolvimento, convidando-os para a verificação da 

interacção e usabilidade, para a detecção de defeitos e melhorias a introduzir no sistema. 

Consegue-se desta forma a certificação de que se vai de encontro com as necessidades do 

cliente. 

Para a realização dos testes de software nas características e requisitos não funcionais, 

foram estudados um conjunto de testes a serem aplicados ao sistema, como por exemplo testes 

de performance, de carga, de esforço, usabilidade, manutenção, fiabilidade e portabilidade. 
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Neste capítulo é realizada uma apresentação da versão 1.0 do módulo desenvolvido, 

versão que se encontra, à data, instalada e em uso no SI da UP. Será representado o modo de 

interacção dos utilizadores com cada uma das funcionalidades do módulo e a forma como 

cada um dos requisitos, funcionais e não funcionais, foram implementadas com sucesso. 

 

5.1 Normas e convenções 

Durante o ciclo de vida de desenvolvimento do software, recorremos a um conjunto de 

técnicas e modelos que nos auxiliaram em cada uma das fases. Para o planeamento das tarefas 

recorremos aos modelos de engenharia de software, o ciclo de vida clássico do software e o de 

prototipagem evolutiva. No desenho do código, empregámos a arquitectura padrão MVC e as 

diversas tecnologias indicadas na secção 4.3, que nos permitiram dar resposta aos requisitos 

identificados e obter a aceitação por parte dos utilizadores do módulo. 

 

Codificação PL/SQL 

A principal linguagem de programação empregue no desenvolvimento do módulo, 

dada a necessidade de integração e interacção com o actual SI, foi o PL/SQL da Oracle. Como 

indicado na secção 4.3 trata-se de uma linguagem procedimental, organizada sobre a forma de 

packages, e armazenados no próprio servidor de base de dados Oracle. De forma a distinguir 

cada uma das camadas do padrão MVC, foram criados 3 packages, com os sufixos ‘model’ 

para a camada de modelação, ‘view’ para a camada de visualização e ‘geral’ para a camada de 

controlo, por cada pacote principal identificado nos casos de uso e mais um conjunto de 2 

pacotes para utilitários comuns a todo o SI. Na tabela 5.1 é possível visualizar os packages 

criados e de que forma estes se interligam no SI. 
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Tabela 5.1 - Packages implementados e modo de interligação 

Pacote Packages 

Gestão de Dados Gerais e Órgãos Sociais GPS_PARTICIPADA_GERAL  

GPS_PARTICIPADA_MODEL  

GPS_PARTICIPADA_VIEW 

Gestão de Eventos e Pedidos GPS_EVENTOS_GERAL  

GPS_EVENTOS_MODEL  

GPS_EVENTOS_VIEW 

Acompanhamento e Indicadores das 
Participadas 

GPS_INDICADORES_GERAL  

GPS_INDICADORES_MODEL  

GPS_INDICADORES_VIEW 

Utilitários GPS_UTIL_GERAL  

GPS_UTIL_VIEW 

 

Seguindo o paradigma MVC, todos os pedidos são atendidos pelo package com o 

sufixo ‘geral’, o qual é responsável pela verificação das permissões de acesso e de invocar o 

package com o sufixo ‘model’, para carregamento dos objectos os quais são enviados por sua 

vez para o package com o sufixo ‘view’, responsável pela criação da interface gráfica. 

Como normas de nomenclatura para os procedimentos/funções, foram seguidas as 

seguintes regras: 

• Prefixos das funções:  

 get_: retorna um objecto; 

 set_: define o valor de um objecto; 

 add_: adiciona um objecto à colecção; 

 has_: indica se existe um determinado objecto; 

 is_ : indica se uma determinada condição é verdadeira. 

• Sufixos dos procedimentos: 

 _list: páginas com listagens (resultados de pesquisa); 

 _view: páginas de visualização de registos individuais; 

 _edit: páginas de formulários de edição de dados; 

 _new: páginas de formulários de inserção de dados; 

 _save: páginas de submissão de formulários para a inserção e actualização de 
dados; 

 _del: procedimentos de remoção de dados. 
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Para a definição de variáveis foram seguidas as seguintes nomenclaturas: 

• Para o prefixo de tipo: 

 Parâmetros:  p; 

 Variáveis locais:  l; 

 Variáveis globais:  g; 

 Variáveis de ciclo: f. 

 

• Para o prefixo de conteúdo: 

 const_ - constante 

 c_ - cursor 

 v_ - varchar2  

 i_ - pls_integer 

 n_ - number 

 d_ - date 

 b_ - boolean 

 rt_ - %rowtype 

 ct_ - %type (column type) 

 tbl_ - tabelas virtuais 

 arr_ - array 

 rec_ - records 

 bl_ - blob 

 cl_ - clob 

 

É possível visualizar a especificação dos packages criados no anexo D. 

Persistência de dados 

A base de dados relacional da Oracle, versão 10g, é o principal mecanismo utilizado 

para garantir a persistência de dados do SI, este módulo segue os mesmos princípios. Foram 

criadas no total 22 tabelas para o registo dos dados relativos a este módulo, todas elas 

iniciadas com o prefixo ‘GPS’. 

No modelo de dados, optou-se pela utilização do modelo objecto-relacional e, em 

particular, das novas estruturas das tabelas aninhadas e da definição de tipos pelo 
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programador. Estas extensões ao modelo relacional básico foram introduzidas na versão 8i da 

Oracle e estão orientadas ao armazenamento de objectos. São conceitos novos, que se 

demonstraram bastante versáteis, eficientes, robustos e práticos dada a abordagem de 

orientação por objectos implementada neste módulo. Este modelo estendido veio dar resposta 

a uma das principais críticas colocadas pelos programadores que seguem uma abordagem 

orientada aos objectos. É bastante comum lerem-se mensagens como: “não faz sentido 

desmantelar o carro todas as vezes que terminamos de o conduzir e voltar a reconstrui-lo de 

cada vez que o queremos conduzir. Ou seja, não faz sentido ter que serializar os objectos para 

realizar o armazenamento na base de dados e sempre que precisamos de utilizar a informação 

ter que voltar a agregar os dados. O modelo objecto-relacional veio permitir a possibilidade de 

armazenar e ler directamente da base de dados os objectos de acordo com a estrutura definida 

pelo programador, permitindo desta forma a existência de objectos complexos na BD. 

 

5.2 Arquitectura da Solução 

O actual sistema de informação é composto por um total de 62 módulos, 

desenvolvidos sobre a mesma plataforma tecnológica e integrados entre si, no anexo E é 

possível consultar os módulos que compõe o SI. 

Todos os módulos implementados fazem uso do módulo ‘Base’, responsável pela 

estrutura núcleo do SI, como por exemplo, a autenticação, verificação das permissões de 

acesso, criação de logs, folhas de estilo, desenho de interface, páginas de ajuda, etc.. 

Na figura 5.1 é possível visualizar uma representação simplificada do diagrama de 

pacotes do módulo ‘GPS’, que ilustra a arquitectura e a interacção existente com outros 

módulos do SI. 
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SI

GPS

+ GPS_PARTICIPADA_GERAL

# GPS_PARTICIPADA_VIEW # GPS_PARTICIPADA_MODEL

+ GPS_EVENTOS_GERAL

# GPS_EVENTOS_VIEW # GPS_EVENTOS_MODEL

+ GPS_INDICADORES_GERAL

# GPS_INDICADORES_VIEW # GPS_INDICADORES_MODEL

+ GPS_UTIL_GERAL

# GPS_UTIL_VIEW

BASE Instituições 
Externas

...

 

Figura 5.1 - Diagrama de pacotes do módulo GPS 

No módulo ‘GPS’, cada pacote encontra-se dividido em 3 camadas, modelação, 

visualização e controlo, seguindo uma arquitectura MVC. De acordo com esta arquitectura o 

utilizador interage unicamente com a camada de controlo, sufixo “geral”, esta camada 

interage directamente com a camada de visualização e modelação, as camadas de visualização 

e modelação não comunicam entre si. 

Este módulo interage com o módulo ‘Base’, núcleo do SI e de ‘Instituições Externas’, 

responsável pela gestão dos registos e relações institucionais entre a escola e instituições 

externas. Inicialmente foi planeado o modulo interagir com o de ‘Gestão documental’ do SI, 

mas à data de desenvolvimento, esse módulo ainda não se encontrava terminado, tendo sido 

necessário o desenvolvimento de um conjunto de funcionalidades básicas de gestão 

documental, encontrando-se igualmente preparado para interagir com o módulo de ‘Gestão 

documental’ quando este se encontrar terminado. 
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5.3 Modelo de dados 

O modelo de dados foi construído utilizando a ferramenta Oracle Designer da Oracle, 

e implementado sobre a base de dados do SI, Oracle Database 10g, foram implementados 

num total de 22 tabelas e 2 nested tables. Em todas as tabelas do módulo foram atribuídas um 

prefixo ‘GPS’. 

Na figura 5.1, é possível visualizar o modelo relacional do pacote ‘Gestão de dados 

gerais e órgãos sociais’. 

 

Figura 5.2 - Modelo relacional do pacote ‘Gestão de dados gerais e órgãos sociais’ 
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Este pacote encontra-se interligado com o módulo de ‘Gestão de colaboração com 

Instituições externas’ através da tabela ‘Instituições’, este módulo permite a gestão dos 

registos e relações institucionais entre a escola e instituições externas em áreas específicas de 

colaboração [55]. Uma vez que as entidades participadas da UP e as diferentes entidades 

detentoras do restante capital das participadas, se enquadram no conceito de instituições 

externas, a prossecução do requisito não funcional de desenvolver um SI integrado levou a 

que o módulo desenvolvido integrasse na sua estrutura e utilizasse como complemento o 

módulo de gestão de entidades externas do SI. Esta integração permitiu um enriquecimento e 

contributo com novos dados, reutilizando, rentabilizando e dinamizando um módulo já 

existente. Na tabela 5.2 é possível identificar as tabelas utilizadas neste pacote e a informação 

contida em cada uma delas. 

Tabela 5.2 - Tabelas utilizadas no pacote ‘Gestão de dados gerais e órgãos sociais’ e uma breve 

descrição da informação contida. 

Tabela Descrição 

GPS_PARAM_PARTICIPADAS Contém as diferentes categorias de participadas e informação 

específica de cada categoria. 

GPS_PARAM_CARGOS Contém os diferentes cargos dos órgãos sociais e informação 

específica de cada cargo. 

GPS_PARAM_TIPOS_ORGAO Contém os diferentes tipos de órgãos sociais e informação específica 

de cada tipo. 

GPS_PARAM_CLASS_DOC Contém as diversas classificações de documentos existentes. 

GPS_PARTICIPADAS Permite armazenar as entidades participadas da instituição. 

GPS_PARTICIPACAO Armazena as participações sociais das entidades participadas. 

GPS_ORGAO_COMPOSICAO Guarda as composições dos órgãos sociais das participadas e as suas 

variações ao longo do tempo 

GPS_DOCUMENTOS Guarda os documentos digitalizados das participadas 

INSTITUICOES Tabela do módulo de Instituições externas, permite a interligação dos 

módulos. 

 

A figura 5.2 representa o modelo relacional do pacote ‘Gestão de eventos e pedidos’. 
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Figura 5.3 - Modelo relacional do pacote ‘Gestão de eventos e pedidos’ 

O modelo de dados deste pacote é um objecto relacional pois faz uso de uma nova 

estrutura, a Nested Table, descrita como tabela que contem colunas que são elas próprias 

tabelas. A tabela ‘GPS_Eventos’ contem as colunas ‘Documentos’ e ‘Envolvidos’, que 

armazenam tipos de objectos complexos, respectivamente GPS_DOCS_LIST e 

GPS_ENVOLVIDOS_LIST. Esta decisão permitiu reduzir a complexidade do modelo 

relacional e facilitar a orientação da codificação para os objectos. Na tabela 5.3 é possível 

identificar as tabelas utilizadas neste pacote e a informação contida em cada uma delas. 

Tabela 5.3 - Tabelas utilizadas no pacote ‘Gestão de eventos e pedidos’ e uma breve descrição da 

informação contida. 

Tabela Descrição 

GPS_PARAM_PEDIDOS Contém os diferentes tipos de pedidos que podem ser colocados pelos 

utilizadores das participadas e informação específica de cada tipo. 

GPS_PARAM_EVENTOS Contém os diferentes tipos de eventos que podem ser associados às participadas 

e informação específica de cada tipo. 
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Tabela Descrição 

GPS_PEDIDOS Retém todos os pedidos colocados pelos utilizadores das participadas à UP. 

GPS_RESPOSTAS Contem todas as respostas inseridas aos pedidos colocados. 

GPS_EVENTOS Permite armazenar todos os eventos das participadas, as pessoas nelas 

envolvidas e os documentos que os acompanham. 

 

A figura 5.3, descreve o modelo relacional do pacote ‘Acompanhamento e indicadores 

das participadas’. 

 

 

 

Figura 5.4 - Modelo relacional do pacote ‘Acompanhamento e indicadores das participadas’. 
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Na tabela 5.4 é possível identificar as tabelas utilizadas neste pacote e a informação 

contida em cada uma delas. 

Tabela 5.4 - Tabelas utilizadas no pacote ‘Acompanhamento e indicadores das participadas’ e uma 

breve descrição da informação contida. 

Tabela Descrição 

GPS_PARAM_DOC_OFICIAIS Contém todos os documentos oficiais que devem ser entregues 

periodicamente pelas participadas, indicando a periodicidade das mesmas. 

GPS_PARAM_TP_DOC_PART Identifica os documentos oficiais que cada uma das participadas tem 

obrigação de entregar. 

GPS_DOCS_OFICIAIS Regista os documentos oficiais entregues por cada participada e 

respectivas datas. 

GPS_BENS Contém os bens das participadas. 

GPS_BENS_VALORES Regista o valor monetário dos bens ao longo do tempo. 

GPS_CONTAS Contém as contas de integração. 

GPS_CONTAS_SALDOS Regista o saldo das contas ao longo do tempo. 

GPS_INDICADORES Regista o resultado obtido em cada um dos indicadores pelas participadas. 

 

5.4 Desenvolvimento da Interface 

A interacção do utilizador para com o módulo é realizada maioritariamente por uma 

interface via Web, através de um navegador de Internet. 

O desenvolvimento de interfaces para utilização via navegador de Internet, requer 

alguns cuidados especiais relativo aos tempos de resposta do servidor, compatibilidade entre 

os diferentes navegadores, limitações adjacentes à própria tecnologia, regras de acessibilidade 

W3C, preocupação de um interface afável, intuitivo, de fácil utilização e rápido para o 

utilizador. 

O módulo permite igualmente a exportação de dados para o formato Microsoft Excel e 

Acrobat Reader, dois formatos muito empregues pelos utilizadores, que se encontram 

familiarizados com estas ferramentas. 
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Este módulo contem um mecanismo para a sincronização unilateral de dados de 

agenda com equipamentos PDA, também no desenvolvimento da interface desta ferramenta a 

preocupação por uma interface simples, rápida de usar, intuitiva, limpa e afável esteve sempre 

presente. 

 

Geração automática de exportações 

Outro propósito deste projecto foi fomentar a reutilização do código XHTML gerado 

na apresentação da interface, para a geração automática de exportações em diferentes 

formatos. A título de exemplo foi desenvolvido um mecanismo que, a partir do XHTML da 

página, gera o mesmo conteúdo em formato Microsoft Excel (XLS) e Acrobat Reader (PDF), 

dois formatos de ficheiro estandardizados e largamente divulgados. 

Para a exportação no formato em Excel, foi desenvolvida uma classe Java, que foi 

embebida directamente na base de dados, com o propósito de realizar um parser do XHTML 

com uma XSL armazenada na própria base de dados. O resultado é um ficheiro XML 

estruturado de acordo com as regras definidas para as folhas de cálculo em XML. A classe 

Java é composta por 3 funções públicas que diferem unicamente pelo tipo de parâmetros de 

entrada. Todas elas, por sua vez, invocam uma função privada responsável pela realização de 

todo o processo, todas retornam um BLOB composto pelo XML transformado. O primeiro 

parâmetro das funções corresponde aos dados XHTML, que podem ser passados indicando o 

endereço URL ou pela passagem directa por intermédio de um CLOB. O segundo parâmetro 

corresponde aos dados do XSL, que pode ser passado indicando o caminho físico do ficheiro 

no servidor ou directamente através de um CLOB. O terceiro parâmetro corresponde ao 

BLOB para o qual será enviado o XML transformado.  

Trata-se de um processo simples e bastante versátil que permite a transformação de 

documentos estruturados (XML) por intermédio de uma folha de estilos (XSL). É possível 

consultar o código da classe Java e do XSL no anexo F. 

Para a exportação em formato PDF, recorreu-se novamente a uma classe Java, mas 

desta vez executada a partir do sistema operativo (SO) e a um conjunto de bibliotecas com 

destaque para a ‘CSSToXSLFO’, desenvolvida pela empresa RE, uma empresa que se dedica 

ao desenvolvimento de software livre. Esta biblioteca agiliza o processo de transformação dos 

dados no formato XHTML para XSL-FO, e através da aplicação de um agente FOP (neste 
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caso utilizamos o FOP da Apache), conseguimos obter um ficheiro final em PDF, PS, PCL, 

AFP, XML, Print, AWT, PNG, RTF ou TXT.  

A classe Java desenvolvida, que interliga todo este processo, é constituída por uma 

função pública estática que recebe como parâmetros o endereço URL onde pode obter o 

XHTML, a orientação da página que pretendemos, as margens esquerda, direita, superior e 

inferior, o tamanho da letra a utilizar por defeito, a possibilidade de definir a palavra passe de 

utilizador e a palavra passe do proprietário e permite definir as propriedades de restrição do 

ficheiro (impressão, cópia ou extracção de conteúdo, edição de conteúdo e edição de 

anotações). É possível consultar o código da classe Java no anexo G. 

Na figura 5.4 é apresentado, uma captura de ecrã de uma listagem das participações da 

UP, retirada a partir de um navegador de Internet. A figura 5.5 é resultado da transformação 

da página de XHTML da figura 5.4 para um ficheiro em Microsoft Excel. 

 

 

Figura 5.5 - Listagem de todas as participadas no formato XHTML 
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Figura 5.6 - Listagem de todas as participadas em formato Microsoft Excel 

 

A figura 5.6 é o resultado da transformação da página de XHTML da figura 5.4 para 

um ficheiro em Acrobat Reader. 
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Figura 5.7 - Listagem de todas as participadas em formato Acrobat Reader 

A grande vantagem deste mecanismo é a possibilidade de reutilizar o código 

responsável pela geração da página XHTML e transformá-lo em diferentes formatos de saída. 

Interface mais afável 

Com o objectivo de implementar uma interface mais afável para o utilizador, recorreu-

se à metodologia de desenvolvimento AJAX. Esta metodologia foi empregue na inserção e 

alteração dos elementos envolvidas nos eventos. Pretendia-se uma interface simples, com 

resposta imediata, onde o utilizador fosse capaz de efectuar pesquisas através do nome sobre 

todas as contas de utilizadores existentes no SIGARRA e, com um simples pressionar de 

botão do rato, adicionar ou remover elementos de um evento, sem necessitar de navegar para 

fora da página do evento. 

Para que esta interacção fosse possível, foi necessário recorrer a solicitações 

assíncronas de informação. O processo é desencadeado com o preenchimento, por parte do 

utilizador, de parte do nome do elemento que pretende adicionar. Ao pressionar o botão 

‘Pesquisar’ despoleta uma chamada a um comando Javascrit que é responsável pela 

comunicação assíncrona com o servidor utilizando XMLHttpRequest, o servidor recebe como 
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parâmetro o valor inserido na caixa de texto pelo utilizador e efectua a pesquisa na BD por 

contas de utilizadores com partes do nome iguais ao valor inserido. O servidor devolve essa 

informação para o navegador do utilizador, que após recepção da informação, actualiza o 

segmento da página reservada para os resultados da pesquisa. A figura 5.7 é uma captura de 

ecrã do momento de submissão de um pedido de pesquisa pelo valor ‘Ricardo jorge p’ ao 

servidor. 

 

 

Figura 5.8 - Submissão do pedido de pesquisa do nome do elemento 

A figura 5.8 corresponde a uma captura de ecrã após a boa recepção pelo navegador da 

informação do servidor e actualização do segmento da página reservado para esse efeito, que 

se encontra imediatamente abaixo da caixa de texto e do botão de ‘Pesquisar’. 

 

Figura 5.9 - Apresentação do resultado da pesquisa pelo nome do elemento 

De forma a auxiliar o utilizador a identificar cada um dos elementos, resultantes da 

pesquisa, quando o cursor do rato é sobreposto ao nome do elemento, é efectuado um pedido 

ao servidor da fotografia do elemento e é apresentada do lado direito do resultado da pesquisa. 

Foi estipulado um número máximo de resultados apresentados ao utilizador após realização 

de uma pesquisa, de forma a garantir os níveis de performance desejados. Se o número total 
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de resultados ultrapassar o valor máximo definido, no local reservado para apresentação dos 

resultados, surge uma mensagem ao utilizador para restringir os critérios de pesquisa. 

Na zona dos resultados, a seguir ao nome do utilizador encontra-se um ícone (sinal +), 

ao pressionar sobre este é despoletada uma nova chamada Javascript, com vista a adicionar 

esse elemento ao evento. A acção de adicionar, envia o número mecanográfico para o 

servidor, este actualiza a informação do evento e retorna a nova lista de elementos envolvidos 

para o navegador do cliente, que de seguida actualiza o segmento da página que contém os 

elementos do evento (área que se encontra por cima da caixa de texto). 

Na zona dos elementos adicionados, a seguir ao nome, temos um ícone (símbolo de 

uma borracha) que permite remover o elemento do evento. Ao pressioná-lo é realizada uma 

nova chamada ao servidor, actualizada a colecção de elementos do objecto evento e enviada 

uma resposta ao navegador que actualiza a lista de envolvidos. O mecanismo de apresentação 

da fotografia dos elementos foi reutilizado na listagem dos envolvidos, surgindo neste caso do 

lado direito da listagem. Tudo isto sem necessidade de recarregar complemente a página em 

causa. 

A introdução deste conjunto de tecnologias permitiu criar uma interface afável, de 

simples e rápida utilização, que foi muito bem recebida pelo cliente.  

Dispositivos móveis 

Uma das funcionalidades implementadas por este módulo foi a possibilidade de 

agendar eventos/compromissos com um conjunto de utilizadores do SIGARRA, tendo em 

consideração o elevado número de pessoas que neste momento já recorrem a dispositivos 

electrónicos, como por exemplo, as agendas electrónicas e os PDAs, para organizar a sua 

agenda pessoal e serem alertados dos compromissos. A implementação de um mecanismo 

capaz de sincronizar os eventos do módulo com os dispositivos móveis seria um factor 

impulsionador da utilização desta funcionalidade. 

Esta situação levantou dois novos desafios: um é o desenvolvimento de uma aplicação 

para PDA e o segundo a sincronização de dados com uma plataforma desenvolvida sobre uma 

base de dados Oracle. 

Para o desenvolvimento da aplicação foi utilizado o IDE Visual Studio 2008, a 

linguagem de programação C#, as bibliotecas da .NET Compact Framework 6.0, com especial 
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destaque para a biblioteca ‘Microsoft.WindowsMobile.PocketOutlook’, que auxilia na 

interacção com os componentes do Pocket Outlook do equipamento.  

Para estabelecer a comunicação entre estas duas plataformas, desenvolvidas em 

diferentes tecnologias, e que se encontram fisicamente separadas, recorremos à utilização de 

um Web Service. 

A aplicação do PDA, é composta por um formulário onde o utilizador insere os dados 

de autenticação do SIGARRA e o período que pretende sincronizar. A figura 5.9 é uma 

captura da aplicação em funcionamento. 

 

Figura 5.10 - Captura de ecrã da aplicação de sincronização de compromissos do PDA 

O utilizador, ao pressionar o botão ‘Actualizar’, está a submeter os seus dados de 

autenticação e o período que pretende sincronizar ao Web Service, implementado no módulo. 

O Web Service é responsável pela verificação dos aspectos de segurança da comunicação de 

dados, os dados de autenticação do utilizador podem ser enviados de forma encriptado para o 

servidor. O Web Service fica responsável pela verificação da autenticidade do utilizador, se se 

tratar de um utilizador válido, retorna um ficheiro XML com toda a informação relativa aos 

eventos que vão ocorrer no período indicado, em que o utilizador foi adicionado à lista dos 

envolvidos. Na figura 5.10 temos a representação gráfica do XMLSchema de validação do 

XML. 
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Figura 5.11 - Representação do XMLSchema de validação do XML de eventos 

A aplicação verifica através do cabeçalho, se a autenticação ocorreu com sucesso e 

informa o utilizador. Se a autenticação for realizada com sucesso, a aplicação sincroniza, 

actualmente de forma unidireccional, do SIGARRA para o PDA, os compromissos marcados 

com a categoria ‘UP’ no equipamento, dentro do período indicado, e no final informa o total 

de compromissos sincronizados. Se os dados de autenticação inseridos não forem válidos, o 

utilizador é alertado e não se realiza a sincronização. É possível consultar o código da 

aplicação e o XSD no anexo H. 

  

5.5 Interacção dos utilizadores  

 

Foram geradas, no total, 68 páginas no SIGARRA, para a interacção de todas as 

funcionalidades do módulo e foram atribuídas as respectivas restrições de acesso. A figura 

5.11, representa as interacções do utilizador para com o pacote ‘Gestão de dados gerais e 

órgãos sociais’. 
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Figura 5.12 - Interacção do utilizador no pacote ‘Gestão de dados gerais e órgãos sociais’. 

A página de entrada Gestão de Participações Sociais, lista todos os tipos de 

participações sociais existentes, permite realizar uma pesquisa pelo nome/sigla da entidade e 

permite navegar para as seguintes páginas: 
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• Listagem de Todas as Participadas; 

• Resultado da Pesquisa 

• Lista das Participadas da Categoria Seleccionada; 

• Inserir nova Participada. 

A página de Listagem de Todas as Participadas, lista todas as entidades participadas 

da UP, permite exportar a listagem para o formato Excel e PDF e navegar para a área privada 

da participada escolhida. 

Resultado da pesquisa, lista todas as entidades participadas que contêm no seu nome 

ou sigla o texto inserido na caixa de pesquisa. A partir desta página é possível navegar para a 

área privada da participada seleccionada. 

Lista das Participadas da Categoria Seleccionada, lista todas as entidades 

participadas da UP pertencentes à categoria escolhida pelo utilizador. Permite navegar para a 

área privada da participada escolhida. 

Inserir nova Participada, permite inserir uma nova entidade participada. 

Área Privada da Participada, apresenta um resumo da informação existente da 

entidade participada. Permite navegar para as seguintes páginas: 

• Detalhe da Participada; 

• Edição dos Dados da Participada; 

• Listagem das Participações Sociais; 

• Listagem dos Órgãos Sociais; 

• Listagem de Documentos da Participada. 

Detalhe da Participada, apresenta todos os dados da entidade. 

Edição dos Dados da Participada, permite editar os dados da entidade. 

Listagem das Participações Sociais, lista todas as entidades com participações sociais 

da entidade participada, a sua percentagem e valor, desde a sua constituição. A partir desta 

página é possível navegar para: 

• Detalhe da entidade participante; 

• Inserir Participação; 
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• Detalhe da Participação; 

• Editar Participação. 

 

Listagem dos Órgãos Sociais, lista todos os órgãos constituintes da participada, os 

vigentes e anteriores. Permite navegar para as páginas de inserção e edição de órgãos sociais. 

Listagem de Documentos da Participada, permite listar todos os documentos 

associados à entidade participada. Permite navegar para as páginas de inserção e edição de 

documentos e metadata. 

Detalhe da entidade participante, apresenta informação relativa à entidade 

participante. 

Inserir Participação, permite inserir uma nova participação social na entidade 

participada. 

Detalhe da Participação, apresenta informação da entidade participadora, 

percentagem e valor. 

Editar Participação, permite editar os dados da participação social. 

 

A figura 5.12, representa o diagrama de interacção do pacote ‘Gestão de Eventos e 

Pedidos’. 
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Figura 5.13 - Interacção do utilizador no pacote ‘Gestão de Eventos e Pedidos’. 

A página de entrada corresponde à Área Privada da Participada, nesta página é 

possível navegar para: 
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• Visualização de Eventos; 

• Sincronização de Dados; 

• Lista de Pedidos. 

Visualização de Eventos, apresenta sobre o formato de agenda, todos os eventos e 

compromissos da entidade participada, permite especificar o período visível na página. A 

partir desta página é possível navegar para: 

• Detalhe do evento; 

• Inserir Evento; 

• Editar Evento. 

Sincronização de Dados, serviço Web disponibilizado para a sincronização com 

equipamentos móveis. 

Lista de Pedidos, listagem de pedidos colocados pela entidade à UP. Nesta página 

temos acesso: 

• Inserção e Edição de Pedidos; 

• Visualização de Detalhe e Respostas. 

Detalhe do evento, nesta página é possível visualizar os detalhes do 

evento/compromisso e inserir/editar documentos associados. 

Inserir Evento, permite inserir novo evento/compromisso e especificar as pessoas 

envolvidas. 

Editar Evento, permite alterar os dados do evento/compromisso, alterar as pessoas 

envolvidas e complementar a informação do evento ao longo do tempo. 

Inserção e Edição de Pedidos, permite inserir e editar pedidos existentes da 

participada à instituição. Os pedidos encontram-se categorizados de forma a ser notificada a 

pessoa responsável por cada pedido. 

Visualização de Detalhe e Respostas, apresenta os detalhes do pedido, as diversas 

respostas que o pedido obteve e permite navegar para a inserção e edição das respostas. 
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A figura 5.13, representa as interacções do utilizador com o pacote ‘Acompanhamento 

e indicadores das participadas’. 

 

 

Figura 5.14 - Interacção do utilizador no pacote ‘Acompanhamento e indicadores das participadas’. 

A página de entrada corresponde à Área Privada da Participada. Nesta página é 

possível navegar para: 

• Listagem de Bens; 

• Documentos Parametrizados; 

• Listagem dos documentos oficiais. 
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Listagem de Bens, nesta página é possível visualizar os bens pertencentes à entidade 

participada, como por exemplo, bens móveis, imóveis e biológicos. A partir desta página, é 

possível navegar para a inserção de um novo bem, a edição dos dados existentes e a 

introdução/actualização dos valores de mercado ao longo da existência do bem. 

Documentos Parametrizados, nesta página pode-se visualizar os documentos de 

entrega periódica que a entidade participada deve entregar à UP. Permite navegar para a 

página de associação de documentos periódicos à participada. Esta parametrização permite 

alertar os serviços da falta/atraso de entrega de algum dos documentos previstos. 

Listagem dos documentos oficiais, lista todos os documentos oficiais entregues pela 

entidade participada. A partir desta página, é possível inserir, eliminar e editar os documentos 

oficiais submetidos e respectiva metadata. 

 

5.6 Teste de Software 

A certificação da qualidade do software desenvolvido foi obtido seguindo a 

metodologia de testes descrita na secção 4.4. Os teste serviram fundamentalmente para 

alcançar quatro objectivos fundamentais, a detecção de defeitos, ganhar confiança quanto ao 

nível de qualidade pretendido, providenciar informação do sistema e por último prevenir os 

defeitos. 

A realização de testes, acompanhou todo o processo do ciclo de vida do software, 

seguindo, as linhas de orientação descritas na secção, o modelo recursivo paralelo e os testes 

de aceitação, a realização do “Beta Testing”, que se demonstraram bastante úteis e essenciais 

para atingir os níveis de qualidade final desejados. A combinação destas metodologias com 

testes de performance, de carga, esforço, usabilidade, manutenção, fiabilidade e portabilidade, 

permitiram-nos alcançar e assegurar uma solução que satisfaz as necessidades explícitas e 

implícitas dos utilizadores, com funcionalidades atractivas. 
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Capítulo 6 Avaliação e Conclusões 

Neste capítulo apresenta-se a avaliação do sistema em termos de valor e benefício, 

sintetizando-se as principais conclusões. Apresentam-se também as principais limitações do 

módulo desenvolvido assim como algumas sugestões para trabalhos futuros. 

 

6.1 Primeira avaliação do módulo  

O módulo desenvolvido constitui uma solução de repositório de conhecimento, 

desenvolvido de acordo com as necessidades do sector, estruturado para uma fácil utilização e 

rápido acesso, onde o desenvolvimento, colocação e leitura de conteúdos segue as regras 

estratégicas da organização. 

Este módulo possibilitou o emprego no SI de novas tecnologias, a implementação de 

uma solução desenvolvida por camadas, seguindo uma arquitectura MVC e uma diferente 

metodologia de abordagem aos problemas, resultando num guia prático para futuros 

desenvolvimentos. 

Pode-se concluir, após análise da solução desenvolvida, da realização dos testes de 

aceitação por parte dos utilizadores finais e da solução que se encontra em utilização, que os 

objectivos listados na secção 1.2 foram totalmente cumpridos assim como os requisitos 

identificados na secção 3.2. O módulo encontra-se implementado no SI da UP e obteve uma 

excelente receptividade por parte dos seus colaboradores, que mantiveram um papel activo 

durante todo o processo de desenvolvimento e encontram-se neste momento na fase de 

carregamento de dados. Considera-se o módulo simples de usar e intuitivo. Pela 

complexidade e grande volume de informação que este tipo de solução gere, verificou-se um 

compromisso de usabilidade/complexidade congruente e salutar. 

As tecnologias, arquitectura e metodologias de trabalho aplicadas na concretização da 

solução, verificaram-se uma escolha acertada. 
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6.2 Limitações  

Ao fazer o balanço do trabalho desenvolvido, reconhecem-se limitações, algumas das 

quais poderão ser ultrapassadas em futuros desenvolvimentos.  

Os arquivos resultantes da digitalização documental por vezes adquirem grandes 

dimensões, e o envio de dados por um simples navegador de Internet deixa de ser possível, 

dadas as limitações da tecnologia empregue, podendo resultar em situações de sessão expirada 

pelo servidor Web, situação especialmente preocupante quando a largura de banda do 

utilizador é reduzida. Para dar resposta a esta limitação sugere-se o aprofundamento de 

soluções como Sockets, Peer to Peer, BitTorrent ou FTP. 

Outro factor a levar em consideração, prende-se com o espaço de armazenamento 

necessário no servidor. Uma forma simples de contornar esta situação, seria a compactação 

dos ficheiros no servidor. A necessidade de espaço de armazenamento vai aumentar ao longo 

da utilização da solução, o custo de armazenamento digital nos últimos anos tem sofrido 

fortes reduções, o que nos leva a crer que este factor não gerará entraves futuros. 

As limitações focadas não foram alvo de um estudo mais aprofundado, uma vez que se 

encontra prevista a implementação de um módulo de repositório de documentos no SI, o qual 

esta solução poderá vir a integrar. 

Outro factor limitativo, que não permitiu um maior aprofundamento, foi o mecanismo 

de sincronização de agenda, resultante do tempo reduzido para desenvolvimento e o baixo 

nível de prioridade/necessidade dentro da instituição. Actualmente apenas se encontra 

disponível para PDA, de forma unilateral e através de uma comunicação sem encriptação. 

Sugere-se a continuação do desenvolvimento, permitindo a sincronização com outros 

dispositivos e software, a sincronização nos dois sentidos e um aumento dos níveis de 

segurança de comunicação. 

6.3 Sugestões de trabalho futuro 

Prevê-se que este projecto, para além dos benefícios imediatos, venha a evoluir no 

futuro próximo. Nesse sentido, sintetizam-se algumas sugestões de desenvolvimento. 

A minimização das limitações detectadas, através do aprofundamento das soluções 

sugeridas, deverá ser feita através do acompanhamento dos utilizadores do módulo, 

detectando possíveis dificuldades e possibilidades de melhoramento, mantendo um diálogo 
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aberto com os utilizadores, fomentando o retorno de sugestões e de novos pedidos de 

desenvolvimento. Esses pedidos têm aliás já vindo a ser recebidos e agendados. 

O acesso externo da organização ao módulo encontra-se muito limitado, dada a 

confidencialidade dos dados introduzidos. Com a devida preparação e o incentivo ao 

envolvimento das entidades externas, seria possível dar continuidade ao desenvolvimento ou 

integração de uma das ferramentas colaborativas analisadas, alargando desta forma os 

relacionamentos e laços institucionais, demonstrando uma maior abertura das instituições. 

Após algum tempo de registo de informação, será possível definir um conjunto de 

indicadores sobre o desempenho e mapas de gestão que potenciarão a disseminação do 

conhecimento acumulado e suportarão a consolidação de dados na Universidade e a produção 

de vários relatórios. 

 



Lista de Referências 

 
 
[1] ALVES, Nuno de Almeida. Planos de acção para a sociedade da informação e do 

conhecimento: Mudança tecnológica e ajustamento estrutural. Sociologia [Em linha]. 
Nº44, Jan. 2004, p.109-133, [consultado em 17 Jul. 2008]. Disponível na Internet: 
http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0873-65292004000 
100007&lng=pt&nrm=isso. ISSN0873-6529. 

 
[2] Europe’s Information Society Thematic Portal. Portal europeu da sociedade de informação, 

Putting citizens first, [Em linha] [consultado em 5 Jan. 2008]. Disponível na Internet: 
http://ec.europa.eu/information_society/tl/soccul/egov/index_en.htm consultado. 

 

Transforming Government. European Commission Information Society and Media: 
Factsheet, Nov. 2005; 10ª Publicação. Disponível na Internet: http://ec.europa.eu/ 
information_society/doc/factsheets/010-egovernment.pdf. 

 
[3] Plano Tecnológico Portugal a Inovar... Gabinete do Coordenador da Estratégia de Lisboa e 

do Plano Tecnológico, Plano Tecnológico, [Em linha] [consultado em 10 Jan. 2008]. 
Disponível na Internet:  http://www.planotecnologico.pt/pt/planotecnologico/o-que-e-o-
plano/lista.aspx. 

 
POS_Conhecimento. Programa Operacional Sociedade do Conhecimento Desenvolvido, 
Introdução, [Em linha] [consultado em 10 Jan. 2008]. Disponível na Internet: 
http://www.posc.mctes.pt/?accao=paginaf&pag=introducao&opm=11. 

 
[4] ZORRINHO, Carlos - Plano Tecnológico Portugal a Inovar [Projecção visual], 5.ª 

reunião do Conselho Consultivo 23 Nov. 2007. 17 diapositivos : color. 
 

[5] COVENEY, Michael. What it is and how it differs from traditional approaches. 
Corporate Performance Management, [Em linha] [consultado em 10 Dez. 2007]. 
Disponível na Internet: http://www.businessforum.com/ Comshare01.html. 

 
[6] Wikipedia. Enciclopédia escrita em colaboração, Balanced Scorecard [Em linha] 

[consultado em 10 Dez. 2007]. Disponível na Internet: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Balanced_Scorecard. 

 
[7] BPMI, Organização promotora BPM, Business Process Management [Em linha] 

[consultado em 10 Dez. 2007]. Disponível na Internet: http://www.bpmi.org. 
 

Wikipédia. Enciclopédia escrita em colaboração, Business Process Management [Em 
linha] [consultado em 10 Dez. 2007]. Disponível na Internet: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Management. 



Lista de Referências  109 
 

 

 
[8] BUYTENDIJK, Frank; GEISHECKER, Lee; WOOD, Brian (2004), Gartner Research, 

"Magic Quadrant for CPM Suites: No Dramatic Movement in 2004" [Em linha] 
[consultado em 10 Dez. 2007] Disponível na Internet: http://www.cognos.com/ 
pdfs/whitepapers/evolution_of_cpm_system.pdf. 

 

[9] SANTOS, José Carlos. Boas-vindas da Universidade do Porto. Mensagem Institucional 
[Em linha] [consultado em 15 Jan. 2008]. Disponível na Internet: 
http://sigarra.up.pt/up/web_base.gera_pagina?P_pagina=2443. 

 
[10] UNIVERSIDADE DO PORTO. Relatório de Internacionalização (RI.0607): Ano 

lectivo de 2006/2007. Documentação interna da UP, 2007. 

 

[11] Higher Education Evaluation & Accreditation Council of Taiwan. Página Institucional, 
2008 Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities [Em linha] 
[consultado em 30 Ago. 2008]. Disponível na Internet: http://ranking.heeact.edu.tw. 

 
[12] SILVA, C., GRHUP - História. Comunicação Pessoal, 2005. 

 
[13] RIBEIRO, L.M. & G. David, O Sistema de Informação da FEUP. Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto, 1998. Disponível na Internet: 
http://paginas.fe.up.pt/~gtd/publs/SIGARRA-CCCICA.ppt. 

 
[14] eLearning@UP. Plataforma de e-learning da UP, Introdução ao Sigarra [Em linha] 

[consultado em 20 Fev. 2008]. Disponível na Internet: 
http://moodle.up.pt/course/view.php?id=33. 

 

[15] SILVA, António Carlos Ribeiro. Metodologia da pesquisa aplicada à Contabilidade: 
Orientações de estudos, projectos, relatórios, monografias, dissertações, teses. São 
Paulo: Atlas, 2003. Silva, 2003, p. 3. 

 
[16] IUDÍCIBUS, Sérgio; Teoria da contabilidade: 6ª edição; São Paulo: Atlas, 2000. p. 28. 

 

[17] ALBERTÃO, Sebastião Edmar. ERP-Sistemas de Gestão Empresarial: metodologia 
para avaliação, selecção e implantação para pequenas e médias empresas. São 
Paulo: Iglu, 2001. p. 24. 

 

[18] PELEIAS, Ivam Ricardo. Desafios e possibilidades para o contabilista no ambiente dos 
sistemas integrados. Congresso Brasileiro de Contabilidade, 16, 2000, São Paulo. Anais. 
São Paulo, 2000. 

 

[19] ASCENÇÃO, Hugo; SOUZA, Edson; SOUZA, Ivan. Adequação do profissional de 
contabilidade junto às novas tecnologias dos sistemas integrados de informação 
[Em linha] [consultado em 25 Fev. 2008]. Disponível na Internet: 
http://meuartigo.brasilescola.com/informatica/adequacao-profissional-contabilidade-
junto-as-novas-.htm. 

 



Lista de Referências  110 

 

[20] GARCIA, António. Projecto de linhas de orientação para um novo modelo de 
normalização contabilística. Aprovado pelo Conselho Geral da CNC, 15 Jan. 2003. 

 
[21] CNC, Comissão de Normalização Contabilística, Missão e Objectivos CNC [Em linha] 

[consultado em 25 Fev. 2008]. Disponível na Internet: http://www.cnc.min-
financas.pt/sitecnc3.htm. 

  

[22] CNC, Comissão de Normalização Contabilística, Projecto de Novo Modelo 
Contabilístico CNC [Em linha] [consultado em 25 Fev. 2008]. Disponível na Internet: 
http://www.cnc.min-financas.pt/sitecnc_divulg_SNC.htm. 

 
[23] CNC - Apresentação do projecto Sistema Normalização Contabilística [Projecção 

visual], 16 Abr. 2008. 44 diapositivos : color. 

 
[24] PASA, Eduardo. O Uso de Documentos Electrónicos na Contabilidade. Revista 

Contabilidade & Finanças FIPECAFI - FEA - USP, São Paulo, FIPECAFI, v.14, n. 25, 
p. 72 - 83, Jan./Abr. 2001. 

 

[25] Portal Europeu, Oportunidades acesso solidariedade Comissão quer uma Internet 
mais eficiente para os deficientes, IP/08/1074 Bruxelas, 2 de Jul. de 2008. Disponível 
na Internet: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1074& 
format=HTML &aged=0&language=PT&guiLanguage=pt 

 

[26] Resolução de Conselho de Ministros Nº 97/99 Sobre Acessibilidade Dos Sítios da 
Administração Pública na Internet pelos Cidadãos com Necessidades Especiais. 1999. 
Disponível na Internet: http://www.acesso.umic.pt/ acesso/res97_99.htm. 

 

[27] Resolução de Conselho de Ministros Nº 155/2007 Acessibilidade pelos cidadãos com 
necessidades especiais aos sítios da Internet do Governo e dos serviços e organismos 
públicos da administração central. 2007. Disponível na Internet: 
http://www.acesso.umic.pt/legis/rcm_155_07.htm. 

 

[28] W3C. W3C Recommendation, Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 1.0. 
[Em linha] [consultado em 20 Mar. 2008]. Disponível na Internet: 
http://www.w3.org/TR/xsl. 

 

[29] ASGROUP. Página Institucional, ASGROUP [Em linha] [consultado em 5 Dez. 2007]. 
Disponível na Internet: http://www.asgroupe.com. 

 

[30] LONGVIEW. Página Institucional, LONGVIEW [Em linha] [consultado em 5 Dez. 
2007]. Disponível na Internet: http://www.longview.com/en/index.cfm. 

 

[31] OUTLOOKSOFT. Página Institucional,  OUTLOOKSOFT [Em linha] [consultado em 5 
Dez. 2007]. Disponível na Internet: http://www.outlooksoft.com/us/solutions/ 
consolidations.html. 



Lista de Referências  111 
 

 

[32] HYPERION – ORACLE. Página Institucional,  HYPERION [Em linha] [consultado em 
5 Dez. 2007]. Disponível na Internet: http://www.hyperion.com/solutions/ 
lob/finance/consolidation.cfm. 

 

[33] ACORNSYS. Página Institucional, Acorn System’s [Em linha] [consultado em 6 Dez. 
2007]. Disponível na Internet: http://www.acornsys.com/corporate-performance-
management.aspx. 

 

[34] TAGETIK. Página Institucional, TAGETIK [Em linha] [consultado em 6 Dez. 2007]. 
Disponível na Internet: http://www.tagetik.com. 

 

[35] MICROSOFT. Página Institucional, Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 
[Em linha] [consultado em 6 Dez. 2007]. Disponível na Internet: 
http://searchdatamanagement.techtarget.com/originalContent/0,289142,sid91_gci127296
1,00.html. 

 

[36] SAP. Página Institucional, SAP [Em linha] [consultado em 6 Dez. 2007]. Disponível na 
Internet: http://www.sap.com/community/pub/showdetail.epx? itemID=8925. 

 

[37] CORVU. Página Institucional, CORVU [Em linha] [consultado em 6 Dez. 2007]. 
Disponível na Internet: http://www.corvu.com/index.php?section=134. 

 

[38] COGNUS. Página Institucional, COGNUS [Em linha] [consultado em 6 Dez. 2007]. 
Disponível na Internet: http://www.cognos.com/performance-management/demo/launch-
demo.html. 

 

[39] Primavera Business Software Solutions. Página Institucional, PaperSoft Solução 
Documental certificada Primavera [Em linha] [consultado em 10 Dez. 2007]. 
Disponível na Internet: http://www.primaverabss.com/pt/ 
PortalRender.aspx?PageID={cd6e9595-0e27-4f8e-914f-e0333d3350ff}. 

 
[40] AMBISIG Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica. Página Institucional, EGOV 

GESDOC [Em linha] [consultado em 10 Dez. 2007]. Disponível na Internet: 
http://www.ambisig.com/Default.aspx?Module= Artigo&ID=60. 

 

[41] Maisis - Sistemas de Informação. Página Institucional, MAIDOC [Em linha] [consultado 
em 10 Dez. 2007]. Disponível na Internet: 
http://www.maisis.pt/home.do;jsessionid=DFF131609C59A8C86E0A0EFC2C711351?
menu=products&submenu=content_management. 

 

[42] COFAX. Página Institucional, About [Em linha] [consultado em 15 Dez. 2007]. 
Disponível na Internet: http://www.cofax.org/content/cofax/about. 

 

[43] ALFRESCO. Página Institucional, ALFRESCO [Em linha] [consultado em 15 Dez. 
2007]. Disponível na Internet: http://www.alfresco.com. 



Lista de Referências  112 

 

 

[44] Google. Página Institucional, Apresentação do software Google Agenda [Em linha] 
[consultado em 15 Dez. 2007]. Disponível na Internet: 
http://www.google.com/calendar?hl=pt_BR. 

 

[45] SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 6. ed. Trad. Mauricio de Andrade. 
Reading, MA: Addison Wesley, 2003. 

 
[46] McManus, J.; Wood-Harper, T., Information Systems Project Management, Prentice 

Hall, 2003. 

 

[47] BUSCHMANN, F.. Pattern-Oriented Software Architeture: A System of Patterns. 
Chichester, UK: John Wiley & Sons. 

 

[48] JOHNSON, Mark. XML for the absolute beginner a guided tour from HTML to 
processing XML with Java, JavaWorld.com, 1999. Disponível na Internet: 
http://www.javaworld.com/jw-04-1999/jw-04-xml_p.html. 

 

[49] SOUZA, Adeilton - Apresentando o AJAX [Projecção visual], Brasilia Java Users 
Group – DFJUG, 2006. 24 diapositivos : color. 

 
[50] HARAKAWA, Takuya; KAMADA, Tomihisa - Embedded Ajax Web 2.0 Optimized 

for Mobile Devices NetFront Browser v3.5 takes Web 2.0 beyond the PC, ACCESS 
Co., 2007. 8 diapositivos : color. Disponível na Internet: http:// www.access-
company.com/PDF/NetFront/Ajax%20white%20 paper.pdf. 

 

[51] Wikipédia. Enciclopédia escrita em colaboração, Microsoft .NET Framework [Em 
linha] [consultado em 23 Mar. 2008]. Disponível na Internet: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.Net. 

 

[52] Wikipédia. Enciclopédia escrita em colaboração, WebService [Em linha] [consultado em 
24 Mar. 2008]. Disponível na Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Webservice. 

 
[53] SQS Software Quality System – ISEB Foundation Certificate in Software Testing: 

based on ISTQB syllabus [Manual Formação], SQS, V 1.3.1. 

 

[54] BERARD, Edward. Life-Cycle Approaches [Em linha]. ItmWEB Media Corporation  
[consultado em 05 Abr. 2008]. Disponível na Internet: 
http://www.itmweb.com/essay552.htm 

 

[55] HENRIQUE, Pedro; PINHO, Susana. Gestão de colaboração com Instituições 
externas: Especificação de Requisitos, Unidade de Sistemas de Informação – CICA, 
FEUP, Nov. 2005. 



Bibliografia 

BOARDMAN, Susan [et al] - Oracle Web Application Programming for PL/SQL 

Developers. Prentice Hall, 2002. ISBN 0-13-047731-1. 

HOLZNER, Steve - Ajax For Dummies. John Wiley & Sons, 2006. ISBN 0-471-78597-0. 

MCLAUGHLIN,  Brett; EDELSON, Justin - Java and XML, 3rd Edition. O'Reilly, 2006. 

ISBN 0-596-10149-X. 

MICROSOFT CORPORATION - MCAD/MCSD Self-Paced Training Kit: Developing 

XML Web Services and Server Components with Microsoft® Visual Basic® .NET and 

Microsoft Visual C#™ .NET. Microsoft Corporation, 2003. ISBN 9780735615861. 

NANDA, Arup; FEUERSTEIN, Steven - Oracle PL/SQL for DBAs. O'Reilly, 2005. ISBN 

0-596-00587-3. 

RUBIN, Erik; YATES, Ronnie - Microsoft .NET Compact Framework Kick Start. Sams 

Publishing, 2003. ISBN 0-672-32570-5. 

SOUSA, José António - Geração de Curricula Vitae e Relatórios de Actividades de 

Docentes Universitários. Porto : FEUP, 2005. Tese de Mestrado. 

STEWARD, Sid - PDF Hacks. O'Reilly, 2004. ISBN 0-596-00655-1. 

WIGLEY, Andy; WHEELWRIGHT, Stephen  - Microsoft .NET Compact Framework 

(Core Reference). Microsoft Press, 2003. ISBN 0-7356-1725-2. 

YAO, Paul; DURANT, David - .NET Compact Framework Programming with C#. 

Addison Wesley Professional, 2004. ISBN 0-321-17403-8. 



 

 

 



 

 

Anexos 
 

 

 

 

 



Anexo A  114 

 

Anexo A - Documento de Especificação de Requisitos 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gestão de Participações Sociais 

 

 

 

 

Especificação de Requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

22 de Setembro de 2008 



Documento de Especificação de Requisitos  115 

 

Índice 

 

0 VERSÕES .......................................................................................................................................... 118 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................................. 119 

2 DESCRIÇÃO GERAL ..................................................................................................................... 120 

2.1 RESTRIÇÕES E CONTEXTO .......................................................................................................... 120 

3 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA ..................................................................................................... 121 

3.1 DIAGRAMA GERAL ..................................................................................................................... 122 
3.2 ACTORES .................................................................................................................................... 122 

3.2.1 Direcção ............................................................................................................................... 122 
3.2.2 Secretariado.......................................................................................................................... 123 
3.2.3 Entidades Participadas ........................................................................................................ 123 
3.2.4 Público Geral ....................................................................................................................... 123 

3.3 PACOTES .................................................................................................................................... 123 
3.3.1 Gestão de Dados Gerais e Órgãos Sociais .......................................................................... 124 
3.3.2 Gestão de Eventos e Pedidos ................................................................................................ 124 
3.3.3 Acompanhamento e Indicadores das Participadas .............................................................. 125 

4 LISTA DE REQUISITOS E CASOS DE TESTE ......................................................................... 127 

4.1 GESTÃO DE DADOS GERAIS E ÓRGÃOS SOCIAIS ........................................................................ 127 
4.1.1 Gestão naturezas de participação ........................................................................................ 127 
4.1.2 Gestão de entidades .............................................................................................................. 128 
4.1.3 Gestão do tipo de órgãos ...................................................................................................... 129 
4.1.4 Gestão de órgãos .................................................................................................................. 129 
4.1.5 Gestão composição órgãos ................................................................................................... 130 
4.1.6 Colocação de documentos .................................................................................................... 130 
4.1.7 Exportação de dados ............................................................................................................ 131 

4.2 GESTÃO DE EVENTOS E PEDIDOS ............................................................................................... 134 
4.2.1 Gestão tipos eventos ............................................................................................................. 134 
4.2.2 Gestão Eventos ..................................................................................................................... 134 
4.2.3 Gestão tipos pedidos ............................................................................................................. 135 
4.2.4 Colocação e acompanhamento pedidos ............................................................................... 135 
4.2.5 Resposta a pedidos ............................................................................................................... 136 

4.3 ACOMPANHAMENTO E INDICADORES DAS PARTICIPADAS .......................................................... 140 
4.3.1 Definição de Indicadores ..................................................................................................... 140 
4.3.2 Colocação dos indicadores .................................................................................................. 140 
4.3.3 Definição de Valores Intangíveis ......................................................................................... 141 



Anexo A  116 

 

4.3.4 Atribuição de valores intangíveis ......................................................................................... 141 
4.3.5 Registo documentos .............................................................................................................. 142 

5 MODELO DE DADOS ..................................................................................................................... 146 

5.1 GESTÃO DE DADOS GERAIS E ÓRGÃOS SOCIAIS ........................................................................ 146 
5.2 GESTÃO DE EVENTOS E PEDIDOS ............................................................................................... 147 
5.3 ACOMPANHAMENTO E INDICADORES DAS PARTICIPADAS .......................................................... 148 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................................... 149 

 



Documento de Especificação de Requisitos  117 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1 - Diagrama geral do módulo e seus intervenientes. ................................. 122 

Figura 2 - Caso de estudo UML do pacote ‘Gestão de dados gerais e órgãos 

sociais’. ................................................................................................................... 124 

Figura 3 - Caso de estudo UML do pacote ‘Gestão de eventos e pedidos’. .......... 125 

Figura 4 – Caso de estudo UML do pacote ‘Acompanhamento e indicadores 

das participadas’. .................................................................................................... 126 

Figura 5 – Modelo relacional do pacote ‘Gestão de dados gerais e órgãos 

sociais’ .................................................................................................................... 146 

Figura 6 - Modelo relacional do pacote ‘Gestão de eventos e pedidos’. ................ 147 

Figura 7 - Modelo relacional do pacote ‘Acompanhamento e indicadores das 

participadas’. ........................................................................................................... 148 

 



Anexo A  118 

 

0 Versões 

  

Versão Autor(es) Data Comentário 

1.0 Ricardo Machado 26/11/2007 Versão Inicial deste documento 

 

 

Título 
Especificação de requisitos do módulo gestão de participações 

sociais 

Destinatário(s)  

Elaborado por Verificado por Aprovado por 

Ricardo Machado   

 

   



Documento de Especificação de Requisitos  119 

 

1 Introdução 

Este documento tem por objectivo fazer a especificação do módulo de ‘Gestão de 

Participações Sociais’ que faz parte do Sistema de Informação para Gestão Agregada dos 

Recursos e dos Registos Académicos (SIGARRA). 

O documento está estruturado em várias secções, sendo a primeira a secção actual. Na 

segunda secção é feita uma descrição geral do problema, apresentadas as restrições e o 

contexto do mesmo. No terceiro capítulo é descrito o problema em maior detalhe, apresentado 

um conjunto de diagramas e casos de uso de modo a representar as funcionalidades a 

desenvolver. No quarto capítulo é apresentado uma lista de requisitos a que o sistema 

pretende dar resposta e um conjunto de casos de teste a realizar de modo a verificar o correcto 

funcionamento do sistema. No quinto capítulo é apresentado o modelo de dados a aplicar. E 

no sexto e último capítulo são realizadas algumas considerações finais.  
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2 Descrição Geral 

Este módulo pretende implementar o processo de gestão de participações sociais detidas pela 

Universidade do Porto, a ser integrado no actual ‘Sistema de Informação para Gestão 

Agregada dos Recursos e Registos Académicos’ (SIGARRA). 

 

O SIGARRA é um sistema de informação integrado que permite facilitar o acesso à 

informação relevante de uma instituição, de carácter pedagógico, científico, técnico ou 

administrativo, bem como dinamizar a colaboração interna e com as comunidades académica 

e empresariais exteriores. 

 

Pretende-se com este novo módulo manter um registo actualizado e integrado da informação 

relativa às entidades em que a UP detem participação social ou colaboração activa, fortalecer 

e agilizar o intercâmbio de relações com estas entidades e dotar os órgãos de gestão com um 

conjunto de ferramentas para o acompanhamento do desempenho das entidades. 

 

2.1.1 Restrições e contexto 

 

O módulo a desenvolver é para ser integrado no sistema SIGARRA, devendo para tal fazer 

uso da mesma arquitectura, linguagem de programação e base de dados. Para além do módulo 

ao nível do SIGARRA de UO, o sistema de Gestão de Participações Sociais tem uma 

componente ao nível do SI Agregador da Universidade, onde se consolidam todas as 

participações sociais da Universidade. 
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3 Descrição do Problema 

Neste capítulo são explicadas em maior pormenor as necessidades a serem colmatadas pelo 

módulo. 

Pretende-se dar resposta às seguintes necessidades: 

• manter um registo actualizado da informação geral e de constituição relativa às 

entidades participadas e colaborações activas da instituição; 

• manter a composição dos órgãos sociais das participadas e, em especial, os cargos 

desempenhados pelos representantes da Universidade; 

• efectuar um registo de convocatórias, actas de reuniões e factos considerados 

relevantes das entidades; 

• manter um histórico dos planos de actividade, relatórios de actividade e contas, 

balanços sociais e outros bem como uma monitorização dos documentos em falta; 

• registar os valores intangíveis gerados pela organização; 

• fornecer um mecanismo para a submissão de pedidos genéricos via formulário Web 

directamente pela entidade e permitir a esta o acompanhamento do resultado e da 

tomada de decisão; 

• criar mecanismos para a avaliação dos diferentes resultados de cada entidade e a 

possibilidade de definir os próprios indicadores de desempenho; 

• auxiliar a contabilidade no processo de consolidação das contas, visualização e 

análise. 
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3.1 Diagrama Geral 
 

Secretariado

Direcção

Entidades participadas

Gestão de dados gerais e 
órgãos sociais

Gestão de Eventos e 
Pedidos

Acompanhamento e 
indicadores das 

participadas

Público

Representante

 

Figura 1 - Diagrama geral do módulo e seus intervenientes. 

3.2 Actores 
Foram identificadas como partes interessadas no desenvolvimento do módulo e que interagem 

com este, a direcção, o secretariado, as entidades participadas e o público em geral. Para cada 

um destes, é feita a sua descrição e as responsabilidades que tem perante o sistema. 

 

3.2.1 Direcção 

Elementos que fazem parte do órgão directivo da instituição, responsável pela definição dos 

objectivos da organização e avaliação de resultados. 

Desempenha um papel activo na avaliação dos pedidos colocados pelas entidades, define os 

indicadores de acompanhamento e os valores intangíveis. 
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3.2.2 Secretariado 

Elementos administrativos e da contabilidade. 

Responsáveis pela introdução dos dados em geral, da documentação das entidades 

participadas e consolidação de contas. 

 

3.2.3 Entidades Participadas 

Elementos das organizações em que a instituição detém uma participação. 

Estas entidades podem submeter pedidos à direcção, visualizar o seu desempenho, registar 

eventos e manter os seus dados actualizados. 

 

3.2.4 Público Geral 

Elementos do público geral, que não carecem de uma autenticação com um acesso muito 

restrito para a visualização de informações públicas dos organismos. 

 

3.3 Pacotes 

As funcionalidades do módulo serão organizadas em 3 pacotes 

Gestão de Dados Gerais e Órgãos Sociais, pacote que agrupa as funcionalidades de gestão 

de informação dos dados gerais das entidades, missão, objectivo, documento instituidor, 

estatutos, organigrama, etc. e a composição dos órgãos sociais, destacando o papel dos 

representantes da instituição; 

Gestão de Eventos e Pedidos, agrupa a introdução de eventos (reuniões, eleições, etc.) nas 

participadas e a colocação, resposta e visualização dos pedidos; 

Acompanhamento e Indicadores das Participadas, reúne o registo dos documentos 

relativos ao desempenho da participada (planos e relatórios de actividades, relatórios de 

contas, balanços sociais, etc.), a definição dos indicadores de desempenho, o cálculo dos 

valores intangíveis e a consolidação de contas. 
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3.3.1 Gestão de Dados Gerais e Órgãos Sociais  

Este pacote permite a parametrização dos diferentes tipos e naturezas de participação, a 

introdução e alteração do estado das entidades, a inserção e actualização dos dados gerais das 

entidades participadas: designação, contactos, missão, objectivos, documentos instituidores, 

estatutos, organigrama, etc.; parceiros e registo das participações; constituição dos órgãos 

sociais e papéis dos representantes da instituição.  

 

  

Figura 2 - Caso de estudo UML do pacote ‘Gestão de dados gerais e órgãos sociais’. 

3.3.2 Gestão de Eventos e Pedidos  

Permite a parametrização dos tipos de eventos e factos relevantes; o registo e a associação de 

documentos a eventos, factos e tarefas. 

Este pacote inclui a marcação de reuniões, actos oficiais (eleições, posses, etc.), o respectivo 

registo de documentos (ordens de trabalhos, actas) e tarefas a executar. As marcações e 

tarefas são visualizadas através de uma agenda. 

Permite ainda a parametrização dos tipos de pedidos que podem ser colocados pelas entidades 

e associar uma pessoa a ser notificada sempre que seja submetido um pedido. Permite a 

colocação por parte da participada de pedidos à Direcção da instituição, o acompanhamento 

do pedido e a introdução de respostas pelos responsáveis da Universidade. 
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Direcção

Entidades Participadas

Gestão tipos pedidos

Gestão tipos eventos

Colocação e acompanhamento pedidos

Resposta a pedidos

Secretariado

Gestão Eventos

<<depends>>

<<depends>>

Participante

  

Figura 3 - Caso de estudo UML do pacote ‘Gestão de eventos e pedidos’. 

3.3.3 Acompanhamento e Indicadores das Participadas 

Permite o registo dos documentos de desempenho das participadas (planos e relatórios de 

actividades, relatórios de contas, balanços sociais, etc.) e listar os documentos em falta, de 

acordo com um calendário. 

Permite a definição de um conjunto de indicadores a serem aplicados na avaliação do 

desempenho das entidades, a inserção dos valores, a visualização de resultados, histórico e 

previsões respectivas. 

Permite o cálculo dos valores intangíveis da organização. 

Exportar dados para auxiliar a consolidação de contas. 
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Direcção Definição de Indicadores

Colocação de indicadores

Definição de Valores Intangíveis

Atribuição de Valores Intangíveis

Secretariado

Registo documentos

Entidades Participadas

Visualização dados

<<depends>>

<<depends>>

 

Figura 4 – Caso de estudo UML do pacote ‘Acompanhamento e indicadores das participadas’. 
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4 Lista de Requisitos e Casos de teste 

Apresentam-se nas secções seguintes a lista de requisitos para cada caso de uso, com o 

objectivo de clarificar as funcionalidades pretendidas e para permitir uma validação posterior 

do produto.  

Para cada caso de uso é apresentado um conjunto de teste que pretendem simular as 

funcionalidades do módulo, testar a validação realizada aos dados introduzidos pelo utilizador 

e verificar a capacidade do sistema para se proteger de situações que coloquem em causa a 

integridade do sistema. 

4.1 Gestão de Dados Gerais e Órgãos Sociais  
Titulo: Gestão de Dados Gerais e Órgãos Sociais 

Tag: GPS_001 

Actores: Secretariado (crud), Direcção (r), Entidades Participadas (r) Público 

(r) 

Prioridade:  

Estado:  

 

4.1.1 Gestão naturezas de participação 

 

Titulo: Gestão naturezas de participação 

Tag: GPS_002 

Tag superior: GPS_001 

Actores: Secretariado (crud) 

Prioridade:  

Estado:  

 

Introduzir, actualizar e remover as diferentes naturezas das entidades participadas. Esta 

natureza vai permitir categorizar as diferentes entidades, deverá ser composta por um nome 
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com um tamanho previsto máximo de 200 caracteres; a sua remoção deixa de ser possível 

caso contenha alguma participação associada. 

Lista de valores: 

• Participações em Fundações 

• Participações noutras Associações sem Fins Lucrativos 

• Participações em Cooperativas 

• Participações em Empresas 

 

4.1.2 Gestão de entidades 

Titulo: Gestão de entidades 

Tag: GPS_003 

Tag superior: GPS_001 

Actores: Secretariado (crud) 

Precedências: GPS_002 

Prioridade:  

Estado:  

 

Permitir a introdução de entidades no sistema e a alteração do seu estado, as entidades são 

composto por: 

Campo Tipo Obrigatoriedade 

Nome Completo 200 Caracteres Sim 

Abreviatura 50 Caracteres Sim 

NIF 12 Caracteres Sim 

Data de Constituição Data Sim 

Data de Extinção Data Não 

Tipo Participação Req.: GPS_002 Sim 

Estado 1 – Activo, 2 – Encerrado, 3 – Fim 

de Participação 

Por omissão 1 

Instituições detentoras de 

participação 

Nome, Morada, Contacto, e um 

registo temporal da Percentagem e 

do valor do Capital 

Sim 
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Data de Entrada Participação Data Sim 

Data de Saída Participação Data Não 

Percentagem Participação Numérico (3 dígitos) Sim 

 

4.1.3 Gestão do tipo de órgãos 

 

Titulo: Gestão do tipo de órgãos 

Tag: GPS_004 

Tag superior: GPS_001 

Actores: Secretariado (crud) 

Precedências:  

Prioridade:  

Estado:  

 

Permite parametrizar os diferentes tipos de órgãos existentes, constituído por um nome com 

100 caracteres de preenchimento obrigatório. 

4.1.4 Gestão de órgãos 

Titulo: Gestão de órgãos 

Tag: GPS_005 

Tag superior: GPS_001 

Actores: Secretariado (crud) 

Precedências: GPS_004 

Prioridade:  

Estado:  

Permite introduzir os diversos órgãos associados a cada tipo de órgão, composto por um 

campo titulo com o máximo de 100 caracteres de preenchimento obrigatório. 
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4.1.5 Gestão composição órgãos 

Titulo: Gestão composição órgãos 

Tag: GPS_006 

Tag superior: GPS_001 

Actores: Secretariado (crud) 

Precedências: GPS_005 

Prioridade:  

Estado:  

 

Permite a introduzir da informação da pessoa que assume o cargo, a data de tomada de posse 

e de fim. 

 

4.1.6 Colocação de documentos  

Titulo: Colocação de documentos 

Tag: GPS_007 

Tag superior: GPS_001 

Actores: Secretariado (crud) 

Precedências: GPS_003 

Prioridade:  

Estado:  

 

Repositório de documentos associados a uma entidade, deverá ser composto pelos seguintes 

campos: 

 

Campo Tipo Obrigatoriedade 

Titulo 200 Caracteres Sim 

Descrição 4000 Caracteres Não 

Nome Ficheiro 50 Caracteres Preenchido 

Automaticamente 

Dimensão (bytes) Number Preenchido 

Automaticamente 

Participada Req.: GPS_003 Sim 
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Data Inserção Data/Hora Data Envio 

Colaborador N.º Mecanográfico Sim 

Acesso 1 – Privado (direcção, secretariado), 2 – 

Participada (direcção, secretariado, 

participada), 3 – Visível (pessoa 

autenticada) 4 – Público 

Por defeito 1 

 

4.1.7 Exportação de dados 

Titulo: Exportação de dados 

Tag: GPS_008 

Actores: Secretariado (r) 

Precedências: GPS_003 

Prioridade:  

Estado:  

 

Permitir a exportação da informação das entidades, reflectindo a percentagem de participação 

num formato em Excel. 

 

Neste pacote deverão ser realizados pelo menos os seguintes testes: 

 

Teste 
Resultado 

Esperado Passou 

Introdução de naturezas de participação, dados: 

 - Nome: ‘Xpto’. Sucesso  

 - Nome: ‘ABC’. Sucesso  

 - Nome: {texto com mais de 200 caracteres}. Aviso, caracteres em 

excesso 

 

Actualização da natureza ‘Xpto’ 

 - Nome: ‘Xpto 2’. Sucesso  

 - Nome: {texto com mais de 200 caracteres}. Aviso, caracteres em 

excesso 

 

Introdução de entidades, com os dados: 
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 - Nome: ‘Instituto de Engenharia de Sistemas e 

Computadores’; 

  - Abreviatura: INESC 

 - NIF: 123456789 

 - Data Constituição: 01/01/1980 

 - Percentagem: 50 

 - Tipo Participação: ABC 

Sucesso 

 

Proceder o mesmo teste, mas alternando cada um dos 

campos com {vazio}. 

Aviso, dados 

insuficientes 

 

Proceder o mesmo teste, mas com datas inválidas. Aviso, data inválida  

Proceder o mesmo teste, mas colocando letras na 

percentagem. 
Aviso, dados inválidos 

 

Introduzir instituições detentoras de participação 

 - Participada ‘INESC’ 

 - Detentoras  

  - FEUP 01/01/01 – 20% 

  – UP 01/01/01 – 30% 

Sucesso 

 

Efectuar os mesmos testes para a actualização de dados 

da entidade. 
Sucesso 

 

Remoção das naturezas de participação 

 - Remover ‘Xpto 2’. Sucesso  

 - Remover ‘ABC’. Aviso, existe uma 

entidade associada 

 

Introdução da composição dos órgãos do ‘INESC’ 

 - Inserir tipo órgão: 

  - ‘ABC’. Sucesso  

  - {mais de 100 caracteres}. Aviso, caracteres em 

excesso 

 

 - Inserir órgão no cargo ‘Director’: 

  - ‘XPTO’, tipo ‘ABC’ Sucesso  

  - ‘XYZ’, tipo ‘ABC’ Sucesso  

  - {mais de 100 caracteres}. Aviso, caracteres em 

excesso 
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 - Inserir composição órgãos: 

  - XPTO: ‘Manuel’, 01/01/01 Sucesso  

  - {mais de 100 caracteres}. Aviso, caracteres em 

excesso 

 

  - Data inválida Data inválida  

 - Remover Orgão: 

  - ‘XYZ. Sucesso  

  - ‘XPTO’. Aviso, responsável 

associado 

 

Colocação de documentos 

 - Titulo: ‘Ficheiro de teste’, Ficheiro com 

aproximadamente 3 MG, entidade ‘INESC’. 
Sucesso 

 

 - Titulo: {Vazio}, Ficheiro com 

aproximadamente 3 MG, entidade ‘INESC’. 

Aviso, Dados 

insuficientes 

 

- Titulo: ‘Ficheiro de teste’, entidade ‘INESC’, sem 

ficheiro anexo. 

Aviso, Dados 

insuficientes 

 

 - Titulo: {Vazio}, Ficheiro com 

aproximadamente 3 MG, sem entidade. 

Alerta, Dados 

insuficientes 

 

Exportação de dados 

 - Exportação Excel Sucesso  
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4.2 Gestão de Eventos e Pedidos  
Titulo: Gestão de Eventos e Pedidos 

Tag: GPS_009 

Actores: Secretariado (crud), Direcção (crud), participada (crud) , públio (r) 

Prioridade:  

Estado:  

 

4.2.1 Gestão tipos eventos 

 

Titulo: Gestão tipos eventos 

Tag: GPS_010 

Tag Superior: GPS_009 

Actores: Secretariado (crud) 

Prioridade:  

Estado:  

 

Permitir parametrizar os diferentes tipos de eventos que pretendemos registar das entidades. 

Estes tipos de eventos vão permitir categorizar os diferentes eventos, deverá ser composto por 

um nome com um tamanho previsto máximo de 200 caracteres, a sua remoção deixa de ser 

possível caso contenha algum evento associado. 

 

4.2.2 Gestão Eventos 

Titulo: Gestão Eventos  

Tag: GPS_011 

Tag Superior: GPS_009 

Actores: Secretariado (crud), Direcção (crud) 

Precedências: GPS_0010, GPS_003 

Prioridade:  

Estado:  
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Nos eventos deverão constar os seguintes campos: 

Campo Tipo Obrigatoriedade 

Titulo 200 Caracteres Sim 

Descrição 4000 Caracteres Não 

Entidade Req.: GPS_003 Sim 

Data Início Data Não 

Data Fim Data Não 

Data Inserção Data/Hora Data Inserção 

Colaborador N.º Mecanográfico Sim 

Pessoas Envolvidas N.º Mecanográfico Não 

Tipo Evento Req.: GPS_007 Sim 

Visível 1 – Privado, 2 – Visível UP, 3 - 

Público 

Por defeito 1 

 

4.2.3 Gestão tipos pedidos 

Titulo: Gestão tipos pedidos 

Tag: GPS_012 

Tag Superior: GPS_009 

Actores: Secretariado (crud) 

Prioridade:  

Estado:  

 

Permitir parametrizar os diferentes tipos de pedidos que as entidades podem colocar. Estes 

tipos vão permitir categorizar os diversos pedidos, deverá ser composto por um nome com um 

tamanho previsto máximo de 200 caracteres e o colaborador a ser notificado pelo pedido, a 

sua remoção deixa de ser possível caso contenha algum pedido associado. 

4.2.4 Colocação e acompanhamento pedidos 

Titulo: Colocação e acompanhamento pedidos 

Tag: GPS_013 

Tag superior: GPS_009 

Actores: Secretariado (crud) 
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Precedências: GPS_009 

Prioridade:  

Estado:  

 

Nos pedidos deverão constar os seguintes campos: 

Campo Tipo Obrigatoriedade 

Titulo 200 Caracteres Sim 

Descrição 4000 Caracteres Sim 

Entidade Req.: GPS_003 Sim 

Data Inserção Data/Hora Data Inserção 

Tipo Pedido Req.: GPS_009 Sim 

 

A pessoal responsável pelo tipo de pedido colocado, deverá ser notificada com o título do 

pedido e o nome da entidade que o colocou. 

4.2.5 Resposta a pedidos 

Titulo: Resposta a pedidos 

Tag: GPS_014 

Tag superior: GPS_009 

Actores: Direcção (crud) 

Precedências: GPS_013 

Prioridade:  

Estado:  

 

Nas respostas deverão constar os seguintes campos: 

Campo Tipo Obrigatoriedade 

Resposta 4000 Caracteres Sim 

Colaborador que Respondeu N.º Mecanográfico Sim 

Data da Resposta Data/Hora Data Inserção 

Estado 1 – Aguarda Decisão, 2 – 

Aceite, 3 – Parcialmente 

Aceita, 4 - Rejeitado 

Por defeito 1 

 



Documento de Especificação de Requisitos  137 

 

Neste pacote deverão ser realizados pelo menos os seguintes testes: 

 

Teste 
Resultado 

Esperado Passou 

Introdução de tipo evento: 

 - Nome: ‘Reuniões’. Sucesso  

 - Nome: ‘Notícias’. Sucesso  

 - Nome: ‘Feiras’. Sucesso  

 - Nome: {Vazio}. Aviso, Dados 

insuficientes 

 

 - Nome: {mais de 200 caracteres}. Aviso, caracteres em 

excesso 

 

Introdução de Evento   

 - Titulo: Acta 

 - Descrição: Encerramento de contas do 

ano 2007 

 - Entidade: INESC 

 - Data Realização: 31/12/2007 

 - Tipo: Reuniões 

 - Estado: Privado 

 - Envolvidos: ‘Manuel’, ‘Joaquim’ 

Sucesso, evento não 

visível ao público 

 

 - Titulo: Energias Renováveis 

 - Descrição: {vazio} 

 - Entidade: INESC 

 - Data Realização: {vazio} 

 - Tipo: Notícia 

 - Estado: Público 

Sucesso, evento visível 

ao público 

 

 - Titulo: Energias Renováveis 

 - Descrição: {vazio} 

 - Entidade: INESC 

 - Data Realização: {Data inválida} 

 - Tipo: Notícia 

 - Estado: Público 

Aviso, Data Inválida 
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 - Titulo: Energias Renováveis 

 - Descrição: {mais de 4000 caracteres} 

 - Entidade: INESC 

 - Data Realização: {Data inválida} 

 - Tipo: Notícia 

 - Estado: Público 

Aviso, caracteres em 

excesso 

 

Actualização de Evento 

Evento ‘Energias Renováveis’, colocação de 

descrição: ‘A revolução nas energias 

Renováveis…’, estado: ‘Visível UP’. 

 

Sucesso, nova 

descrição e somente 

visível à UP 

 

Remoção de Evento 

Remoção do evento ‘Energias Renováveis’. Sucesso  

Realização dos testes de introdução, actualização e 

remoção pelo pessoal da UP. 
Sucesso 

 

Realização dos testes de introdução, actualização e 

remoção pela entidade respectiva. 
Sucesso 

 

Realização dos testes de introdução, actualização e 

remoção por uma entidade que não a própria. 

Aviso, Não dispõe de 

permissões 

 

Remoção de tipo evento: 

 - Tipo ‘Notícias’ Sucesso  

 - Tipo ‘Reuniões’ Aviso, eventos 

associados 

 

Introdução de tipos pedidos 

 - Nome ‘Geral’, Responsável ‘Manuel’ Sucesso  

 - Nome ‘Apoio’, Responsável ‘João’ Sucesso  

 - Nome ‘Investimentos ’, Responsável 

{Vazio} 
Sucesso 

 

Colocação de Pedidos 

 - Título ‘Energias Renováveis’ 

 - Descrição ‘Aquisição de equipamento …’ 

 - Entidade ‘INESC’ 

 - Tipo Pedido ‘Investimentos’ 

Sucesso 
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 - Realização do mesmo teste, mas 

alternando os campos com {Vazio}. 

Aviso, Dados 

insuficientes 

 

Remoção de tipos pedidos 

 - Remoção ‘Geral’. Sucesso  

 - Remoção ‘Investimentos’. Aviso, pedidos 

associados 

 

Colocação de Resposta 

 - Resposta ‘Pedido reencaminhado para 

análise’. 

 - Estado ‘Aguarda Decisão’. 

Sucesso 

 

Acompanhamento pela entidade 

 - Visualização da resposta pela entidade. Sucesso  

 - Visualização da resposta por uma 

entidade que não a própria. 

Aviso, não dispõe de 

permissões 
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4.3 Acompanhamento e Indicadores das participadas  
Titulo: Acompanhamento e Indicadores das participadas 

Tag: GPS_015 

Actores: Direcção (crud) 

Entidades Participadas (r) 

Prioridade:  

Estado:  

4.3.1 Definição de Indicadores  

Titulo: Definição de Indicadores 

Tag: GPS_016 

Tag Superior: GPS_015 

Actores: Direcção (crud) 

Prioridade:  

Estado:  

 

Permitir introduzir, remover e actualizar os indicadores a aplicar na avaliação das entidades. 

Deverá ser composto por um nome com um tamanho previsto máximo de 200 caracteres e um 

texto descritivo com o máximo de 4000 caracteres, a sua remoção deixa de ser possível caso 

contenha alguma avaliação associada. 

 

4.3.2 Colocação dos indicadores  

Titulo: Colocação dos indicadores 

Tag: GPS_017 

Tag Superior: GPS_015 

Actores: Direcção (crud) 

Precedências: GPS_003, GPS_016 

Prioridade:  

Estado:  

 

Nos indicadores deve constar os seguintes campos: 
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Campo Tipo Obrigatoriedade 

Valor Numérico Sim 

Observações 4000 Caracteres Não 

Período Espaço Temporal Sim 

Colaborador que Avaliou N.º Mecanográfico Sim 

Data de Avaliação Data/Hora Data Avaliação 

Entidade GPS_003 Sim 

Indicador GPS_011 Sim 

 

4.3.3 Definição de Valores Intangíveis  

Titulo: Definição de Valores Intangíveis  

Tag: GPS_018 

Tag Superior: GPS_015 

Actores: Direcção (crud) 

Prioridade:  

Estado:  

 

Deverá permitir identificar os valores intangíveis da organização, devendo constar os 

seguintes campos: 

Campo Tipo Obrigatoriedade 

Titulo 200 Caracteres Sim 

Descrição 4000 Caracteres Não 

Aquisição Data Não 

Vida Útil 50 Caracteres Não 

 

4.3.4 Atribuição de valores intangíveis  

Titulo: Atribuição de valores intangíveis  

Tag: GPS_019 

Tag Superior: GPS_015 

Actores: Direcção (crud) 

Precedências: GPS_018 
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Prioridade:  

Estado:  

 

Deverá permitir a colocação do valor dos bens intangíveis ao longo do tempo da organização, 

devendo constar os seguintes campos: 

Campo Tipo Obrigatoriedade 

Valor Numérico Sim 

Observações 4000 Caracteres Não 

Período Espaço Temporal Sim 

Colaborador que Avaliou N.º Mecanográfico Sim 

Data de Avaliação Data/Hora Data Avaliação 

 

4.3.5 Registo documentos 

Titulo: Registo documentos 

Tag: GPS_020 

Tag Superior: GPS_015 

Actores: Secretariado (crud) 

Prioridade:  

Estado:  

 

Deverá permitir o registo dos documentos de desempenho das participadas e listar os 

documentos em falta, de acordo com um calendário definido. 

 

Teste 
Resultado 

Esperado Passou 

Definição dos indicadores: 

 - Titulo ‘Solvabilidade’ 

 - Descrição ‘Indica a capacidade da empresa de, com 

os seus próprios, enfrentar o futuro solvendo os seus 

compromissos. Se este valor não for suficientemente elevado 

existirá dependência relativa aos credores da empresa’ 

Sucesso 

 

 - Titulo ‘Liquidez Imediata’ Sucesso  
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 - Descrição ‘Um valor inferior à unidade é sinal de 

existência de dificuldades de tesouraria, aconselhando 

actuação imediata diferindo prazos de pagamento ou 

providenciando os créditos suficientes’ 

 - Titulo ‘Fundo de Maneio’ 

 - Descrição {Vazio} 

Aviso, Dados 

insuficientes 

 

 - Titulo {Vazio} 

 - Descrição ‘A regra do equilíbrio financeiro mínimo 

aconselha que este indicador não seja inferior à unidade, caso 

em que se avizinham situações de dificuldade..’ 

Aviso, Dados 

insuficientes 

 

 - Titulo {mais de 200 caracteres} 

 - Descrição ‘A regra do equilíbrio financeiro mínimo 

aconselha que este indicador não seja inferior à unidade, caso 

em que se avizinham situações de dificuldade..’ 

Aviso, 

caracteres em 

excesso 

 

Avaliação das Entidades 

 - Valor: 1.2 

 - Observação: ‘Demonstrou um 

melhoramento…’ 

 - Período: 1º Trimestre 

 - Entidade: INESC 

 - Indicador: ‘Fundo Maneio’ 

Sucesso 

 

 - Valor: Bom 

 - Observação: {Vazio} 

 - Período: {Vazio} 

 - Entidade: INESC 

 - Indicador: ‘Fundo Maneio’ 

Aviso, Valor 

Inválido e período 

não preenchido 

 

 - Valor: {Vazio} 

 - Observação: ‘Demonstrou um 

melhoramento…’ 

 - Período: 1º Trimestre 

 - Entidade: {Vazio} 

 - Indicador: {Vazio} 

Aviso, Valor, 

entidade e 

indicador não 

preenchido 

 

Remoção indicadores:   
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 - Remoção ‘Solvabilidade’ Sucesso  

 - Remoção ‘Fundo Maneio’ Aviso, avaliação 

associada 

 

Visualização de Históricos 

 - Visualizar as avaliações submetidas, como 

membro da UP e como a própria entidade. 
Sucesso 

 

 - Visualizar as avaliações submetidas, com uma 

entidade que não a própria. 

Aviso, falta de 

permissões 

 

Previsões 

 - Visualizar projecções para os períodos 

seguintes como membro da UP e como a própria 

entidade. 

Sucesso 

 

 - Visualizar projecções para os períodos 

seguintes com uma entidade que não a própria. 

Aviso, falta de 

permissões 

 

Definição dos valores intangíveis 

 - Titulo: ‘Experiência em Aplicações Avançadas 

para DMS’ 

 - Descrição: ‘Pioneiros no controlo e 

estabilização…’ 

 - Aquisição: {Vazio} 

 - Vida Útil: {Vazio} 

Sucesso 

 

 - Titulo: ‘Experiência Aplicações Avançadas 

para DMS’ 

 - Descrição: {Vazio} 

 - Aquisição: {data inválida} 

 - Vida Útil: {Vazio} 

Aviso, formato data 

inválido 

 

Avaliação dos Valores Intangíveis 

 - Valor: 9999.99 

 - Observações: {Vazio} 

 - Período: 1 Trim 

Sucesso 

 

 - Valor: 9999E99 

 - Observações: {Vazio} 

 - Período: {Vazio} 

Aviso, valor 

inválido e período 

não definido 
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Registo de documentos 

 - Documento PDF na entidade ‘INESC’, no tipo 

‘Balanço’ 
Sucesso 
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5 Modelo de Dados 

Nesta secção é possível visualizar o modelo relacional, utilizado para cada um dos pacotes. 

5.1 Gestão de Dados Gerais e Órgãos Sociais 
 

 

Figura 5 – Modelo relacional do pacote ‘Gestão de dados gerais e órgãos sociais’ 
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5.2 Gestão de Eventos e Pedidos 
 

 

Figura 6 - Modelo relacional do pacote ‘Gestão de eventos e pedidos’. 
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5.3 Acompanhamento e Indicadores das participadas 
 

 

Figura 7 - Modelo relacional do pacote ‘Acompanhamento e indicadores das participadas’. 
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6 Considerações finais 

 

Deverá, com este documento, ter ficado mais clara as funcionalidades pretendidas para este 

módulo, sendo estas, o ponto de partida para um sistema em continuo crescimento e mutação. 

Sendo este a primeira versão do documento, e apesar de a informação contida no mesmo 

procurar dar resposta aos requisitos descritos, é natural que surjam ainda modificações e 

necessidades de esclarecimentos adicionais. Reconhece-se que alguns requisitos carecem 

ainda de análise mais detalhada do ponto de vista técnico, administrativo e operacional. 

Por esses motivos, este documento, dada a dinâmica do processo de desenvolvimento de 

software, será completado em versões futuras. Espera-se, contudo, que possa já constituir uma 

base sólida de trabalho que conduza a uma aplicação compatível com as expectativas dos 

interessados do processo. 
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Anexo B - Lista de Ferramentas Gestão de Conteúdos 
 

Lista dos principais sistemas de gestão de conteúdos de Software livre e código aberto: 

Nome Plataforma Base de Dados 
Última 
versão 
estável 

Licenças 

AdaptCMS Lite  PHP  MySQL  1.3 GPL 

Alfresco  Java  
MySQL, Oracle, SQL Server, 

PostgreSQL, Informix  
2.2 

GPL & 

Commercial 

Apache Lenya  
Java, XML, 

Apache Cocoon  
 2.0 

Apache 

License 

Aqua CMS  PHP  MySQL  1.0 GPL 

b2evolution  PHP  MySQL  2.4.2 GPL 

BLOG:CMS  PHP  MySQL   GPL 

blosxom  Perl  Flat-file database  2.0 MIT 

Bricolage  Perl  PostgreSQL  1.10.3 BSD 

Byteflow  Python, Django  
PostgreSQL, MySQL, SQLite, 

Oracle  
 BSD 

CivicSpace  PHP  MySQL  0.8.3 
Open source, 

detail unknown

CMSimple  PHP  Flat-file database  3.1 Affero 

Contrexx Open 

Source edition  
PHP  MySQL  1.2 

Free for non-

commercial use

Cyclone3  

Perl, XUL, 

JavaScript, C, 

Java  

MySQL and any Perl DBI  3.0 GPL 

Daisy  
Java, XML, 

Apache Cocoon  
MySQL  2.1 

Apache 

License 

Dokuwiki  PHP  Flat-file database  
26-06-

2007 
GPL 

DotClear  PHP  MySQL, PostgreSQL  2.0 GPL 

DotCMS  Java  
MySQL, MSSQL, PostgreSQL, 

Oracle  
1.6.0.4 GNU GPL v2 

DotNetNuke  ASP.NET  

Microsoft SQL Server (out-of-the-

box) ou outro sistema de 

armazenamento com o respectivo 

data provider 

4.8.1 BSD 
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Nome Plataforma Base de Dados 
Última 
versão 
estável 

Licenças 

Drupal  PHP  MySQL or PostgreSQL  6.4 GPL 

e107  PHP  MySQL  0.7.11 GPL 

Exponent  PHP  MySQL/PostgreSQL  0.96.6 GPL 

ExpressionEngine  PHP  MySQL  1.6.4 

Free "Core" 

version for non-

commercial use

eZ Publish  PHP  
MySQL/PostgreSQL/Oracle/Microso

ft SQL Server  
4.0.0 GPL 

Fedora  Java  MySQL or Oracle  2.2 

Educational 

Community 

License 

Frog CMS  PHP5  MySQL or SQLite  0.9.2 MIT License 

GX WebManager 

Community Edition  
Java  MySQL or SQLite  9.4.2 

Free for non-

commercial use

Habari  PHP  MySQL, PostgreSQL, SQLite  0.4.1 
Apache 

License 

ImpressCMS  PHP  MySQL  1.0.2 GPL 

Jahia  Java  
HyperSonic SQL, PostgreSQL, 

MySQL, Oracle  
5.0.3 

JCDDL and 

JSSL 

jAPS - java Agile 

Portal System  
Java, XML HyperSonic SQL, PostgreSQL  1.6.4 GPL 

Joomla!  PHP  MySQL  1.5.6 GPL 

Liferay  Java  

Apache Derby, DB2, HyperSonic 

SQL, Informix, InterBase, 

JDataStore, MySQL, Oracle, 

PostgreSQL, SAP, SQL Server, 

Sybase  

5.1.1 MIT 

KnowledgeTree 

Document 

Management 

System  

PHP  MySQL  3.5 GPL 

Lyceum  PHP  MySQL  1.0.2 GPL 

Magnolia  Java  JCR  3.5.4 GPL 

Mambo  PHP  MySQL  4.6.3 GPL 

MediaWiki  PHP  MySQL, PostgreSQL  1.12 GPL 
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Nome Plataforma Base de Dados 
Última 
versão 
estável 

Licenças 

MiaCMS  PHP  MySQL  4.6.5 GPL 

Midgard CMS  
PHP (Midgard 

framework)  
MySQL  1.8.4 LGPL 

MODx  PHP  MySQL  0.9.6.1 GPL 

MoinMoin  Python  Flat-file database  1.6.2 GPL 

Movable Type  
Perl, mod_perl, 

FastCGI  

MySQL or MS SQL server or Oracle 

or PostgreSQL or SQLite  
4.2 GPL 

Nucleus CMS  PHP  MySQL  3.32 GPL 

Nuxeo CPS  Python  ZODB  3.4.3 GPL 

Nuxeo EP  Java  
PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQL 

Server, Ingres  
5.1.3 LGPL 

OneCMS  PHP  MySQL  2.5 GPL 

OpenACS  TCL AOLserver  PostgreSQL/Oracle  5.1.5 GPL 

OpenCms  Java  
MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL 

Server, DB2, HSQL  
7.0.5 LGPL 

Opus  PHP  MySQL  2.27 GPL 

Papaya CMS  PHP  MySQL, Sqlite, PostgreSQL  4.0.5 GPL 

phpCMS  PHP  Flat-file database  1.2.2 GPL 

PHP-Fusion  PHP  MySQL  7.00 GPL 

PHP-Nuke  PHP  MySQL  8.0 GPL 

PHPSlash  PHP   0.8.1.1 GPL 

phpWCMS  PHP  MySQL  1.3.3 GPL 

phpWebSite  PHP  MySQL or PostgreSQL  1.1.0 LGPL 

PhpWiki  PHP  
Flat-file 

database/MySQL/PostgreSQL etc.  
 GPL 

Plone  Python  
ZODB, SQLite, PostgreSQL, 

MySQL, Oracle via Zope  
3.1.2 GPL 

PmWiki  PHP  Flat-file database  2.1.27 GPL 

PostNuke  PHP  MySQL  .764 GPL 

PyLucid  Python  MySQL, PostgreSQL, SQLite  0.8.0 GPL 

Radiant  Ruby  MySQL, PostgreSQL, SQLite  0.6.6 MIT 

Scoop  Perl on mod_perl MySQL  1.1.8 GPL 
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Nome Plataforma Base de Dados 
Última 
versão 
estável 

Licenças 

Serendipity  PHP + Smarty  
SQLite, PostgreSQL, MySQL, 

MySQLi  
1.3 BSD 

SILEX  
PHP, 

ActionScript2  
XML Files  1.0.1 GPL 

SilverStripe  PHP  MySQL  2.2.2 BSD 

SiteFrame  PHP + Smarty  MySQL  5.0.2 
Creative 

Commons 

Slash  Perl on mod_perl MySQL   GPL 

SPIP  PHP  MySQL  1.9.2 GPL 

TangoCMS  PHP  MySQL  
1.0.8-

Osprey 
GNU/GPL 2 

Textpattern  PHP  MySQL  4.0.6 GPL 

TGS Content 

Management  
PHP  MySQL  0.3.2 GPL 

TikiWiki 

CMS/Groupware  
PHP  MySQL e outras usando ADOdb  2.0 LGPL 

Tribiq CMS  PHP  MySQL  5.0.9 GPL 

TWiki  Perl  Plain files 4.2.0 GPL 

Typo  Ruby on Rails  MySQL, PostgreSQL, SQLite  5.1.2 MIT 

TYPO3  PHP  MySQL, PostgreSQL, Oracle  4.2.1 GPL 

Umbraco  ASP.NET  MSSQL  3.0.3 MIT License 

Quick.Cms.Lite  PHP  Flat-file database  2.0 

Creative 

Commons 

Attribution 2.5 

WebGUI  Perl on mod_perl MySQL   GPL 

whCMS  PHP  MySQL  0.103 GPL 

WordPress  PHP  MySQL  2.6 GPL 

Xaraya  

PHP with 

XHTML/XML/XSL

T  

MySQL, PostgreSQL, SQLite using 

ADOdb and Microsoft SQL Server 

with Creole  

1.1.3 GPL 

XOOPS  PHP + Smarty  MySQL  2.0.18 GPL 

XOOPS Cube  PHP + Smarty  MySQL  2.1.4 BSD 

Zena  Ruby  MySQL  alpha MIT 
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Lista dos principais sistemas de gestão de conteúdos proprietários: 

Nome Plataforma Base de dados 
Última 
versão 
estável 

Demonstração

AdaptCMS Pro  PHP  MySQL  1.3 Sim 

AlterFiction  ASP.NET  SQL Server  2008 Não 

Adobe Contribute 
Publishing Server 
(CPS)  

J2EE  Não necessita CS3 Sim 

AspireCMS Web 
Content 
Management  

PHP, XML, 
XSLT, Apache  MySQL  4.0 Sim 

Brunner CMS  PHP  MySQL  4.0.1.11
1 Não 

Cascade Server  Java  SQL Server, Oracle, MySQL  5.2 Sim 

Community Server  ASP.NET  SQL Server  2008 Sim 

ContE  PHP  Mysql  1.0 Não 

Contrexx  PHP  MySQL  1.2 Sim 

CoreMedia CMS  Java  Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL 
Server, PostgreSQL  2008  

COMSHARP CMS  .NET  Microsoft SQL Server  2.1.1.20 Sim 

Day Communiqué 
WCM  Java  Não necessita, utiliza JSR-170-

compliant content repository  4.2 Não 

EIBS EasySite CMS .NET  Microsoft SQL Server  6.0 Sim 

ExpressionEngine  PHP  MySQL  1.6.4  

EPiServer  .NET  Microsoft SQL Server, Oracle  5.1 Sim 

FatWire Content 
Server  Java  Oracle, Microsoft SQL Server, IBM 

DB2  7.0.3  

IBM Workplace 
Web Content 
Management  

J2EE ou Lotus 
Domino  

Oracle, Microsoft SQL Server, IBM 
DB2, Lotus Domino  6.0  

Immediacy  .NET  Microsoft SQL Server  6.0 Sim 

Ingeniux Content 
Management 
System (CMS)  

XML  XML Repository  6.0 Sim 

Jadu  PHP and .NET  MS SQL Server, MySQL  2.0x Sim 

Jalios JCMS  Java  Built-in  5.7.4 Sim 

Kentico CMS  ASP.NET  Microsoft SQL Server  3.1a Sim 

MyCMS  PHP  MySQL  2.3x Sim 

OrangeLogix  ASP.NET  Microsoft SQL Server,  1.8 Sim 

PG Real Estate 
Solution  PHP  MySQL  2008 Sim 
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Nome Plataforma Base de dados 
Última 
versão 
estável 

Demonstração

ProFusion Ultra IS  ASP  SQL Server  v3.1 Não 

Windows 
SharePoint 
Services / Microsoft 
Office SharePoint 
Server  

.NET  Microsoft SQL Server (2000 or 
2005), SQL Express  2007 Sim 

Powerfront CMS  ASP  SQL  6.6 Sim 

Refresh Software - 
SR2 (Component 
Content 
Management)  

Java, J2EE, XML Oracle, SQL Server  v7.2 Sim 

SDL Tridion  .NET, XML, Web 
Service  Oracle Database, MS SQL Server, 5.2  

Sitefinity CMS  ASP.NET  MySQL, Oracle Database, MS SQL 
Server,  3.2 Sim 

Site Foundry  PHP  MySQL  2.3 Sim 

Sitekit CMS  .NET  MS SQL Server  8 Sim 

Socialtext  Perl  PostgreSQL 8.x  2.15.0.1 Sim 

Stellent (Oracle 
Universal Content 
Management)  

Java, IDocScript, 
XML  Oracle, SQL Server, other  10g  

Traction TeamPage Java  Built-in  4.0  

UltraCSDB S1000D Microsoft C# 
.NET  MS SQL Server  2.0  

WebDeck  J2EE  Oracle, MS SQL Server, MySQL  7.0 Sim 

Vignette  J2EE  Oracle, MS SQL Server, DB2, and 
more  7.5 Sim 

ClickView     

Zen  ASP.NET  MS SQL Server  4.0 Não 
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Anexo C - Lista de Ferramentas Software Colaborativo 
 

Nome 
Mail 

Transfer 
agent 

Mail 
Storage 

Type 
IMAP 

Server 
Shared 
IMAP

IM 
Server WebDAV Web UI Contactos 

Partilhados
Ficheiros 

Partilhados 
Web 

Admin 
UI 

Anti-Virus Spam Filtering

Atmail  Custom 
Exim  Mail Dir  Custom  Não  Não  Não  Não  Não  Não  Não  ClamAV  SpamAssassin 

Citadel/UX  Custom  Berkeley 
DB  Custom  Sim  Inbuilt 

GroupDA
V e 
suporto 
WebCal 

Sim  Sim  Sim Sim  ClamAV  
SpamAssassin, 
Postfix ou 
qpsmtpd  

Collaber  Não  Não  Não  Não  Sim  Não  Não  Sim  Sim  Não  Não  Não  

eGroupWar
e  Exim  SQL  

DBMail 
ou outro 
IMAP-
server  

Sim Não  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim SpamAssassin 
e outros 

Group-
Office  

Custom 
Postfix  

IMAP 
server 
depende
nt  

Custom  Não  Não  Não  Sim  Sim  Sim  Sim  ClamAV  SpamAssassin, 
DSPAM  

Horde  Sendmail
, SMTP  Não  Cyrus e 

outros Não  Não  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Não  Filtro por regras

i-sense  Sendmail
, SMTP  

IMAP 
server 
depende
nt, 
Database 

Any 
IMAP 
server  

 Não  Não  Sim  Sim  Sim  Sim  Não  SpamAssassin 
e outros 

Instant 
Business 
Network  

SMTP  Mail Dir  
Any 
IMAP 
Server  

SQL e 
XML  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  Não  

Filtro por 
regras/whitelist
s/blacklists  

Kerika  Não  Não  Não  Não  Sim  Não  Não  Não  Sim  Não  Não  Não  

Kolab  Postfix  

IMAP 
(Kolab-
XML 
Format) 
and 
LDAP  

Cyrus  Sim  Não  Não  Horde IMAP e 
LDAP  Não  Sim  ClamAV e 

outros 
SpamAssassin 
e outros 

Open-             

Xchange  Postfix  

IMAP 
server 
depende
nt  

Cyrus ou 
qualquer 
IMAP 
server  

Sim  Não  Sim  Sim  Sim  Sim  Sim  ClamAV e 
outros 

SpamAssassin 
e outros 

OpenGroup
ware  Postfix  Mail Dir  Cyrus  Não  Jabber Não  Não  Não  Não  Sim    

PhpGroup
Ware  Não  Não  Não   Sim   Sim   Sim  Sim    

Simple 
Groupware  SMTP  

IMAP 
server 
depende
nt, 
Database 

Cyrus, 
Courier 
IMAP, 
UW 
IMAP e 
outros 

Sim  

built-in 
chat 
modul
e  

Não Sim  Sim  Sim  Sim  ClamAV e 
outros 

Dependente do 
Mail server 

Zimbra  Custom 
Postfix  

Mail Dir 
w/ index 
db  

Custom  Não  Jabber Não  Sim  Sim  Sim  Sim  ClamAV  SpamAssassin, 
DSPAM  
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Anexo D - Especificação dos Packages 
 

Pacote ‘Gestão de Dados Gerais e Órgãos Sociais’: 
PACKAGE gps_participada_geral 

IS 

   PROCEDURE tipos_participada_list; 

 

   PROCEDURE participadas_list (pct_id_tipo IN gps_participadas.id_tipo%TYPE); 

 

   PROCEDURE participadas_view (pct_id IN gps_participadas.ID%TYPE); 

 

   PROCEDURE pesquisa_list (pv_pesquisa IN VARCHAR2); 

 

   PROCEDURE participadas_new (pct_id_tipo IN gps_participadas.id_tipo%TYPE); 

 

   PROCEDURE participadas_edit (pct_id IN gps_participadas.ID%TYPE); 

 

   PROCEDURE participadas_tipo_list; 

 

   PROCEDURE participacao_new ( 

      pct_id_participada   IN   gps_participadas.ID%TYPE 

   ); 

 

   PROCEDURE participacao_list ( 

      pct_id_participada   IN   gps_participadas.ID%TYPE 

   ); 

 

   PROCEDURE participacao_save ( 

      pct_id                IN   gps_participacao.ID%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_id_instituicao    IN   gps_participacao.id_instit_detent%TYPE, 

      pct_id_participada    IN   gps_participacao.id_participada%TYPE, 

      pv_dt_entrada         IN   VARCHAR2, 

      pv_dt_saida           IN   VARCHAR2, 

      pv_nome_instituicao   IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL, 

      pv_percentagem        IN   VARCHAR2, 

      pv_valor              IN   VARCHAR2 

   ); 

 

   PROCEDURE participacao_edit (pct_id IN gps_participacao.ID%TYPE); 

 

   PROCEDURE participacao_del (pct_id IN gps_participacao.ID%TYPE); 

 

   PROCEDURE instituicao_view (pct_id IN gps_participacao.ID%TYPE); 
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   PROCEDURE orgaos_sociais_list ( 

      pct_id_participada   IN   gps_participadas.ID%TYPE 

   ); 

 

   PROCEDURE orgaos_sociais_new ( 

      pct_id_participada   IN   gps_participadas.ID%TYPE 

   ); 

 

   PROCEDURE participada_save ( 

      pct_id_instituicao    IN   gps_participadas.id_instituicao%TYPE, 

      pct_id_tipo           IN   gps_participadas.id_tipo%TYPE, 

      pv_dt_constituicao    IN   VARCHAR2, 

      pct_id                IN   gps_participadas.ID%TYPE DEFAULT NULL, 

      pv_nome_instituicao   IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL, 

      pct_objecto_social    IN   gps_participadas.objecto_social%TYPE 

   ); 

 

   PROCEDURE orgaos_sociais_save ( 

      pct_id               IN   gps_orgao_composicao.ID%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_id_participada   IN   gps_orgao_composicao.id_participada%TYPE, 

      pct_n_mec            IN   gps_orgao_composicao.n_mec%TYPE, 

      pct_tipo_id          IN   gps_orgao_composicao.id_tipo%TYPE, 

      pct_cargo_id         IN   gps_orgao_composicao.id_cargo%TYPE, 

      pv_dt_entrada        IN   VARCHAR2, 

      pv_dt_saida          IN   VARCHAR2, 

      pv_nome_colab        IN   VARCHAR2 

   ); 

 

   PROCEDURE orgaos_sociais_edit (pct_id IN gps_orgao_composicao.ID%TYPE); 

 

   PROCEDURE orgaos_sociais_del (pct_id IN gps_orgao_composicao.ID%TYPE); 

 

   PROCEDURE download_documento (pct_id IN gps_documentos.ID%TYPE); 

 

   PROCEDURE documento_new ( 

      pct_id_participada   IN   gps_documentos.id_participada%TYPE 

   ); 

 

   PROCEDURE documento_geral_save ( 

      pct_id                 IN   gps_documentos.ID%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_titulo             IN   gps_documentos.titulo%TYPE, 

      pct_descricao          IN   gps_documentos.descricao%TYPE, 

      par_file               IN   OWA.vc_arr, 

      pct_id_participada     IN   gps_documentos.id_participada%TYPE, 
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      pct_id_classificacao   IN   gps_documentos.id_classificacao%TYPE 

   ); 

 

   PROCEDURE documento_edit (pct_id IN gps_documentos.ID%TYPE); 

 

   PROCEDURE documento_del ( 

      pct_id               IN   gps_documentos.ID%TYPE, 

      pct_id_participada   IN   gps_documentos.id_participada%TYPE 

   ); 

 

   PROCEDURE documentos_view (pct_id IN gps_documentos.id_participada%TYPE); 

 

   PROCEDURE list_participadas_html; 

 

   PROCEDURE list_participadas_xls; 

 

   PROCEDURE list_partic_xls_file; 

 

   PROCEDURE list_participadas_pdf; 

 

   PROCEDURE list_partic_pdf_file; 

END; 

 

PACKAGE GPS_PARTICIPADA_MODEL 

IS 

   TYPE gt_tipos_participadas IS TABLE OF gps_param_participadas%ROWTYPE; 

 

   TYPE gt_orgaos_cargos IS TABLE OF gps_param_cargos%ROWTYPE; 

 

   TYPE gt_orgaos_tipos IS TABLE OF gps_param_tipos_orgao%ROWTYPE; 

 

   TYPE linha_participada IS RECORD ( 

      ID                gps_participadas.ID%TYPE, 

      dt_constituicao   gps_participadas.dt_constituicao%TYPE, 

      estado            gps_participadas.estado%TYPE, 

      id_tipo           gps_participadas.id_tipo%TYPE, 

      id_instituicao    gps_participadas.id_instituicao%TYPE, 

      nif               instituicoes.nif%TYPE, 

      nome              instituicoes.nome%TYPE, 

      sigla             instituicoes.sigla%TYPE, 

      tipo              instituicoes.tipo%TYPE, 

      LOCAL             instituicoes.LOCAL%TYPE, 

      morada            instituicoes.morada%TYPE, 

      cidade            instituicoes.cidade%TYPE, 

      cod_postal        instituicoes.cod_postal%TYPE, 
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      telefone          instituicoes.telefone%TYPE,

      fax               instituicoes.fax%TYPE, 

      email             instituicoes.email%TYPE, 

      url               instituicoes.url%TYPE, 

      cod_inst          instituicoes.ID%TYPE, 

      categoria         gps_param_participadas.nome%TYPE, 

      objecto_social    gps_participadas.objecto_social%TYPE 

   ); 

 

   TYPE gt_participadas IS TABLE OF linha_participada 

      INDEX BY PLS_INTEGER; 

 

   TYPE gt_instit_detentoras IS TABLE OF instituicoes%ROWTYPE; 

 

   TYPE linha_participacao_instit IS RECORD ( 

      id_participacao    gps_participacao.ID%TYPE, 

      id_participada     gps_participacao.id_participada%TYPE, 

      id_instit_detent   gps_participacao.id_instit_detent%TYPE, 

      percentagem        gps_participacao.percentagem%TYPE, 

      valor              gps_participacao.valor%TYPE, 

      dt_entrada         gps_participacao.dt_entrada%TYPE, 

      dt_saida           gps_participacao.dt_saida%TYPE, 

      nome               instituicoes.nome%TYPE, 

      sigla              instituicoes.sigla%TYPE, 

      LOCAL              instituicoes.LOCAL%TYPE, 

      morada             instituicoes.morada%TYPE, 

      cidade             instituicoes.cidade%TYPE, 

      cod_postal         instituicoes.cod_postal%TYPE, 

      telefone           instituicoes.telefone%TYPE, 

      fax                instituicoes.fax%TYPE, 

      email              instituicoes.email%TYPE, 

      url                instituicoes.url%TYPE 

   ); 

 

   TYPE gt_participacao_instit IS TABLE OF linha_participacao_instit 

      INDEX BY PLS_INTEGER; 

 

   TYPE linha_orgao_social_compos IS RECORD ( 

      ID               gps_orgao_composicao.ID%TYPE, 

      id_participada   gps_orgao_composicao.id_participada%TYPE, 

      cargo_id         gps_param_cargos.ID%TYPE, 

      cargo_nome       gps_param_cargos.nome%TYPE, 

      tipo_id          gps_param_tipos_orgao.ID%TYPE, 

      tipo_nome        gps_param_tipos_orgao.nome%TYPE, 

      n_mec            gps_orgao_composicao.n_mec%TYPE, 
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      dt_inicio        gps_orgao_composicao.dt_inicio%TYPE,

      dt_fim           gps_orgao_composicao.dt_fim%TYPE 

   ); 

 

   TYPE gt_orgao_social_compos IS TABLE OF linha_orgao_social_compos 

      INDEX BY PLS_INTEGER; 

 

   TYPE linha_documentos IS RECORD ( 

      tipo               gps_param_class_doc.tipo%TYPE, 

      ID                 gps_documentos.ID%TYPE, 

      id_classificacao   gps_documentos.id_classificacao%TYPE, 

      titulo             gps_documentos.titulo%TYPE, 

      descricao          gps_documentos.descricao%TYPE, 

      estado             gps_documentos.estado%TYPE, 

      id_participada     gps_documentos.id_participada%TYPE, 

      nome_ficheiro      gps_documentos.nome_ficheiro%TYPE, 

      dimensao           gps_documentos.dimensao%TYPE, 

      mime_type          gps_documentos.tipo%TYPE, 

      content            gps_documentos.content%TYPE, 

      DATA               gps_documentos.DATA%TYPE 

   ); 

 

   TYPE gt_documentos IS TABLE OF linha_documentos 

      INDEX BY PLS_INTEGER; 

 

   FUNCTION tipo_participadas_ins ( 

      pct_nome   IN   gps_param_participadas.nome%TYPE 

   ) 

      RETURN gps_param_participadas.ID%TYPE; 

 

   FUNCTION tipo_participadas_del (pct_id IN gps_param_participadas.ID%TYPE) 

      RETURN INTEGER; 

 

   FUNCTION tipo_participadas_upd ( 

      pct_id     IN   gps_param_participadas.ID%TYPE, 

      pct_nome   IN   gps_param_participadas.nome%TYPE 

   ) 

      RETURN INTEGER; 

 

   FUNCTION participacao_del (pct_id IN gps_participacao.ID%TYPE) 

      RETURN INTEGER; 

 

   FUNCTION get_tipos_participadas 

      RETURN gt_tipos_participadas; 
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   FUNCTION get_tipo_participadas (pct_id IN gps_param_participadas.ID%TYPE)

      RETURN gt_tipos_participadas; 

 

   FUNCTION count_docs ( 

      pt_docs   IN   gps_docs_list, 

      pct_id    IN   gps_documentos.ID%TYPE 

   ) 

      RETURN INTEGER; 

 

   FUNCTION get_documentos_by_id (pt_id IN gps_docs_list) 

      RETURN gt_documentos; 

 

   FUNCTION save_participada (prt_participada IN OUT gps_participadas%ROWTYPE) 

      RETURN INTEGER; 

 

   FUNCTION get_participadas ( 

      pct_id        IN   gps_participadas.ID%TYPE DEFAULT NULL, 

      pv_nome       IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL, 

      pct_id_tipo   IN   gps_participadas.id_tipo%TYPE DEFAULT NULL 

   ) 

      RETURN gt_participadas; 

 

   FUNCTION save_participacao ( 

      prt_participacao   IN OUT   gps_participacao%ROWTYPE 

   ) 

      RETURN INTEGER; 

 

   FUNCTION get_orgaos_tipos 

      RETURN gt_orgaos_tipos; 

 

   FUNCTION get_orgaos_cargos 

      RETURN gt_orgaos_cargos; 

 

   FUNCTION save_orgao_social ( 

      prt_orgao_social   IN OUT   gps_orgao_composicao%ROWTYPE 

   ) 

      RETURN INTEGER; 

 

   FUNCTION orgao_social_del (pct_id IN gps_orgao_composicao.ID%TYPE) 

      RETURN INTEGER; 

 

   FUNCTION get_orgao_social_compos ( 

      pct_id_participada   IN   gps_participacao.ID%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_id               IN   gps_participacao.ID%TYPE DEFAULT NULL, 

      pd_data              IN   DATE DEFAULT NULL 
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   ) 

      RETURN gt_orgao_social_compos; 

 

   FUNCTION get_participacoes ( 

      pct_id               IN   gps_participacao.ID%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_id_participada   IN   gps_participacao.id_participada%TYPE 

            DEFAULT NULL, 

      pd_data              IN   DATE DEFAULT NULL 

   ) 

      RETURN gt_participacao_instit; 

  FUNCTION save_documento (prt_documento IN OUT gps_documentos%ROWTYPE) 

      RETURN INTEGER; 

  FUNCTION documento_del (pct_id IN gps_documentos.ID%TYPE) 

      RETURN INTEGER; 

  FUNCTION save_documento_metadata (prt_documento IN gps_documentos%ROWTYPE) 

      RETURN INTEGER; 

  FUNCTION get_documentos ( 

      pct_id_participada   IN   gps_participacao.ID%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_estado           IN   gps_documentos.estado%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_id               IN   gps_documentos.ID%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_id_classificao   IN   gps_documentos.id_classificacao%TYPE 

            DEFAULT NULL 

   ) 

      RETURN gt_documentos; 

END;                                                            

PACKAGE GPS_PARTICIPADA_VIEW 

IS 

   PROCEDURE tipos_participada_list ( 

      pt_tipos   gps_participada_model.gt_tipos_participadas 

   ); 

 

   PROCEDURE participadas_list ( 

      pv_titulo         IN   VARCHAR2 DEFAULT '', 

      pt_participadas   IN   gps_participada_model.gt_participadas 

   ); 

 

   PROCEDURE pesquisa_query; 

 

   PROCEDURE participadas_view ( 

      pt_tipo                      IN   

gps_participada_model.gt_tipos_participadas, 

      pt_participada               IN   gps_participada_model.gt_participadas, 

      pt_participacao_inst         IN   

gps_participada_model.gt_participacao_instit, 

      pt_orgao_social_compos       IN   
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gps_participada_model.gt_orgao_social_compos,

      pt_documentos                IN   gps_participada_model.gt_documentos, 

      pt_tipos_doc_oficiais_venc   IN   gps_indicadores_model.gt_tipos_doc_oficiais 

   ); 

 

   PROCEDURE participadas_edit ( 

      pt_tipo_participadas   IN   gps_participada_model.gt_tipos_participadas, 

      prt_participada        IN   gps_participada_model.linha_participada 

   ); 

 

   PROCEDURE participadas_tipo_list ( 

      pt_participadas_tipo   gps_participada_model.gt_tipos_participadas 

            DEFAULT NULL, 

      pt_participada         gps_participada_model.gt_participadas 

   ); 

 

   PROCEDURE participacao_edit ( 

      pt_participada     gps_participada_model.gt_participadas, 

      prt_participacao   gps_participada_model.linha_participacao_instit 

   ); 

 

   PROCEDURE participacao_list ( 

      pt_participada     gps_participada_model.gt_participadas, 

      pt_participacoes   gps_participada_model.gt_participacao_instit, 

      pb_edit            BOOLEAN DEFAULT FALSE 

   ); 

 

   PROCEDURE instituicao_view ( 

      pt_participada    IN   gps_participada_model.gt_participadas, 

      pt_participacao   IN   gps_participada_model.gt_participacao_instit 

   ); 

 

   PROCEDURE orgaos_sociais_list ( 

      pt_participada           gps_participada_model.gt_participadas, 

      pt_orgao_social_compos   gps_participada_model.gt_orgao_social_compos, 

      pb_edit                  BOOLEAN DEFAULT FALSE 

   ); 

 

   PROCEDURE orgaos_sociais_edit ( 

      pt_participada     IN   gps_participada_model.gt_participadas, 

      pt_orgaos_tipos    IN   gps_participada_model.gt_orgaos_tipos, 

      pt_orgaos_cargos   IN   gps_participada_model.gt_orgaos_cargos, 

      prt_org_soc_comp   IN   gps_participada_model.linha_orgao_social_compos 

   ); 
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   PROCEDURE download_documento (

      lrt_documento   IN   gps_participada_model.linha_documentos 

   ); 

 

   PROCEDURE documento_edit (prt_documento IN gps_documentos%ROWTYPE); 

 

   PROCEDURE documento_geral_edit ( 

      pt_participada   IN   gps_participada_model.gt_participadas, 

      prt_documento    IN   gps_documentos%ROWTYPE 

   ); 

 

   PROCEDURE documentos_view ( 

      pt_documentos   IN   gps_participada_model.gt_documentos, 

      pv_url_delete   IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL, 

      pv_url_update   IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL 

   ); 

 

   PROCEDURE documentos_list ( 

      pt_participada   IN   gps_participada_model.gt_participadas, 

      pt_documentos    IN   gps_participada_model.gt_documentos 

   ); 

 

   PROCEDURE list_participadas_html ( 

      pt_participadas   IN   gps_participada_model.gt_participadas 

   ); 

 

   PROCEDURE list_participadas_xls ( 

      pt_participadas   IN   gps_participada_model.gt_participadas 

   ); 

 

   PROCEDURE list_participadas_pdf ( 

      pt_participadas   IN   gps_participada_model.gt_participadas 

   ); 

END;  
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Pacote ‘Gestão de Eventos e Pedidos’: 
PACKAGE GPS_EVENTOS_GERAL 

IS 

   PROCEDURE eventos_view (pct_id IN gps_eventos.ID%TYPE); 

 

   PROCEDURE pedido_det_view (pct_id IN gps_pedidos.ID%TYPE); 

 

   PROCEDURE eventos_new ( 

      pct_id_participada        gps_eventos.ID%TYPE, 

      pv_data              IN   VARCHAR2 

   ); 

 

   PROCEDURE evento_envolvid ( 

      pv_remover      IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL, 

      pv_adiciona     IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL, 

      pv_envolvidos   IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL 

   ); 

 

   PROCEDURE evento_envol_pesq (pv_texto IN VARCHAR2); 

 

   PROCEDURE evento_save ( 

      pct_id               IN   gps_eventos.ID%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_id_participada   IN   gps_eventos.id_participada%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_titulo           IN   gps_eventos.titulo%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_descricao        IN   gps_eventos.descricao%TYPE DEFAULT NULL, 

      pv_dt_realizacao     IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL, 

      pv_hora_inicio       IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL, 

      pv_hora_fim          IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL, 

      pct_id_tipo               gps_eventos.id_tipo%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_visivel               gps_eventos.estado%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_informacao            gps_eventos.informacao%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_recomendacoes         gps_eventos.recomendacoes%TYPE DEFAULT NULL, 

      pv_n_mecs            IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL 

   ); 

 

   PROCEDURE pedidos_list ( 

      pct_id_tipo          IN   gps_param_pedidos.ID%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_id_participada   IN   gps_participadas.ID%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_n_mec            IN   funcionarios.codigo%TYPE DEFAULT NULL, 

      pd_dt_inicio         IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL, 

      pd_dt_fim            IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL 

   ); 

 

   PROCEDURE pedidos_new (pct_id_participada IN gps_participadas.ID%TYPE); 
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   PROCEDURE pedido_resp_new (pct_id_pedido gps_respostas.id_pedido%TYPE); 

 

   PROCEDURE pedido_resp_save ( 

      pct_id_pedido     IN   gps_respostas.id_pedido%TYPE, 

      pct_descricao     IN   gps_respostas.descricao%TYPE, 

      pct_estado        IN   gps_respostas.estado%TYPE, 

      pct_id_resposta   IN   gps_respostas.ID%TYPE DEFAULT NULL 

   ); 

 

   PROCEDURE pedido_edit (pct_id IN gps_pedidos.ID%TYPE); 

 

   PROCEDURE pedido_save ( 

      pct_id_participada   IN   gps_pedidos.id_participada%TYPE, 

      pct_titulo           IN   gps_pedidos.titulo%TYPE, 

      pct_descricao        IN   gps_pedidos.descricao%TYPE, 

      pct_id_tipo          IN   gps_pedidos.id_tipo%TYPE, 

      pct_id               IN   gps_pedidos.ID%TYPE DEFAULT NULL 

   ); 

 

   PROCEDURE documento_new (pct_id IN gps_eventos.ID%TYPE); 

 

   PROCEDURE documento_save ( 

      pct_id_evento          IN   gps_eventos.ID%TYPE, 

      pct_id                 IN   gps_documentos.ID%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_titulo             IN   gps_documentos.titulo%TYPE, 

      pct_descricao          IN   gps_documentos.descricao%TYPE, 

      par_file               IN   OWA.vc_arr, 

      pct_id_participada     IN   gps_documentos.id_participada%TYPE, 

      pct_id_classificacao   IN   gps_documentos.id_classificacao%TYPE 

   ); 

 

   PROCEDURE documento_edit ( 

      pct_id             IN   gps_eventos.ID%TYPE, 

      pct_id_documento   IN   gps_documentos.ID%TYPE 

   ); 

 

   PROCEDURE documento_del ( 

      pct_id             IN   gps_eventos.ID%TYPE, 

      pct_id_documento   IN   gps_documentos.ID%TYPE 

   ); 

 

   PROCEDURE eventos_edit (pct_id IN gps_eventos.ID%TYPE); 

 

   PROCEDURE evento_del (pct_id IN gps_eventos.ID%TYPE); 
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   PROCEDURE eventos_list ( 

      pct_id_participada   IN   gps_participadas.ID%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_n_mec            IN   logins.codigo%TYPE DEFAULT NULL, 

      pd_dt_inicio         IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL, 

      pd_dt_fim            IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL 

   ); 

 

   PROCEDURE compromissos ( 

      pv_user        IN   VARCHAR2, 

      pv_password    IN   VARCHAR2, 

      pv_dt_inicio   IN   VARCHAR2, 

      pv_dt_fim      IN   VARCHAR2 

   ); 

END;  

PACKAGE GPS_EVENTOS_MODEL 

IS 

   TYPE gt_tipos_eventos IS TABLE OF gps_param_eventos%ROWTYPE; 

 

   TYPE gt_eventos IS TABLE OF gps_eventos%ROWTYPE; 

 

   TYPE gt_tipos_pedidos IS TABLE OF gps_param_pedidos%ROWTYPE; 

 

   TYPE gt_pedidos IS TABLE OF gps_pedidos%ROWTYPE; 

 

   TYPE gt_respostas IS TABLE OF gps_respostas%ROWTYPE; 

 

   TYPE g_cursor IS REF CURSOR; 

 

   FUNCTION get_tipos_eventos 

      RETURN gt_tipos_eventos; 

 

   FUNCTION get_evento (pct_id IN gps_eventos.ID%TYPE) 

      RETURN gt_eventos; 

 

   FUNCTION get_resposta (pct_id IN gps_respostas.ID%TYPE) 

      RETURN gt_respostas; 

 

   FUNCTION get_respostas (pct_id_pedido IN gps_respostas.id_pedido%TYPE) 

      RETURN gt_respostas; 

 

   FUNCTION get_tipo_eventos (pct_id_tipo IN gps_param_eventos.ID%TYPE) 

      RETURN gt_tipos_eventos; 

 

   FUNCTION count_colabs ( 

      pt_envolvidos   IN   gps_envolvidos_list, 
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      pct_n_mec       IN   funcionarios.codigo%TYPE

   ) 

      RETURN INTEGER; 

 

   FUNCTION get_compromissos ( 

      pct_id_tipo          IN   gps_eventos.id_tipo%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_id_participada   IN   gps_eventos.id_participada%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_n_mec            IN   funcionarios.codigo%TYPE, 

      pct_dt_inicio        IN   gps_eventos.dt_realizacao%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_dt_fim           IN   gps_eventos.dt_realizacao%TYPE DEFAULT NULL 

   ) 

      RETURN gps_util_view.gt_compromissos; 

 

   FUNCTION get_pedidos ( 

      pct_id_tipo          IN   gps_pedidos.id_tipo%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_id_participada   IN   gps_pedidos.id_participada%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_n_mec            IN   funcionarios.codigo%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_dt_inicio        IN   gps_pedidos.DATA%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_dt_fim           IN   gps_pedidos.DATA%TYPE DEFAULT NULL 

   ) 

      RETURN gt_pedidos; 

 

   FUNCTION get_pedidos_com_resp ( 

      pct_id_tipo          IN   gps_pedidos.id_tipo%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_id_participada   IN   gps_pedidos.id_participada%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_n_mec            IN   funcionarios.codigo%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_dt_inicio        IN   gps_pedidos.DATA%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_dt_fim           IN   gps_pedidos.DATA%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_estado           IN   gps_respostas.estado%TYPE DEFAULT NULL 

   ) 

      RETURN gt_pedidos; 

 

   FUNCTION get_pedidos_sem_resp ( 

      pct_id_tipo          IN   gps_pedidos.id_tipo%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_id_participada   IN   gps_pedidos.id_participada%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_n_mec            IN   funcionarios.codigo%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_dt_inicio        IN   gps_pedidos.DATA%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_dt_fim           IN   gps_pedidos.DATA%TYPE DEFAULT NULL 

   ) 

      RETURN gt_pedidos; 

 

   FUNCTION get_pedido (pct_id IN gps_pedidos.ID%TYPE DEFAULT NULL) 

      RETURN gt_pedidos; 

 

   FUNCTION get_tipos_pedidos 
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      RETURN gt_tipos_pedidos;

 

   FUNCTION get_tipo_pedidos (pct_id gps_param_pedidos.ID%TYPE) 

      RETURN gt_tipos_pedidos; 

 

   FUNCTION get_colabs_by_nome (pv_texto IN VARCHAR2, pi_limite_reg INTEGER) 

      RETURN VARCHAR2; 

 

   FUNCTION save_evento (pt_evento IN OUT gt_eventos) 

      RETURN INTEGER; 

 

   FUNCTION save_pedido (pt_pedido IN OUT gt_pedidos) 

      RETURN INTEGER; 

 

   RETURN   INTEGER; 

 

   FUNCTION save_resposta (pt_respostas IN OUT gt_respostas) 

      RETURN INTEGER; 

 

   FUNCTION evento_doc_del ( 

      pt_docs_list       IN   gps_docs_list, 

      pct_id_documento   IN   gps_documentos.ID%TYPE 

   ) 

      RETURN gps_docs_list; 

 

   FUNCTION evento_del (pct_id IN gps_eventos.ID%TYPE) 

      RETURN INTEGER; 

 

   FUNCTION get_eventos ( 

      pct_id_tipo          IN   gps_eventos.id_tipo%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_id_participada   IN   gps_eventos.id_participada%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_dt_inicio        IN   gps_eventos.dt_realizacao%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_dt_fim           IN   gps_eventos.dt_realizacao%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_n_mec            IN   logins.codigo%TYPE DEFAULT NULL 

   ) 

      RETURN gt_eventos; 

END;   

PACKAGE GPS_EVENTOS_VIEW 

IS 

   TYPE garr_estado IS VARRAY (4) OF VARCHAR2 (50); 

 

   PROCEDURE print_envolvidos ( 

      pv_n_mecs        IN   VARCHAR2, 

      pb_botao_adic    IN   BOOLEAN, 

      pb_botao_remov   IN   BOOLEAN 
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   ); 

 

   PROCEDURE evento_edit ( 

      pt_evento          IN   gps_eventos_model.gt_eventos, 

      pt_tipos_eventos   IN   gps_eventos_model.gt_tipos_eventos, 

      pb_inform_recom    IN   BOOLEAN DEFAULT FALSE 

   ); 

 

   PROCEDURE eventos_view ( 

      pt_eventos         IN   gps_eventos_model.gt_eventos, 

      pt_tipos_eventos   IN   gps_eventos_model.gt_tipos_eventos, 

      pb_inform_recom    IN   BOOLEAN DEFAULT FALSE, 

      pv_url_back        IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL 

   ); 

 

   PROCEDURE pedido_det_view ( 

      pt_participada    IN   gps_participada_model.gt_participadas, 

      pt_tipo_pedidos   IN   gps_eventos_model.gt_tipos_pedidos, 

      pt_pedidos        IN   gps_eventos_model.gt_pedidos, 

      pt_respostas      IN   gps_eventos_model.gt_respostas, 

      pv_url            IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL 

   ); 

 

   PROCEDURE pedido_resp_edit ( 

      pt_pedido      gps_eventos_model.gt_pedidos, 

      prt_resposta   gps_respostas%ROWTYPE 

   ); 

 

   PROCEDURE pedidos_edit ( 

      pt_participada     IN   gps_participada_model.gt_participadas, 

      pt_tipos_pedidos   IN   gps_eventos_model.gt_tipos_pedidos, 

      prt_pedido         IN   gps_pedidos%ROWTYPE 

   ); 

 

   PROCEDURE eventos_list ( 

      prt_participada   IN   gps_participada_model.linha_participada, 

      pt_compromissos   IN   gps_util_view.gt_compromissos, 

      pd_dt_inicio      IN   DATE, 

      pd_dt_fim         IN   DATE, 

      pb_adicionar      IN   BOOLEAN 

   ); 

 

   PROCEDURE pedidos_list ( 

      prt_participada    IN   gps_participada_model.linha_participada, 

      pt_tipo_pedidos    IN   gps_eventos_model.gt_tipos_pedidos, 
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      pt_tipos_pedidos   IN   gps_eventos_model.gt_tipos_pedidos, 

      pct_n_mec          IN   logins.codigo%TYPE, 

      pt_pedidos         IN   gps_eventos_model.gt_pedidos, 

      pd_dt_inicio       IN   DATE, 

      pd_dt_fim          IN   DATE, 

      pb_edicao          IN   BOOLEAN 

   ); 

 

   PROCEDURE documento_evento_edit ( 

      pt_evento       IN   gps_eventos_model.gt_eventos, 

      prt_documento   IN   gps_documentos%ROWTYPE 

   ); 

 

   FUNCTION compromissos_list_xml ( 

      lb_is_valido   IN   BOOLEAN, 

      pct_n_mec      IN   logins.codigo%TYPE, 

      pt_eventos     IN   gps_eventos_model.gt_eventos 

   ) 

      RETURN CLOB; 

END; 
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Pacote ‘Acompanhamento e Indicadores das Participadas’: 
PACKAGE GPS_INDICADORES_GERAL 

IS 

   empty_vc_arr   OWA_UTIL.ident_arr; 

 

   PROCEDURE bens_list (pct_id_participada gps_bens.id_participada%TYPE); 

 

   PROCEDURE bens_view (pct_id gps_bens.ID%TYPE); 

 

   PROCEDURE bem_valores_new (pct_id IN gps_bens.ID%TYPE); 

 

   PROCEDURE bem_valores_save ( 

      pct_id            IN   gps_bens_valores.id_bem%TYPE DEFAULT NULL, 

      pv_data           IN   VARCHAR2, 

      pct_id_bem        IN   gps_bens_valores.id_bem%TYPE, 

      pct_observacoes   IN   gps_bens_valores.observacoes%TYPE, 

      pct_periodo       IN   gps_bens_valores.periodo%TYPE, 

      pv_valor          IN   VARCHAR2 

   ); 

 

   PROCEDURE bens_new (pct_id_participada IN gps_bens.id_participada%TYPE); 

 

   PROCEDURE bens_save ( 

      pct_id               IN   gps_bens.ID%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_descricao        IN   gps_bens.descricao%TYPE, 

      pct_id_participada   IN   gps_bens.id_participada%TYPE, 

      pv_aquisicao         IN   VARCHAR2, 

      pct_titulo           IN   gps_bens.titulo%TYPE, 

      pct_vida_util        IN   gps_bens.vida_util%TYPE 

   ); 

 

   PROCEDURE bens_edit (pct_id IN gps_bens.ID%TYPE); 

 

   PROCEDURE docs_oficiais_tipo_list ( 

      pct_id_participada   gps_bens.id_participada%TYPE DEFAULT NULL 

   ); 

 

   PROCEDURE docs_oficiais_tipo_edit ( 

      pct_id_participada   gps_bens.id_participada%TYPE 

   ); 

 

   PROCEDURE docs_oficiais_tipo_save ( 

      pct_id_participada   IN   gps_docs_oficiais.id_participada%TYPE, 

      parr_id_tp_docs      IN   OWA_UTIL.ident_arr DEFAULT empty_vc_arr 

   ); 
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   PROCEDURE docs_oficiais_list ( 

      pct_id_participada   gps_bens.id_participada%TYPE 

   ); 

 

   PROCEDURE documento_new ( 

      pct_id_participada   IN   gps_documentos.id_participada%TYPE 

   ); 

 

   PROCEDURE documento_del ( 

      pct_id               IN   gps_docs_oficiais.ID%TYPE, 

      pct_id_documento     IN   gps_docs_oficiais.id_documento%TYPE, 

      pct_id_participada   IN   gps_docs_oficiais.id_participada%TYPE 

   ); 

 

   PROCEDURE documento_edit (pct_id IN gps_docs_oficiais.ID%TYPE); 

 

   PROCEDURE documento_save ( 

      pct_id                 IN   gps_documentos.ID%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_id_doc_ofic        IN   gps_docs_oficiais.ID%TYPE DEFAULT NULL, 

      pct_titulo             IN   gps_documentos.titulo%TYPE, 

      pct_descricao          IN   gps_documentos.descricao%TYPE, 

      par_file               IN   OWA.vc_arr, 

      pct_id_participada     IN   gps_documentos.id_participada%TYPE, 

      pct_id_classificacao   IN   gps_documentos.id_classificacao%TYPE, 

      pct_id_tp_doc          IN   gps_docs_oficiais.id_tp_doc%TYPE 

            DEFAULT NULL, 

      pv_data_efeitos        IN   VARCHAR2 

   ); 

END; 

PACKAGE GPS_INDICADORES_MODEL 

IS 

   TYPE gt_bens IS TABLE OF gps_bens%ROWTYPE; 

 

   TYPE gt_bens_valores IS TABLE OF gps_bens_valores%ROWTYPE; 

 

   TYPE gt_tipos_doc_oficiais IS TABLE OF gps_param_doc_oficiais%ROWTYPE; 

 

   TYPE linha_docs_oficiais IS RECORD ( 

      ID                  gps_docs_oficiais.ID%TYPE, 

      id_participada      gps_docs_oficiais.id_participada%TYPE, 

      id_tp_doc           gps_docs_oficiais.id_tp_doc%TYPE, 

      id_documento        gps_docs_oficiais.id_documento%TYPE, 

      data_colocacao      gps_docs_oficiais.data_colocacao%TYPE, 

      data_efeitos        gps_docs_oficiais.data_efeitos%TYPE, 
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      nome                gps_param_doc_oficiais.nome%TYPE,

      periodicidade_mes   gps_param_doc_oficiais.periodicidade_mes%TYPE, 

      visivel             gps_param_doc_oficiais.visivel%TYPE, 

      titulo              gps_documentos.titulo%TYPE, 

      descricao           gps_documentos.descricao%TYPE, 

      estado              gps_documentos.estado%TYPE 

   ); 

 

   TYPE gt_docs_oficiais IS TABLE OF linha_docs_oficiais 

      INDEX BY PLS_INTEGER; 

 

   empty_vc_arr   OWA_UTIL.ident_arr; 

 

   FUNCTION get_bens_valores (pct_id_bem IN gps_bens_valores.id_bem%TYPE) 

      RETURN gt_bens_valores; 

 

   FUNCTION get_bens ( 

      pct_id_participada   IN   gps_bens.id_participada%TYPE DEFAULT NULL 

   ) 

      RETURN gt_bens; 

 

   FUNCTION get_bem (pct_id IN gps_bens.ID%TYPE) 

      RETURN gt_bens; 

 

   FUNCTION save_bens_valores (pt_bens_valores IN OUT gt_bens_valores) 

      RETURN INTEGER; 

 

   FUNCTION save_bens (pt_bens IN OUT gt_bens) 

      RETURN INTEGER; 

 

   FUNCTION get_tipos_doc_vencidos ( 

      pct_id_participada   IN   gps_docs_oficiais.id_participada%TYPE, 

      pd_dt_ref            IN   DATE DEFAULT SYSDATE 

   ) 

      RETURN gt_tipos_doc_oficiais; 

 

   FUNCTION get_tipos_doc_oficiais ( 

      pct_id_participada   IN   gps_docs_oficiais.id_participada%TYPE 

            DEFAULT NULL 

   ) 

      RETURN gt_tipos_doc_oficiais; 

 

   FUNCTION save_tp_doc_oficiais_part ( 

      pct_id_participada   IN   gps_docs_oficiais.id_participada%TYPE, 

      parr_id_tp_docs      IN   OWA_UTIL.ident_arr DEFAULT empty_vc_arr 
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   ) 

      RETURN INTEGER; 

 

   FUNCTION save_doc_oficiais ( 

      prt_doc_oficais   IN OUT   gps_docs_oficiais%ROWTYPE 

   ) 

      RETURN INTEGER; 

 

   FUNCTION documento_del (pct_id IN gps_docs_oficiais.ID%TYPE) 

      RETURN INTEGER; 

 

   FUNCTION get_doc_oficiais ( 

      pct_id_participada   IN   gps_docs_oficiais.id_participada%TYPE 

            DEFAULT NULL, 

      pct_id               IN   gps_docs_oficiais.ID%TYPE DEFAULT NULL 

   ) 

      RETURN gt_docs_oficiais; 

END;                                                 

PACKAGE GPS_INDICADORES_VIEW 

IS 

   PROCEDURE bens_list ( 

      pt_participada   IN   gps_participada_model.gt_participadas, 

      pt_bens          IN   gps_indicadores_model.gt_bens, 

      pb_editar        IN   BOOLEAN DEFAULT FALSE 

   ); 

 

   PROCEDURE bem_view ( 

      pt_bem           IN   gps_indicadores_model.gt_bens, 

      pt_bem_valores   IN   gps_indicadores_model.gt_bens_valores 

   ); 

 

   PROCEDURE bem_valores_edit ( 

      pt_bem          IN   gps_indicadores_model.gt_bens, 

      prt_bem_valor   IN   gps_bens_valores%ROWTYPE 

   ); 

 

   PROCEDURE bens_edit (prt_bem IN gps_bens%ROWTYPE); 

 

   PROCEDURE docs_oficiais_tipo_list ( 

      pt_participada          IN   gps_participada_model.gt_participadas, 

      pt_tipos_doc_oficiais   IN   gps_indicadores_model.gt_tipos_doc_oficiais 

   ); 

 

   PROCEDURE docs_oficiais_tipo_edit ( 

      pt_participada           IN   gps_participada_model.gt_participadas, 
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      pt_tipos_doc_oficiais    IN   gps_indicadores_model.gt_tipos_doc_oficiais,

      pt_tipos_doc_ofic_part   IN   gps_indicadores_model.gt_tipos_doc_oficiais 

   ); 

 

   PROCEDURE docs_oficiais_list ( 

      pt_participada    IN   gps_participada_model.gt_participadas, 

      pt_doc_oficiais   IN   gps_indicadores_model.gt_docs_oficiais 

   ); 

 

   PROCEDURE documento_indicadores_edit ( 

      pt_participada          IN   gps_participada_model.gt_participadas, 

      pt_tipos_doc_oficiais   IN   gps_indicadores_model.gt_tipos_doc_oficiais, 

      prt_documento           IN   gps_documentos%ROWTYPE, 

      prt_doc_oficais         IN   gps_docs_oficiais%ROWTYPE 

   ); 

END;                  

PACKAGE GPS_UTIL_GERAL 

IS 

   FUNCTION is_number (char_in VARCHAR2) 

      RETURN BOOLEAN; 

 

   FUNCTION inline_if ( 

      pb_condicao       IN   BOOLEAN, 

      pv_ret_if_true    IN   VARCHAR2, 

      pv_ret_if_false   IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL 

   ) 

      RETURN VARCHAR2; 

END; 
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Utilitários: 
PACKAGE GPS_UTIL_VIEW 

IS 

   gv_n_pagina        VARCHAR2 (6) := '&amp;P'; 

   gv_total_paginas   VARCHAR2 (6) := '&amp;N'; 

   gv_data            VARCHAR2 (6) := '&amp;D'; 

   gv_hora            VARCHAR2 (6) := '&amp;T'; 

 

   TYPE gv_arr IS VARRAY (25) OF VARCHAR2 (50); 

 

   TYPE gv_erros IS VARRAY (10) OF VARCHAR2 (100); 

 

   TYPE grt_compromisso IS RECORD ( 

      ID            NUMBER, 

      assunto       VARCHAR2 (1000), 

      data_inicio   DATE, 

      data_fim      DATE, 

      icon          VARCHAR2 (20) 

   ); 

 

   TYPE gt_compromissos IS TABLE OF grt_compromisso 

      INDEX BY PLS_INTEGER; 

 

   PROCEDURE botao_voltar (pv_url IN VARCHAR2 DEFAULT NULL); 

 

   PROCEDURE agenda ( 

      pt_compromissos    IN   gt_compromissos, 

      pd_dt_inicio       IN   DATE, 

      pd_dt_fim          IN   DATE, 

      pv_url_detalhe     IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL, 

      pv_url_adicionar   IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL 

   ); 

 

   PROCEDURE mensagem_erro (pv_erro gv_erros, pi_tipo INTEGER); 

 

   FUNCTION get_date_formatted (pd_date_to_format IN DATE) 

      RETURN VARCHAR2; 

 

   FUNCTION get_currency_formatted (pn_value_to_format IN NUMBER DEFAULT 0.0) 

      RETURN VARCHAR2; 

 

   FUNCTION get_number_formatted (pn_value_to_format IN NUMBER DEFAULT 0.0) 

      RETURN VARCHAR2; 

 

   FUNCTION define_footer ( 
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      pv_margem         IN   VARCHAR,

      pv_texto_esq      IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL, 

      pv_texto_centro   IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL, 

      pv_texto_drt      IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL 

   ) 

      RETURN VARCHAR2; 

 

   FUNCTION define_header ( 

      pv_margem         IN   VARCHAR, 

      pv_texto_esq      IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL, 

      pv_texto_centro   IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL, 

      pv_texto_drt      IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL 

   ) 

      RETURN VARCHAR2; 

 

   FUNCTION define_layout ( 

      pv_orientacao         IN   VARCHAR2, 

      pb_centrar_horiz      IN   BOOLEAN, 

      pb_centrar_vertical   IN   BOOLEAN 

   ) 

      RETURN VARCHAR2; 

 

   FUNCTION define_margins ( 

      pv_bottom   IN   VARCHAR, 

      pv_left     IN   VARCHAR, 

      pv_right    IN   VARCHAR, 

      pv_top      IN   VARCHAR 

   ) 

      RETURN VARCHAR2; 

 

   PROCEDURE html2xls_fim; 

 

   PROCEDURE html2xls_folha_fim; 

 

   PROCEDURE html2xls_folha_inicio ( 

      pv_titulo      IN   VARCHAR2, 

      pa_colunas     IN   gv_arr, 

      pv_cabecalho   IN   VARCHAR2 DEFAULT '', 

      pv_filtro      IN   VARCHAR2 DEFAULT '' 

   ); 

 

   PROCEDURE html2xls_inicio (pi_css_id IN INTEGER DEFAULT NULL); 

 

   PROCEDURE set_page_setup (pv_configuracoes IN VARCHAR2); 
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   FUNCTION transform ( 

      pv_xml_url     IN   VARCHAR2, 

      pcl_xsl_data   IN   CLOB, 

      pbl_out_data   IN   BLOB 

   ) 

      RETURN BLOB; 

END;   
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Anexo E - Módulos do Sistema de Informação 
 

Nome do Módulo Descrição 

Alunos (ALU) Visualização e edição de dados de alunos 

Antigos Alunos (ANT_ALU) Visualização de informação sobre antigos alunos 

Aproveitamento Escolar SAS 
(SASUP) Sistema de bolsas de estudo dos SASUP 

Assiduidade (ASSD) Gestão de Assiduidade 

Base (BASE) Módulo que pode ser instalado sem qualquer outro. Tabelas básicas 
e packages de utilidades. 

Bolsa de Emprego (BE) 
Permite aos alunos colocar os CV e candidatar a ofertas de 
emprego. As empresas podem colocar anúncios e pesquisar 
candidatos 

Candidaturas Académicas Locais 
(SIME) Definição de vagas e candidaturas (a mestrados, cursos,et) 

Certificados (CERT) Permite colocar os pedidos de certidão dos alunos e faz 
administração dos pedidos 

Contabilidade (CONT) Visualização de dados contabilisticos para responsáveis de centros 
de custos 

Conteúdos (CONTEU) Faz a gestão dos conteudos das disciplinas nas unidades, nos cursos, 
nas pessoas, etc 

Contratação (CNT) Módulo em especificação 

Controlo Acessos (CACESS) Controlo de Acessos 

Cooperação (COOP) Introdução de acordos de cooperação 

Correspondência (CORR) Gestão de Correspondência 

Curricula & Relatório Actividades 
(CVRA) Curricula & Relatório Actividades 

Cursos (CUR) Visualização e administração de dados dos cursos 

Deslocações (DESL) Módulo de deslocações 

Distribuição de Serviço (DS) Visualização e administração de dados de distribuições de serviços 
e planeamento de ocorrências 

e-Learning (ELERNG) Integração e-Learning 

Endereços (END) Endereços 

Estágios (ESTG) Módulo de candidaturas a estágio 

Estatísticas (ESTS) Visualização de estatisticas académicas - disciplinas, escola, etc 
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Nome do Módulo Descrição 

E-U (EU) Utilização para a validação E-U 

Exames (EXA) Planeamento de épocas de exame atribuição de salas aos exames e 
visualização dos mesmos 

Fichas de Disciplinas (FICHAS) Formulário de edição e visualização da ficha de disciplina 

Formação Interna (FINT) Trata da formação interna 

Geral (SI) Geral 

Gestão de Encomendas (GENC) Módulo de Gestão de Encomendas. Permite aos utilizadores fazer 
pedidos de material à unidade de economato da instituição. 

Gestão Documental (GDOC) 
Módulo responsável pela gestão de documentos, o seu registo, 
digitalização e respectivo controlo de encaminhamento. Também 
inclui a ligação ao sistema de arquivo documental. 

Horários (HOR) Visualização de horários 

Inquéritos (INQ) Permite construir e responder aos inquéritos 

Inscrição nas Turmas (IT) Adminstração por cada curso, inscrição por parte dos alunos e 
visualização de resultados 

Inscrições em Disciplinas (INSC) 

Permite que os alunos possam indicar as disciplinas em que se 
querem inscrever 
Permite gerir todo o processo das inscrições e exportar para a BD 
administrativa 
Inclui todos os documentos de impressão associados ás descrições 
(boletin inscrição e inquéritos) 

Instalações (INSTAL) Informações sobre salas e edificios 

Instituições Externas 
(INST_EXT) 

Permite a criação e manutenção de dados de instituições e 
utilizadores externos. 

Integração Aleph (ALEPH) Todos o material ligado à integração do SI com o Aleph 

Integração GAUP (IGAUP) Integração GAUP 

Integração GIAF (PADS_GIAF) Implementa a interface entre o GIAF e o módulo de PADs do 
SIGARRA. 

Integração Primavera (IPRIMA) Integração Primavera 

Integração WebCT (WebCT) Modúlo que permite sincronização de informação entre o 
SIGARRA e a plataforma de elearning WebCT 

IOXML (IOXML) Importação XML 

Lançamento de Resultados 
(LRES) 

Permite que os docentes possam lançar resultados em pautas e as 
possam publicar e enviar á secretaria 

Listagens (LIST_SI) Listagens 

Orçamento (ORC) Módulo de auxilio ao calculo do orçamento das unidades orgânicas.

PADs (PADS) Pedidos de Autorização de Despesas 
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Nome do Módulo Descrição 

Painel de controlo (PCONT) Painel de controlo 

Património (PATRI) Gestão patrimonial e de recursos computacionais 

Pesquisa (PESQ) Permite fazer a pesquisa do dominio da FEUP 

Pessoal (PESS) Administração e visualização de dados dos funcionários 

Procedimentos () Procedimentos 

Processo de Equivalências 
(PROC_EQUIV) Processo de Equivalências 

Projectos (PRJS) Gestão dos projectos I&D do SIFEUP 

Propinas (PROP) Controla o pagamento de propinas (incluindo cálculo de juros de 
mora) 

Publicações (PUBLS) Inserção, administração e visualização de publicações 

Relatórios de Cursos (RELCUR) Permite criar, visualizar e editar relatórios 

Requerimentos (REQS) Requerimentos dos Alunos 

Reserva de Recursos (RES) Permite fazer e consultar pedidos de reserva por parte dos 
utilizadores 

SIADAP (AVDES) Avaliação de Desempenho SIADAP 

Sumários (SUM) Introdução e visualização dos sumários 

Teses Pós-Graduação (TESES) Teses Pós-Graduação 

Unidades (UNI) Gestão de Unidades 
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Anexo F - Código da classe Java Parser e XSL  
 

Classe Java embebida na base de dados Oracle: 
import java.io.*; 
import java.net.URL; 
 
import javax.xml.transform.*; 
import javax.xml.transform.stream.*; 
 
import oracle.sql.BLOB; 
import oracle.sql.CLOB; 
 
public class GPS_XML_Transformer 
{ 
 public static BLOB transform(String xmlUrl,String xslFile,BLOB out) throws 
Exception 
 { 
  return transform(new StreamSource(new URL(xmlUrl).openStream()),new 
StreamSource(new FileInputStream(xslFile)),out); 
 } 
  
 public static BLOB transform(String xmlUrl,CLOB xslDados,BLOB out) throws 
Exception 
 { 
  return transform(new StreamSource(new URL(xmlUrl).openStream()),new 
StreamSource(xslDados.asciiStreamValue()),out); 
 } 
  
 public static BLOB transform(CLOB xmlDados,CLOB xslDados,BLOB out) throws 
Exception 
 { 
  return transform(new StreamSource(xmlDados.asciiStreamValue()),new 
StreamSource(xslDados.asciiStreamValue()),out); 
 } 
 
 private static BLOB transform(StreamSource xmlStream,StreamSource 
xslStream,BLOB out) throws Exception 
 { 
  TransformerFactory factory = TransformerFactory.newInstance(); 
  Templates template = factory.newTemplates(xslStream); 
  Transformer xformer = template.newTransformer(); 
  Result result = new StreamResult(out.setBinaryStream(0)); 
  xformer.transform(xmlStream, result); 
  return out; 
 } 
} 
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Documento XSL: 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" 
xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet" xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions" 
exclude-result-prefixes="fn xs"> 
   <xsl:output method="xml" indent="yes"/> 
   <xsl:template match="/Documento"> 
      <?mso-application progid="Excel.Sheet"?> 
      <Workbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-
com:office:office" xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-
com:office:spreadsheet" xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> 
         <DocumentProperties xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:office"> 
            <Author>Universidade Porto</Author> 
            <LastAuthor>Universidade Porto</LastAuthor> 
            <Created>2007-05-25T12:48:22Z</Created> 
            <Company>UP</Company> 
            <Version>11.5606</Version> 
         </DocumentProperties> 
         <ExcelWorkbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"> 
            <WindowHeight>6030</WindowHeight> 
            <WindowWidth>17400</WindowWidth> 
            <WindowTopX>-15</WindowTopX> 
            <WindowTopY>0</WindowTopY> 
            <ActiveSheet>1</ActiveSheet> 
            <ProtectStructure>False</ProtectStructure> 
            <ProtectWindows>False</ProtectWindows> 
         </ExcelWorkbook> 
         <Styles> 
            <xsl:for-each select="/Documento/Estilos/Estilo"> 
               <Style> 
                  <xsl:if test="@id!=''"> 
                     <xsl:attribute name="ss:ID"><xsl:value-of select="@id"/></xsl:attribute> 
                  </xsl:if> 
                  <xsl:if test="@nome!=''"> 
                     <xsl:attribute name="ss:Name"><xsl:value-of select="@nome"/></xsl:attribute> 
                  </xsl:if> 
                  <xsl:for-each select="Propriedade"> 
                     <xsl:text disable-output-escaping="yes">&lt;</xsl:text> 
                     <xsl:value-of select="@nome"/> 
                     <xsl:text> </xsl:text> 
                     <xsl:value-of select="@valor"/> 
                     <xsl:text disable-output-escaping="yes">/&gt; </xsl:text> 
                  </xsl:for-each> 
               </Style> 
            </xsl:for-each> 
         </Styles> 
         <xsl:for-each select="/Documento/Folha"> 
            <Worksheet> 
               <xsl:attribute name="ss:Name"><xsl:value-of select="@titulo"/></xsl:attribute> 
               <xsl:if test="@cabecalho!=''"> 
                  <Names> 
                     <NamedRange ss:Name="Print_Titles"> 
                        <xsl:attribute name="ss:RefersTo">='<xsl:value-of select="@titulo"/>'!<xsl:value-of 
select="@cabecalho"/></xsl:attribute> 
                     </NamedRange> 
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                  </Names> 
               </xsl:if> 
               <Table> 
                  <xsl:for-each select="Colunas/Coluna"> 
                     <Column> 
                        <xsl:if test="@index!=''"> 
                           <xsl:attribute name="ss:Index"><xsl:value-of select="@index"/></xsl:attribute> 
                        </xsl:if> 
                        <xsl:if test="@width!=''"> 
                           <xsl:attribute name="ss:Width"><xsl:value-of select="@width"/></xsl:attribute> 
                        </xsl:if> 
                     </Column> 
                  </xsl:for-each> 
                  <xsl:for-each select="table"> 
                     <xsl:for-each select="thead/tr"> 
                        <Row> 
                           <xsl:for-each select="th"> 
                              <Cell> 
                                 <xsl:choose> 
                                    <xsl:when test="@class!=''"> 
                                       <xsl:attribute name="ss:StyleID"><xsl:value-of select="@class"/></xsl:attribute> 
                                    </xsl:when> 
                                    <xsl:otherwise> 
                                       <xsl:attribute name="ss:StyleID">th</xsl:attribute> 
                                    </xsl:otherwise> 
                                 </xsl:choose> 
                                 <xsl:if test="@colspan!=''"> 
                                    <xsl:attribute name="ss:MergeAcross"><xsl:value-of select="number(@colspan) - 
1"/></xsl:attribute> 
                                 </xsl:if> 
                                 <xsl:if test="@rowspan!=''"> 
                                    <xsl:attribute name="ss:MergeDown"><xsl:value-of select="number(@rowspan) - 
1"/></xsl:attribute> 
                                 </xsl:if> 
                                 <Data ss:Type="String"> 
                                    <xsl:value-of select="."/> 
                                 </Data> 
                              </Cell> 
                           </xsl:for-each> 
                        </Row> 
                     </xsl:for-each> 
                     <xsl:for-each select="tbody/tr"> 
                        <Row> 
                           <xsl:for-each select="td"> 
                              <Cell> 
                                 <xsl:if test="@class!=''"> 
                                    <xsl:attribute name="ss:StyleID"><xsl:value-of select="@class"/></xsl:attribute> 
                                 </xsl:if> 
                                 <xsl:if test="@colspan!=''"> 
                                    <xsl:attribute name="ss:MergeAcross"><xsl:value-of select="number(@colspan) - 
1"/></xsl:attribute> 
                                 </xsl:if> 
                                 <xsl:if test="@rowspan!=''"> 
                                    <xsl:attribute name="ss:MergeDown"><xsl:value-of select="number(@rowspan) - 
1"/></xsl:attribute> 
                                 </xsl:if> 
                                 <xsl:if test="a/@href!=''"> 
                                    <xsl:attribute name="ss:HRef"><xsl:value-of select="a/@href"/></xsl:attribute> 
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                                 </xsl:if> 
                                 <Data> 
                                    <xsl:choose> 
                                       <xsl:when test="@tipo='Number'"> 
                                          <xsl:attribute name="ss:Type">Number</xsl:attribute> 
                                       </xsl:when> 
                                       <xsl:when test="@tipo='Date' and . != '' and . != '1111-11-11'"> 
                                          <xsl:attribute name="ss:Type">DateTime</xsl:attribute> 
                                       </xsl:when> 
                                       <xsl:otherwise> 
                                          <xsl:attribute name="ss:Type">String</xsl:attribute> 
                                       </xsl:otherwise> 
                                    </xsl:choose> 
                                    <xsl:value-of select="."/> 
                                    <xsl:if test="@tipo='Date' and . != '' and . != '1111-11-11'">T00:00:00.000</xsl:if> 
                                 </Data> 
                              </Cell> 
                           </xsl:for-each> 
                        </Row> 
                     </xsl:for-each> 
                     <Row/> 
                     <Row/> 
                  </xsl:for-each> 
               </Table> 
               <WorksheetOptions xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"> 
                  <PageSetup> 
                     <xsl:value-of select="Configuracao" disable-output-escaping="yes"/> 
                  </PageSetup> 
                  <Selected/> 
                  <ProtectObjects>False</ProtectObjects> 
                  <ProtectScenarios>False</ProtectScenarios> 
               </WorksheetOptions> 
               <xsl:if test="@filtro != ''"> 
                  <AutoFilter xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"> 
                     <xsl:attribute name="x:Range"><xsl:value-of select="@filtro"/></xsl:attribute> 
                  </AutoFilter> 
               </xsl:if> 
            </Worksheet> 
         </xsl:for-each> 
      </Workbook> 
   </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
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Anexo G - Classe Java geradora do PDF e XSL’s 
 

Classe JAVA: 

import java.io.ByteArrayInputStream; 
import java.io.ByteArrayOutputStream; 
import java.io.File; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.OutputStream; 
import java.net.URL; 
import java.util.Hashtable; 
import java.util.Map; 
 
import javax.xml.transform.Result; 
import javax.xml.transform.Source; 
import javax.xml.transform.Transformer; 
import javax.xml.transform.TransformerFactory; 
import javax.xml.transform.sax.SAXResult; 
import javax.xml.transform.stream.StreamSource; 
 
import org.apache.fop.apps.FOUserAgent; 
import org.apache.fop.apps.Fop; 
import org.apache.fop.apps.FopFactory; 
import org.apache.fop.apps.MimeConstants; 
import org.apache.fop.pdf.PDFEncryptionParams; 
 
import be.re.css.CSSToXSLFO; 
 
 
public class xhtml2pdf  
{ 
 
   public static void XHTMLToPDF(String xmlUrl,String orientation,String left,String right,String top,String bottom,String 
font,String userPassword,String ownerPassword,boolean allowPrint, boolean allowCopyContent, boolean allowEditContent, 
boolean allowEditAnnotations, String outPutFile, String xsl) throws Exception 
   { 
 
      long inicio=System.currentTimeMillis();    
      InputStream input; 
      ByteArrayOutputStream outputFO; 
 
      Map parameters=new Hashtable(); 
      parameters.put("language","pt"); 
      parameters.put("orientation",orientation); 
      parameters.put("paper-margin-left",left); 
      parameters.put("paper-margin-right",right); 
      parameters.put("paper-margin-top",top); 
      parameters.put("paper-margin-bottom",bottom); 
      parameters.put("font-size",font); 
      parameters.put("validate","false"); 
 
      System.out.println("A tentar obter dados..."); 
      input=new URL(xmlUrl).openStream(); 
      outputFO=new ByteArrayOutputStream(); 
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      System.out.println("Dados obtidos: " + (System.currentTimeMillis()-inicio)/1000);       
      System.out.println("A iniciar conversão"); 
 
      CSSToXSLFO.convert(input,outputFO,null,null,null,parameters,null,false,false); 
 
      System.out.println("Gerado o FO: " + (System.currentTimeMillis()-inicio)/1000); 
      System.out.println("Iniciar PDF"); 
 
      ByteArrayInputStream inputFO=new ByteArrayInputStream(outputFO.toByteArray()); 
 
      OutputStream outputPDF = new FileOutputStream(outPutFile); 
 
      FOUserAgent userAgent = FopFactory.newInstance().newFOUserAgent(); 
 
      userAgent.getRendererOptions().put("encryption-params",  
            new PDFEncryptionParams(userPassword, ownerPassword, allowPrint, allowCopyContent, allowEditContent, 
allowEditAnnotations)); 
 
      Fop fop = FopFactory.newInstance().newFop(MimeConstants.MIME_PDF, userAgent,outputPDF); 
 
      Source xsltSrc = new StreamSource(new File(xsl)); 
      Transformer transformer = TransformerFactory.newInstance().newTransformer(xsltSrc); 
      Result res = new SAXResult(fop.getDefaultHandler()); 
      Source src = new StreamSource(inputFO); 
      transformer.transform(src, res); 
 
      System.out.println("Terminado: " + (System.currentTimeMillis()-inicio)/1000); 
   } 
   public static void main(String[] args) throws Exception 
   { 
      if(args.length<15) 
      { 
         System.out.println("Argumentos inválidos."); 
         System.out.println("Argumentos esperados: String xmlUrl; String orientacao; String left,String right,String top,String 
bottom,String font; String userPassword; String ownerPassword; boolean allowPrint; boolean allowCopyContent; boolean 
allowEditContent; boolean allowEditAnnotations; String outPutFile; String xsl;[boleand debug]"); 
         return; 
      } 
      try  
      { 
XHTMLToPDF(args[0],args[1],args[2],args[3],args[4],args[5],args[6],("_*|!|*_sem_senha_*|!|*_".equals(args[7])?null:args[7]),("_*
|!|*_sem_senha_*|!|*_".equals(args[8])?null:args[8]),args[9].equalsIgnoreCase("true"),args[10].equalsIgnoreCase("true"),args[1
1].equalsIgnoreCase("true"),args[12].equalsIgnoreCase("true"),args[13],args[14]); 
      }  
      catch (Exception e)  
      { 
         if (args.length==16 && "true".equalsIgnoreCase(args[15])) 
         { 
            e.printStackTrace(); 
            for(int i=0;i<args.length;i++) 
            { 
               System.out.println("arg "+i+"= "+args[i]); 
            } 
         } 
      }       
   } 
} 
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Documento XSL (css.xsl): 

<?xml version="1.0"?> 
<xsl:transform version="1.0" exclude-result-prefixes="css" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format" xmlns:css="http://www.w3.org/1998/CSS" 
xmlns:rx="http://www.renderx.com/XSL/Extensions"> 
  <xsl:include href="fo_setup.xsl"/> 
  <xsl:include href="util.xsl"/> 
  <xsl:output method="xml" indent="no" version="1.0" encoding="UTF-8" omit-xml-declaration="no"/> 
  <!-- User-defined page set-up. --> 
  <xsl:template match="/css:root[css:pages]" mode="setup"> 
    <fo:root font-selection-strategy="character-by-character" line-height-shift-adjustment="disregard-shifts" country="{$country}" 
font-family="{$font-family}" font-size="{$actual-font-size}" language="{$language}"> 
      <!-- 
        The document element's properties are put here for inheritance 
        purposes. The display property has no effect because pages are 
        generated for the top-level elements. 
      --> 
      <xsl:apply-templates select="@*"/> 
      <fo:layout-master-set> 
        <xsl:apply-templates select="css:pages/css:page"/> 
        <!-- 
          If a named page exists then it is always split in five specific 
          versions. 
        --> 
        <xsl:apply-templates select="css:pages/css:page[starts-with(@css:name, 'first-left-')]" mode="master"/> 
      </fo:layout-master-set> 
      <xsl:apply-templates select="css:page-sequence"/> 
    </fo:root> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="css:page[starts-with(@css:name, 'first-left-')]" mode="master"> 
    <xsl:variable name="name" select="substring-after(@css:name, 'first-left-')"/> 
    <fo:page-sequence-master master-name="{$name}"> 
      <fo:repeatable-page-master-alternatives> 
        <!-- 
          The following references are always generated. If the CSS style 
          sheet hasn't specified them they will be equal to the named 
          page definition. 
        --> 
        <fo:conditional-page-master-reference odd-or-even="odd" blank-or-not-blank="not-blank" page-position="first" master-
reference="{concat('first-right-', $name)}"/> 
        <fo:conditional-page-master-reference odd-or-even="even" blank-or-not-blank="not-blank" page-position="first" master-
reference="{concat('first-left-', $name)}"/> 
        <fo:conditional-page-master-reference odd-or-even="odd" blank-or-not-blank="not-blank" page-position="any" master-
reference="{concat('right-', $name)}"/> 
        <fo:conditional-page-master-reference odd-or-even="even" blank-or-not-blank="not-blank" page-position="any" master-
reference="{concat('left-', $name)}"/> 
        <fo:conditional-page-master-reference odd-or-even="odd" blank-or-not-blank="blank" page-position="any" master-
reference="{concat('blank-right-', $name)}"/> 
        <fo:conditional-page-master-reference odd-or-even="even" blank-or-not-blank="blank" page-position="any" master-
reference="{concat('blank-left-', $name)}"/> 
      </fo:repeatable-page-master-alternatives> 
    </fo:page-sequence-master> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="css:page"> 
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    <fo:simple-page-master master-name="{@css:name}" writing-mode="{$writing-mode}" page-height="{$paper-height}" page-
width="{$paper-width}" margin-top="{$paper-margin-top}" margin-bottom="{$paper-margin-bottom}" margin-left="{$paper-
margin-left}" margin-right="{$paper-margin-right}"> 
      <xsl:apply-templates select="@*[name() != 'css:column-count' and 
          name() != 'css:force-page-count' and 
          name() != 'css:initial-page-number' and name() != 'css:column-gap']"/> 
      <xsl:apply-templates select="*"/> 
    </fo:simple-page-master> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="css:page/@css:force-page-count" priority="1"> 
    <xsl:attribute name="force-page-count"><xsl:value-of select="."/></xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="css:page/@css:initial-page-number" priority="1"> 
    <xsl:attribute name="initial-page-number"><xsl:value-of select="."/></xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <!-- Don't generate empty page sequences. --> 
  <xsl:template match="css:page-sequence[(not(css:regions/following-sibling::*//*[@css:display = 'block' and @css:page]/*) 
      and not(css:regions/following-sibling::*//*[@css:display = 'block' and @css:page]/text())) and 
      @css:page != 'unnamed' or (not(*[@css:display = 'block']/*) and 
      not(*[@css:display = 'block']/text()))]"/> 
  <xsl:template match="css:page-sequence"> 
    <xsl:variable name="page-name" select="@css:page"/> 
    <fo:page-sequence format="1" master-reference="unnamed"> 
      <xsl:apply-templates select="@css:page"/> 
      <xsl:apply-templates select="/css:root/css:pages/css:page 
          [@css:name = concat('first-left-', $page-name)]/ 
          @css:initial-page-number"/> 
      <xsl:apply-templates select="/css:root/css:pages/css:page 
          [@css:name = concat('first-left-', $page-name)]/ 
          @css:force-page-count"/> 
      <xsl:apply-templates select="css:regions//css:page-number" mode="page-number-setup"/> 
      <xsl:apply-templates select="css:regions/fo:static-content"/> 
      <fo:static-content flow-name="xsl-footnote-separator"> 
        <xsl:call-template name="footnote-separator"/> 
      </fo:static-content> 
      <fo:flow flow-name="xsl-region-body"> 
        <xsl:apply-templates select="css:regions/following-sibling::*"/> 
      </fo:flow> 
    </fo:page-sequence> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="css:page-sequence/@css:page" priority="1"> 
    <xsl:attribute name="master-reference"><xsl:value-of select="."/></xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <!-- Default orientation, i.e. defined from outside. --> 
  <xsl:template match="css:page/@css:size[. = 'auto' or . = 'portrait']" priority="1"/> 
  <xsl:template match="css:page/@css:size[. = 'landscape']" priority="1"> 
    <xsl:attribute name="page-height"><xsl:value-of select="$paper-width"/></xsl:attribute> 
    <xsl:attribute name="page-width"><xsl:value-of select="$paper-height"/></xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="css:page/@css:size 
      [. != 'auto' and . != 'landscape' and . != 'portrait' and 
        . != 'inherit']" priority="1"> 
    <xsl:variable name="tokens"> 
      <xsl:call-template name="count-tokens"> 
        <xsl:with-param name="s" select="."/> 
      </xsl:call-template> 
    </xsl:variable> 
    <xsl:choose> 
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      <xsl:when test="$tokens = 2"> 
        <xsl:attribute name="page-width"><xsl:call-template name="get-token"><xsl:with-param name="position" 
select="1"/><xsl:with-param name="s" select="."/></xsl:call-template></xsl:attribute> 
        <xsl:attribute name="page-height"><xsl:call-template name="get-token"><xsl:with-param name="position" 
select="2"/><xsl:with-param name="s" select="."/></xsl:call-template></xsl:attribute> 
      </xsl:when> 
      <xsl:otherwise> 
        <xsl:attribute name="page-width"><xsl:value-of select="."/></xsl:attribute> 
        <xsl:attribute name="page-height"><xsl:value-of select="."/></xsl:attribute> 
      </xsl:otherwise> 
    </xsl:choose> 
  </xsl:template> 
  <!-- General templates. --> 
  <xsl:template match="@*" priority="-1"/> 
  <xsl:template match="fo:*"> 
    <xsl:copy> 
      <xsl:apply-templates select="@* | node()"/> 
    </xsl:copy> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="fo:*/@*"> 
    <xsl:copy/> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="fo:instream-foreign-object"> 
    <xsl:copy-of select="."/> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="@id | @ID | @xml:id" priority="1"> 
    <xsl:attribute name="id"><xsl:value-of select="."/></xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="@xml:lang | @lang"> 
    <xsl:attribute name="language"><xsl:value-of select="."/></xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="@css:*"> 
    <xsl:attribute name="{local-name()}"><xsl:value-of select="."/></xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="@css:content" priority="0.5"/> 
  <xsl:template match="@css:counter-increment" priority="0.5"/> 
  <xsl:template match="@css:counter-reset" priority="0.5"/> 
  <xsl:template match="@css:cursor" priority="0.5"/> 
  <xsl:template match="@css:display" priority="0.5"/> 
  <xsl:template match="@css:force-page-count" priority="0.5"/> 
  <xsl:template match="@css:format" priority="0.5"/> 
  <xsl:template match="@css:initial-page-number" priority="0.5"/> 
  <xsl:template match="@css:letter-value" priority="0.5"/> 
  <xsl:template match="@css:list-style" priority="0.5"/> 
  <xsl:template match="@css:list-style-image" priority="0.5"/> 
  <xsl:template match="@css:list-style-position" priority="0.5"/> 
  <xsl:template match="@css:list-style-type" priority="0.5"/> 
  <xsl:template match="@css:marker-offset" priority="0.5"/> 
  <xsl:template match="@css:marks" priority="0.5"/> 
  <xsl:template match="@css:name" priority="0.5"/> 
  <xsl:template match="@css:outline" priority="0.5"/> 
  <xsl:template match="@css:outline-color" priority="0.5"/> 
  <xsl:template match="@css:outline-style" priority="0.5"/> 
  <xsl:template match="@css:outline-width" priority="0.5"/> 
  <xsl:template match="@css:page" priority="0.5"/> 
  <xsl:template match="@css:precedence" priority="0.5"/> 
  <xsl:template match="@css:quotes" priority="0.5"/> 
  <xsl:template match="@css:region" priority="0.5"/> 
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  <xsl:template match="@css:span" priority="0.5"/> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'block']"> 
    <fo:block margin-left="0pt" margin-right="0pt"> 
      <xsl:apply-templates select="@* | node()"/> 
    </fo:block> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'block' and 
      ( 
        @css:bottom or 
        @css:clip or 
        @css:height or 
        @css:left or 
        @css:min-height or 
        @css:min-width or 
        @css:orientation or 
        @css:overflow or 
        @css:position = 'absolute' or 
        @css:position = 'fixed' or 
        @css:right or 
        @css:top or 
        @css:width or 
        @css:z-index 
      )]" priority="1"> 
    <fo:block-container> 
      <xsl:apply-templates select=" 
          @css:bottom | 
          @css:clip | 
          @css:height | 
          @css:left | 
          @css:min-height | 
          @css:min-width | 
          @css:orientation | 
          @css:overflow | 
          @css:position | 
          @css:right | 
          @css:top | 
          @css:width | 
          @css:z-index | 
          @*[starts-with(name(), 'css:page-break-')] | 
          @*[starts-with(name(), 'css:background-')] | 
          @*[starts-with(name(), 'css:border-')] | 
          @*[starts-with(name(), 'css:margin-')] | 
          @*[starts-with(name(), 'css:padding-')]"/> 
      <fo:block margin-left="0pt" margin-right="0pt"> 
        <xsl:apply-templates select="@*[ 
            name() != 'css:bottom' and 
            name() != 'css:clip' and 
            name() != 'css:height' and 
            name() != 'css:left' and 
            name() != 'css:min-height' and 
            name() != 'css:min-width' and 
            name() != 'css:orientation' and 
            name() != 'css:overflow' and 
            name() != 'css:position' and 
            name() != 'css:right' and 
            name() != 'css:top' and 
            name() != 'css:width' and 
            name() != 'css:z-index' and 
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            not(starts-with(name(), 'css:page-break-')) and 
            not(starts-with(name(), 'css:background-')) and 
            not(starts-with(name(), 'css:border-')) and 
            not(starts-with(name(), 'css:margin-')) and 
            not(starts-with(name(), 'css:padding-')) 
          ] | node()"/> 
      </fo:block> 
    </fo:block-container> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="@css:orientation" priority="1"> 
    <xsl:attribute name="reference-orientation"><xsl:value-of select="."/></xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="@css:position[. = 'relative' or . = 'static']" priority="1"> 
    <xsl:attribute name="relative-position"><xsl:value-of select="."/></xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="@css:position[. = 'absolute' or . = 'fixed']" priority="1"> 
    <xsl:attribute name="absolute-position"><xsl:value-of select="."/></xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'inline']"> 
    <fo:inline> 
      <xsl:apply-templates select="@* | node()"/> 
    </fo:inline> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'none']"/> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'graphic']"> 
    <fo:external-graphic> 
      <xsl:apply-templates select="@*[name() != 'css:color' and 
          not(starts-with(name(), 'css:font'))] | node()"/> 
    </fo:external-graphic> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="@css:src" priority="1"> 
    <xsl:attribute name="src"><xsl:value-of select="concat('url(', ., ')')"/></xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'list-item']"> 
    <xsl:variable name="list-style-type"> 
      <xsl:apply-templates select="." mode="list-style-type"/> 
    </xsl:variable> 
    <xsl:variable name="list-style-position"> 
      <xsl:apply-templates select="." mode="list-style-position"/> 
    </xsl:variable> 
    <fo:list-item> 
      <xsl:choose> 
        <xsl:when test="$list-style-type != 'none' and 
            $list-style-position = 'outside'"> 
          <fo:list-item-label end-indent="label-end()"> 
            <fo:block text-align="end"> 
              <xsl:call-template name="list-label"> 
                <xsl:with-param name="list-type" select="$list-style-type"/> 
              </xsl:call-template> 
            </fo:block> 
          </fo:list-item-label> 
          <fo:list-item-body start-indent="body-start()"> 
            <fo:block> 
              <xsl:apply-templates select="@* | node()"/> 
            </fo:block> 
          </fo:list-item-body> 
        </xsl:when> 
        <xsl:otherwise> 



Anexo G  195 

 

          <fo:list-item-label end-indent="0"> 
            <fo:block/> 
          </fo:list-item-label> 
          <fo:list-item-body start-indent="0"> 
            <fo:block> 
              <xsl:apply-templates select="@*"/> 
              <xsl:if test="$list-style-type != 'none'"> 
                <fo:inline> 
                  <xsl:attribute name="width"><xsl:call-template name="get-list-label-width"><xsl:with-param name="list-type" 
select="$list-style-type"/></xsl:call-template></xsl:attribute> 
                  <xsl:call-template name="list-label"> 
                    <xsl:with-param name="list-type" select="$list-style-type"/> 
                  </xsl:call-template> 
                </fo:inline> 
              </xsl:if> 
              <xsl:apply-templates select="node()"/> 
            </fo:block> 
          </fo:list-item-body> 
        </xsl:otherwise> 
      </xsl:choose> 
    </fo:list-item> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[*[@css:display = 'list-item']]" priority="1"> 
    <xsl:variable name="list-style-type"> 
      <xsl:apply-templates select="*[@css:display = 'list-item'][1]" mode="list-style-type"/> 
    </xsl:variable> 
    <xsl:variable name="list-style-position"> 
      <xsl:apply-templates select="*[@css:display = 'list-item'][1]" mode="list-style-position"/> 
    </xsl:variable> 
    <fo:list-block> 
      <xsl:choose> 
        <xsl:when test="$list-style-type != 'none' and 
            $list-style-position = 'outside'"> 
          <xsl:attribute name="provisional-label-separation"><xsl:text>6pt</xsl:text></xsl:attribute> 
          <xsl:attribute name="provisional-distance-between-starts"><xsl:call-template name="get-list-label-width"><xsl:with-param 
name="list-type" select="$list-style-type"/></xsl:call-template></xsl:attribute> 
        </xsl:when> 
        <xsl:otherwise> 
          <xsl:attribute name="provisional-label-separation"><xsl:text>0</xsl:text></xsl:attribute> 
          <xsl:attribute name="provisional-distance-between-starts"><xsl:text>0</xsl:text></xsl:attribute> 
        </xsl:otherwise> 
      </xsl:choose> 
      <xsl:apply-templates select="@* | node()"/> 
    </fo:list-block> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'list-item']" mode="list-style-position"> 
    <xsl:variable name="list-style-position" select="ancestor-or-self::*[@css:list-style-position != 'inherit'][1]/ 
        @css:list-style-position"/> 
    <xsl:choose> 
      <xsl:when test="string-length($list-style-position) = 0"> 
        <xsl:text>outside</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:otherwise> 
        <xsl:value-of select="$list-style-position"/> 
      </xsl:otherwise> 
    </xsl:choose> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'list-item']" mode="list-style-type"> 
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    <xsl:variable name="list-style-type" select="ancestor-or-self::*[@css:list-style-type != 'inherit'][1]/ 
        @css:list-style-type"/> 
    <xsl:choose> 
      <xsl:when test="string-length($list-style-type) = 0"> 
        <xsl:text>disc</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:otherwise> 
        <xsl:value-of select="$list-style-type"/> 
      </xsl:otherwise> 
    </xsl:choose> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table' and *[@css:display = 'table-caption'] and 
      not(*[@css:display = 'table-row'])]"> 
    <fo:table-and-caption> 
      <xsl:apply-templates select="*[@css:display = 'table-caption']/@css:caption-side"/> 
      <xsl:apply-templates select="@*[starts-with(name(), 'css:margin-')]"/> 
      <xsl:apply-templates select="*[@css:display = 'table-caption']"/> 
      <fo:table margin-left="0pt" margin-right="0pt"> 
        <xsl:apply-templates select="@*[not(starts-with(name(), 'css:margin-'))]"/> 
        <xsl:apply-templates select="*[@css:display = 'table-column']" mode="layout"/> 
        <xsl:apply-templates select="*[@css:display = 'table-column']"/> 
        <xsl:apply-templates select="*[@css:display = 'table-header-group']"/> 
        <xsl:apply-templates select="*[@css:display = 'table-footer-group']"/> 
        <xsl:apply-templates select="*[@css:display = 'table-row-group']"/> 
      </fo:table> 
    </fo:table-and-caption> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table' and 
      not(*[@css:display = 'table-caption']) and 
      not(*[@css:display = 'table-row'])]"> 
    <fo:table margin-left="0pt" margin-right="0pt"> 
      <xsl:apply-templates select="@*"/> 
      <xsl:apply-templates select="*[@css:display = 'table-column']" mode="layout"/> 
      <xsl:apply-templates select="*[@css:display = 'table-column']"/> 
      <xsl:apply-templates select="*[@css:display = 'table-header-group']"/> 
      <xsl:apply-templates select="*[@css:display = 'table-footer-group']"/> 
      <xsl:apply-templates select="*[@css:display = 'table-row-group']"/> 
    </fo:table> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table' and *[@css:display = 'table-caption'] and 
      *[@css:display = 'table-row']]"> 
    <fo:table-and-caption> 
      <xsl:apply-templates select="*[@css:display = 'table-caption']/@css:caption-side"/> 
      <xsl:apply-templates select="@*[starts-with(name(), 'css:margin-')]"/> 
      <xsl:apply-templates select="*[@css:display = 'table-caption']"/> 
      <fo:table margin-left="0pt" margin-right="0pt"> 
        <xsl:apply-templates select="@*[not(starts-with(name(), 'css:margin-'))]"/> 
        <xsl:apply-templates select="*[@css:display = 'table-column']" mode="layout"/> 
        <xsl:apply-templates select="*[@css:display = 'table-column']"/> 
        <fo:table-body> 
          <xsl:apply-templates select="*[@css:display = 'table-row']"/> 
        </fo:table-body> 
      </fo:table> 
    </fo:table-and-caption> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table' and 
      not(*[@css:display = 'table-caption']) and 
      *[@css:display = 'table-row']]"> 
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    <fo:table margin-left="0pt" margin-right="0pt"> 
      <xsl:apply-templates select="@*"/> 
      <xsl:apply-templates select="*[@css:display = 'table-column']" mode="layout"/> 
      <xsl:apply-templates select="*[@css:display = 'table-column']"/> 
      <fo:table-body> 
        <xsl:apply-templates select="*[@css:display = 'table-row']"/> 
      </fo:table-body> 
    </fo:table> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-caption']"> 
    <fo:table-caption margin-left="0pt" margin-right="0pt"> 
      <xsl:apply-templates select="@*[name() != 'css:caption-side']"/> 
      <fo:block> 
        <xsl:apply-templates select="node()"/> 
      </fo:block> 
    </fo:table-caption> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-caption']/@css:caption-side[. = 'bottom']" priority="1"> 
    <xsl:attribute name="caption-side">after</xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-caption']/@css:caption-side[. = 'left']" priority="1"> 
    <xsl:attribute name="caption-side">start</xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-caption']/@css:caption-side[. = 'right']" priority="1"> 
    <xsl:attribute name="caption-side">end</xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-caption']/@css:caption-side[. = 'top']" priority="1"> 
    <xsl:attribute name="caption-side">before</xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-cell']"> 
    <fo:table-cell> 
      <xsl:apply-templates select="@*"/> 
      <fo:block> 
        <xsl:apply-templates select="node()"/> 
      </fo:block> 
    </fo:table-cell> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-cell']/@css:colspan" priority="1"> 
    <xsl:attribute name="number-columns-spanned"><xsl:value-of select="."/></xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-cell']/@css:rowspan" priority="1"> 
    <xsl:attribute name="number-rows-spanned"><xsl:value-of select="."/></xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-cell']/@css:vertical-align[. = 'bottom']" priority="1"> 
    <xsl:attribute name="display-align">after</xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-cell']/@css:vertical-align[. = 'middle']" priority="1"> 
    <xsl:attribute name="display-align">center</xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-cell']/@css:vertical-align[. = 'top']" priority="1"> 
    <xsl:attribute name="display-align">before</xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <!-- Unsupported vertical-align values for table-cells. --> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-cell']/ 
      @css:vertical-align[. != 'top' and . != 'bottom' and . != 'middle']" priority="1"/> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-column']"> 
    <fo:table-column> 
      <xsl:apply-templates select="@*"/> 
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    </fo:table-column> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-column' and contains(@css:width, '*')]" mode="layout"> 
    <xsl:attribute name="table-layout">fixed</xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-column']/@css:span" priority="1"> 
    <xsl:attribute name="number-columns-repeated"><xsl:value-of select="."/></xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <!-- 
    The inheritance mechanism of the table normalizer might have propagated 
    these. 
  --> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-column']/@css:text-align" priority="1"/> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-column']/@css:vertical-align" priority="1"/> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-footer-group']/@css:text-align" priority="1"/> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-footer-group']/@css:vertical-align" priority="1"/> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-header-group']/@css:text-align" priority="1"/> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-header-group']/@css:vertical-align" priority="1"/> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-row']/@css:text-align" priority="1"/> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-row']/@css:vertical-align" priority="1"/> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-row-group']/@css:text-align" priority="1"/> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-row-group']/@css:vertical-align" priority="1"/> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-column']/@css:width" priority="1"> 
    <xsl:attribute name="column-width"><xsl:choose><xsl:when test="starts-with(., '*')"><xsl:value-of 
select="concat('proportional-column-width(1)', 
              substring-after(., '*'))"/></xsl:when><xsl:when test="contains(., '*')"><xsl:value-of select="concat('proportional-column-
width(', 
              substring-before(., '*'), ')', substring-after(., '*'))"/></xsl:when><xsl:when test="contains(., 'pcw')"><xsl:value-of 
select="concat('proportional-column-width(', 
              substring-before(., 'pcw'), ')', substring-after(., 'pcw'))"/></xsl:when><xsl:otherwise><xsl:value-of 
select="."/></xsl:otherwise></xsl:choose></xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-footer-group']"> 
    <fo:table-footer> 
      <xsl:apply-templates select="@* | node()"/> 
    </fo:table-footer> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-header-group']"> 
    <fo:table-header> 
      <xsl:apply-templates select="@* | node()"/> 
    </fo:table-header> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-row']"> 
    <fo:table-row> 
      <xsl:apply-templates select="@* | node()"/> 
    </fo:table-row> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'table-row-group']"> 
    <fo:table-body> 
      <xsl:apply-templates select="@* | node()"/> 
    </fo:table-body> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'block']/@css:margin-bottom[. != 'auto'] | 
      *[@css:display = 'list-item']/@css:margin-bottom[. != 'auto'] | 
      *[@css:display = 'table']/@css:margin-bottom[. != 'auto']" priority="1"> 
    <xsl:attribute name="space-after"><xsl:value-of select="."/></xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'block']/@css:margin-top[. != 'auto'] | 
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      *[@css:display = 'list-item']/@css:margin-top[. != 'auto'] | 
      *[@css:display = 'table']/@css:margin-top[. != 'auto']" priority="1"> 
    <xsl:attribute name="space-before"><xsl:value-of select="."/></xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="*[@css:display = 'leader']"> 
    <fo:leader> 
      <xsl:apply-templates select="@* | node()"/> 
    </fo:leader> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="css:external-link"> 
    <fo:basic-link external-destination="{concat('url(', @target, ')')}"> 
      <xsl:apply-templates/> 
    </fo:basic-link> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="css:footnote"> 
    <fo:footnote> 
      <xsl:apply-templates select="css:footnote-reference/*"/> 
      <fo:footnote-body> 
        <xsl:apply-templates select="css:footnote-body/*"/> 
      </fo:footnote-body> 
    </fo:footnote> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="css:internal-link"> 
    <fo:basic-link internal-destination="{@target}"> 
      <xsl:apply-templates/> 
    </fo:basic-link> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="@css:anchor" priority="1"> 
    <xsl:attribute name="id"><xsl:value-of select="."/></xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="@css:column-span" priority="1"> 
    <xsl:attribute name="span"><xsl:value-of select="."/></xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="@css:vlink" priority="1"/> 
  <xsl:template match="@css:white-space[. = 'wrap-nocollapse']" priority="1"> 
    <xsl:attribute name="linefeed-treatment">preserve</xsl:attribute> 
    <xsl:attribute name="white-space-collapse">false</xsl:attribute> 
    <xsl:attribute name="white-space-treatment">preserve</xsl:attribute> 
    <xsl:attribute name="wrap-option">wrap</xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <!-- 
    The following two templates are temporarily in the RenderX namespace. 
  --> 
  <xsl:template match="css:change-bar-begin"> 
    <rx:change-bar-begin> 
      <xsl:copy-of select="@*"/> 
    </rx:change-bar-begin> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="css:change-bar-end"> 
    <rx:change-bar-end> 
      <xsl:copy-of select="@*"/> 
    </rx:change-bar-end> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="css:external"> 
    <fo:external-graphic src="{@css:href}"/> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="css:first-line"> 
    <fo:initial-property-set> 
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      <xsl:apply-templates select="@*"/> 
    </fo:initial-property-set> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="css:float"> 
    <fo:float> 
      <xsl:apply-templates select="@*"/> 
      <fo:block> 
        <xsl:apply-templates select="node()"/> 
      </fo:block> 
    </fo:float> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="css:fo-marker"> 
    <fo:marker marker-class-name="{@css:name}"> 
      <xsl:apply-templates select="node()"/> 
    </fo:marker> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="css:last-page-mark"> 
    <fo:block id="last-page"/> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="css:newline"> 
    <fo:block/> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="css:page-number"> 
    <fo:page-number/> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="css:page-number" mode="page-number-setup"> 
    <xsl:apply-templates select="@css:format" mode="page-number-setup"/> 
    <xsl:apply-templates select="@css:letter-value" mode="page-number-setup"/> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="css:page-number/@css:format" mode="page-number-setup"> 
    <xsl:attribute name="format"><xsl:value-of select="."/></xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="css:page-number/@css:letter-value" mode="page-number-setup"> 
    <xsl:attribute name="letter-value"><xsl:value-of select="."/></xsl:attribute> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="css:pages-total"> 
    <fo:page-number-citation ref-id="last-page"/> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="css:page-ref"> 
    <fo:page-number-citation ref-id="{@css:ref-id}"/> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="css:retrieve-fo-marker"> 
    <fo:retrieve-marker retrieve-class-name="{@css:name}"/> 
  </xsl:template> 
  <!-- Named templates. --> 
  <xsl:template name="get-list-label-width"> 
    <xsl:param name="list-type"/> 
    <xsl:choose> 
      <xsl:when test="$list-type = 'disc' or $list-type = 'circle' or 
          $list-type = 'square' or $list-type = 'box' or $list-type = 'check' 
          or $list-type = 'diamond' or $list-type = 'hyphen'"> 
        <xsl:text>1em</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:otherwise> 
        <xsl:call-template name="get-num-list-label-width"> 
          <xsl:with-param name="items" select="count(*[@css:display = 'list-item'])"/> 
          <xsl:with-param name="list-type" select="$list-type"/> 
        </xsl:call-template> 
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      </xsl:otherwise> 
    </xsl:choose> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template name="get-num-format"> 
    <xsl:param name="list-type"/> 
    <xsl:choose> 
      <xsl:when test="$list-type = 'lower-alpha' or $list-type = 'lower-latin'"> 
        <xsl:text>a</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$list-type = 'lower-roman'"> 
        <xsl:text>i</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$list-type = 'upper-alpha' or $list-type = 'upper-latin'"> 
        <xsl:text>A</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$list-type = 'upper-roman'"> 
        <xsl:text>I</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:otherwise> 
        <xsl:text>1</xsl:text> 
      </xsl:otherwise> 
    </xsl:choose> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template name="get-num-list-label-width"> 
    <xsl:param name="items"/> 
    <xsl:param name="list-type"/> 
    <xsl:choose> 
      <xsl:when test="$list-type='lower-alpha' or $list-type = 'lower-latin' or 
          $list-type = 'lower-greek'"> 
        <xsl:choose> 
          <xsl:when test="$items &lt; 27"> 
            <xsl:text>1.5em</xsl:text> 
          </xsl:when> 
          <xsl:otherwise> 
            <xsl:text>2em</xsl:text> 
          </xsl:otherwise> 
        </xsl:choose> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$list-type='upper-alpha' or $list-type = 'upper-latin'"> 
        <xsl:choose> 
          <xsl:when test="$items&lt;27"> 
            <xsl:text>1.5em</xsl:text> 
          </xsl:when> 
          <xsl:otherwise> 
            <xsl:text>2.5em</xsl:text> 
          </xsl:otherwise> 
        </xsl:choose> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$list-type='lower-roman'"> 
        <xsl:choose> 
          <xsl:when test="$items&lt;7"> 
            <xsl:text>1.5em</xsl:text> 
          </xsl:when> 
          <xsl:when test="$items&lt;17"> 
            <xsl:text>2em</xsl:text> 
          </xsl:when> 
          <xsl:when test="$items&lt;27"> 
            <xsl:text>2.5em</xsl:text> 
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          </xsl:when> 
          <xsl:otherwise> 
            <xsl:text>3.5em</xsl:text> 
          </xsl:otherwise> 
        </xsl:choose> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$list-type='upper-roman'"> 
        <xsl:choose> 
          <xsl:when test="$items&lt;7"> 
            <xsl:text>2em</xsl:text> 
          </xsl:when> 
          <xsl:when test="$items&lt;17"> 
            <xsl:text>2.5em</xsl:text> 
          </xsl:when> 
          <xsl:when test="$items&lt;27"> 
            <xsl:text>3em</xsl:text> 
          </xsl:when> 
          <xsl:otherwise> 
            <xsl:text>4em</xsl:text> 
          </xsl:otherwise> 
        </xsl:choose> 
      </xsl:when> 
      <xsl:otherwise> 
        <xsl:choose> 
          <xsl:when test="$items&lt;10"> 
            <xsl:text>1.5em</xsl:text> 
          </xsl:when> 
          <xsl:when test="$items&lt;100"> 
            <xsl:text>2em</xsl:text> 
          </xsl:when> 
          <xsl:otherwise> 
            <xsl:text>2.5em</xsl:text> 
          </xsl:otherwise> 
        </xsl:choose> 
      </xsl:otherwise> 
    </xsl:choose> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template name="list-label"> 
    <xsl:param name="list-type"/> 
    <xsl:choose> 
      <xsl:when test="$list-type = 'box'"> 
        <xsl:text>&#x25A1;</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$list-type = 'check'"> 
        <xsl:text>&#x2713;</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$list-type = 'circle'"> 
        <xsl:text>&#x25E6;</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$list-type = 'diamond'"> 
        <xsl:text>&#x2666;</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$list-type = 'disc'"> 
        <xsl:text>&#x2022;</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$list-type = 'hyphen'"> 
        <xsl:text>&#x2013;</xsl:text> 
      </xsl:when> 
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      <xsl:when test="$list-type = 'square'"> 
        <xsl:text>&#x25A0;</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:otherwise> 
        <xsl:variable name="format"> 
          <xsl:call-template name="get-num-format"> 
            <xsl:with-param name="list-type" select="$list-type"/> 
          </xsl:call-template> 
        </xsl:variable> 
        <xsl:number format="{$format}" value="count(preceding-sibling::*[@css:display = 'list-item']) + 1"/> 
      </xsl:otherwise> 
    </xsl:choose> 
  </xsl:template> 
</xsl:transform> 

 

Documento XSL (fo_setup.xsl): 

<?xml version="1.0"?> 
<xsl:transform version="1.0" xmlns:css="http://www.w3.org/1998/CSS" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"> 
  <xsl:param name="column-count">1</xsl:param> 
  <xsl:param name="country">GB</xsl:param> 
  <xsl:param name="font-family">serif</xsl:param> 
  <xsl:param name="font-size">none</xsl:param> 
  <xsl:param name="language">en</xsl:param> 
  <xsl:param name="link-color">black</xsl:param> 
  <xsl:param name="odd-even-shift">10mm</xsl:param> 
  <xsl:param name="orientation">portrait</xsl:param> 
  <xsl:param name="paper-margin-bottom">10mm</xsl:param> 
  <xsl:param name="paper-margin-left">25mm</xsl:param> 
  <xsl:param name="paper-margin-right">25mm</xsl:param> 
  <xsl:param name="paper-margin-top">10mm</xsl:param> 
  <xsl:param name="paper-mode">onesided</xsl:param> 
  <!-- Can be "twosided" or "onesided". --> 
  <xsl:param name="paper-size">a4</xsl:param> 
  <xsl:param name="rule-thickness">0.2pt</xsl:param> 
  <xsl:variable name="actual-font-size"> 
    <xsl:choose> 
      <xsl:when test="$font-size != 'none'"> 
        <xsl:value-of select="$font-size"/> 
      </xsl:when> 
      <xsl:otherwise> 
        <xsl:choose> 
          <xsl:when test="$paper-size = 'a5' or $paper-size = 'b5'"> 
            <xsl:text>10pt</xsl:text> 
          </xsl:when> 
          <xsl:otherwise> 
            <xsl:text>11pt</xsl:text> 
          </xsl:otherwise> 
        </xsl:choose> 
      </xsl:otherwise> 
    </xsl:choose> 
  </xsl:variable> 
  <xsl:variable name="portrait-paper-height"> 
    <xsl:choose> 
      <xsl:when test="$paper-size = 'a0'"> 
        <xsl:text>1188mm</xsl:text> 
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      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$paper-size = 'a1'"> 
        <xsl:text>840mm</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$paper-size = 'a2'"> 
        <xsl:text>594mm</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$paper-size = 'a3'"> 
        <xsl:text>420mm</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$paper-size = 'a4'"> 
        <xsl:text>297mm</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$paper-size = 'a5'"> 
        <xsl:text>210mm</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$paper-size = 'b5'"> 
        <xsl:text>250mm</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$paper-size = 'executive'"> 
        <xsl:text>11in</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$paper-size = 'letter'"> 
        <xsl:text>11in</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$paper-size = 'legal'"> 
        <xsl:text>14in</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:otherwise> 
        <xsl:message terminate="no">Unknown paper-size, taking a4</xsl:message> 
        <xsl:text>297mm</xsl:text> 
      </xsl:otherwise> 
    </xsl:choose> 
  </xsl:variable> 
  <xsl:variable name="portrait-paper-width"> 
    <xsl:choose> 
      <xsl:when test="$paper-size = 'a0'"> 
        <xsl:text>840mm</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$paper-size = 'a1'"> 
        <xsl:text>594mm</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$paper-size = 'a2'"> 
        <xsl:text>420mm</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$paper-size = 'a3'"> 
        <xsl:text>297mm</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$paper-size = 'a4'"> 
        <xsl:text>210mm</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$paper-size = 'a5'"> 
        <xsl:text>148mm</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$paper-size = 'b5'"> 
        <xsl:text>176mm</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$paper-size = 'executive'"> 
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        <xsl:text>7.25in</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$paper-size = 'letter'"> 
        <xsl:text>8.5in</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$paper-size = 'legal'"> 
        <xsl:text>8.5in</xsl:text> 
      </xsl:when> 
      <xsl:otherwise> 
        <xsl:text>210mm</xsl:text> 
      </xsl:otherwise> 
    </xsl:choose> 
  </xsl:variable> 
  <xsl:variable name="paper-height"> 
    <xsl:choose> 
      <xsl:when test="$orientation = 'portrait'"> 
        <xsl:value-of select="$portrait-paper-height"/> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$orientation = 'landscape'"> 
        <xsl:value-of select="$portrait-paper-width"/> 
      </xsl:when> 
      <xsl:otherwise> 
        <xsl:message terminate="no">Unknown orientation, taking portrait</xsl:message> 
        <xsl:value-of select="$portrait-paper-height"/> 
      </xsl:otherwise> 
    </xsl:choose> 
  </xsl:variable> 
  <xsl:variable name="paper-width"> 
    <xsl:choose> 
      <xsl:when test="$orientation = 'portrait'"> 
        <xsl:value-of select="$portrait-paper-width"/> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="$orientation = 'landscape'"> 
        <xsl:value-of select="$portrait-paper-height"/> 
      </xsl:when> 
      <xsl:otherwise> 
        <xsl:value-of select="$portrait-paper-width"/> 
      </xsl:otherwise> 
    </xsl:choose> 
  </xsl:variable> 
  <xsl:variable name="writing-mode">lr-tb</xsl:variable> 
  <!-- Page setup. --> 
  <xsl:template match="/"> 
    <xsl:apply-templates select="*" mode="setup"/> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template match="/css:root[not(css:pages)]" mode="setup"> 
    <fo:root font-selection-strategy="character-by-character" line-height-shift-adjustment="disregard-shifts" country="{$country}" 
font-family="{$font-family}" font-size="{$actual-font-size}" language="{$language}"> 
      <xsl:apply-templates select="@xml:lang"/> 
      <fo:layout-master-set> 
        <fo:simple-page-master master-name="blank" writing-mode="{$writing-mode}" page-height="{$paper-height}" page-
width="{$paper-width}" margin-top="{$paper-margin-top}" margin-bottom="{$paper-margin-bottom}" margin-left="{$paper-
margin-left}" margin-right="{$paper-margin-right}"> 
          <fo:region-body margin-top="0mm" margin-bottom="0mm" margin-left="0mm" margin-right="0mm"/> 
        </fo:simple-page-master> 
        <fo:simple-page-master master-name="even" writing-mode="{$writing-mode}" page-height="{$paper-height}" page-
width="{$paper-width}" margin-top="{$paper-margin-top}" margin-bottom="{$paper-margin-bottom}" margin-left="{$paper-
margin-left} - {$odd-even-shift}" margin-right="{$paper-margin-right} + {$odd-even-shift}"> 
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          <xsl:call-template name="region-body"/> 
          <xsl:call-template name="region-before"> 
            <xsl:with-param name="region-name">region-before-even</xsl:with-param> 
          </xsl:call-template> 
          <xsl:call-template name="region-after"/> 
        </fo:simple-page-master> 
        <fo:simple-page-master master-name="odd" writing-mode="{$writing-mode}" page-height="{$paper-height}" page-
width="{$paper-width}" margin-top="{$paper-margin-top}" margin-bottom="{$paper-margin-bottom}" margin-left="{$paper-
margin-left} + {$odd-even-shift}" margin-right="{$paper-margin-right} - {$odd-even-shift}"> 
          <xsl:call-template name="region-body"/> 
          <xsl:call-template name="region-before"> 
            <xsl:with-param name="region-name">region-before-odd</xsl:with-param> 
          </xsl:call-template> 
          <xsl:call-template name="region-after"/> 
        </fo:simple-page-master> 
        <fo:simple-page-master master-name="odd-first" writing-mode="{$writing-mode}" page-height="{$paper-height}" page-
width="{$paper-width}" margin-top="{$paper-margin-top}" margin-bottom="{$paper-margin-bottom}" margin-left="{$paper-
margin-left} + {$odd-even-shift}" margin-right="{$paper-margin-right} - {$odd-even-shift}"> 
          <xsl:call-template name="region-body"/> 
          <xsl:call-template name="region-after"/> 
        </fo:simple-page-master> 
        <fo:simple-page-master master-name="onesided" writing-mode="{$writing-mode}" page-height="{$paper-height}" page-
width="{$paper-width}" margin-top="{$paper-margin-top}" margin-bottom="{$paper-margin-bottom}" margin-left="{$paper-
margin-left}" margin-right="{$paper-margin-right}"> 
          <xsl:call-template name="region-body"/> 
          <xsl:call-template name="region-before"> 
            <xsl:with-param name="region-name">region-before-even</xsl:with-param> 
          </xsl:call-template> 
          <xsl:call-template name="region-after"/> 
        </fo:simple-page-master> 
        <fo:simple-page-master master-name="onesided-first" writing-mode="{$writing-mode}" page-height="{$paper-height}" 
page-width="{$paper-width}" margin-top="{$paper-margin-top}" margin-bottom="{$paper-margin-bottom}" margin-left="{$paper-
margin-left}" margin-right="{$paper-margin-right}"> 
          <xsl:call-template name="region-body"/> 
          <xsl:call-template name="region-after"/> 
        </fo:simple-page-master> 
        <fo:simple-page-master master-name="title" writing-mode="{$writing-mode}" page-height="{$paper-height}" page-
width="{$paper-width}" margin-top="{$paper-margin-top}" margin-bottom="{$paper-margin-bottom}"> 
          <xsl:if test="$paper-mode='onesided'"> 
            <xsl:attribute name="margin-left"><xsl:value-of select="$paper-margin-left"/></xsl:attribute> 
            <xsl:attribute name="margin-right"><xsl:value-of select="$paper-margin-right"/></xsl:attribute> 
          </xsl:if> 
          <xsl:if test="$paper-mode='twosided'"> 
            <xsl:attribute name="margin-left"><xsl:value-of select="concat($paper-margin-left, ' + ', $odd-even-
shift)"/></xsl:attribute> 
            <xsl:attribute name="margin-right"><xsl:value-of select="concat($paper-margin-left, ' - ', $odd-even-
shift)"/></xsl:attribute> 
          </xsl:if> 
          <fo:region-body margin-top="0mm" margin-bottom="0mm" margin-left="0mm" margin-right="0mm"/> 
        </fo:simple-page-master> 
        <fo:page-sequence-master master-name="document"> 
          <fo:repeatable-page-master-alternatives> 
            <xsl:if test="$paper-mode='twosided'"> 
              <fo:conditional-page-master-reference odd-or-even="even" master-reference="even"/> 
              <fo:conditional-page-master-reference odd-or-even="odd" page-position="first" master-reference="odd-first"/> 
              <fo:conditional-page-master-reference odd-or-even="odd" page-position="any" master-reference="odd"/> 
            </xsl:if> 
            <xsl:if test="$paper-mode='onesided'"> 
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              <fo:conditional-page-master-reference page-position="first" master-reference="onesided-first"/> 
              <fo:conditional-page-master-reference page-position="any" master-reference="onesided"/> 
            </xsl:if> 
            <fo:conditional-page-master-reference blank-or-not-blank="blank" page-position="any" master-reference="blank"/> 
          </fo:repeatable-page-master-alternatives> 
        </fo:page-sequence-master> 
      </fo:layout-master-set> 
      <fo:page-sequence format="1" initial-page-number="1" master-reference="document"> 
        <xsl:call-template name="page-style"/> 
        <fo:flow flow-name="xsl-region-body"> 
          <xsl:apply-templates select="css:page-sequence/*"/> 
        </fo:flow> 
      </fo:page-sequence> 
    </fo:root> 
  </xsl:template> 
  <!-- Named templates. --> 
  <xsl:template name="footnote-separator"> 
    <fo:block> 
      <fo:leader leader-length="41%" leader-pattern="rule" rule-style="solid" rule-thickness="{$rule-thickness}"/> 
    </fo:block> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template name="page-style"> 
    <fo:static-content flow-name="region-before-even"> 
      <xsl:call-template name="running-head"> 
        <xsl:with-param name="align">start</xsl:with-param> 
      </xsl:call-template> 
    </fo:static-content> 
    <fo:static-content flow-name="region-before-odd"> 
      <xsl:call-template name="running-head"> 
        <xsl:with-param name="align">end</xsl:with-param> 
      </xsl:call-template> 
    </fo:static-content> 
    <fo:static-content flow-name="xsl-footnote-separator"> 
      <xsl:call-template name="footnote-separator"/> 
    </fo:static-content> 
    <fo:static-content flow-name="xsl-region-after"> 
      <xsl:call-template name="running-foot"/> 
    </fo:static-content> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template name="region-after"> 
    <fo:region-after display-align="before" extent="10mm"/> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template name="region-before"> 
    <xsl:param name="region-name"/> 
    <fo:region-before display-align="after" extent="10mm" region-name="{$region-name}"/> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template name="region-body"> 
    <fo:region-body column-count="{$column-count}" margin-bottom="15mm" margin-left="0mm" margin-right="0mm" margin-
top="15mm"/> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template name="running-head"> 
    <xsl:param name="align"/> 
    <fo:block font-style="oblique" text-align="{$align}" text-transform="uppercase"> 
      <fo:retrieve-marker retrieve-class-name="component" retrieve-position="first-starting-within-page" retrieve-
boundary="document"/> 
    </fo:block> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template name="running-foot"> 
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    <fo:block text-align="center"> 
      <fo:page-number/> 
    </fo:block> 
  </xsl:template> 
</xsl:transform> 
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Documento XSL (util.xsl): 

<?xml version="1.0"?> 
<xsl:transform version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
  <xsl:template name="count-tokens"> 
    <xsl:param name="s"/> 
    <xsl:variable name="norm" select="normalize-space($s)"/> 
    <xsl:choose> 
      <xsl:when test="string-length($norm) = 0"> 
        <xsl:value-of select="number(0)"/> 
      </xsl:when> 
      <xsl:when test="contains($norm, ' ')"> 
        <xsl:variable name="value"> 
          <xsl:call-template name="count-tokens"> 
            <xsl:with-param name="s" select="substring-after($norm, ' ')"/> 
          </xsl:call-template> 
        </xsl:variable> 
        <xsl:value-of select="$value + 1"/> 
      </xsl:when> 
      <xsl:otherwise> 
        <xsl:value-of select="number(1)"/> 
      </xsl:otherwise> 
    </xsl:choose> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template name="get-token"> 
    <xsl:param name="current-position" select="number(1)"/> 
    <xsl:param name="position"/> 
    <xsl:param name="s"/> 
    <xsl:if test="$position &lt; 1"> 
      <xsl:message terminate="yes">Position for get-token must be greater than 0.</xsl:message> 
    </xsl:if> 
    <xsl:variable name="norm" select="normalize-space($s)"/> 
    <xsl:choose> 
      <xsl:when test="$current-position = $position"> 
        <xsl:choose> 
          <xsl:when test="contains($norm, ' ')"> 
            <xsl:value-of select="substring-before($norm, ' ')"/> 
          </xsl:when> 
          <xsl:otherwise> 
            <xsl:value-of select="$norm"/> 
          </xsl:otherwise> 
        </xsl:choose> 
      </xsl:when> 
      <xsl:otherwise> 
        <xsl:choose> 
          <xsl:when test="contains($norm, ' ')"> 
            <xsl:call-template name="get-token"> 
              <xsl:with-param name="current-position" select="$current-position + 1"/> 
              <xsl:with-param name="position" select="$position"/> 
              <xsl:with-param name="s" select="substring-after($norm, ' ')"/> 
            </xsl:call-template> 
          </xsl:when> 
          <xsl:otherwise> 
            <xsl:text/> 
          </xsl:otherwise> 
        </xsl:choose> 
      </xsl:otherwise> 
    </xsl:choose> 
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  </xsl:template> 
  <xsl:template name="replace-string"> 
    <xsl:param name="s"/> 
    <xsl:param name="replace"/> 
    <xsl:param name="by"/> 
    <xsl:choose> 
      <xsl:when test="contains($s, $replace)"> 
        <xsl:call-template name="replace-string"> 
          <xsl:with-param name="s" select="concat(substring-before($s, $replace), $by, 
              substring-after($s, $replace))"/> 
          <xsl:with-param name="replace" select="$replace"/> 
          <xsl:with-param name="by" select="$by"/> 
        </xsl:call-template> 
      </xsl:when> 
      <xsl:otherwise> 
        <xsl:value-of select="$s"/> 
      </xsl:otherwise> 
    </xsl:choose> 
  </xsl:template> 
  <xsl:template name="uri-last-path-segment"> 
    <xsl:param name="uri"/> 
    <xsl:choose> 
      <xsl:when test="contains($uri, '/')"> 
        <xsl:call-template name="uri-last-path-segment"> 
          <xsl:with-param name="uri" select="substring-after($uri, '/')"/> 
        </xsl:call-template> 
      </xsl:when> 
      <xsl:otherwise> 
        <xsl:value-of select="$uri"/> 
      </xsl:otherwise> 
    </xsl:choose> 
  </xsl:template> 
</xsl:transform> 
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Anexo H - Código da Aplicação PDA e o XSD de comunicação 
 

Código da Aplicação, camada de Visualização: 

namespace GPS 
{ 
   partial class Form1 
   { 
      /// <summary> 
      /// Required designer variable. 
      /// </summary> 
      private System.ComponentModel.IContainer components = null; 
      private System.Windows.Forms.MainMenu mainMenu1; 
 
      /// <summary> 
      /// Clean up any resources being used. 
      /// </summary> 
      /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param> 
      protected override void Dispose(bool disposing) 
      { 
         if (disposing && (components != null)) 
         { 
            components.Dispose(); 
         } 
         base.Dispose(disposing); 
      } 
 
      #region Windows Form Designer generated code 
 
      /// <summary> 
      /// Required method for Designer support - do not modify 
      /// the contents of this method with the code editor. 
      /// </summary> 
      private void InitializeComponent() 
      { 
         this.mainMenu1 = new System.Windows.Forms.MainMenu(); 
         this.utilz = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
         this.pass = new System.Windows.Forms.TextBox(); 
         this.inicio = new System.Windows.Forms.DateTimePicker(); 
         this.label1 = new System.Windows.Forms.Label(); 
         this.label2 = new System.Windows.Forms.Label(); 
         this.label3 = new System.Windows.Forms.Label(); 
         this.label4 = new System.Windows.Forms.Label(); 
         this.fim = new System.Windows.Forms.DateTimePicker(); 
         this.button1 = new System.Windows.Forms.Button(); 
         this.SuspendLayout(); 
         //  
         // utilz 
         //  
         this.utilz.Location = new System.Drawing.Point(108, 28); 
         this.utilz.Name = "utilz"; 
         this.utilz.Size = new System.Drawing.Size(100, 21); 
         this.utilz.TabIndex = 0; 
         //  
         // pass 
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         //  
         this.pass.Location = new System.Drawing.Point(108, 55); 
         this.pass.Name = "pass"; 
         this.pass.PasswordChar = '*'; 
         this.pass.Size = new System.Drawing.Size(100, 21); 
         this.pass.TabIndex = 1; 
         //  
         // inicio 
         //  
         this.inicio.Format = System.Windows.Forms.DateTimePickerFormat.Custom; 
         this.inicio.Location = new System.Drawing.Point(108, 82); 
         this.inicio.Name = "inicio"; 
         this.inicio.Size = new System.Drawing.Size(100, 22); 
         this.inicio.TabIndex = 2; 
         //  
         // label1 
         //  
         this.label1.Font = new System.Drawing.Font("Tahoma", 10F, System.Drawing.FontStyle.Bold); 
         this.label1.Location = new System.Drawing.Point(21, 28); 
         this.label1.Name = "label1"; 
         this.label1.Size = new System.Drawing.Size(87, 20); 
         this.label1.Text = "Utilizador"; 
         //  
         // label2 
         //  
         this.label2.Font = new System.Drawing.Font("Tahoma", 10F, System.Drawing.FontStyle.Bold); 
         this.label2.Location = new System.Drawing.Point(21, 56); 
         this.label2.Name = "label2"; 
         this.label2.Size = new System.Drawing.Size(87, 20); 
         this.label2.Text = "Senha"; 
         //  
         // label3 
         //  
         this.label3.Font = new System.Drawing.Font("Tahoma", 10F, System.Drawing.FontStyle.Bold); 
         this.label3.Location = new System.Drawing.Point(21, 84); 
         this.label3.Name = "label3"; 
         this.label3.Size = new System.Drawing.Size(87, 20); 
         this.label3.Text = "Ínicio"; 
         //  
         // label4 
         //  
         this.label4.Font = new System.Drawing.Font("Tahoma", 10F, System.Drawing.FontStyle.Bold); 
         this.label4.Location = new System.Drawing.Point(21, 112); 
         this.label4.Name = "label4"; 
         this.label4.Size = new System.Drawing.Size(87, 20); 
         this.label4.Text = "Fim"; 
         //  
         // fim 
         //  
         this.fim.Format = System.Windows.Forms.DateTimePickerFormat.Short; 
         this.fim.Location = new System.Drawing.Point(108, 110); 
         this.fim.Name = "fim"; 
         this.fim.Size = new System.Drawing.Size(100, 22); 
         this.fim.TabIndex = 4; 
         //  
         // button1 
         //  
         this.button1.Location = new System.Drawing.Point(80, 161); 
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         this.button1.Name = "button1"; 
         this.button1.Size = new System.Drawing.Size(72, 20); 
         this.button1.TabIndex = 5; 
         this.button1.Text = "Actualizar"; 
         this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click); 
         //  
         // Form1 
         //  
         this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(96F, 96F); 
         this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Dpi; 
         this.AutoScroll = true; 
         this.ClientSize = new System.Drawing.Size(240, 268); 
         this.Controls.Add(this.button1); 
         this.Controls.Add(this.fim); 
         this.Controls.Add(this.label4); 
         this.Controls.Add(this.label3); 
         this.Controls.Add(this.label2); 
         this.Controls.Add(this.label1); 
         this.Controls.Add(this.inicio); 
         this.Controls.Add(this.pass); 
         this.Controls.Add(this.utilz); 
         this.Menu = this.mainMenu1; 
         this.Name = "Form1"; 
         this.Text = "GPS - Eventos"; 
         this.ResumeLayout(false); 
 
      } 
 
      #endregion 
 
      private System.Windows.Forms.TextBox utilz; 
      private System.Windows.Forms.TextBox pass; 
      private System.Windows.Forms.DateTimePicker inicio; 
      private System.Windows.Forms.Label label1; 
      private System.Windows.Forms.Label label2; 
      private System.Windows.Forms.Label label3; 
      private System.Windows.Forms.Label label4; 
      private System.Windows.Forms.DateTimePicker fim; 
      private System.Windows.Forms.Button button1; 
   } 
} 

Código da Aplicação, camada Controladora: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Xml; 
using Microsoft.WindowsMobile.PocketOutlook; 
 
namespace GPS 
{ 
  public partial class Form1 : Form 
  { 
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    public int novos = 0; 
 
    public Form1() 
    { 
      InitializeComponent(); 
    } 
 
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
       String URL = http://oradev.fe.up.pt:7777/feup_si/GPS_eventos_GERAL.compromissos?pv_cod= + utilz.Text 
+ "&pv_password=" + pass.Text + "&pv_dt_inicio="+inicio.Text+"&pv_dt_fim=" + fim.Text; 
       XmlTextReader xmltr = new XmlTextReader(URL); 
       String elemento=""; 
 
       try 
       { 
         while (xmltr.Read()) 
         { 
           switch (xmltr.NodeType) 
           { 
             case (XmlNodeType.Element): 
             { 
               elemento = xmltr.Name; 
               break; 
             } 
             case (XmlNodeType.Text): 
             { 
               if (elemento == "valido") 
               { 
                 if (xmltr.Value=="false") 
                 { 
                   MessageBox.Show("Acesso não autorizado"); 
                 } 
                 else 
                 { 
                   xmltr.Read(); 
                   xmltr.Read(); 
                   xmltr.Read(); 
                   xmltr.Read(); 
                   MessageBox.Show("Utilizador autenticado com sucesso, " + xmltr.Value + "\nAguarde enquanto 
realiza a importação de dados."); 
                   importarDados(xmltr); 
                 } 
               } 
               break; 
             } 
           } 
         } 
       } 
       catch (Exception erro) 
       { 
         MessageBox.Show("Não foi possível estabelecer ligação com o servidor "+erro.Message); 
       } 
    } 
    private void importarDados(XmlTextReader xmltr) 
    { 
      OutlookSession outlook = new OutlookSession(); 
      Appointment compromisso; 
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      String elemento; 
      int n_comp; 
 
      compromisso = null; 
      elemento = ""; 
      n_comp = outlook.Appointments.Items.Count; 
       
      for (int i = 0; i < n_comp; i++) 
      { 
        compromisso = outlook.Appointments.Items[i]; 
        if (compromisso.Categories == "UP" && 
          compromisso.Start >= new DateTime(Convert.ToInt32("20"+inicio.Text.Substring(6, 2)), 
Convert.ToInt32(inicio.Text.Substring(3, 2)), Convert.ToInt32(inicio.Text.Substring(0, 2))) && 
          compromisso.Start <= new DateTime(Convert.ToInt32("20"+fim.Text.Substring(6, 2)), 
Convert.ToInt32(fim.Text.Substring(3, 2)), Convert.ToInt32(fim.Text.Substring(0, 2))) 
          ) 
        { 
          outlook.Appointments.Items.RemoveAt(i); 
        } 
      } 
       
      while (xmltr.Read()) 
      { 
           switch (xmltr.NodeType) 
           { 
             case (XmlNodeType.Element): 
             { 
               elemento = xmltr.Name; 
               if (elemento == "compromisso") 
               { 
                 compromisso = new Appointment(); 
                 compromisso.Categories="UP"; 
               } 
               break; 
             } 
             case (XmlNodeType.Text): 
             { 
               if (elemento == "assunto") 
               { 
                 compromisso.Subject=xmltr.Value; 
               } 
               else if (elemento == "horainicio") 
               { 
                 compromisso.Start = new DateTime(Convert.ToInt32(xmltr.Value.Substring(0, 4)), 
Convert.ToInt32(xmltr.Value.Substring(5, 2)), Convert.ToInt32(xmltr.Value.Substring(8, 2)), 
Convert.ToInt32(xmltr.Value.Substring(11, 2)), Convert.ToInt32(xmltr.Value.Substring(14, 2)),0); 
               } 
               else if (elemento == "horafim") 
               { 
                 compromisso.End= new 
DateTime(Convert.ToInt32(xmltr.Value.Substring(0,4)),Convert.ToInt32(xmltr.Value.Substring(5,2)),Convert.ToInt
32(xmltr.Value.Substring(8,2)), Convert.ToInt32(xmltr.Value.Substring(11, 2)), 
Convert.ToInt32(xmltr.Value.Substring(14, 2)),0); 
               } 
               else if (elemento == "mensagem") 
               { 
                compromisso.Body=xmltr.Value; 
               } 
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               break; 
             } 
             case (XmlNodeType.EndElement): 
             { 
               if (xmltr.Name == "compromisso") 
               { 
                 outlook.Appointments.Items.Add(compromisso); 
                 novos++; 
               } 
               break; 
             } 
           } 
         } 
         MessageBox.Show("Compromissos Inseridos: " + novos); 
    } 
  } 
} 

Documento XSD de comunicação, mensagem de retorno da camada de Modelação: 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
   <xs:element name="eventos"> 
      <xs:complexType> 
         <xs:sequence> 
            <xs:element name="cabecalho"> 
               <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                     <xs:element name="valido" type="xs:boolean"/> 
                     <xs:element name="nome" type="xs:string"/> 
                  </xs:sequence> 
               </xs:complexType> 
            </xs:element> 
            <xs:element name="compromissos"> 
               <xs:complexType> 
                  <xs:sequence> 
                     <xs:element name="compromisso"> 
                        <xs:complexType> 
                           <xs:sequence> 
                              <xs:element name="assunto" type="xs:string"/> 
                              <xs:element name="horainicio" type="xs:date"/> 
                              <xs:element name="horafim" type="xs:date"/> 
                              <xs:element name="mensagem" type="xs:string"/> 
                           </xs:sequence> 
                           <xs:attribute name="id" type="xs:unsignedByte" use="required"/> 
                        </xs:complexType> 
                     </xs:element> 
                  </xs:sequence> 
               </xs:complexType> 
            </xs:element> 
         </xs:sequence> 
      </xs:complexType> 
   </xs:element> 
</xs:schema> 


