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Resumo 

Este projecto teve por objectivo principal o desenvolvimento de um sistema de gestão de 

conteúdos. 

A aplicação a desenvolver, será implementada nos Serviços de Documentação e 

Informação (SDI) e também na Divisão de Recursos Humanos (DRH), ambas unidades da FEUP. 

A aplicação assenta numa base comum, mas que depois foram individualmente optimizadas 

para melhor servir cada um dos casos de aplicação.  

A par do desenvolvimento da aplicação, foi feito também um trabalho de reestruturação 

da informação, para construir uma base simples, mas sólida, onde se encontra toda a 

informação dos processos que iriam ser abrangidos pelo sistema de gestão de conteúdos a 

construir. 

Na construção desta aplicação, pretendeu-se sempre manter uma proximidade dos 

interfaces com os anteriormente utilizados, para que a fase de adaptação à nova ferramenta 

fosse fácil. Todas as funcionalidades são dispostas de maneira intuitiva e fácil aos utilizadores 

desta aplicação.  

A principal funcionalidade deste sistema é a edição de conteúdos. Esta funcionalidade 

está assegurada pela ferramenta Adobe Contribute, que permite a fácil edição e publicação 

de conteúdos para Web. Esta ferramenta não inclui muitas funcionalidades fulcrais para um 

sistema de gestão de conteúdos, o que conduziu ao desenvolvimento de um conjunto de 

módulos funcionais que vêm enriquecer a ferramenta Contribute. Desta forma, consegue-se 

criar um sistema de gestão de conteúdos mais completo e eficaz.  

Esta aplicação foi desenvolvida numa arquitectura modular, que a dota de grande 

flexibilidade para suportar novas funcionalidades, conjuntamente com aquelas que já foram 

desenvolvidas. 
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Abstract 

This project was to enhance the development of a content management system.  

The application to develop, will be implemented in Documentation and Information Services 

(SDI) and also in the Division of Human Resources (DHR), both units of FEUP. The application 

is founded on a common basis, but which were then individually optimised to best serve each 

of the cases. 

 Along with the development of the application, was also a work of restructuring the 

information, to build a basic simple, but solid, which is all the information of procedures that 

would be covered by the content management system to be built. 

 In building this application, it aims to keep a close of interfaces with the previously used, 

so that the period of adaptation to the new tool was easy. All features are arranged to be 

intuitive and easy for users of this application. 

 The main feature of this system is the issue of content. This feature is assured by Adobe 

Contribute tool, which allows for easy editing and publishing of content for Web. This tool 

does not include many key features for a content management system, which led to the 

development of a set of functional modules that are going to enriche the tool Contribute. In 

this way, can itself create a content management system more complete and effective. 

 This application was developed in a modular architecture, that provides a great 

flexibility to support new features, together with those already developed. 
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Capítulo 1  

Introdução 

  

1.1 Objectivos e enquadramento do projecto 
 

Este projecto tem como objectivo principal o desenvolvimento de uma ferramenta para a 

gestão de conteúdos, tendo por aplicação prioritária a gestão da documentação associada a 

processos analisados no âmbito do QualiFEUP. 

Uma característica chave do sistema é a facilidade de utilização. Terá que permitir a 

utilizadores com conhecimento de informática ao nível do utilizador, editar, publicar e gerir 

conteúdos sem necessidade de formação específica para o efeito. 

Já há algum tempo que no âmbito do QualiFEUP vem sendo utilizada a ferramenta Adobe 

Contribute para a produção de conteúdos associados aos processos.  

A ferramenta Adobe Contribute não oferece originalmente funcionalidades suficientes 

para permitir uma correcta gestão de conteúdos. Esse facto foi comprovado por anteriores 

experiências no âmbito do Qualifeup, onde se conclui que a escassez de funcionalidades do 

Adobe Contribute torna a gestão de conteúdos associados aos processos numa tarefa 

demasiado complicada. 

A opção tomada foi assim a de enriquecer o Contribute com um conjunto de novas 

funcionalidades que visam enriquecer a componente de gestão de conteúdos do Contribute. 

A motivação para o desenvolvimento desta ferramenta de gestão de conteúdos começou 

pela necessidade de gerir a documentação associada ao processo Tratamento Técnico de 

Documentos do SDI da FEUP. 

O processo Tratamento Técnico de Documentos engloba todas as actividades técnicas da 

responsabilidade do SDI relativas ao tratamento dos documentos desde a fase de aquisição, 

processamento e manutenção. 

Da análise elaborada pelo SDI, resultou uma divisão do processo Tratamento Técnico de 

Documentos em fases, por sua vez em actividades, por sua vez em tarefas e finalmente em 

instruções de trabalho. 
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No total, o processo inclui cerca de 21 tarefas para as quais SDI já elaborou mais de 

cinquenta instruções de trabalho, prevendo-se que este número ainda possa aumentar 

significativamente. 

Como se pretende que toda a documentação derivada do processo fique disponível para 

consulta na Web e atendendo à sua quantidade, esta documentação teria de ser processada 

por uma ferramenta de gestão de conteúdos para os organizar de forma correcta, para 

posterior consulta. 

Posteriormente, foi também considerada a gestão da documentação da DRH. Visto que 

tinha, entretanto, produzido muitos conteúdos que pretendia migrar para o Contribute o que 

seria bastante complicado apenas com as ferramentas de gestão de conteúdos fornecidas pelo 

Contribute 

Os processos que foram reorganizados para aplicar na ferramenta de gestão de conteúdos 

são processos de contratação, de gestão e acompanhamento, gestão dos compromissos legais 

e por fim cessação do vínculo. 

Por sua vez, cada um dos processos acima subdivide-se em sub-processos. O processo de 

contratação está dividido em sub-processo de recrutamento e de contratualização. Por sua 

vez, o processo de gestão e acompanhamento divide-se em sub-processos de renovação da 

bolsa, adenda e no procedimento de declarações. O processo de gestão dos compromissos 

apenas envolve o seguro social voluntário, que é um procedimento não obrigatório, por isso 

nem sempre ocorre. Por fim, temos o processo de cessação do vínculo, em que qualquer dos 

seguintes sub-processos deste pode ocorrer após os processos de contratualização, renovação 

e adenda, e que consistem na cessação e término da bolsa. 

Toda a documentação relativa aos processos terá como objectivo a sua colocação na Web 

para posterior consulta. Neste caso, a documentação será dividida pelo conteúdo, ou seja, 

haverá distinção entre conteúdos que estarão disponíveis ao público e outra apenas para 

consulta de colaboradores da DRH. Ambos os conteúdos serão passíveis de edição, para 

posterior publicação na Web de uma forma acessível até a utilizadores menos experimentados 

em qualquer tipo de ferramentas informáticas. 

 

 

1.2 Metodologia de trabalho 
 

Aqui são descritas de forma sucinta, todas as fases do trabalho desenvolvido até à 

conclusão do projecto. 

Numa fase anterior ao começo deste projecto, começou por um trabalho de pesquisa 

bibliográfica, essencialmente focado em sistemas de gestão de conteúdos, soluções 

existentes no mercado e práticas comuns nestes domínios. 

O projecto começou logo que a documentação foi fornecida pelo SDI e mais tarde pela 

DRH. Para ambos os casos procurou-se estudar toda a informação recebida para melhor 

compreender os processos, de seguida reorganizar toda a informação antes de ser planeado e 

implementado o sistema de gestão de conteúdos a aplicar aos processos. 

A etapa seguinte, após reorganização de toda informação procedeu ao planeamento da 

aplicação, que começou com a definição da arquitectura que serviu de base à aplicação. 

Depois foram escolhidas as tecnologias em que foi desenvolvido o conjunto de 

funcionalidades adicionadas ao Contribute. 



Estrutura do documento 3 

 

 

 

A fase seguinte seria a implementação, mas como esta etapa significou o uso de 

tecnologias como o HTML, CSS, PHP e JavaScript, teve de ser precedida por novo trabalho de 

pesquisa bibliográfica, que versava as tecnologias atrás referidas. 

Após o segundo trabalho de pesquisa bibliográfica, seguiu-se a etapa de desenvolvimento 

da aplicação, que foi a mais morosa e provavelmente a mais complexa de todas as etapas 

deste projecto. 

Depois do desenvolvimento da aplicação, veio a fase de teste da mesma e 

disponibilização da versão provisória aos utilizadores. Esta fase foi assistida, até que todos os 

erros ou comportamentos inadequados fossem resolvidos. 

Por fim, ficou a escrita deste relatório, onde se tentou elucidar pormenorizadamente 

todos os aspectos e funcionalidades fornecidas pelo sistema de gestão de conteúdos. 

 

 

   

1.3 Estrutura do documento  
 

O tema desta tese é o desenvolvimento de um sistema de gestão de conteúdos, que seja 

facilmente aplicado aos processos das unidades SDI e DRH e de forma geral construir um 

sistema que suporte qualquer outro processo.  

O primeiro capítulo pretendeu fazer a apresentação do problema e das motivações para o 

desenvolvimento de uma ferramenta para edição e gestão de conteúdos. É feito o 

enquadramento com os processos (do SDI e DRH), que serão completamente informatizados e 

implementados pelo sistema de gestão de conteúdos. Neste capítulo são enumerados os 

objectivos e abordados alguns dos problemas considerados no desenvolvimento desta 

aplicação. Foi delineada a metodologia de investigação e sequência dos capítulos 

constituintes deste documento. 

No segundo capítulo da tese, foi abordado o tema principal de pesquisa, sistemas de 

gestão de conteúdos. Este capítulo é o resultado da pesquisa que foi levada a cabo, contendo 

algumas referências a artigos e bibliografia existente sobre este área, apresentando e 

caracterizando os sistemas de gestão de conteúdos. É analisada a ferramenta Adobe 

Contribute, visto que esta é uma das partes incontornáveis e mais importantes do sistema 

desenvolvido. 

O terceiro capítulo serviu para detalhar a informação fornecida pelas duas unidades. 

Reestruturou-se toda a informação e detalharam-se os processos das duas unidades. No caso 

do SDI, temos um único processo, algo complexo pois divide-se por fases, actividades e 

tarefas enquanto no caso da DRH, o problema maior é por envolver múltiplos processos, mas 

consideravelmente mais simples quando comparados com o processo do SDI.  

No quarto capítulo, foi realizada uma análise de requisitos do sistema. Aqui são expostas 

todas as expectativas que recaem no sistema. Aqui são modelados também os casos de uso 

gerais do sistema, que permitem desde já obter um esboço da interacção dos utilizadores 

com o sistema.  

O quinto capítulo dedicou-se aos mecanismos e estratégias planeadas para melhor 

corresponder a todas as expectativas definidas no capítulo anterior. É mostrada a 

arquitectura da aplicação desenvolvida, os modelos de dados que a suportam e também todas 

as tecnologias em que foi implementada. 
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O sexto capítulo descreveu-se algumas das implementações das principais funcionalidades 

fornecidas pelo sistema de gestão de conteúdos. É descrito pormenorizadamente o 

funcionamento das funcionalidades mais relevantes e inovadoras deste sistema. 

O sétimo e último capítulo ficou reservado para as conclusões do trabalho, que foram 

divididas em revisão, avaliação final do trabalho e desenvolvimentos futuros. A revisão 

contém um resumo da solução desenvolvida referindo algumas das principais e mais 

inovadores características com que foi dotado. Na avaliação do trabalho é verificada a 

correspondência entre o trabalho desenvolvido e os objectivos inicialmente propostos. Nos 

desenvolvimentos futuros, é abordada as possíveis aplicações futuras para o sistema 

desenvolvido mas também o acrescento de novas funcionalidades. 
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Sistemas de gestão de conteúdos 

 

 

2.1 Apresentação   
 

Um dos factores críticos de sucesso da Internet é a imensidão dos seus conteúdos ao 

ponto de ser muitas vezes apelidada de ―enciclopédia gigante‖. Recentemente se percebeu 

que o valor acrescentado existente na Internet, é o seu conteúdo. Esta é a principal razão 

porque muitos sites começaram a cobrar e ou restringir o acesso aos seus conteúdos. 

Neste momento surgem vários problemas neste âmbito, como a publicação e manutenção 

coerente de conteúdos. 

Muitas das organizações ainda assentam numa estrutura ―Feudal‖ de produção de 

conteúdos em que apenas o Webmaster tem o poder de decidir, quando, onde e como os 

conteúdos vão ser publicados (1). 

 

 

Site

Webmaster Editor

Produtor de 

informação 1

Produtor de 

informação 2

Produtor de 

informação 3

 

Figura 2.1 - Estrutura Feudal 

 

Esta é a estrutura tradicional que organizações como Imprensa ou Editoras utilizam, onde 

cerca de 90% do trabalho de geração de conteúdos é desenvolvido pelos produtores de 
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informação e os restantes 10% estão à responsabilidade da entidade acima destes (o 

Webmaster) que é o responsável por publicar ou modificar ou não a forma do conteúdo. 

Este estrutura é viável ainda em muitos outros ambientes, mas tornou-se impossível de 

sustentar, por varias razões, entre as quais: 

 

 Ubiquidade, grande parte dos produtores tem capacidade para publicar os 

conteúdos que produzem de forma autónoma, tornando desnecessária a presença 

de um Webmaster. 

 Latência do processo, o processo de aprovação de conteúdos introduz demoras 

desnecessárias, podendo tornar obsoleto o conteúdo aquando da sua publicação. 

 Distorção, o webmaster ao publicar os conteúdos, pode, se assim o entender, 

manipular o conteúdo, a zona e a forma como este é publicado e eventualmente 

correcções ao próprio conteúdo. 

 

Estes foram alguns dos factores que causaram o aparecimento de sistemas de gestão de 

conteúdos, que permitem ao próprio produtor dos conteúdos publicar aquilo que produz sem 

ter de possuir grandes conhecimentos técnicos. Desta forma, o responsável pelos conteúdos, 

decide a zona onde é inserido, a rapidez com que é colocado e a manutenção da própria 

informação (actualização, correcção e remoção). 

O aparecimento destas ferramentas é um marco de viragem para que cada vez mais a 

Internet seja um meio rápido e fidedigno de difusão de informação. 

 

 

 

 

2.2 Principais características 
 

Existe actualmente no mercado uma enorme multiplicidade de CMS, cada um com 

diferentes potencialidades. Apenas as consideradas mais relevantes serão abordadas. 

 

 

Parametrização de permissões 

 

Cada um dos utilizadores deverá possuir um código de acesso único que lhe permita 

usufruir das funcionalidades que foram atribuídas pelo administrador do sistema. 

O sistema deverá ser capaz de gerir zonas e conteúdos, alocando zonas específicas para 

conteúdos e controlar o acesso a estas zonas, permitindo ou não a sua visualização, edição, 

modificação ou até mesmo eliminação.  

 

 

Workflow 

 

O sistema deverá ser capaz de controlar a publicação de conteúdos mediante um 

conjunto de regras. 
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De seguida é apresentado um pequeno exemplo, para melhor expor um possível conjunto 

de regras a que a publicação de conteúdos poderá estar sujeita. Supondo um caso de um site 

bilingue, em que pretenda manter o total sincronismo entre as duas versões do site. 

 

 

Produtor

Produz 

conteúdo

Tradutor

Submete o 

conteúdo para 

o tradutor

É notificado

Traduz 

conteúdo
É notificado

Rejeita a 

tradução
Aceita a 

tradução
É notificado

Revê 

tradução

Os dois conteúdos são 

publicados em simultâneo

 

 

Figura 2.2 - Workflow para publicação de conteúdo bilingue 

 

 

Conteúdos suportados 

 

Um sistema de gestão de conteúdos terá capacidade para suportar os mais diversos 

formatos de conteúdos, que vão desde imagens, textos, vídeos, sons, animações entre outros. 

Não obstante, o sistema poderá permitir a distribuição de um conteúdo ou conjunto de 

conteúdos (vulgarmente designados por pacotes), sob a forma HTML para a Internet, ou por 

exemplo em Postscript para a Imprensa ou até mesmo em sistemas mais avançados como a 

vocalização para invisuais. 

 

 

Multilingue 

 

Em determinados casos, poderá ser relevante a existência de mais de uma língua de 

consulta ao site que está a ser gerido pela ferramenta de gestão de conteúdos, então para 
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que o sincronismo seja mantido para as diferentes línguas suportadas é necessário gerir os 

conteúdos paralelos (texto ou artigo, nas diferentes línguas suportadas). 

 

 

 

Interface com os utilizadores 

 

Os sistemas de gestão de conteúdos apresentam interfaces programáveis, onde os 

dispõem aos seus utilizadores. Estas interfaces são também controladas pelo sistema de 

permissões limitando os acessos a determinadas zonas para evitar edições impróprias e por 

utilizadores indevidos. As interfaces devem também definir, regras de formatação consoante 

as zonas de edição, proibindo o uso de cores ou formatações desapropriadas à estética do 

site. 

 

 

Granularidade de conteúdos 

 

Os conteúdos que são introduzidos não podem ser vistos apenas como textos ou imagens 

puros. Ao produzir um conteúdo, os dados deverão ser limitados apenas à informação 

relevante e contextualizada. 

Por exemplo para descrever um automóvel: 

 

―O novo Renault Megane, com motor diesel de 1500 cc3 , será colocado no mercado no 

próximo mês de Agosto.‖ 

 

Se fosse colocado da seguinte forma: 

 

―O novo <marca>Renault</marca> <modelo>Megane</modelo>, com motor <tipo de 

motor>diesel</tipo de motor> de <cilindrada>1500 cc3 <cilindrada/>, será colocado no 

mercado no próximo mês de <data de lançamento>Agosto</data de lançamento>.‖ 

 

Desta forma, seria muito mais fácil para um utilizador pesquisar no sistema por 

informações relativas a marca, modelo, tipo de motor, etc. 

Esta forma de inserir os conteúdos facilita a implementação de ferramentas de pesquisa 

no sistema, que se não fossem definidas assim muito dificilmente seriam construídas devido 

às actuais limitações da tecnologia linguística. Este é um dos aspectos em que grande parte 

das actuais soluções de gestão de conteúdos, normalmente falha.  

 

 

Reutilização de conteúdos 

 

Uma das principais funcionalidades deverá ser a facilidade com que o sistema permite a 

reutilização dos conteúdos. O exemplo simples será o programa de uma cadeira de um 

determinado curso, poderá ser reutilizado se essa disciplina pertencer também a outro curso, 

sem ter de ser novamente copiado. E assim quando a informação for actualizada, só será 

necessário efectuar esta operação uma única vez. 
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2.3 Compêndio 
 

Os sistemas de gestão de conteúdos tem vindo a tornar-se uma ferramenta cada vez mais 

importante, mesmo para as empresas que não fazem da produçao de conteúdos a sua 

actividade principal.   

Ainda assim, a escolha de uma ferramenta deste tipo não deve ser feita de ânimo leve, 

isto porque existem muitos produtos de gestão de conteúdos no mercado, mas acima de tudo 

porque não existe uma normalização neste tipo de sistemas. Isto faz com que a escolha de 

um produto topo de gama hoje, daqui por poucos anos dificilmente esse produto se manterá 

com o mesmo estatuto de topo de gama e se nessa altura se optar por migrar para outra 

solução aparecerão muitas dificuldades devido a faltas de standards. 
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2.4 Soluções existentes no mercado 
 

Existem actualmente algumas soluções para gestão de conteúdos já muito bem 

construídas, mas os custos exigidos para obter estas ferramentas são exorbitantes, por outro 

lado as soluções mais acessíveis ficam muito aquém daquilo que se espera de um sistema de 

gestão de conteúdos.  

De seguida foi construída uma pequena matriz comparativa de alguns dos sistemas de 

gestão de conteúdos mais utilizados actualmente (2). 

 

 
Tabela 2.1 – Matriz de comparação entre ferramentas de gestão de conteúdos  

 Adobe 

Contribute 

Joomla Alfresco 

 

Custos de 

 Utilização 

 

 

+ 

 

- 

 

++ 

 

Facilidade de 

 Utilização 

 

 

+ 

 

+/- 

 

+ 

 

Sistema  

Operativo 

 

 

Windows, OS X 

 

Todos 

 

Windows, OS X 

 

Assistência 

  

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

Administração 

   

 

- 

 

+/- 

 

+ 

 

Linguagem de  

programação 

 

.NET, ASP, CFM, 

PHP, JSP, Perl, 

Python, TCL, etc. 

 

 

PHP 

 

JAVA (mas suporta 

também JavaScript) 

 

Funcionalidades 

 fornecidas 

 

 

- 

 

+/- 

 

++ 

 
-- Muito Baixo, - Baixo, +/- Médio, + Elevado, ++ Muito Elevado 
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2.5 Adobe Contribute 
 

A ferramenta de gestão de conteúdos que foi utilizada neste projecto é o Adobe 

Contribute, esta ferramenta já vem sendo utilizada em projectos semelhantes no âmbito do 

QualiFeup.  

Esta ferramenta tem como principal argumento a fácil edição e respectiva publicação na 

Web, não exigindo aos seus utilizadores grandes conhecimentos técnicos, sendo por isso este 

um dos principais factores que levaram à escolha desta ferramenta.  

 

 

 O Adobe Contribute CS3 permite que os autores de conteúdo actualizem sites e blogs de 

maneira rápida e fácil sem comprometer a integridade do site ou ter conhecimentos de HTML 

(3). 

 
 

 

Principais características 
 

 

Facilidade de actualização dos conteúdos Web (4) 

 

Para os profissionais de Web design, administração e desenvolvimento é uma tarefa 

bastante árdua garantir que os conteúdos dos websites e blogs continuam actualizados. 

Normalmente esta tarefa é delegada para inúmeros colaboradores, o que pode depois causar 

um risco para a integridade dos conteúdos, principalmente quando são usadas diferentes 

ferramentas para a realização dessas tarefas. Com o Contribute é possível actualizar o 

website a partir somente desta ferramenta. 

Figura 2.3 – Ferramenta Adobe Contribute 
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  As versões mais recentes permitem até a publicação de conteúdos através de outras 

ferramentas como o Microsoft Word, Excel ou Outlook. 

 

 

Uso de uma só ferramenta para publicar em múltiplos websites (4) 

  

Com esta ferramenta qualquer pessoa pode actualizar o conteúdo de um website. A 

edição de conteúdos é feita em três passos simples, seleccionar o website, clicar em editar e 

poderá assim editar os conteúdos e finalmente para concluir a operação clicar em publicar, 

que actualiza o novo conteúdo da página. O Contribute tem capacidade para suportar uma 

vasta variedade de suportes electrónicos, que vão desde imagens, vídeos, PDF, entre outros. 

 

 

Manter a integridade do website (4) 

 

 Existe uma grande dependência entre o adobe Contribute e os templates construídos 

no Adobe Dreamweaver, que assegura que o aspecto e navegação pelo website, se mantenha 

intacta mesmo quando os utilizadores actualizam conteúdos. Os Web designers podem criar 

templates de páginas com regiões específicas para edição de conteúdos, assim como os 

utilizadores do Contribute só podem editar as regiões os aspecto de todo o website é 

mantido. Tanto a ferramenta Dreamweaver como o Contribute preservam a qualidade e 

formatação do código durante as etapas de edição.  

 

 

 Factores de diferenciação do Adobe Contribute  
 

Neste documento (4), são especificados alguns dos motivos que diferenciam esta 

ferramenta das demais disponíveis no mercado: 

 

 Permite editar de forma simples vários websites e blogs, sem recorrer a outras 

ferramentas 

 E compatível com as plataformas Windows Vista e XP  

 Permite publicar conteúdos a partir de outras ferramentas (Microsft Office, Excel 

ou Outlook) 

 Permite editar a página Web onde navegamos, porque o Contribute suporta as 

utlimas versões dos browsers mais usuais, Internet Explorer e Firefox 

 Publicação de conteúdos usando protocolos de transferência de ficheiros como o 

FTP, SFTP, etc. 

 Suporta a introdução directa para a página Web de ficheiros PDF 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo 3  

Apresentação dos conteúdos  

 

Neste capítulo são apresentados os processos das duas Unidades da FEUP cujos conteúdos 

se pretende gerir através do sistema desenvolvido neste projecto. 

Como se verá, o tipo de processo e conteúdos das duas Unidades são significativamente 

diferentes. 

No caso do SDI, trata-se de gerir a documentação associada ao processo Tratamento 

Técnico de Documentos. Este é um processo muito complexo, com dezenas de actividades e 

depois tarefas as quais estão associadas uma ou mais IT. 

Já no caso da DRH, a situação é diferente pois, em vez de um processo complexo, existem 

múltiplos processos menos complexos. Aqui terão de ser geridos, além dos modelos dos 

processos, as Faq‘s e a restante documentação (legislação e formulários). 
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3.1 Apresentação detalhada dos conteúdos do SDI 
 

Conforme foi já referido, o SDI procedeu à análise e documentação do processo 

Tratamento Técnico de Documentos. 

Este processo envolve o conjunto de actividades desde a aquisição, disponibilização e 

manutenção dos diversos tipos de documentos e nos diversos tipos de suportes (papel, óptico, 

etc) tratados pela Biblioteca. 

A análise e documentação do processo desenvolveu-se em duas fases. Na primeira, foi 

efectuado o levantamento de todas as actividades e tarefas constituintes do processo. Na 

segunda fase, foram elaboradas as instruções de trabalho que regem o funcionamento dos 

procedimentos que os colaboradores do SDI têm de executar. 

 

 

Modelo do processo Tratamento Técnico de Documentos  

 

Da análise que foi feita, resultaram alguns modelos do processo onde é mais fácil 

perceber a decomposição deste processo em fases, actividades, tarefas e finalmente as 

instruções de trabalho que ficam directamente associadas às tarefas. 

Por se tratar de um processo algo complexo, apenas foi analisada e decomposta a fase de 

Processar Documento do Processo Tratamento Técnico de Documentos. 

 

 

 A fase Processar Documento divide-se em quatro etapas, Tratamento Preliminar, 

Tratamento Técnico, Finalização e Disponibilizar Documento. Cada uma destas actividades 

divide-se em tarefas. 

Figura 3.1 - Fases e actividades do processo Tratamento Tecnico de Documentos 
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Para não tornar este documento demasiado extenso, apenas se vai mostrar como foi 

decomposta a actividade Tratamento Preliminar. 

 

No modelo, cada tarefa deveria corresponder a cada bloco, mas neste caso apenas foram 

identificadas três tarefas, por serem apenas estas que as que possuem instruções de trabalho 

associadas. Como para as restantes tarefas não foram identificadas instruções de trabalho, 

estas não foram consideradas como tarefas. As três tarefas consideradas são Registar 

Exemplar, Registar Posse e Garantir Segurança.  

As instruções de trabalho estão então, neste nível, debaixo das tarefas. A título 

meramente exemplificativo, vamos mostrar uma das instruções pertencentes à tarefa de 

Registar Posse. 

 

Documentação do processo 

 

No caso deste processo, a documentação consiste essencialmente no conjunto das IT 

associadas às suas tarefas. O número total de IT é elevado, sendo que cada uma destas é um 

documento autónomo e estruturado nos seguintes campos: 

 Definição 

 Responsabilidades 

 Modo de proceder 

 Recomendações  

 Erros a evitar 

 Recursos 

 

 A figura seguinte reproduz um exemplo de uma IT. 

 

Figura 3.2 – Modelo da actividade Tratmento Preliminar 
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As instruções de trabalho consistem num conjunto de procedimentos a que os 

colaboradores devem respeitar para executar determinada tarefa. 

Cada IT está incluída numa tarefa que por sua vez pertence a uma actividade e esta 

finalmente pertence a uma das fases do projecto. No sistema de ficheiros aproveitou-se 

então esta estrutura para reorganizar toda a documentação deste processo de forma análoga 

à estrutura acima descrita. 

Figura 3.3 - Instrução de trabalho 
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Gestão das Instruções de trabalho 

 

Os conteúdos que o SDI necessitava que fossem geridos, são as instruções de trabalho. 

Estes conteúdos têm algumas particularidades que têm de ser tomadas em conta, para a 

correcta manipulação destes conteúdos por parte do sistema de gestão de conteúdos a 

implementar nesta unidade. 

 

 

 Workflow das Instruções de trabalho 

 

As instruções de trabalho estão sujeitas a um workflow, que vai desde a sua criação, 

validação até por fim à sua eliminação. 

 

Autor cria IT 

Autor regista IT na base de 

dados

Responsável valida a IT

Responsável arquiva a IT

IT disponível para consulta

 
Figura 3.5 - Workflow dos IT‘s 

 

 

Figura 3.4 - Reestruturação no sistema de ficheiros SDI 
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Os documentos, ou neste caso específico, as instruções de trabalho (IT como são 

designadas na figura acima), começam por ser criadas na ferramenta Contribute, depois são 

registadas para uma base de dados, a seguir o responsável pela tarefa onde está incluída a 

instrução de trabalho recém criada valida ou não a instrução. Caso não seja validada a 

instrução terá de ser revista pelo seu autor e novamente submetida para validação. Se a 

instrução for válida, esta fica disponível para consulta até ser substituída por outra mais 

recente, arquivada, ou por fim removida do sistema. 

 

 Directório de arquivo 

 

O objectivo principal da pasta de arquivo é criar uma alternativa à remoção das 

instruções de trabalho do sistema, permitindo arquivá-las num directório especialmente 

criado para este efeito, em vez de as remover permanentemente. As instruções de trabalho 

podem ser retiradas do directório arquivo, voltando a ficar disponíveis para consulta. 

 

 

 Associar cada IT a um tipo de documentos e tipo de suporte 

 

Independentemente da tarefa onde está incluída a instrução de trabalho, esta ainda tem 

de fazer referência ao tipo de documentos e tipo de suporte que regulam. Assim pode 

acontecer que incluídas na mesma tarefa, coexistam instruções de trabalho semelhantes que 

se diferenciam apenas pelo tipo de documentos e tipo de suporte a que se referem. 
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3.2 Apresentação detalhada dos conteúdos da DRH 
 

 Conforme foi já referido, o tipo de conteúdos da DRH difere significativamente dos do 

SDI. Neste caso em vez de um único processo, existem múltiplos processos menos complexos, 

que estão agrupados em áreas e subáreas de actividades, conforme as figuras seguintes 

representam. 

 

Figura 3.6 - Áreas de actividade DRH 

 

 

Em cima, estão dispostas todas as áreas de actividade actualmente geridas pela DRH. As 

áreas de actividade são: 

 

 Docentes 

  Pessoal de Investigação 

  Não-Docentes 

  Formação e desenvolvimento 

  Avaliação e desempenho 

  Compromissos institucionais 

 

Mais uma vez, a documentação foi parcialmente cedida, apenas contendo informação 

relativa à área de actividade Pessoal de investigação. 

Figura 3.7 – Subáreas de actividade  
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A área de actividade Pessoal de investigação está dividida nas subáreas seguintes: 

 

 Investigadores de carreira 

  Investigadores contratados 

  Investigadores externos  

  Bolseiros de investigação 

 

A informação fornecida pela organização apenas continha os processos relativos a subárea 

de Bolseiros de investigação. Mas todas as áreas e subáreas de actividade ao cuidado da DRH, 

partilham do mesmo modelo de processos abaixo mostrado. 

 

 O conjunto dos processos é comum para todas as subáreas de actividade da DRH e 

encontram-se agrupados por: 

 

 Contratação 

  Gestão e acompanhamento 

  Gestão dos compromissos legais 

  Cessação do vínculo 

  

 Cada um destes grupos divide-se em processos ou procedimentos aos quais estão 

associados documentação que necessita de gestão. O volume de documentação associada a 

alguns dos processos é bastante elevado. 

 

 

 

Documentação e conteúdos a gerir 

 

Como alguns dos processos existentes incluem bastante documentação, tornou necessária 

uma reestruturação do sistema de ficheiros para distribuir de forma mais intuitiva a 

informação relativa a cada um dos processos. 

Figura 3.8 - Subárea de actividade (Pessoal de investigação) 

Figura 3.8 - Modelo dos processos DRH 
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O sistema de ficheiros foi organizado por área de actividade, depois por subárea de 

actividade, grupo de processos e finalmente a documentação é guardada num directório 

comum, mas separada por subdirectórios que correspondem a cada um dos processos que 

possuem documentação. 

 

 Na DRH, a documentação divide-se em três grandes:  

 

 Legislações  

 Formulários  

 Faq‘s (Frequently Asked Question) 
  

 A documentação relativa as Faq‘s, tem directório próprio para cada grupo de acção, 

enquanto os restantes tipos de documentação (legislação, formulários), por envolverem 

normalmente uma quantidade bastante grande de ficheiros, foram divididos pelos processos a 

que se aplicam. 

 

Figura 3.9 - Reestruturação no sistema de ficheiros DRH 



 

 

 

 

 

Capítulo 4  

Análise de requisitos 

A análise de requisitos consiste no levantamento e especificação do conjunto de 

características que o sistema deverá contemplar para corresponder às necessidades dos seus 

futuros utilizadores. Cada uma das funcionalidades deverá ser analisada individualmente para 

determinar os impactos nas demais funcionalidades e verificando a viabilidade de 

desenvolvimento tecnológico para a sua implementação. 

O sistema deverá contribuir positivamente para o bom funcionamento das organizações 

que o adoptem, suplantando todas as restrições (temporais, tecnológicas…) se este sistema 

permitir a fácil integração com outros sistemas anteriormente utilizados. 

Os requisitos de um sistema podem ser classificados em funcionais, e não-funcionais. Os 

primeiros descrevem funcionalidades que se esperam que o sistema ofereça tendo em conta 

os propósitos para qual foi desenvolvido. Os não-funcionais especificam as restrições a que o 

sistema a desenvolver está sujeito.  
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4.1 Requisitos não-funcionais 
 

Para o sistema de gestão de conteúdos os requisitos não-funcionais, comuns às duas 

aplicações, são: 

 

 Facilidade de utilização 

 Restrição com a apresentação geral da aplicação (interfaces com os utilizadores) 

 Robustez e flexibilidade 

 

Facilidade de utilização 

 

Grande parte dos futuros utilizadores desta aplicação possui conhecimentos informáticos 

ao nível de utilizador (Microsoft Office), por isso e para que esta aplicação fosse facilmente 

aceite e posteriormente se tornasse uma ferramenta de uso diário dos utilizadores, uma das 

principais preocupações no seu desenvolvimento foi a facilidade de uso. Todas as 

funcionalidades da aplicação devem surgir de forma intuitiva e de fácil utilização para os seus 

utilizadores.  

 

 

Restrições com apresentação geral da aplicação 

 

A apresentação da aplicação teve algumas restrições devido aos clientes da mesma serem 

serviços internos da FEUP, logo já haver formatações e outras regras que tiveram se ser 

respeitadas. Cada serviço da nossa faculdade dispõe de um template para as suas páginas 

Web, que teve de ser usado e adaptado (mas mantendo intacta a apresentação gráfica) na 

construção deste sistema de gestão de conteúdos. 

 

 

Robustez e flexibilidade 

 

É muito importante que a aplicação desenvolvida seja robusta, pois é outro factor que 

servirá como principal argumento para cativar o utilizador a confiar e explorar todas as 

funcionalidades que esta aplicação lhe fornece. Se a aplicação não garantir robustez e 

frequentemente ocorrem erros ou comportamentos inesperados, os utilizadores nunca vão 

construir uma relação de dependência com a aplicação, deixando-a cair em desuso. 

 A flexibilidade é outra característica bastante importante neste tipo de aplicações, 

pois se esta conseguir facilmente englobar mais processos de negócio, que poderão vir a estar 

à responsabilidade da organização, garante-se assim que esta ferramenta acompanha a 

expansão da própria organização e evitando a adopção de outras ferramentas, ou de uma 

nova fase de desenvolvimento para se adaptar à nova realidade.  
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4.2 Requisitos funcionais   
 

Uma vez que foi adoptado como ferramenta de gestão de conteúdos o Adobe Contribute, 

que permite a edição e publicação de conteúdos para Web, rapidamente se conclui que a 

funcionalidade de edição de conteúdos era insuficiente para gerir eficazmente os conteúdos e 

a documentação associada, por isso foi necessário dotar o sistema de uma panóplia de 

funcionalidades para complementar a ferramenta Contribute.   

 

Lista de funcionalidades adicionadas a ferramenta Contribute: 

 

 Sistema de permissões 

 Pesquisa por conteúdos 

 Associar comentários aos conteúdos 

 Avaliação de conteúdos 

 Contador de visitas 

 Find and replace 

 

 

Sistema de permissões 

 

O sistema gestão de permissões tem como função restringir o acesso a determinados 

conteúdos, a possibilidade de usufruir das funcionalidades de edição nesses mesmos 

conteúdos. Exigem diferentes tipos de permissões, para os diferentes tipos de utilizadores.  

Nesta aplicação definiram-se três tipos de utilizadores, responsável, colaborador e por 

fim o utilizador externo. O utilizador do tipo responsável tem acesso a todas as 

funcionalidades do sistema, ou seja, não tem restrições. Quanto ao colaborador tem acesso a 

quase todas as funcionalidades excepto aquelas que são consideradas de administração 

(acessíveis ao utilizador do tipo responsável), como por exemplo as de gestão de utilizadores 

e consulta de histórico das acções feitas no sistema. Por fim o utilizador do tipo externo tem 

permissões apenas para consultar as páginas que são definidas como públicas e tem acesso a 

funcionalidade de pesquisa por conteúdos. 

A gestão de utilizadores é uma funcionalidade que está restrita ao utilizador do tipo 

colaborador, pois esta funcionalidade é considerada de administração logo implica uma maior 

responsabilidade de actuação. A gestão de utilizadores consiste na criação, edição e remoção 

de utilizadores no sistema, atribuindo-lhes o nível de permissões, mais adequado às funções 

que irão executar.  

 

 

Pesquisa por conteúdos 

 

Permite aos utilizadores localizar mais facilmente conteúdos para consulta. As palavras-

chave podem ser desde nome dos documentos, ou um conjunto de palavras escolhidas e que 

ficam associadas a cada conjunto de conteúdos (um documento).  

Dependendo da existência de base de dados, associada ou não, a pesquisa pode ser feita 

sobre informações relativas ao conteúdos ou conjunto de conteúdos guardadas na base de 

dados. No caso de não estar associada à aplicação nenhuma base dados, ou estas informações 
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não forem incluídas na base de dados, a pesquisa é feita pelo sistema de ficheiros que 

procura por correspondência com a palavra-chave por todos os conteúdos (por leitura 

individual de todos os ficheiros que contêm conteúdos editados ou criados pelos utilizadores) 

da aplicação.   

 

  

Associação de comentários aos conteúdos 

 

A associação de comentários aos conteúdos foi introduzida nesta aplicação por ser uma 

funcionalidade bastante útil, para que possa existir interacção entre os vários utilizadores da 

aplicação na correcta publicação e manutenção dos conteúdos da aplicação. 

Numa situação normal, esta funcionalidade poderá ser usada para notificar o editor de 

determinado conteúdo, que este não se encontra correcto ou actualizado. Assim, o editor, 

desse conteúdo ao ser notificado, agirá em conformidade para corrigir o conteúdo em causa.  

Durante a fase de teste, e também no início do uso da aplicação pelos clientes finais, esta 

funcionalidade deverá ser temporariamente utilizada para comunicar possíveis erros ou 

sugestões para melhorar o comportamento da aplicação, aos seus responsáveis. Esta 

funcionalidade poderá, ainda durante a fase de teste, ser usada como assistência técnica 

para os utilizadores, esclarecendo dúvidas pontuais que poderão existir. 

 

 

Contador de visitas 

 

O contador de visitas regista todas as consultas que são feitas aos conteúdos, mas 

também regista algumas das principais acções executadas no sistema, permitindo construir 

um histórico para o sistema. O histórico serve para guardar a informação do que foi feito e 

por quem foi feito no sistema. 

Nesse registo apenas serão guardadas informações que serão previamente definidas como 

as mais relevantes. Não faria sentido guardar informações sobre as pesquisas feitas pelo 

sistema, mas por seu lado é bastante importante guardar informações sobre novos conteúdos 

criados, conteúdos editados, ou até mesmo removidos do sistema, para que existam registos 

de quando e por quem estas acções foram realizadas. 

 

 

Find and replace 

 

 Surgiu como funcionalidade extra que poderia ser muito útil ainda durante a fase de 

desenvolvimento da aplicação, mas essencialmente uma ferramenta de apoio à manutenção 

da integridade da informação contida na aplicação. 

 Esta funcionalidade permite localizar e substituir strings em todos os ficheiros na 

aplicação. Isto pode tornar-se especialmente vantajoso quando para alterar strings (por 

exemplo links) comuns em diversos ficheiros de uma assentada. 
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4.3 Casos de Uso  
 

Os casos de uso modelam as funcionalidades que o sistema fornece e a interacção entre o 

sistema e os utilizadores. 

Os casos de uso abordados referem-se apenas aos requisitos gerais do sistema de gestão 

de conteúdos, que foram de seguida individualmente analisados. 
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Figura 4.1 - Casos de uso 

 

 

 

Análise mais detalhada de cada um dos casos de uso identificados na figura acima. Foram 

construídas tabelas que incluem: 
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 Nome do caso de uso 

 Descrição 

 Actores 

 Pré-condições 

 Sequência normal de acções 

 Pós-condições 

 

 

Tabela 4.1 - Caso de uso Edição de conteúdos 

 

Nome do caso de uso 

 

Edição de conteúdos 

 

Descrição 

 

Editar conteúdos de uma página Web nas zonas predefinidas para tal funcionalidade 

 através da ferramenta Adobe Contribute 

 

Actores 

 

Responsáveis e colaboradores  

 

Pré-condições 

 

O utilizador terá de se autenticar  

 

Sequência normal de acções 

 

Consultar o conteúdo a editar, executar a ferramenta Adobe Contribute, editar os 

 conteúdos e finalmente publica-los para a Web   

 

Pós-condições 

 

Não existem 
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Tabela 4.2 - Caso de uso Sistema de permissões 

 

Nome do caso de uso 

 

Sistema de permissões  

 

Descrição 

 

Permite adicionar, editar e remover utilizadores  

 

Actores 

 

Responsáveis 

 

Pré-condições 

 

Utilizador terá de se autenticar com permissões de Responsável  

 

Sequência normal de acções 

 

Depois de se autenticar o utilizador navega até à pagina administração, e terá então  

o link de acesso para a gestão de utilizadores onde poderá criar, editar ou até  

apagar utilizadores 

 

Pós-condições 

 

Não existem 
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Tabela 4.3 - Caso de uso Pesquisa por conteúdos 

 

Nome do caso de uso 

 

Pesquisa por conteúdos  

 

Descrição 

 

Permite localizar todos os conteúdos existentes no sistema que correspondam a  

palavra-chave, para posterior consulta 

 

Actores 

 

Todos os utilizadores do sistema 

 

Pré-condições 

 

Não existem 

 

Sequência normal de acções 

 

O utilizador insere a palavra-chave, submete-a ao sistema e obtem uma lista de 

 resultados para a sua pesquisa 

 

Pós-condições 

 

Os resultados da pesquisa podem retornar conteúdos privados que só poderão ser 

 consultados caso o utilizador tenha permissão para tal 
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Tabela 4.4 - Caso de uso Avaliação dos conteúdos 

 

Nome do caso de uso 

 

Avaliação dos conteúdos   

 

Descrição 

 

Permite avaliar os conteúdos da aplicação  

 

Actores 

 

Responsáveis e colaboradores  

 

Pré-condições 

 

Utilizador terá de se autenticar  

 

Sequência normal de acções 

 

O utilizador terá sempre disponível em todas as páginas do sistema numa divisão na  

barra lateral, que permitira submeter o seu voto 

Pós-condições 

 

A avaliação média dos conteúdos é disposta em todas as páginas da aplicação  
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Tabela 4.5 Caso de uso Associar comentários aos conteúdos 

 

Nome do caso de uso 

 

Associar comentários aos conteúdos   

 

Descrição 

 

Permite associar comentários e ou sugestões ao conteúdos 

 

Actores 

 

Responsáveis e colaboradores  

 

Pré-condições 

 

Utilizador terá de se autenticar  

 

Sequência normal de acções 

 

O utilizador terá sempre disponível em todas as páginas do sistema o link que permite 

 registar um comentário ou sugestão acerca desse conteúdo no sistema 

 

Pós-condições 

 

Os comentários podem ser consultados, através da página de administração (só para 

 utilizadores do tipo Responsáveis) 
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Tabela 4.6 - Caso de uso Contador de visitas 

 

Nome do caso de uso 

 

Contador de visitas  

 

Descrição 

 

Constrói um registo das principais acções executadas no sistema 

 

Actores 

 

Responsáveis 

 

Pré-condições 

 

Utilizador terá de se autenticar com permissões de Responsável  

 

Sequência normal de acções 

 

Sempre que um conteúdo é consultado, ou é executada uma acção preponderante é  

feito um registo do mesmo 

 

Pós-condições 

 

Pode aceder ao registo das principais acções executadas no sistema através da página  

de administração  
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Tabela 4.7 - Caso de uso Find and replace 

 

Nome do caso de uso 

 

Find and replace 

 

Descrição 

 

Permite localizar e substituir strings em todos os ficheiros da aplicação 

 

Actores 

 

Responsáveis 

 

Pré-condições 

 

Utilizador terá de se autenticar com permissões de Responsável  

 

Sequência normal de acções 

 

Aceder a funcionalidade pela página de administração, introduzir string a localizar e  

string de substituição  

 

Pós-condições 

 

Não existem 
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Capítulo 5  

Arquitectura da aplicação 

 

Este capítulo é dedicado à arquitectura que foi planeada para o desenvolvimento desta 

aplicação.  

São abordadas as tecnologias utilizadas que irão suportar o conjunto de novas 

funcionalidade que, conjuntamente com a ferramenta Adobe Contribute, tornam esta 

aplicação mais completa e eficaz no que refere à gestão de conteúdos. 
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5.1 Arquitectura tecnológica 
  

A arquitectura tecnológica serve para definir os tipos de tecnologias que suportam as 

aplicações, que gerem e acedem à informação das organizações. 

 

Princípios tecnológicos 

 

Os princípios tecnológicos propostos, encontram-se divididos pelas seguintes categorias: 

 

Sistema: 

 Optar por sistemas abertos que sejam portáveis, escaláveis e que garantam a 

compatibilidade na interacção com outros sistemas 

 

Software: 

 Preferir linguagens e ferramentas de programação abertas 

 Utilizar metodologias estruturadas para o desenvolvimento de sistemas 

 

Dados: 

 Preferir a utilização de bases de dados relacionais, utilizando SQL standard para 

aceder à informação 

 Reservar o acesso a bases de dados numa camada própria 

 

Interface: 

 Definir, aplicar e auditar regras base comuns para as interfaces utilizador das 

aplicações, que facilitem a sua posterior integração. As principais características 

das interfaces deverão ser a simplicidade e a usabilidade; 

 As aplicações deverão ter ou permitir a implementação de interfaces utilizador 

baseadas em tecnologias Web (HTML, etc.) 

 

 

 

Tecnologias utilizadas 
 

A partir dos princípios tecnológicos definidos para a implementação da aplicação, foram 

definidas as tecnologias que serviram de base ao desenvolvimento da aplicação. 

A funcionalidade de edição de conteúdos é garantida pela ferramenta Adobe Contribute, 

que permite editar conteúdos e publicá-los para a Web. 

 Este pressuposto (uso do Adobe Contribute) veio também implicar uma fase de 

desenvolvimento de funcionalidades extra, que o Adobe Contribute não fornece 

originalmente. Partiu-se, então, para o enriquecimento da ferramenta dotando-a de 

funcionalidades mais apropriadas, tornando-a num sistema de gestão de conteúdos mais 

completo e funcional. 

Para tal, a tecnologia que serviu de base às novas funcionalidades foi o PHP. A escolha 

desta linguagem  (5) deveu-se aos seguintes factores: 
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 Licença gratuita 

 É independente a plataforma, é processada no lado do servidor (consome poucos 

recursos) 

 É das linguagens Web mais populares e em crescimento contínuo 

 É constantemente actualizada, corrigindo erros de versões antigas 

 Possibilita a utilização dos maiores e mais utilizados sistemas de gestão de base 

de dados 

 

Para alguns efeitos visuais, foi também utilizada tecnologia JavaScript. 

Como se trata de aplicação Web, toda a aplicação assenta inevitavelmente na tecnologia 

HTML. 
 

5.2 Arquitectura da aplicação 
 

A aplicação foi construída sobre páginas Web, que englobam módulos de funcionalidades 

consoante os requisitos do cliente final do sistema de gestão de conteúdos. 

O elemento base da arquitectura da aplicação é o template HTML das páginas Web, que 

terá uma zona específica para edição de conteúdos, zona de cabeçalhos e zona de acesso às 

funcionalidades. Todas as funcionalidades desenvolvidas constituem módulos independentes. 

Desta forma a aplicação constrói-se ao associar os módulos de funcionalidade ao template 

HTML das páginas Web. 
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Figura 5.1 - Esquema da arquitectura modular da aplicação 

 

Este tipo de arquitectura permite dotar com uma grande flexibilidade o sistema de gestão 

de conteúdos, pois torna o acrescentar de novas funcionalidades numa operação bastante 

simples. 
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Com esta arquitectura modular, consegue-se a reutilização dos módulos de 

funcionalidades em várias aplicações simultaneamente. 

 

 

Módulos funcionais 

 

Todas as funcionalidades fornecidas pelo sistema vão ser individualmente desenvolvidas 

em módulos, isto para que se consiga uma maior flexibilidade do sistema e para que os 

módulos possam ser reutilizados em aplicações futuras. 

 

Módulos existentes: 

 

 Sistema de permissões  

 Pesquisa por conteúdos  

 Comentários 

 Avaliação dos conteúdos 

 Contador de visitas 

 Find and Replace 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura dos módulos 

 

  Os módulos desenvolvidos têm uma arquitectura própria, que normalmente se divide 

em três níveis, camada de acesso a base de dados, camada de processamento e por fim a 

camada de geração das interfaces. 

  

Base de dadosProcessamento de dadosInterface 

Camada de acesso a dadosCamada de processamento de dadosCamada de geração das interfaces

 
Figura 5.2 - Arquitectura típica dos módulos de funcionalidades 

 

 Nem todas as funcionalidades necessitam de aceder à base de dados, mas as 

restantes duas camadas são comuns a todos os módulos de funcionalidades. 
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Camada de acesso a dados  

 

Esta camada é responsável pelo acesso à base de dados quer seja para pesquisar e 

recolher informação baseada em parâmetros predefinidos (querys de pesquisa), mas também 

introduzir, editar e até mesmo apagar informação na base de dados. 

São construídas funções genéricas o mais flexíveis possível para evitar a construção de 

muitas funções para acesso a dados. Se uma função permitir receber diversos parâmetros 

diferentes, consegue diminuir o número de funções necessárias para executar diferentes 

tarefas. 

 

 

 

Camada de processamento de dados 

 

Esta é a camada intermédia que faz o tratamento de dados. O tratamento de dados é 

bidireccional, pois tanto faz tratamento de dados que vêm da base de dados e que vão ser 

dispostos aos utilizadores, como no caso inverso em que é o utilizador que introduz dados 

para guardar na base de dados. Os dados terão de ser validados antes da submissão para a 

base de dados, para manter a integridade dos dados, é da responsabilidade desta camada 

fazer a validação antes da submissão para a base de dados. 

 

 

Camada Apresentação 

 

É a camada responsável por gerar as interfaces com o utilizador, que dispõe a informação 

que se encontra guardada na base de dados, mas só depois de este passar pela camada 

intermédia que faz o seu processamento para finalmente ser mostrada ao utilizador. Quando 

for o utilizador a introduzir informação para ser guardada no sistema, esta só é submetida 

para a base de dados pela camada de acesso de dados, depois de todos os dados terem sido 

validados pela camada de processamento a dados. 

Na camada de apresentação, existem diversos formulários que poderão ser reutilizados 

para mais uma vez aumentar a flexibilidade da aplicação, evitando a criação de um 

formulário para cada acção que o sistema permite efectuar. 
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5.3 Modelo de dados 
 

O sistema de gestão de conteúdos utiliza um SGBD relacional, neste caso utilizando a 

tecnologia PostgreSQL, uma linguagem livre de base de dados, que já vem sendo utilizada 

para este tipo de aplicações no âmbito do Qualifeup.  

O uso da base de dados é necessário para grande parte das funcionalidades que o sistema 

fornece, mas só para o caso do SDI foi construído um modelo de dados específico para poder 

registar conteúdos na base de dados e guardar dados relativos a seu edição, workflow, e 

associação aos tipos de documentos e suporte. 
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Figura 5.3 - Modelo de dados (SDI) 

 

Para garantir o correcto funcionamento das funcionalidades da aplicação não foi 

construído apenas um modelo relacional como o que foi criado especificamente para o SDI, 

mas também mais entidades na base de dados que guardam a informação necessária para 

garantir a integridade e o correcto funcionamento da aplicação. 

Para o caso da DRH, não foi necessário criar um modelo específico, pois como já referido 

anteriormente a informação a gerir está organizada de forma diferente optando por não 

associar à aplicação da DRH, um modelo de dados que no caso no caso do SDI representa o 

modelo do processo. Foram apenas criadas algumas entidades numa base de dados associada 

a aplicação da DRH que sustentam alguns dos módulos da funcionalidade que foram incluídos 

na aplicação.  



 

 

 

 

 

 
 

Capítulo 6  

Desenvolvimento da aplicação 

 

Este é o capítulo mais técnico deste documento, é aqui que se mostra como foram 

implementadas as funcionalidades extra Contribute. Preferiu-se mostrar esquemas onde se 

explica o funcionamento dos demais trechos de códigos que estão por detrás das 

funcionalidades, em vez de expor o código desenvolvido. Assim torna-se mais fácil transmitir 

as soluções escolhidas para realizar as funcionalidades previstas para o sistema de gestão de 

conteúdos. 

Primeiro é explicado como os módulos são integrados na aplicação para só depois se 

mostrar o funcionamento de cada um individualmente.  

Os templates também são tratados neste capítulo, não só por serem a base da 

arquitectura modular que foi construída, mas também porque juntamente com as CSS 

definem praticamente todas as interfaces do sistema com os utilizadores. No final deste 

capítulo é mostrado um modelo de navegação parcial (apenas mostra a navegação entre as 

páginas das funcionalidades).  
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6.1 Integração dos módulos funcionais 
 

Esta aplicação assenta numa arquitectura modular, onde as funcionalidades são acopladas 

aos templates HTML das páginas Web que vão constituir a aplicação. 

Aproveitando as funções permitidas pela tecnologia PHP, facilmente se associa aos 

templates script PHP que implementam as funcionalidades pretendidas. 
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Figura 6.1 - Integraçao dos módulos 

 

 

Como se pode ver na figura anterior, não se faz a associação directa das funcionalidades 

no ficheiro do template. Esta associação é feita num ficheiro, onde se listam todas as 

funcionalidades que se pretendem incluir na aplicação. 

Desta forma, consegue-se que, cada vez que seja necessário adicionar ou remover 

funcionalidades à aplicação, não é necessário alterar o ficheiro do template e depois 

actualizar todas as páginas da aplicação para as quais o template estava associado, assim só é 

necessário alterar o ficheiro que lista as funcionalidades presentes na aplicação.   

 

 

 

 

 

 

6.2 Módulo de sistema de permissões 
 

O sistema de permissões engloba várias funcionalidades, que são a autenticação dos 

utilizadores, navegação restrita a conteúdos privados, conforme as permissões do utilizador 

pelos conteúdos e por fim a gestão de utilizadores. 
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Autenticação 

 

A autenticação dos utilizadores é feita na base de dados associada à aplicação e 

simultaneamente no SiFeup, ou seja, a aplicação fica assim restrita a utilizadores externos da 

Feup, mas também a utilizadores do SiFeup que não se encontrem registados na aplicação. 
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Figura 6.2 - Funcionamento da autenticação dos utilizadores 

 

 

 

 

 

 

Permissões  

 

Foram criados para o sistema, três níveis de permissão, o tipo responsável, o tipo 

colaborador e por fim o tipo externo. Apenas os tipos de utilizador responsável e colaborador 

necessitam de autenticação. 

 

 

 

 

 

 

 



 44 Desenvolvimento da aplicação 

 

 

 

 

Tabela 6.1 - Matriz de permissões por grupo de utilizadores 

 

 

Funcionalidades 

 

Nível do utilizador 

Responsável Colaborador Externo 

 

Edição de conteúdos 

 

 

Sim 

 

Sim 

 

Não 

 

Gestão de 

utilizadores 

 

 

Sim 

 

Não 

 

Não 

 

Pesquisa por 

conteúdos 

 

 

Sim 

 

Sim 

 

Sim 

 

Conteúdos privados 

 

 

Sim 

 

Sim 

 

Não 

 

Comentar conteúdos 

 

 

Sim 

 

Sim 

 

Não 

 

Avaliação dos 

conteúdos 

 

 

Sim 

 

Sim 

 

Não 

 

Find and Replace 

 

 

Sim 

 

Não 

 

Não 

 

 

 

Navegação por conteúdos privados 

 

No sistema criado existem dois tipos de conteúdos, os públicos e os privados. Os públicos 

são conteúdos que todos os utilizadores podem consultar, não contendo informações privadas 

sobre a organização ou o seu funcionamento interno. Por sua vez, os conteúdos privados 

contêm informações privadas sobre a organização e o seu funcionamento, logo o seu acesso 

para consulta ou até edição deve estar restrito a pessoas exteriores à organização em causa. 

Para que o sistema reconheça entre páginas com conteúdos privados das com conteúdos 

públicos, estas têm de ser guardadas no servidor de forma específica. Depois do nome 

definido para a página, terá de se acrescentar ao nome ―_pub‖ para o caso de conteúdos 
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públicos ou ―_priv‖ no caso de conteúdos privados e só depois ―.php‖ que define o tipo de 

ficheiro. Assim 
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Figura 6.3 - Funcionamento da navegação em conteúdos restritos 

 

A restrição de acesso aos conteúdos privados é umas das funcionalidades contidas no 

módulo de sistema de permissões e que foi criada para impedir acessos indevidos a conteúdos 

considerados privados. Esta funcionalidade consiste na verificação do nível de permissões do 

utilizador, para depois determinar se este pode ou não consultar o conteúdo privado. 

Os utilizadores que não possuem permissões para consultar os conteúdos privados, são 

encaminhados para os conteúdos equivalentes mas na versão pública, ou caso estes não 

existam, são encaminhados para a página inicial do sistema. 
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Gestão de utilizadores 

 

Finalmente existe uma página disponível apenas ao grupo de utilizadores do tipo 

responsável, onde pode ser feita a gestão dos utilizadores, atribuindo ou editando o nível de 

permissão e outros dados dos utilizadores registados no sistema. 

 

 
Figura 6.4 - Gestão de utilizadores 

 

Quando se acede a página de gestão de utilizadores, é apresentada uma lista de todos os 

utilizadores cadastrados no sistema. Nesta página pode-se escolher individualmente cada um 

dos utilizadores da lista, acedendo-se a uma página de detalhes do utilizador. Na página de 

detalhes do utilizador é possível editar as informações, alterar o nível de permissao ou até 

mesmo remover o utilizador do sistema.  

Existe também na página de gestão de utilizadores um botão para registar novos 

utilizadores. O formulário utilizado é o mesmo que aparece na página de detalhes do 

utilizador, que terá de ser preenchido e atribuir um nível de permissão ao novo utilizador a 

registar no sistema. 
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6.3 Módulo Pesquisa por conteúdos  
 

Esta funcionalidade permite pesquisar conteúdos criados no sistema de gestão de dados. 

 

Pesquisa 

 

O formulário de pesquisa exposto abaixo é igual em ambas as aplicações desenvolvidas. 

 

 

 
Figura 6.5 - Formulário de pesquisa 

 

A pesquisa consiste na comparação da palavra-chave introduzida, com os todos os 

conteúdos armazenados no sistema. 

O funcionamento do módulo de pesquisa é ligeiramente diferente nas duas aplicações, 

por isso cada caso foi individualmente abordado. 

 

Pesquisa DRH 

 

Como na aplicação da DRH, os conteúdos não estão guardados na base de dados, a 

pesquisa pelos conteúdos terá de ser feita no sistema de ficheiros. Esta funcionalidade 

recorreu a tecnologia PHP.  

O script desenvolvido percorre todos os ficheiros, do formato ‗.php‘, pois como os 

templates construídos para a aplicação tem de suportar funcionalidades desenvolvidas na 

tecnologia PHP, todas as páginas baseadas nestes templates tem de ser guardados no sistema 

de ficheiros com o formato ‗.php‘. Assim o script apenas lê o conteúdo deste tipo de 

ficheiros, e compara-os com a palavra-chave que foi submetida (análise mais detlahada deste 

módulo está preseente nos anexos deste documento). 

  

 

Pesquisa SDI 

 

Para o caso do SDI, foi criada uma base de dados que modela também o processo ao qual 

o sistema de gestão de conteúdos foi aplicado. Como para o caso do SDI, os conteúdos estão 

sujeitos a um workflow, estes são guardados numa base de dados. Assim a pesquisa no caso 

da aplicação do SDI funciona unicamente sobre a base dados. 

Devido ao facto de a pesquisa se efectuar numa base de dados, foi tecnicamente mais 

fácil desenvolver dois métodos de pesquisa. 

O primeiro método consiste na introdução de uma palavra-chave, que é introduzida numa 

query de pesquisa, que compara a palavra-chave com os conteúdos armazenados na base de 

dados. 
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O segundo método, pesquisa por critérios, aproveita o facto do modelo da base de dados 

ser semelhante ao modelo do processo para o qual foi implementada esta aplicação e permite 

filtrar as pesquisas por fase, actividade e ou tarefa do processo Tratamento Técnico de 

Documentos. 

 

 
Figura 6.6 - Pesquisa por critérios 

  

 

Resultados da pesquisa DRH 

 

Após a submissão de uma palavra-chave no formulário de pesquisa que está disponível em 

todas as páginas da aplicação, o utilizador é encaminhado para uma página onde são listados 

os resultados dessa pesquisa.  
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Figura 6.7 - Resultados da pesquisa SDI 

 

 Na página de resultados da pesquisa são listadas todas as páginas onde foi encontrada 

correspondência com a palavra-chave, e ao clicar no nome da página permite aceder a esta 

se o utilizador possuir nível de permissão para tal. 

 

Resultados da pesquisa SDI 

 

 Mais uma vez, aproveitando o facto de toda a informação se encontrar guardada na 

base de dados associada ao sistema, os resultados são listados, por fase, actividade e tarefa 

agrupando assim a informação e tornando mais fácil a sua consulta. 

 A página de resultados da pesquisa é comum aos dois métodos de pesquisa 

implementados na aplicação do SDI. 
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Figura 6.8 - Resultados da pesquisa SDI 

   

De novo os nomes das páginas resultado, funcionam como links para as respectivas 

páginas onde foi localizada correspondência com a palavra-chave introduzida, ou então que 

cumpria os critérios definidos (fase, actividade e tarefa do processo Tratamento Técnico de 

Documentos) para filtrar os resultados. 

 

 

6.4 Módulo Comentários 
 

A funcionalidade permite registar comentários relativos a conteúdos, para posterior 

consulta pelo responsável pela validação ou publicação desses mesmos conteúdos. 

Esta funcionalidade encontra-se disponível apenas para utilizadores com nível de 

permissão de colaborador ou responsável. Os comentários são enviados por e-mail para os 

responsáveis da organização, mas são também guardados em base de dados, para que se 

mantenha um registo de todos os comentários que foram realizados no sistema. 
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Figura 6.9 - Janela (pop-up) para submissão de comentários 

 

Na fase inicial de utilização da aplicação, esta funcionalidade funcionou também como 

apoio aos utilizadores, para esclarecer dúvidas de funcionamento, ou para que fossem 

submetidas sugestões para melhoria e para alerta de possíveis comportamentos inesperados 

de alguma das componentes da aplicação. 

 

Consulta de comentários 

 

A funcionalidade fica completa, com a página para consulta de comentários, onde são 

listados todos os comentários registados no sistema. 
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Figura 6.10 - Consulta de comentários 

 

A consulta de comentários, apenas se encontra disponível a utilizadores do tipo 

Responsável. 

 

 

6.5 Módulo Avaliação dos conteúdos 
 

O módulo de avaliação dos conteúdos permite aos utilizadores avaliar a qualidade dos 

conteúdos existente na aplicação.  

O módulo de avaliação está presente em todas as páginas e expõe o valor médio das 

avaliações registadas e um link para o formulário de votação através do qual os utilizadores 

podem submeter a sua avaliação, conforme representado na figura seguinte. 

Esta funcionalidade é realizada recorrendo à tecnologia JavaScript, pois associa ao evento 

onclick, uma mudança de visibilidade definida numa CSS, especialmente desenvolvida para 

esta funcionalidade, que controla esta divisão do código HTML. 

 

 

 
Figura 6.11 - Avaliação dos conteúdos 
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Após a submissão da avaliação do utilizador, a base de dados é actualizada e a nova 

média de avaliação é calculada (numa escala de 1 a 5) e disposta em forma de estrelas, que 

quantificam a média das avaliações feitas até então. 

 

 
6.6 Módulo Contador de visitas 

 

Para tornar possível determinar se os conteúdos são vistos e a frequência com que são 

consultados, forneceu-se ao sistema uma funcionalidade que regista as consultas aos 

conteúdos da aplicação. 

Para o correcto funcionamento desta funcionalidade, é necessário associar a todas as 

páginas um pequeno trecho de código que regista para uma base de dados as consultas dos 

conteúdos. 

 

Regista para base 

de dados

Visita a um 

conteúdo

Já existe?

Incrementa o 

campo de número 

de visitas

Sim

Cria um novo 

registo para o 

conteúdo

Não

 
 

Figura 6.12 - Contador de visitas 

 

 

Consulta de visitas 

 

 É nesta página que os utilizadores do tipo responsável podem consultar os conteúdos 

mais visitados. Os resultados que por vezes são muito extensos, podem ser filtrados por 

períodos temporais limitando assim o número de resultados com que o utilizador se depara. 
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Figura 6.13 - Consulta de visitas 

 

Esta funcionalidade foi desenvolvida especificamente para a aplicação da DRH, uma vez 

que foi um requisito especifico pretendido por esta unidade.  

 

 

6.7 Módulo Find and Replace e Links quebrados 
 

A funcionalidade de Find and Replace, é bastante útil pois permite corrigir ou efectuar 

alterações nos ficheiros constituintes do sistema. É um método opcional que pode ser 

utilizado, por exemplo, para correcções de gafes nos textos introduzidos como conteúdos na 

aplicação, pois permite localizar a palavra ou conjuntos destas e substitui-las. 

Como se trata de uma aplicação de gestão de conteúdos, envolve uma grande quantidade 

de links, para que se navegue entre os mesmos conteúdos, é uma mais valia a inclusão de 

uma ferramenta de links quebrados que serve para verificar individualmente todos os links. 

Quando é encontrado um link quebrado (que encaminha para uma pagina inexistente), 
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possibilita a correcção do mesmo. Assim consegue-se garantir a integridade de toda a 

informação que é mantida no sistema, de forma simples e eficaz.  

 

 

Find and Replace 

 

 

 
Figura 6.14 - Screenshot Find and replace 

 

O código desta funcionalidade começa por percorrer o sistema de ficheiros, lendo todos 

os ficheiros desde a pasta seleccionada depois sequencialmente conforme a escolha do 

utilizador, os restantes subdirectórios localizando a string introduzida e dando a possibilidade 

de substituir cada ocorrência individualmente. O novo ficheiro actualizará o antigo no sistema 

de ficheiros. Se o utilizador desejar manter o ficheiro original, tem uma opção disponível que 

permite criar um directório de backup, onde é colocado o ficheiro original que foi sujeito a 

modificações. 
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Escolher directorio 

e a string a 

localizar

Lista de 

resultados

Encontrou?

Escolher novo 

directório 

sim não

Substitui?

Actualiza o 

ficheiro com a 

string alterada

Escolher novo 

directorio

Cria backup?

sim não

Cria ficheiro de 

backup

sim

Não cria ficheiro 

de backup

não

 
Figura 6.15 - Funcionamento do módulo Find and Replace 
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Links quebrados 

 

 
Figura 6.16 - Screenshot Links quebrados 

 

 Este script funciona de forma bastante semelhante ao script de Find and Replace, 

mas em vez de procurar correspondências com a string submetida, este localiza apenas os 

links definidos em todos os ficheiros onde for feita a pesquisa. Depois de localizar os links, 

faz-se o devido tratamento dos dados para obter apenas o url desse link e por fim testar se o 

link é valido ou não. Como é obvio, este scritp apenas possui permissões para testar ficheiros 

que estejam no mesmo servidor, por isso é impossível fazer a verificação para links externos 

à aplicação.  
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Escolher directorio 

para verificar links 

quebrados

Lista dos url dos 

links quebrados

Encontrou?

Escolher novo 

directório 

sim não

Substitui?

Actualizar os url
Escolher novo 

directorio

sim não

 

 
Figura 6.17 - Funcionamento do módulo Links quebrados 

 

 

 

6.8 Templates e Cascading Style Sheets 
 

Os templates e CSS são duas formas complementares de separar conteúdos dos 

componentes de apresentação e formatação gráfica das páginas que constituem o sistema de 

gestão de conteúdos.   

 

 

Template 

 

Os templates são mecanismos que permitem separar conteúdos e apresentação gráfica 

em Web design e que no caso desta aplicação constituem a base das páginas Web. As 

principais características dos templates são a separação efectiva entre conteúdos e 

apresentação gráfica das páginas. Esta característica permite grande flexibilidade de controlo 

do layout das páginas a que estão associados os templates. Isto permite que se altere o 

layout da página sem implicar alterações aos conteúdos que esta contém. 
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Figura 6.18 - Exemplo do código de um template 

 

 

 

Cascading Style Sheets  

 

É uma linguagem de folhas de estilo que servem para formatar e definir a apresentação 

de documentos feitos em linguagem de marcação. É das tecnologias mais comuns para definir 

estilos e formatações, em páginas Web. 

É nas CSS que se definem os tipos de letras, cores e tamanhos de letra nas várias divisões 

constituintes da página. É mais uma vez uma forma de separar conteúdos de páginas Web das 

definições de estilo e apresentação das páginas. 
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Figura 6.19 - Exemplo de código de uma CSS 

 

 

 

Constituição do template e associação com as CSS 

 

Cada uma das duas aplicações tem templates e CSS especificamente criados. Em baixo 

mostra-se como se encontra dividido o template e algumas das contribuições estilísticas que 

a CSS formatam em cada divisão constituinte do template.  

O template é partido em divisões e cada uma destas tem formatações próprias definidas 

nas CSS. Os templates construídos dividem-se em duas divisões principais, a do Cabeçalho 

(header block) e a do Conteúdo (content block). Na zona do cabeçalho apenas duas das 

divisões são editáveis, a barra de links (header nav-bar), e a zona de título da página (header 

info-4). Na zona de conteúdos as duas divisões existentes podem ser individualmente 

editadas, na zona central (content) e na barra lateral (search and link area) podem ser 

acrescentados mais links, aos inicialmente propostos.  
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Template das paginas:

Divisões no template:

Background;

Margins;

Positions;

Style;

header block

header info

header nav-bar

header info-4

separator

Search and 

links area

content block
content

Formatações CSS:

Position;

font-size;

color;

header block

 
Figura 6.20 - Documentação dos Templates 

  

 

6.9 Modelo de navegação 
 

Aqui é mostrado um modelo de navegação parcial, onde se mostra, partindo da página de 

entrada do sistema, como se acede ou usufrui das principais funcionalidades da aplicação 

desenvolvida. 
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Figura 6.21 - Modelo de navegação 

 

No modelo acima não se mostra a navegação pelas páginas onde se encontram os 

conteúdos e documentação das organizações, por implicarem um número bastante elevado de 

páginas tornando a percepção de conjunto do modelo de navegação da aplicação, algo difícil 

e confusa. 
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Capítulo 7  

Conclusão 

 

7.1 Revisão 
 

O sistema de gestão de conteúdos, permite ao utilizador consultar, editar e gerir 

conteúdos de forma intuitiva e simples. Assente em utilizadores autenticados, o sistema 

permite a consulta e edição de conteúdos privados. Foi complementada a possibilidade de 

pesquisar por conteúdos no sistema, associar comentários e até mesmo avaliar os conteúdos. 

 Dotou-se o sistema também de uma funcionalidade de Links quebrados, que se torna 

bastante útil quando se actualizam conteúdos, podendo perder-se os links para os novos 

conteúdos e assim esta funcionalidade permite recuperá-los, mantendo a integridade do 

sistema. 

A aplicação foi também dotada de funcionalidades de gestão, quer seja a gestão de 

utilizadores, um histórico onde são registados as consultas aos conteúdos, envio e registo dos 

comentários submetidos e avaliação dos conteúdos no sistema. 

Todas estas funcionalidades permitem aos utilizadores uma melhor gestão dos conteúdos. 

A separação dos conteúdos é feita por zona pública e privada. Isto significa que na zona 

pública do site estão as páginas Web, onde se encontra a informação para consulta a 

utilizadores externos à organização. Na zona privada está informação considerada privada, 

logo só disponível para utilizadores autenticados e só aqui estão acessíveis as funcionalidades 

de edição de conteúdos. 

 A arquitectura modular que suporta aplicação, dota-a de uma grande flexibilidade 

tornando a operação de alocar funcionalidades bastante simples. Todos os módulos de 

funcionalidades funcionam independentemente.  

Desta forma, partindo da ferramenta Adobe Contribute acrescentado-lhe um novo 

conjunto de funcionalidade que colmataram algumas lacunas que o Contribute possuía no que 

toca a gestão a de conteúdos construiu-se uma aplicação mais completa e poderosa para a 

gestão de conteúdos.   
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7.2 Avaliação final do trabalho  
 

Os indicadores de avaliação deste trabalho são a concretização dos objectivos 

inicialmente definidos. 

Foi construída uma ferramenta para edição e gestão de conteúdos fácil de utilizar, 

robusta e flexível.  

Todos os interfaces com o utilizador, foram desenvolvidos com o objectivo de serem 

bastante intuitivos, para tornar a experiência com a ferramenta agradável e simples para o 

utilizador. A robustez e flexibilidade assentam na arquitectura modular, que faz com que 

cada funcionalidade seja um módulo independente que se associa aos templates das páginas 

Web da aplicação. 

 A componente de edição é feita através do Adobe Contribute. A edição de conteúdos e 

publicação na Web, torna-se numa tarefa fácil, bastante semelhante a experiência em 

comuns editores de texto, como o Microsoft Word.  

O sistema de permissões desenvolvido serve essencialmente para limitar o acesso de 

alguns utilizadores, a determinados conteúdos e funcionalidades. 

Por isso se pode concluir, que os objectivos propostos foram atingidos.  

 

7.3 Desenvolvimentos Futuros 
 

Como desenvolvimento futuro, sugere-se um melhor estudo dos processos para maior 

individualização da aplicação e conseguir maior adaptação a cada caso de aplicação. O 

objectivo deste projecto era o de construir uma aplicação de carácter mais genérico, o que 

foi conseguido, mas para responder a exigências mais particulares de cada uma das unidades 

onde foi aplicada seria necessário analisar mais detalhadamente cada um dos casos e 

desenvolver possíveis funcionalidades mais específicas. 

Devido à implementação de uma arquitectura modular, torna-se bastante simples o 

acrescento de novas funcionalidades ao sistema. Como cada módulo corresponde a uma 

funcionalidade, e estes funcionam independentemente dos restantes, a nova funcionalidade 

não necessita de interagir com as demais existentes.  

A aplicação deste sistema a outras organizações pode implicar o desenvolvimento de 

novas funcionalidades que serão de fácil integração no sistema. 
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Documentação técnica do módulo de pesquisa 

 

 O módulo de pesquisa é uma funcionalidade que pesquisa correspondências por 

palavras-chave nos conteúdos da aplicação. 

 A base de aplicação são templates das páginas HTML e são aqui incluídas as restantes 

funcionalidades construídas em blocos. 

 Nos templates faz-se a inclusão das funcionalidades. De seguida vão ser documentado 

como se processa integração e o funcionamento do módulo de pesquisa. 

 Abaixo está exposto o código da divisão "search-and-links-area", que corresponde à 

barra lateral presente em todas as páginas da aplicação. 

 

 O template inclui o ficheiro ―includes_barra.php‖, que se encontra no directório de 

administração, por sua vez dentro do directório templates_includes. 

 

 

 

<div id="search-and-links-area"> 

<!-- search form --> 

<?php 

require 

'/usr/users1/servicos/contqf/public_html/testes/DRH_1/admin/template_includes/includes_barra.ph

p';  ?> 

<!-- TemplateBeginEditable name="Area_Links_Uteis" --> 

<!-- TemplateEndEditable --> 

</div> 
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 A imagem acima mostra como foi definida a árvore de directórios da aplicação da 

DRH, em que dentro do directório de admin existe um directório para o módulo de pesquisa 

(find). 

 O template faz a inclusão a um ficheiro que por sua vez faz a inclusão aos ficheiros 

das funcionalidades. Nos templates não é feita a inclusão directa dos ficheiros das 

funcionalidades para evitar que ao acrescentar ou retirar uma funcionalidade seja necessário 

actualizar o template e todas as páginas que foram criadas com base nesse template. 

 O ficheiro ―includes_barra.php‖ contém o seguinte código:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neste ficheiro são incluídas diversas funcionalidades, mas aqui apenas vai 

analisada a de pesquisa que neste caso, corresponde ao último ficheiro a ser incluído (para 

que o formulário de pesquisa aparecer mais em baixo na barra lateral presente nas páginas da 

aplicação). 

 O ficheiro é o ―find.php‖, isto ficheiro implementa o formulário de pesquisa: 

 

 

 

 

 

O código acima implementa o formulário, que consiste numa caixa de texto e num 

botão de submissão. 

Ao submeter uma qualquer palavra, é chamado o script desenvolvido em PHP que faz 

pesquisa pelo sistema de ficheiros da aplicação. 

<?php 

 

require 

'/usr/users1/servicos/contqf/public_html/testes/DRH_1/admin/template_includes/form_user.php'; 

    

require 

'/usr/users1/servicos/contqf/public_html/testes/DRH_1/admin/template_includes/comentario.php'; 

    

require 

'/usr/users1/servicos/contqf/public_html/testes/DRH_1/admin/template_includes/votacao.php'; 

   

require 

'/usr/users1/servicos/contqf/public_html/testes/DRH_1/admin/template_includes/find.php'; 

?> 

<table width="100%">  

     <form action="http://paginas.fe.up.pt/~contqf/testes/DRH_1/find/pesquisa_pub.php" 

method="post">   

     <tr> <td align="center"> <input type="text" name="find" size="17" id ="find" value="palavra-

chave..." onclick="document.getElementById('find').value=' '"</td></tr>   

 <tr><td align="right"><input type="submit" name="Pesquisa" value="Pesquisa" ></td></tr> 

     <tr><td align="right"><input type="hidden" name="url" value="<?php echo 

$_SERVER['PHP_SELF']; ?>" ></td></tr></table>  

     </form><hr color="#999999"/>  

</table> 
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O script de pesquisa corresponde ao ficheiro, ―res_find.php‖, que onde esta definida 

a função de pesquisa, que é incluído na pagina de resultado,‖pesquisa_pub.php‖, para onde é 

encaminhado ao fazer a submissão no formulário. O código da função de pesquisa está 

exposto em baixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

<?php 

$serv="http://paginas.fe.up.pt/~contqf/testes/DRH_1/"; 

$path="/usr/users1/servicos/contqf/public_html/testes/DRH_1"; 

$find=$_POST['find']; 

$url=$_POST['url']; 

$url=str_replace("/usr/users1/servicos/contqf/public_html/","http://paginas.fe.up.pt/~contqf/", 

$url); 

if ($find!="palavra-chave...") 

 { 

 echo  "<table border=\"1\" width=\"100%\"><tr><th width=\"10%\">Paginas</th></tr>"; 

 find("$path","$find"); 

 } 

else 

 header ("location: http://paginas.fe.up.pt$url"); 

function find($path, $find){ 

if (is_dir("$path")) 

 { 

 $list=scandir($path); 

  foreach ($list as $file) 

  { 

   if ($file!="." && $file!=".." && $file!=NULL) 

    {    

    if (is_dir("$path/$file")) 

     { 

     find("$path/$file","$find"); 

     } 

    if (is_file("$path/$file"))  

     { 

     //abre o ficheiro para leitura 

     $file1 = fopen("$path/$file", "r"); 

     if (!$file1)  

      { 

       echo "<p>Unable to open remote file.\n"; 

       exit; 

      } 

     //passa o conteudo para o array content, por linhas do 

ficheiro 

     while (!feof ($file1))  

     { 

     $line= fgets ($file1, 1024); 

     $content[]=$line; 

     } 
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 Como se pode ver no código transcrito em cima estamos perante uma função 

recursiva. Esta começa primeiro por identificar os ficheiros e directórios desde a raiz da 

aplicação, sempre que encontra um ficheiro do tipo ―.php‖ (pois as páginas da aplicação são 

guardadas para o servidor neste formato para suportarem a tecnologia PHP) abre-o e lê todo 

o seu conteúdo, procurando correspondências para a palavra-chave submetida. A 

recursividade acontece quando o aplicação encontra um directório o que faz com que a 

função seja chamada mas agora, começa ler os ficheiros e subdirectórios a partir do 

directório que encontrou anteriormente. 

 Por fim a página de resultados da pesquisa, que não passa de uma pagina baseada 

num template apenas com o código de inclusão a esta função de pesquisa. 

 

 

     fclose($file1); 

     $i=0; 

     //procura pela palavra find nas linhas de cada ficheiro 

     foreach ($content as $c) 

     { 

           

 $serv=str_replace("/usr/users1/servicos/contqf/public_html/","http://paginas.fe.up.pt/~cont

qf/", $path); 

     

     if (strstr($c,$find)!=NULL && $i<=0) 

       { 

       $i++; 

       echo  "<tr><td align=\"center\"> <a 

href=\"$serv/$file\">  $file </a> </td></tr>"; 

       } 

     } 

     $content=NULL; 

   

     }  

    } 

  } 

 }  

} 

 

echo "</table>" 

?> 
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