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Resumo 

 

A forma como os utilizadores acedem à informação transformou-se 

significativamente nos últimos anos, principalmente com a expansão de diversos 

dispositivos, desde computadores fixos, portáteis, tablets e smartphones. Devido aos 

diversos tamanhos de ecrã dos dispositivos, foi necessário adaptar o desenvolvimento 

das páginas web e tornar todos os elementos adaptáveis a qualquer tamanho de ecrã. 

Respondendo ao desafio de adaptar convenientemente os conteúdos ao contexto do 

dispositivo do utilizador, várias técnicas e tecnologias de front-end têm vindo a surgir, 

trazendo grandes benefícios ao desenvolvimento de projetos de pequena ou larga escala, 

em que as equipas integrantes podem variar em tamanho e valências. 

Seguindo a linha definida pela temática inerente ao layout responsivo, neste 

documento serão analisadas diversas técnicas e tecnologias para o desenvolvimento e 

gestão de projetos multimédia da PontoPR - Inovação Digital, empresa sediada em Vila 

Nova de Gaia e ligada ao ramo do desenvolvimento web e marketing digital. Serão, 

também, apresentados os diversos projetos implementados desde sítios web a comércio 

eletrónico para empresas de renome nacional e internacional. Todos esses projetos 

foram desenvolvidos em contexto de cooperação com uma equipa multidisciplinar 

integrada na empresa PontoPR e usando a metodologia SCRUM para o planeamento e 

gestão de tarefas de cada projeto. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento front-end, Bootstrap, Scrum, HTML5, CSS3 
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Abstract 

 

The way users access information has changed significantly in recent years, 

especially with the expansion of various devices, from desktops, laptops, tablets and 

smartphones. Due to the various screen sizes of the devices, it was necessary to adapt 

the development of web pages and make all elements adaptable to any screen size. 

Responding to the challenge of conveniently adapting content to the user's device 

context, a number of front-end techniques and technologies have emerged, bringing 

great benefits to the development of small- and large-scale projects in which component 

teams can vary in size. 

Following the line defined by the inherent theme to the responsive layout, this 

document will analyze various techniques and technologies for the development and 

management of multimedia projects of PontoPR - Inovação Digital, a company based in 

Vila Nova de Gaia and linked to the web development and digital marketing. Several 

projects ranging from websites to e-commerce implemented for companies of national 

and international reputation will also be presented. These projects were developed in 

cooperation with a multidisciplinary team integrated in the PontoPR company and using 

the SCRUM methodology for planning and managing the set of tasks involved in each 

project. 

 

Keywords: Front-end development, Bootstrap, Scrum, HTML5, CSS3 
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Mobile First – desenvolvimento e planeamento de projetos web primeiramente para 

dispositivos móveis e somente depois para dispositivos de maior largura de ecrã. 

Open Source - em português, código livre, refere-se a todo software livre. 
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1. Introdução 

 

O desenvolvimento web reúne diversos tipos de profissionais, tais como, front-end, 

back-end, e full stack developers. O front-end developer foca-se no desenvolvimento 

das interfaces gráficas com as quais o utilizador opera. Já o back-end developer foca-se 

no desenvolvimento no lado do servidor, ou seja, nas regras de negócio presentes num 

sistema de informação baseado na Web. Destaca-se, ainda, o full stack developer, que 

opera tanto na parte do front-end e back-end (Nice, 2017). Dos três tipos de 

desenvolvimento abordados, o presente documento centrar-se-á no front-end, uma vez 

que na base deste mestrado está um portfólio de trabalhos realizados no âmbito de um 

estágio curricular, durante o qual foram desempenhadas tarefas ligadas à produção da 

parte visual e interativa de websites. O referido estágio curricular decorreu no seio da 

PontoPR – Inovação digital que é uma empresa que foca os seus principais serviços no 

desenvolvimento de websites, comércio eletrónico, marketing digital e web design. 

O termo front-end corresponde à estrutura hierárquica de conteúdo e à aplicação 

visual de uma plataforma na web (Lindley, 2017). O front-end developer é responsável 

pelo desenvolvimento do material visual de um website (parte da frente) e de toda a 

interação (user experience) do mesmo, feito ou não em conjunto com o web designer, 

pela compatibilidade entre os diferentes browsers, produção de código limpo (Lindley, 

2017), bem documentado e estruturado bem como a aplicação técnicas de SEO (Search 

Engine Optimization). O desenvolvimento de um bom front-end é fulcral para o sucesso 

de um website ou aplicação web, dada a importância que a qualidade da implementação 

da estrutura e da interação têm no impacto da experiência do utilizador. 

O desenvolvimento de front-end tem vindo a ganhar relevância devido à rápida taxa 

de atualização dos conteúdos e às nuances de apresentação dos mesmos que variam de 

dispositivo para dispositivo, facto que se continua a verificar mesmo após o surgimento 

das tecnologias emergentes, nomeadamente, HTML5/CSS3, o que, por sua vez tem 

vindo a potenciar a disponibilização de interfaces de programação de aplicações (API’s) 

em torno destas tecnologias com o intuito de tornar o processo de desenvolvimento mais 

efetivo e fácil de gerir. Algumas destas API’s serão abordadas neste documento, através 

da implementação de projetos web, tais como páginas web e comércio eletrónico, 

desenvolvidos em ambiente empresarial e seguindo boas normas de web design 

responsivo. 
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1.1. Motivação 

 

Visando um real contacto na conceção de projetos multimédia em ambiente 

empresarial, o presente relatório de projeto visa a compreensão e a participação no 

processo de desenvolvimento de projetos multimédia em ambiente empresarial bem 

como a compreensão e aplicação de boas técnicas de desenvolvimento de front-end. 

 
 

1.2. Objetivos 

 

Através do envolvimento direto nos projetos à responsabilidade da PontoPR 

respeitando, simultaneamente, as metodologias de desenvolvimento instauradas na 

empresa, os seguintes objetivos foram delineados para a realização deste trabalho: 

 Compreender e aplicar ágil Scrum como metodologia de desenvolvimento de 

soluções de software adotada como convenção pela empresa. 

 Uso de Controlo de Versões GIT. 

 Compreender e aplicar a framework de desenvolvimento front-end  

Bootstrap para implementação dos layouts dos projetos. 

 Estudar e usar sistemas de gestão de conteúdos Umbraco para a criação de 

websites institucionais bem como NopCommerce para a conceção de 

comércios eletrónicos.  

 Criação de temas responsivos apresentáveis e eficientes para futuros projeto. 

 

 

1.3. Organização do documento 

 

O presente relatório encontra-se dividido em cinco capítulos, para além da 

introdução, o segundo capítulo retrata o estado da arte, onde é feita uma revisão 

bibliográfica sobre técnicas, tecnologias e conceitos ligados ao desenvolvimento front-

end bem como os que a PontoPR usa.  

No terceiro capítulo são apresentados todos os projetos desenvolvidos, no qual se 

enquadram os requisitos relativos a cada um, bem como o planeamento, implementação 

e resultados. Para além das imagens inerentes ao layout final de cada projeto, também 

os endereços web são fornecidos para consulta online. 
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O quarto capítulo é referente às conclusões obtidas na realização do relatório, uma 

revisão geral sobre tudo o que foi feito, desafios, dificuldades, adequação das 

metodologias de trabalho, bem como adequação das tecnologias usadas à concretização 

do desenvolvimento dos projetos. São também definidas espetativas para futuros 

projetos. 

  



 

 

5 

  



 

 

6 

2. Desenvolvimento em front-end 

 

Neste capítulo é feita uma revisão bibliográfica de algumas tecnologias e técnicas, 

de forma a abordar as políticas de gestão e desenvolvimento de projetos seguidas na 

PontoPR, bem como as tecnologias web adotadas. 

 

 

2.1. Gestão de projetos multimédia 

 

As empresas/agências de desenvolvimento web enfrentam, atualmente, um grande 

desafio de competitividade e de adaptação a mudanças rápidas para se manterem 

credíveis e capazes de responder aos desafios de mercado. É difícil adaptar o processo 

de desenvolvimento e gestão dos projetos face à demanda de soluções com 

especificidades muito próprias e níveis de complexidade variáveis. Antes dos produtos 

finais serem lançados, eles passam por um processo de desenvolvimento, na maioria das 

vezes caracterizado por uma fase inicial de criação e concetualização, seguida pela 

produção, teste e validação. Tendo em conta a quantidade de áreas de conhecimento que 

podem convergir para um projeto multimédia e a quantidade de tarefas realizadas por 

diferentes membros da equipa de desenvolvimento, é necessário um conjunto de 

métodos, técnicas e ferramentas de apoio para que os objetivos do projeto possam ser 

alcançados nos devidos prazos (Lei, Ganjeizadeh, Jayachandran, & Ozcan, 2017). É 

também necessário considerar o impacto que as interações de todos os envolvidos no 

desenvolvimento podem ter na produtividade. As metodologias de desenvolvimento ágil 

são vistas como uma possível resposta às exigências das atuais equipas de 

desenvolvimento (Seabra & Almeida, 2015). 

 

 

2.1.1. Metodologias de desenvolvimento ágil 

 

Projetos de desenvolvimento web/software requerem certos tipos de metodologias 

de desenvolvimento e serviços inovadores, com um conjunto distinto de conhecimentos 

e métodos de trabalho. Em 2001, metodologias tradicionais tais como a Vee ou a 

Waterfal que não possuíam uma eficácia necessária para atender às necessidades dos 
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clientes, foram discutidas e o Manifesto para Desenvolvimento de Software Ágil foi 

publicado para definir a estrutura e os objetivos de novos métodos de desenvolvimento 

(Lei, Ganjeizadeh, Jayachandran, & Ozcan, 2017). 

Para melhorar o processo de desenvolvimento e gestão de projetos, as metodologias 

ágil fornecem um conjunto de práticas e adaptações rápidas para corresponder às 

necessidades de desenvolvimento de produtos que satisfaçam as necessidades do cliente 

e, ao mesmo tempo, melhorar a comunicação e colaboração da equipa de 

desenvolvimento.  

As Metodologias Kanban e Scrum são duas poderosas abordagens de gestão de 

projetos ágil no desenvolvimento web, sendo que o objetivo de ambas é a otimização 

dos processos de desenvolvimento, identificando as tarefas e equipas integrantes e 

assegurando uma gestão mais eficaz dos tempos. Nos dois pontos seguintes, serão 

apresentadas as principais características de ambas as metodologias.  

 

 

2.1.2. Kanban 

 

Kanban é uma ferramenta para a gestão no desenvolvimento de software que tem, 

como foco, o trabalho certo no momento certo, dadas as características de cada membro 

da equipa de desenvolvimento. Ficou conhecida no momento em que a Toyota Motor 

Corporation arriscou aplicá-la (Naufal, Jaffar, Yusoff, & Hayati, 2012). O uso do 

sistema Kanban melhorou a eficiência e flexibilidade de fabricação da Toyota de acordo 

com as necessidades do cliente.  

No desenvolvimento de software, foi o então diretor sênior de engenharia da Corbis 

David J. Anderson que decidiu projetar a metodologia Kanban em 2006. Em janeiro de 

2007 as melhorias de processos começaram a estagnar. Darren Davis, gerente de 

desenvolvimento, sugere a David J. Anderson que o fluxo de trabalho deveria ser 

visualizado e que um quadro branco com alguns cartões colados deveria ser pendurado 

na parede, tal como na Figura 1. Com o passar dos meses, novas atualizações como, 

limite de quantidade de trabalho em andamento chamado de Work in Progress (WIP), 

foram implementadas. Os resultados preliminares do uso da metodologia Kanban na 

Corbis foram apresentados nas conferências Lean New Product Development e Agile 

2007 (Anderson & Reinertsen, 2010). 
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A metodologia Kanban apresenta explicitamente as tarefas mais importantes que 

necessitam de maior prioridade, a fim de reduzir o risco que fiquem incompletas e 

também aumentar a flexibilidade entre outras tarefas do projeto (Anderson & 

Reinertsen, 2010).  

Esta metodologia apoia-se nos seguintes 5 princípios básicos: 

 Visualizar o fluxo de trabalho. 

 Limitar a quantidade de trabalho em progresso/WIP. 

 Gerir e medir o fluxo de trabalho. 

 Tornar as políticas do processo explícitas. 

 Usar modelos para reconhecer oportunidades de melhoria. 

 

Cada membro tem diferentes conjuntos de habilidades e ritmos de trabalho. A 

equipa de desenvolvimento começa por implementar componentes do projeto que lhe 

agreguem valor. Além disso, a equipa de desenvolvimento não implementa recursos 

desnecessários, não escreve mais especificações do que pode codificar e não escreve 

mais código do que pode testar. (Lei, Ganjeizadeh, Jayachandran, & Ozcan, 2017).  

A visualização do fluxo de desenvolvimento que mostra a evolução do projeto é um 

aspeto significativo da metodologia Kanban. Um quadro Kanban, representado na 

Figura 1, é usado para visualizar o processo, as tarefas e os objetivos do projeto em 

desenvolvimento. Todas as etapas e tarefas necessárias para a implementação do projeto 

são claramente identificadas e todas as tarefas necessárias são escritas em cartões ou 

notas adesivas e adicionadas ao backlog do quadro. É importante que os cartões 

possuam informações simples e descritivas. As tarefas no backlog passam por um 

número de etapas até que sejam concluídas. Para entregar o projeto no prazo estipulado 

são colocados limites no número máximo de tarefas em cada etapa. Caso uma das 

etapas tenha menos tarefas do que o que os limites especificados, pode-se acrescentar 

mais tarefas na mesma. Caso contrário, as tarefas já definidas devem ser concluídas 

antes de se acrescentar novas à etapa.  

 



 

 

9 

 

 

Figura 1 - Quadro de um projeto Kanban. 

 

Usando os cartões coloridos, facilita a visualização do fluxo de trabalho para a 

equipa de desenvolvimento, a gestão das limitações de tempo desenvolvimento, o custo 

do projeto e os prazos estipulados. 

 

 

2.1.3. Scrum 

 

Scrum é uma metodologia de desenvolvimento de software ágil que usa repetição e 

incremento. Foi projetada para gerir requisitos, controlar riscos e otimizar a 

previsibilidade de um projeto, melhorando a comunicação entre os membros da equipa 

de desenvolvimento, clientes projetos e outros membros da equipa. Foi definida, 

formalizada e publicada como a primeira metodologia de desenvolvimento ágil (Lei, 

Ganjeizadeh, Jayachandran, & Ozcan, 2017). Em 1993, Jeff Sutherland, John 

Scumniotales e Jeff McKenna, da Easel Company, usaram a metodologia Scrum para 

projetos de desenvolvimento de software pela primeira vez (Sutherland, 2004).  

Três pontos são essenciais para que a metodologias Scrum funcione (Schwaber & 

Sutherland, n.d.):  

 É necessário existir transparência para que o processo seja visível para todos 

os envolvidos no projeto.  
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 É necessário haver inspeção para que todos os requisitos do projeto sejam 

estudados inicialmente para garantir que não surjam grandes problemas no 

decorrer do projeto.  

 É necessária adaptação, caso o Scrum Master determinar que alguns aspetos 

do projeto não se adequam ao bom desenvolvimento do projeto, o processo 

pode ser ajustado para evitar mais problemas.  

 

 

 

Figura 2 - Eventos da metodologia Scrum. 

 

É absolutamente importante aplicar esses fatores durante as diferentes fases de 

desenvolvimento de um projeto. Os detalhes relativos a esses fatores são apresentados 

nas seções a seguir em que a metodologia Scrum é composta por três elementos fulcrais 

sendo eles: 

 Product Owner: É o dono do produto ou projeto que vai ser 

desenvolvido, sendo responsável pela coordenação do desenvolvimento, 

definindo quais os requisitos presentes no product backlog e quais devem 

ser abordados pela equipa, sendo o único a poder fazê-lo. Representa o(s) 

cliente(s) do produto; 

 Scrum Master: É o elemento que faz a ligação entre o product owner e a 

equipa de desenvolvimento. Tem a responsabilidade de organizar 

reuniões, fazer o acompanhamento do trabalho e se certificar que cada 

membro da equipa tem as ferramentas necessárias para cumprir a sua 

função da melhor maneira possível; 
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 Equipa de desenvolvimento: É responsável pela entrega do produto. A 

equipa é, no geral, composta de 5 a 9 elementos com habilidades 

multifuncionais e com o objetivo de analisar, projetar, desenvolver, testar 

técnicas de comunicação e documentar. São também autorizadas e 

incentivadas pela própria empresa a organizar e gerir o seu próprio 

trabalho; 

 

Existem eventos, vistos na Figura 2, definidos na metodologia Scrum de forma a 

criar uma rotina de trabalho e minimizar reuniões não definidas. Todos os eventos têm 

uma duração máxima e uma vez que a Sprint começa a sua duração não pode ser 

reduzida nem aumentada. A metodologia Scrum é composta pelos seguintes eventos: 

 

 Sprint: É a peça principal da metodologia Scrum, é o período de tempo em que a 

primeira versão do produto é criada e desenvolvida. As sprints são compostas 

por uma reunião de planeamento da sprint, reuniões diárias, o trabalho de 

desenvolvimento, uma revisão da sprint e a retrospetiva da sprint. Cada sprint 

pode ser considerada um projeto de duração não maior que um mês. Tais como 

os projetos, as sprints são utilizadas para realizar tarefas. Cada sprint tem a 

definição do que é para ser construído, um plano projetado e flexível que irá 

guiar a construção, o trabalho e o resultado do produto. 

 Reunião de planeamento da sprint: O trabalho a ser realizado na sprint é 

planeado na reunião de planeamento da sprint. Este plano é criado com o 

trabalho colaborativo de todo a equipa Scrum (Product Owner, Scrum Master e 

equipa de desenvolvimento). A reunião de planeamento da sprint possui uma 

duração máxima de oito horas para uma sprint de um mês. Para sprints menores, 

este evento é geralmente menor. O Scrum Master garante que o evento ocorra, 

que os participantes entendam seu propósito e ensina a equipa a manter-se 

dentro dos limites de tempo de desenvolvimento. 

 Reunião Diária: É um evento de 15 minutos, para que equipa de 

desenvolvimento possa sincronizar as atividades e criar um plano para as 

próximas 24 horas. Esta reunião é feita para verificar o trabalho desde a última 

reunião diária e prever o trabalho que deverá ser feito antes da próxima reunião 

diária. É feita no mesmo horário e local todos os dias. 
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 Revisão da sprint: A revisão da sprint é executada no final da sprint para 

adaptar o backlog do Produto se necessário. Durante a reunião, a equipa Scrum e 

as partes interessadas colaboram sobre o que foi feito na sprint. Com base nisso 

e em qualquer mudança no backlog do produto durante a sprint, os participantes 

colaboram nas próximas tarefas que podem ser feitas para otimizar o 

desenvolvimento. Esta é uma reunião informal e destina-se a motivar, comentar 

e promover a colaboração. 

 Retrospetiva da sprint: é uma reunião de duração máxima de 3 horas e ocorre 

ao final de uma sprint. Tem como principal função identificar o que funcionou 

bem, o que pode ser melhorado e que ações serão tomadas para melhorar. 

 

No contexto da metodologia Scrum, dois tipos de backlog foram referidos. Eis 

as diferenças entre eles:  

 Product backlog: é uma lista de todas as funcionalidades desejadas do produto. 

O conteúdo desta lista é definido pelo product owner. O product backlog não 

precisa estar completo no início de um projeto. Pode-se começar com tudo 

aquilo que é mais óbvio, por exemplo, no desenvolvimento de um website, o 

mesmo possui geralmente, cabeçalho e rodapé ou seja podem ser as duas 

primeiras tarefas a serem criadas. Com o tempo, o product backlog cresce e 

muda à medida que se aprende mais sobre o produto e os seus utilizadores. 

(Schwaber & Sutherland, n.d.) Durante a reunião de planeamento da sprint, o 

product owner prioriza os itens do product backlog e os descreve para a equipa. 

A equipa então determina que itens será capaz de completar durante a Sprint que 

está por começar. Tais itens são, então, transferidos do product backlog para o 

sprint backlog. Ao fazer isso, a equipa quebra cada item do product backlog em 

uma ou mais tarefas do sprint backlog. Isso ajuda a dividir o trabalho entre os 

membros da equipe. Podem fazer parte do product backlog tarefas técnicas ou 

atividades diretamente relacionadas às funcionalidades solicitadas. 

 Sprint backlog: é uma lista de tarefas que a equipa Scrum se compromete a 

fazer numa sprint. Os itens do sprint backlog são extraídos do product backlog, 

pela equipa, com base nas prioridades definidas pelo broduct owner e a perceção 

da equipa sobre o tempo que será necessário para completar as tarefas. A equipa 

é que determina a quantidade de itens do product backlog que serão trazidos 



 

 

13 

para o sprint backlog, já que é a equipa que irá desenvolver as tarefas. O sprint 

backlog pode ser criado à mão num quadro físico ou com recurso a ferramentas 

de desenvolvimento colaborativas, tal como o Microsoft Team Foundation 

Server, exemplificado na Figura 3, que integram painéis Scrum com a 

possibilidade de criar tarefas, atribuir, priorizar, manter registo do estado e do 

tempo de execução das tarefas, entre outras funcionalidades inerentes à gestão 

do desenvolvimento. Todas as alterações no código são vinculadas diretamente 

ao histórico com o uso de um controlo de versões interligado a um editor de 

código (Paolini, 2016).  

 

 

 

Figura 3 - Lista de tarefas da equipa PontoPR no primeiro sprint de 2107 (02 a 13 de Janeiro) no Microsoft Team 

Foundation Server. 

. 

O Scrum Master é o encarregado do sprint backlog, atualizando-o para verificar o 

estado das tarefas e quanto tempo a equipa acredita que será necessário para completar 

aquelas que ainda não estão prontas. A estimativa do trabalho que ainda resta a ser feita 

na Sprint, é calculada diariamente e colocada num gráfico, resultando num Sprint 

Burndown Chart como representado na Figura 4. 
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Figura 4 - Exemplo de um Sprint Burndown Chart da equipa PontoPR na primeira sprint de 2107 (02 a 13 de 

Janeiro). 

 

Fazendo um balanço das duas metodologias descritas em cima, Kniberg e Skaring 

afirmam que as metodologias Kanban e Scrum são semelhantes, não só por serem ágeis, 

mas, igualmente, por possibilitarem a divisão de trabalho e a organização de equipas de 

desenvolvimento independentes e concentradas em fornecer resultados dentro dos 

prazos estipulados de forma frequente, bem como pela rapidez na adaptação às 

mudanças e à propensão para a redução de ocorrências WIP. (Kniberg & Skarin, 2010).  

Uma das características mais importantes que têm em comum é a transparência que 

garante que todos os fatores e aspetos que possam vir a afetar o resultado final estejam 

visíveis e sejam do conhecimento de todos os envolvidos, inclusive o cliente. No 

entanto existem diferenças entre as duas metodologias. Por exemplo, a metodologia 

Kanban pode lidar com bastantes interrupções no projeto e com uma equipa de 

desenvolvimento com diferentes conjuntos de habilidades. Também funciona bem para 

equipas maiores, uma vez que as despesas gerais de comunicação e planeamento são 

menores. Por outro lado, a metodologia Scrum é mais apropriada para projetos que 

exijam uma colaboração e inovação profunda, envolvendo pequenas equipas 

multifuncionais (Sahota, 2010). 
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2.1.4. Sistema de controlo de versões Git 

 

No desenvolvimento web e de software, em equipa, é muito comum o acesso 

concorrente ao mesmo recurso por diferentes elementos. Para evitar problemas de 

edição, conflitos, manter um registo do histórico do desenvolvimento, o que permite 

controlar evoluções, identificar problemas nas abordagens de implementação, reverter 

para versões estáveis, rapidamente, é necessário um sistema de controlo de versões. 

Estes sistemas vinculam automaticamente uma determinada edição a uma data e a um 

elemento integrante da equipa de desenvolvimento, aquando da submissão de 

alterações. Para além disso, oferecem ainda mecanismos de resolução de conflitos, para 

situações de edição concorrencial. Cada vez que uma ou mais alterações são feitas num 

ficheiro, as mesmas podem ser confirmadas e enviadas para o repositório com uma 

descrição, essa ação é designada de commit, que, em português, significa entrega, envio 

ou consignação ao outro lado. (Scott, Johnston, & Cox, 2017).  

De entre os muitos sistemas de controlo de versões existentes, os mais usados são 

CVS, Subversion, Git (é opensource) e Mercurial (O’Sullivan, 2009). No Git o commit 

é inicialmente feito localmente antes de ser enviado para qualquer outra cópia do 

repositório do projeto. Geralmente, uma das cópias é nomeada para ser a cópia central, 

ou seja, será a cópia que receberá todas as alterações feitas por todos os membros da 

equipa de desenvolvimento, através das suas cópias locais correspondentes. Cada cópia 

é designada de branch, o que significa que cada cópia é um ramo pertencente a uma 

ramificação.  

Para criar um branch local e atualizado basta criá-lo a partir do branch que contenha 

a versão atualizada do projeto, ou seja, pode-se considerar que o branch local criado, é 

uma cópia do branch atualizado. Essa característica única do Git é chamada de 

branching ou em português é traduzida para ramificação (“Git - Documentation,” n.d.). 

O Git permite e incentiva o utilizador a criar vários ramos locais que podem ser 

totalmente independente uns dos outros tal como se pode visualizar na Figura 5. 
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Figura 5 - Funcionamento básico do controlo de versões Git. 

 

É aconselhado ter um ramo que contenha sempre e apenas o que vai para a 

produção - branch Master - bem como um outro - branch Develop - reservado aos testes 

do trabalho desenvolvido. São criados vários outros pequenos ramos para o 

desenvolvimento do dia-a-dia sendo estes representados na Figura 5 pelos branches 

Front-end, Back-end, Header e Footer. Depois da criação de ramos em que são 

trabalhados recursos independentes tais como o header ou o footer, é aconselhado 

apagar esses mesmos ramos logo após o trabalho desenvolvido ser enviado para o ramo 

principal de desenvolvimento, o branch Develop (“Git - Documentation,” n.d.). 

 

 

2.2. Responsive Web Design 

 

A internet, cujo o acesso se tem vindo a massificar ao longo dos anos, é já 

considerada um serviço público essencial em muitos países a nível mundial. Com a sua 

popularização, desenvolveram-se também vários dispositivos de acesso desde 

computadores fixos, portáteis, tablets, telemóveis, entre outros, o que levou ao 

surgimento de novos desafios em termos de visualização da informação, 

essencialmente, devido aos aspetos - como o tamanho e a densidade por pixel (DPI) - 

que definem cada tipo de ecrã. 

Em 2010, com vista à resposta aos desafios inerentes à uniformização da 

visualização da informação em diferentes dispositivos, Ethan Marcotte propôs a o 
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modelo Responsive Web Design (RWD) que sugere que o design e desenvolvimento 

devem responder ao comportamento do utilizador e do ambiente com base no tamanho 

de ecrã, plataforma e orientação (Marcotte, 2010). A essência do RWD é projetar um 

mecanismo de exibição de conteúdo da web num design perfeito para qualquer 

dispositivo e assim permitir aos utilizadores uma melhor experiencia de uso e acesso a 

todas as informações que pretende o mais rapidamente possível e com o mínimo de 

esforço em qualquer dispositivo (Baturay & Birtane, 2013).  

O RWD consiste em três principais recursos técnicos que devem ser seguidos: 

  

 Media Queries e resolução de ecrã: São um módulo CSS3 que permitem 

definir os estilos CSS de acordo com as características do tamanho de ecrã. 

Usando algumas linhas de código, pode-se alterar o conteúdo da página exibida 

de acordo com a largura do ecrã, orientação do dispositivo (paisagem ou retrato) 

entre outros recursos (Jiang, Zhang, Zhou, Jiang, & Zhang, 2014). Pode ser 

visualizado na Figura 6 um exemplo simples de como usar as Media Queries. 

Neste caso definiu-se na classe footer que até um tamanho de ecrã de 935 pixéis 

o tamanho de letra é de 12 pixéis. Com o intuito de restringir o tamanho de letra 

em ecrãs de smartphones, neste exemplo, define-se 10 pixéis para a propriedade 

font-size num tipo de ecrã cuja largura máxima é de 425 pixéis. 

 

 

 

  Figura 6 - Exemplo de uso de Media Queries. 

 

 Estrutura de grelhas fluídas: O RWD funciona em múltiplos dispositivos 

usando grelhas fluídas. Permitem que o conteúdo seja redimensionado e 
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organizado à medida que a largura, baseada em percentagem, de uma página 

web se expande ou diminui como no exemplo da Figura 7.  

 

 

Figura 7 - Disposição do mesmo conteúdo em diferentes dispositivos Fonte: www.civilspot.com. 

 

 Imagens e conteúdo multimédia flexíveis: As imagens devem ser flexíveis e se 

ajustar proporcionalmente ao espaço onde estão inseridas. Com o uso de 

HTML5 e CSS3, vídeos e conteúdos áudio também devem seguir o mesmo 

comportamento das imagens. 

 

Seguindo os pontos anteriores e com as recentes atualizações dos browsers é 

necessário realçar as principais vantagens do RWD:  

 

 Tanto os designers com os programadores front-end poupam tempo na 

implementação e manutenção das páginas criadas. 

 O utilizador não necessita de usar zoom nas páginas ao usar dispositivos móveis, 

tornando a navegação mais agradável, fluída e acessível. 

 A maioria dos web browsers é compatível com os diferentes métodos de RWD, 

sendo uma mais valia na otimização para os motores de busca. Usando a 

ferramenta “inspecionar elemento”, ao clicar no botão direito do rato, contida 

nos browsers é possível testar o quão responsiva é a página web que se está a 

desenvolver. 

http://www.civilspot.com/
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2.3. Search Engine Optimization (SEO) 

 

SEO, tal como o nome indica foca-se, em otimizar qualquer página web para 

aparecer nos melhores lugares dos motores de busca tais como Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Microsoft Edge, entre outros. Como 93% do tráfego da Internet é gerido por 

mecanismos de busca, explorar o potencial dos motores de busca é crucial (Egri & 

Bayrak, 2014).   

O SEO está diretamente relacionado com a taxa de visitas de uma página web, uma 

vez que o número crescente de websites produzem uma grande concorrência em termos 

de classificação nos motores de busca. Os utilizadores usam a pesquisa dos motores de 

busca para alcançar o destino desejado e verificam os resultados da pesquisa para 

encontrar as páginas pretendidas. Portanto, os motores de busca são as ferramentas mais 

importantes que desempenham um papel significativo para os websites chegarem ao 

utilizador. É necessário ter em consideração que o SEO está em constante evolução pois 

os algoritmos de otimização mudam frequentemente consoante os hábitos de pesquisa 

dos utilizadores (Marques, n.d.).  

Um dos principais aspetos a ter em conta em SEO é o tempo que demora a abrir um 

website, ou seja, o desenvolvimento front-end do website tem que ser construído com 

certas normas de SEO para cumprir esse requisito primordial e se diferenciar face à 

concorrência. Para tal, as imagens devem ser comprimidas para tamanhos menores e 

com a menor perda de qualidade possível, assim como ficheiros CSS e JS dos quais se 

devem suprimir comentários e espaços. O tempo em que o utilizador permanece numa 

página web também é um indicador de satisfação. De acordo com o Google, existe uma 

relação entre o tempo de permanência numa página web e a qualidade e funcionalidade 

da mesma. A tag <title> no HTML é um dos elementos mais relevantes para o motor de 

busca do Google, uma vez que é, precisamente, o título que é considerado para exibição 

nos resultados das pesquisas. Por este motivo, é também de grande importância oferecer 

um título sugestivo à página, para que o utilizador saiba o que esperar da mesma.   

Outro aspeto importante em SEO é tornar os endereços de uma página web 

amigáveis, isso porque o Google lê o endereço para saber do que se trata a página antes 

mesmo de ler o documento. No caso da nomenclatura das imagens, “nome-do-

produto.jpg” é o recomendável e não “prod001.jpg”. Nas imagens também é 

recomendável usar o atributo ALT que especifica um texto alternativo na imagem caso 
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a imagem não seja exibida, informando assim os motores de busca sobre o significado 

da imagem (Marques, n.d.).  

Por fim, o aspeto essencial para boas normas de desenvolvimento front-end com 

SEO é tornar o website ou página web responsivos. Não se pode criar um website 

pensando somente em seu funcionamento num só tipo de tamanho de ecrã. Ter um 

website acessível em todas as plataformas é muito importante, pois os acessos em 

dispositivos móveis são cada vez maiores (Marques, n.d.). Isto é um dos fatores que 

conta bastante para o Google indexar o website. 

 

 

2.4. Frameworks de desenvolvimento front-end 

 

Construir uma página ou aplicação web de raiz pode levar muito tempo de 

desenvolvimento e elevados custos. Uma framework de desenvolvimento front-end é 

usada por programadores e designers como uma ferramenta para acelerar o processo de 

desenvolvimento de um projeto. Desta forma, não é necessário iniciar um projeto de 

raiz mas sim ter uma base sólida para um desenvolvimento. Uma framework de 

desenvolvimento front-end é basicamente constituída pelos seguintes elementos:  

 

 Código HTML que auxilia a composição da estrutura das páginas web; 

 Conjunto de classes CSS e CSS3 pré definidas para alterações visuais e 

gráficas; 

 JavaScript para alterar elementos dinâmicos tal como menus laterais, menus 

para dispositivos móveis entre outros; 

 Correções de compatibilidade entre browsers web; 

 Media Queries predefinidas; 

 

As frameworks mais populares e usadas são o Bootstrap e a Foundation sendo que a 

primeira acaba por se evidenciar nestes parâmetros, como pode ser visualizado na 

Figura 8 em que se apresenta a procura das respetivas versões mais usadas. (Jackson, 

2016). Estes valores foram obtidos através da ferramenta Google Trends, entre o dia 01 

de Janeiro de 2016 a 01 de Fevereiro de 2017.  
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Figura 8 - Nível de procura das duas versões mais usadas do Bootstrap e Foundation com base no Google Trends. 

 

O uso de frameworks de desenvolvimento front-end inclui inúmeras vantagens, tais 

como as que serão apresentadas em seguida: 

 

 Aceleram o desenvolvimento de um projeto; 

 Permitem organizar código, o que facilita a edição do mesmo; 

 A maioria são opensource; 

 São regularmente atualizadas com correções de bugs e novos recursos; 

 Incluem Media Queries e compatibilidade com os diferentes browsers; 

  

No entanto também possuem algumas desvantagens , entre as quais: 

 

 As constantes atualizações exigem uma consulta recorrente e extensiva da 

documentação inerente a novas versões; 

 Implementação de código supérfluo para situações em que os projetos sejam 

de pequena escala; 

 Faltando um recurso que não esteja incluído, será necessário incorporar 

recursos externos, garantindo a compatibilidade dos mesmos; 

 

Em seguida, serão apresentadas as principais características da terceira versão do 

Bootstrap e da sexta versão do Foundation. 
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2.4.1. Bootstrap 

 

O Bootstrap foi criado em 2011 por Mark Otto e Jacob Thornton como uma solução 

interna do Twitter para resolver as inconsistências de código no seio da equipa de 

desenvolvimento. A finalidade original do Bootstrap era incentivar o uso de uma única 

estrutura de código e nomenclatura de classes pelas equipas de desenvolvimento. A 

ideia resultou em menos inconsistências de código e consequentemente uma maior 

eficiência e um menor tempo de desenvolvimento das tarefas (Silva, 2014). 

Para um aproveitamento vantajoso do Bootstrap, é recomendado interligá-lo à 

biblioteca jQuery, sendo esta uma biblioteca do JavaScript (Albino, Morgado, Morais, 

& Junior, 2015).  

O Bootstrap é baseado num sistema de grelha dividido em 12 colunas que podem 

agrupar-se consoante a necessidade do desenvolvimento de uma página web. Tal como 

o exemplo apresentado na Figura 9, é possível juntar 8 colunas numa só para formar 

uma única coluna maior e ao lado dessa ter outro conjunto de 4 colunas agrupadas, 

somando assim, as 12 colunas da grelha. Isso possibilita a criação de grelhas 

personalizadas e adaptáveis às necessidades de qualquer projeto.   

 

 

 

Figura 9 - Sistema de grelhas do Bootstrap Fonte: http://getbootstrap.com/css/. 

 

Recorrendo ao uso de Media Queries do Bootstrap, é possível fazer com que as 

colunas se adaptem à largura de qualquer dispositivo de visualização. A largura de ecrã 

é determinada através de quatro tipos:  

 Dispositivos muito pequenos (Extra small devices): O conteúdo adapta-se 

quando a largura é inferior a 768 pixéis. Neste caso é usada a classe “.col-

xs”. 

http://getbootstrap.com/css/
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 Dispositivos pequenos (Small devices): o conteúdo adapta-se quando a 

largura é superior a 768 pixéis e inferior a 992 pixéis. Neste caso é usada a 

classe “.col-sm-”. 

  Dispositivos médios (Medium devices): o conteúdo adapta-se quando a 

largura é superior a 992 pixéis e inferior a 1200 pixéis. Neste caso é usada a 

classe “.col-md-”. 

 Dispositivos grandes (Large devices): o conteúdo adapta-se quando a 

largura é superior a 1200 pixéis. Neste caso é usada a classe “.col-lg-”. 

 

Os espaços entre cada coluna possuem, por defeito, 30 pixéis. Realça-se que as 

colunas têm que ser criadas dentro de um contentor chamado pela classe “.container” 

que já possui o estilos predefinidos de um contentor Bootstrap (Albino, Morgado, 

Morais, & Junior, 2015). Para uma melhor compreensão do funcionamento da grelha é 

possível visualizar, na Figura 10, as adaptações das colunas consoante o tamanho de 

cada dispositivo. 

 

 

 

Figura 10 - Sistema de grelha do Bootstrap representado em cada tipo de dispositivo. Fonte: 

http://www.tutorialrepublic.com/twitter-bootstrap-tutorial/bootstrap-grid-system.php. 

 

Além do sistema de grelhas o Bootstrap fornece uma alta gama de componentes 

predefinidos, disponíveis na sua documentação, tais comos: barras de navegação, 

botões, alertas, barras de progresso, dispositivos de transição de imagens entre muitos 

outros. Fornece igualmente uma biblioteca de ícones designada de Glyphicons (Silva, 

2014).  

 

  

http://www.tutorialrepublic.com/twitter-bootstrap-tutorial/bootstrap-grid-system.php
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2.4.2. Foundation 

 

O Foundation foi criado em 2008 pela equipa de desenvolvimento da ZURB para 

servir de guia de estilo e para um desenvolvimento rápido dos projetos da empresa. Esse 

mesmo guia e em conjunto a pluguins jQuery tornaram-se a primeira versão do 

Foundation, lançada em 2011. 

O Foundation oferece uma vasta gama de personalizações onde é possível escolher 

diretamente o numero de colunas que os elementos do projeto terão e, ainda, que tipo de 

componentes como por exemplo botões, barras de navegação, tal como pode ser visto 

na Figura 11. Também permite personalizar os principais elementos, como textos de 

alertas e do cabeçalho, entre outros - para definir o aspeto dos recursos do projeto. 

(Silva, 2014).  
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Figura 11 - Página de personalização da base de um projeto em Foundation Fonte: 

http://foundation.zurb.com/sites/download.html/. 

 

Segundo Silva (2014), o Foundation tem uma abordagem onde o design é projetado 

pelo utilizador, sendo uma vantagem para as equipas de desenvolvimento, já que 

permite uma maior personalização dos projetos e quebra a tendência das práticas 

realizadas em outras frameworks cuja utilização no desenvolvimento acaba por resultar 

em projetos de aspeto bastante semelhante, em termos de design.    

http://foundation.zurb.com/sites/download.html/
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O Foundation fornece igualmente várias bases em HTML para diversos tipos de 

projetos desde páginas de produtos, portefólios, blogs entre outros como pode ser visto 

na Figura 12.  

 

 
 

Figura 12 - Bases de projetos em HTML fornecidas pelo Foudation Fonte: 

http://foundation.zurb.com/templates.html. 

 

 

2.4.3. Comparação entre o Bootstrap o Foundation 

 

O Bootstrap é bastante popular, visto que, com uma leve pesquisa é fácil de 

encontrar bases em HTML já feitas, plugins e componentes CSS e JS a serem usados. 

Apesar da aparente popularidade, são apontadas críticas às extensas e pouco intuitivas 

nomenclaturas dadas às classes CSS e devido ao grande número de elementos UI pré-

estilizados, tais como botões, listas e menus existentes no Bootstrap, o que faz com que 

os projetos feitos em Bootstrap tendam a seguir um estereotipo. É mais exigente que o 

http://foundation.zurb.com/templates.html
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Foundation em termos de aprendizagem, mas oferece um bom suporte de documentação 

e vários exemplos, disponibilizados através do website oficial (Silva, 2014).  

O Foundation possui uma abordagem que incentiva o programador a criar o seu 

próprio design, daí não oferecer tantos elementos UI comparado ao Bootstrap. Esse 

aspeto é visto pelos programados como uma mais-valia, visto que permite uma maior 

personalização dos projetos evitando assim que os mesmos se assemelhem em demasia. 

(Silva, 2014). O Foundation também permite que qualquer elemento presente numa 

coluna seja reordenado consoante o tamanho de ecrã de qualquer dispositivo. Por 

exemplo, num telemóvel, um tipo de conteúdo marcado como importante pode ser 

visualizado no início da página retirando a necessidade de ter que andar para baixo para 

visualizar o mesmo (Silva, 2014). 

O Foundation possibilita que o programador invista mais tempo de desenvolvimento 

na personalização do projeto. Por ter menos elementos que o Bootrstrap, é 

consequentemente mais leve e tem curva de aprendizagem menor. No entanto, não 

deixa de ser uma opção completa. Assim como o Bootstrap, também fornece uma 

alargada documentação. É também a única, das duas frameworks que oferece tutoriais 

no seu website (Silva, 2014). 

Por fim, pode-se concluir que ambas as frameworks auxiliam o desenvolvimento de 

projetos web. Sendo assim, é necessário ter em conta a complexidade e o tamanho de 

cada projeto e as vantagens de cada uma, antes de se proceder à escolha de uma delas. 

Deve ainda considerar-se que, mediante o tipo de projeto, poderá ser mais vantajoso 

usar RWD sem qualquer tipo de framework. 

 

 

2.5. Content Management System (CMS) 

 

No passado, a solução mais usada para construir uma página web ou loja online era 

implementá-las de raiz, o que no geral se tornava bastante dispendioso em termos de 

tempo e custos. Nos dias de hoje, uma solução prática que passa por desenvolver uma 

página web ou loja online a partir de um Content Management System (CMS) que 

permite gerir os conteúdos da página web de forma dinâmica, numa área reservada para 

esse efeito, sem ter a necessidade de ir ao código fonte da página mudar os conteúdos.  
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Existem diversos CMS opensource o que permitem partir de uma base e construir e 

personalizar como o pretendido com vantagens em termos de recursos temporais e 

financeiros. Alguns dos mais reconhecidos CMS incluem o Wordpress, Joomla, 

Magento e Drupal (Marques, n.d.). O Wordpress é o mais usado por todo o mundo 

devido à sua simplicidade e curta curva de aprendizagem (Marques, n.d.). O Wordpress 

oferece igualmente uma grande quantidade de plugins, e um vasto suporte documental 

que pode ser facilmente encontrado devido à grande comunidade que o usa. Para se ter 

uma noção do uso do Wordpress, existem mais de 55 milhões de blogs contruídos em 

com este CMS. Para além disso, estima-se que, 337 milhões de utilizadores visualizem 

mais de 2,5 mil milhões de páginas mensalmente e que sejam feitas 500 mil novas 

publicações diárias, gerando 400 mil comentários. Isto tudo apenas em páginas web 

alojadas no WordPress.com, fora as que estão em alojamentos próprios (Marques, n.d.). 

 

 

2.5.1. Umbraco 

 

O Umbraco é um CMS responsive, em constante evolução e com um uso cada vez 

maior. É desenvolvido em .NET (Microsoft) e é, ainda, flexível e opensource. Permite 

ao utilizador criar, editar e publicar conteúdos autonomamente e de forma organizada 

como exemplificado na Figura 13. Nos dias de hoje, estima-se que mais de 250 mil 

websites no mundo tenham sido construídos em Umbraco (Correia, 2017). 

O Umbraco oferece altos níveis de performance na construção de websites, devido 

à facilidade de personalização e edição dos seus projetos, tanto para os programadores 

como para os designers e, igualmente, devido à facilidade de gestão para os utilizadores 

e a capacidade de organizar grandes quantidades de conteúdos (Correia, 2017). Tudo 

numa base bastante sólida que separa claramente o back-office e o front-end, através da 

arquitetura model-view-controler (MVC). A arquitetura MVC é um padrão na 

arquitetura de software. Os dados (Model) são separados do  layout (View). Assim, as 

modificações de layout não afetam a manipulação dos dados, e estes poderão ser 

reestruturados sem mudar o layout (Barbosa et al., 2017). 
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Figura 13 - Back-office do Umbraco do projeto Medical Design realizado pela PontoPR Fonte: 

http://www.medicaldesign.pt/. 

 

Comparado a outros CMS, uma das grandes mais-valias do Umbraco é ser um 

CMS que não gera código próprio para o front-end. Isto permite que, em termos de 

desenvolvimento front-end, seja possível implementar layouts com boa interação e 

experiência do ponto de vista do utilizador, sem que a plataforma de gestão de 

conteúdos seja um entrave (Correia, 2017).  

 

 

2.5.2. NopCommerce 

 

O NopCommerce é um CMS responsive e opensource, destinado ao comércio 

eletrónico, que inclui uma área reservada à loja contendo páginas de produtos, 

categorias, subcategorias e tópicos, bem como as páginas do carrinho de compras, lista 

de desejos e de checkout. Possui igualmente uma área de administração, exemplificada 

na Figura 14, permitindo ao administrador, gerir todos os aspetos da loja. Isso inclui 

criar categorias, adicionar, gerir e criar produtos, editar páginas de tópicos, entre outros 

aspetos. É igualmente possível gerir opções de envio, configurações de impostos e 

métodos de pagamento (Atkinson, 2013). 

 

http://www.medicaldesign.pt/
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Figura 14 - Exemplo de uma loja e da sua área Fonte: www.nopcommerce.com/demo.aspx. 

 

Existem aproximadamente mais de 27.000 lojas construídas em NopCommerce. A 

sua documentação é igualmente vasta e abrange o uso da loja e a parte administrativa, 

para programadores e designers na construção e personalização das lojas 

(“nopCommerce - ASP.NET Open-source Ecommerce Shopping Cart Solution,” n.d.). 

A comunidade de utilizadores em fóruns é, também, bastante alargada. 

Tal como no Umbraco, o NopCommerce possui uma arquitetura MVC onde o back-

office está separado do front-end, o que facilita o desenvolvimento e manutenção de 

código para os programadores e designers. Fornece ainda, forma de criar e implementar 

plugins externos, personalizando-os de acordo com as necessidades de cada projeto. 

Permite, também, criar novos temas que se podem personalizar conforme as 

necessidades de quem desenvolve. 

Por fim conclui-se que o NopCommerce é um CMS que pode ser perfeitamente 

considerado para a criação de lojas online personalizáveis tanto a nível de aspeto como 

de estrutura. Um exemplo disso é a loja http://www.custamenos.com criada pela 

PontoPR onde usando o tema base do NopCommerce, foi possível criar uma loja 

personalizada e intuitiva para os clientes. 

No capítulo seguinte, serão apresentados todos os projetos desenvolvidos, no qual se 

enquadram os requisitos relativos a cada um, bem como o planeamento, implementação 

e resultados. Para além das imagens inerentes ao layout final de cada projeto, também 

os endereços web são fornecidos para consulta online. 

  

http://www.nopcommerce.com/demo.aspx
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3. Projetos 

 

Neste capítulo é mostrado e explicado cada projeto desenvolvido na PontoPR. Para 

uma melhor compreensão e leitura do capítulo, os projetos serão alinhados e 

identificados por ordem cronológica do desenvolvimento dos mesmos 

 A equipa de desenvolvimento foi constituída por três programadores back-end, dois 

programadores front-end (sendo um dos programadores front-end o autor deste 

documento), um designer gráfico, um representante comercial e um chefe de equipa. 

Até ao final do ano de 2016, o planeamento das sprint na PontoPR era feito todas as 

segundas feiras. A nomenclatura da cada sprint correspondia ao número da semana do 

ano mais o diminutivo do ano, por exemplo, 46-16 corresponde à sprint semana 46 do 

ano de 2016. A partir da primeira semana de 2017, as sprint começaram a ser planeadas 

de duas em duas semanas. A título de exemplo, a nomenclatura 03-17 corresponde à 

terceira sprint de 2017 que, por sua vez, diz respeito à sexta semana. 

 

 

3.1. Landing Page 906.pt 

 

A 906.pt é uma loja de instrumentos e formação musical, arte, artesanato e brindes, 

sediada na cidade de Amarante. A loja pretende ter uma presença online com um site 

institucional e loja. Para tal foi necessário criar uma landing page para anunciar a vinda 

do website. O projeto foi iniciado dia 19 de Outubro de 2016 e concluído a 21 de 

Outubro de 2016 no decorrer da sprint 42-16 e realizado localmente sem recurso a 

controlo de versões.  

Para a conceção do front-end da landing page foi criada uma nova tarefa no Backlog 

da sprint 42-16 com o anexo da maquete do aspeto pretendido, tal como na Figura 15 e 

com a condição de que o desenvolvimento deveria ser feito em Bootstrap com uma 

transição das imagens de fundo. 
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Figura 15 - Maquete da landing page 906.pt. 

Depois de analisar a maquete um dos desafios de desenvolvimento da da landing 

page foi a implementação da transição das imagens de fundo de forma automática. Para 

tal, foi usada a propriedade CSS3 Animation e os seus parâmetros para definir o tempo 

e opacidade da transição entre cada imagem. A vantagem dessa propriedade é ela 

permitir que a imagem também se adapte à largura de ecrã tal como o resto dos 

elementos da landing page e sobretudo, retirar, a necessidade de se invocar um slider 

externo e pré-feito, o que não se justificava neste trabalho. Com o uso do Bootstrap e 

das suas grelhas divididas em 12 colunas foi possível ajustar o formulário de contacto 

com a informação de contacto. Pode ser visualizado na Figura 16 o resultado final. 

 

http://www.906.pt/
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Figura 16 – Resultado final da implementação da landing page. Fonte: www.906.pt. 

 

 

3.2. Website da Leitaria da Quinta do Paço 

 

A Leitaria da Quinta do paço é uma cadeia de cafetarias e pastelarias espalhadas 

pelo Porto e Lisboa que iniciou a atividade em 1920 com a produção de leite, manteiga, 

queijo e chantili. Nessa época afirmou-se como a primeira empresa do setor a distribuir 

leite pasteurizado em garrafas de vidro, numa altura em que a distribuição era feita em 

bilhas que as vendedoras do Porto transportavam na cabeça. Ano após ano foi ganhando 

fama e impondo a qualidade dos seus produtos que se mantém até hoje. A manteiga 

com sal vendida ao peso, na embalagem de papel vegetal - continua a ser um clássico - 

bem como os queijos e o chantili, que, aliás, depressa ganhou uma fama sem 

precedentes. Vendido ao balcão, em saquinhos de papel encerado, protagonizou nos 

anos cinquenta aquilo que viria a ser a imagem da marca: éclair com cobertura de 

chocolate. 

Atualmente, a Leitaria da Quinta do Paço conhece uma nova fase de revitalização e 

expansão. Além da loja inicial, na Baixa do Porto, nasceram novos locais onde se 

podem encontrar os excelentes produtos da Leitaria: Mercado do Bom Sucesso, 

file:///C:/Users/Moisés/Downloads/www.906.pt
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NorteShopping, Matosinhos e Lisboa. Visando expandir a sua presença na web, a 

empresa solicitou à PontoPR a construção de um website informativo acessível através 

de qualquer dispositivo. 

O website foi construído na plataforma Umbraco com uso do Bootstrap ao nível de 

front-end. Um dos desafios apresentados na reunião de planeamento da sprint 45-16 do 

dia 07 de Novembro de 2016 foi a implementação de um módulo de imprensa no 

website. Os requisitos principais do módulo teriam que permitir ao utilizador visualizar, 

num slider de imagens, várias fotografias relativas a notícias de imprensa sobre a 

Leitaria da Quinta do Paço. Esse mesmo slider teria que se adaptar a qualquer largura de 

ecrã. Foi então decidido na reunião que seria usado o Bootstrap Carousel como meio 

para apresentar as imagens. A escolha deveu-se ao facto do Bootstrap Carousel ser um 

plugin que já vem integrado no Bootstrap o que retira a necessidade de chamar um 

recurso externo. Ao vir integrado no Bootstrap, a adaptação ao ecrã ocorre 

automaticamente.  

Depois de chamar o Bootstrap Carousel foi necessário adaptar o aspeto do mesmo 

ao resto do website, mudando os seus estilos CSS. Para realizar a implementação, 

recorreu-se ao controlo de versões GIT e criou-se um ramo chamado frontendPress 

destinado exclusivamente ao módulo de imprensa. O resultado pode ser visualizado na 

Figura 17. 

 

 
 

Figura 17 – Resultado final da implementação do módulo de Imprensa com uso do Bootstrap Carousel. Fonte: 

http://www.leitariadaquintadopaco.com/imprensa/2016/. 

 

Foram igualmente corrigidos certos aspetos no resto do website da Leitaria, tais como o 

espaçamento entre o logótipo sobre o slider da página principal, o alinhamento dos 

menus presentes no rodapé e, por fim, o tamanho das imagens representantes dos 

produtos de leitaria. O tamanho foi definido para 230 pixéis isto porque caso não fosse 

http://www.leitariadaquintadopaco.com/imprensa/2016/
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forçado o tamanho, ao inserir uma imagem maior na área administrativa, ela iria quebrar 

toda a estrutura na listagem de produtos no website.  

 

3.3. Landing Page Clínica Médico-Estética Avançada (MEA) 

 

Localizada na Avenida António Augusto Aguiar, em Lisboa, a Clínica MEA ocupa 

um espaço de inteiramente dedicado na área Médico-Estética. Seguindo três premissas, 

segurança, qualidade e resultados, a Clínica MEA destaca-se pela segurança dos 

protocolos, pelo acompanhamento médico, nutricional e pelas mais avançadas 

tecnologias disponíveis, estando divididas em cinco unidades: emagrecimento não 

cirúrgico, medicina estética, cirurgia, estética dentária e capilar. 

Visando uma maior expansão dos seus tratamentos a futuros clientes pela web a 

Clínica MEA procurou a PontoPR para a conceção de um website informativo acessível 

em qualquer dispositivo. Para anunciar a vinda do website, foi necessário criar um 

landing page.  

Inicialmente e devido à urgência de execução pedida pelo cliente, a landing page foi 

criada de maquete de base e recorrendo, novamente, ao Bootstrap. O cliente, no entanto, 

forneceu a imagem de fundo pretendida. O resultado da primeira versão da mesma pode 

ser visto na Figura 18, tendo sido iniciada no sprint 44-16, no dia 31 de Outubro de 

2016 e realizado localmente sem recurso a controlo de versões. 

 

 
 

Figura 18 - Resultado final da primeira versão da landing page. 

 

Na reunião de planeamento da sprint 45 no dia 07 de Novembro de 2016 e já com os 

requisitos fornecidos pelo cliente, foi planeada a execução da segunda versão da landing 
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page da Clínica MEA. Diversos elementos foram pedidos para serem introduzidos 

sendo eles: 

 

 Logótipo;  

 Slider de imagens;  

 Contacto telefónico;  

 Endereço do website; 

 Rodapé contendo as unidades em que a Clínica MEA atua; 

 

Na reunião de planeamento ficou acordado usar a mesma estrutura da primeira 

versão bastando, assim, adicionar e remover os conteúdos pretendidos para uma melhor 

gestão do tempo de desenvolvimento.  

Na questão do slider, foi usado o Bootstrap Carousel tal como no módulo de 

imprensa da Leitaria da Quinta do Paço. Para o rodapé foi usada a secção <footer> do 

HTML5 que permite inserir um rodapé numa página web ou numa secção específica de 

qualquer elemento - como pode ser visto na Figura 19.  

 

 

 
 

Figura 19 - Resultado final da segunda versão da landing page Fonte: http://www.clinicamea.com/ 

 

 

3.4. Plugin para questionários de consultas interativo 

 

http://www.clinicamea.com/


 

 

38 

A PontoPR está fortemente ligada à saúde, como pode ser visto pela confiança 

depositada por clientes de renome tais como a Medica Design, Cínica MEA e Clínica de 

Nutrição do Porto. No âmbito de oferecer novas soluções a projetos ligados à saúde e 

marcar a diferença, na reunião de planeamento da sprint 47-16 no dia 21 de Novembro 

de 2016, foi proposta a conceção de questionários de consultas para pacientes, a serem 

preenchidos em tablets durante e o atendimento clínico. Esta solução permite à PontoPR 

ter um plugin pronto a usar e a personalizar consoante as necessidades impostas e, 

ainda, usufruir da possibilidade de integrar o mesmo nas plataformas usadas tais como 

Umbraco e NopCommerce. A ideia principal para o plugin é que o mesmo permita criar 

questionários com interação diferenciada e de fácil personalização tanto a nível de CSS 

como a nível de elementos HTML tais como formulários, listas, imagens entre muitos 

outros. Os mesmos questionários podem ser entregues aos pacientes, via tablet para 

serem respondidos ainda nas clínicas, suprimindo a necessidade de o paciente se fazer 

acompanhar de um smartphone próprio com ligação à Internet para o cumprimento 

deste propósito.  

Seguiu-se uma pesquisa para solucionar esse desafio e foi encontrado plugin para 

servir de base. O Fullscreen Form Interface é um plugin jQuery interativo que permite a 

apresentação de um formulário campo a campo, fazendo uma transição para o campo 

seguinte. Permite, igualmente, usar elementos de formulários HTML5 personalizáveis, 

consoante as necessidades. Por exemplo, o elemento <input type =”radio”> pode ser 

configurado para exibir imagens (Figura 20) e, assim, tornar a interação do utilizador 

mais atrativa. Depois de preencher todos os campos um a um, aparece uma revisão de 

todas as respostas selecionadas numa só página, permitindo mudar de resposta em caso 

de engano, como pode ser visto na Figura 21. Por fim, é possível submeter o 

questionário. O plugin foi implementado localmente sem recurso a controlo de versões. 

 

 
 

Figura 20 - Pergunta 5 do questionário onde é possível escolher apenas uma das caras como resposta. O plugin só 

permite avançar para a próxima pergunta depois de fazer uma escolha. 
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Figura 21 - Fase final do questionário onde é possível fazer uma revisão a todas as respostas podendo alterar 

qualquer resposta antes de submeter o questionário. 

 

 

3.5. E-commerce Rio Sul 

 

Antes de aprofundar o projeto, é necessário realçar que o e-commerce Rio Sul foi o 

projeto com mais tempo de desenvolvimento, desde início de Janeiro a meados de Maio 

de 2017. Foi também o projeto que proporcionou maior aprendizagem e 

aprofundamento em termos de front-end, bem como a capacidade em desenvolver um 

projeto com a restante equipa de desenvolvimento. 

Fundada em 1987, com origem num negócio familiar, a Rio Sul iniciou a sua 

atividade importando e distribuindo artigos de vestuário, têxteis lar e acessórios 

oriundos do Brasil. Uma forte parceria com fábricas brasileiras permitiu-lhe beneficiar 

de condições privilegiadas alcançando uma rápida implementação no mercado. Em 

1995 a atividade da Rio Sul sofre uma forte mudança, dedicando-se em exclusivo ao 

sector têxtil lar e substituindo os seus parceiros brasileiros por novos parceiros do 

Extremo Oriente.  

A Rio Sul pretende renovar o seu e-commerce considerando vários requisitos não só 

funcionais, mas também de design, como apresentado na Figura 22. Eis alguns deles:  

 

 Página Inicial (Menu de topo com área de cliente + slider de imagens + 

Famílias de produtos + promoções e top de vendas + subscrição de 

newsletter + rodapé); 

 Catálogo de produtos (Categorias + Subcategorias); 
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 Área de clientes (Lista de encomendas + Detalhe de encomenda); 

 Módulo de criação de catálogos em PDF; 

 Módulo de criação de ambientes personalizados; 
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Figura 22 – Maquete da Página Inicial. 
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De seguida foi necessário definir a implementação do código destinado ao front-end 

da loja. Esta fase inclui a programação de folhas de estilo e scripts de modo a 

compatibilizar o layout definido com as regras de comportamento responsivo, auto-

ajustável e adaptável a dispositivos móveis. O trabalho de fron-tend é, assumidamente, 

baseado em mobile first permitindo que o projeto seja nativamente otimizado para 

dispositivos móveis. A otimização dos elementos é trabalhada para três tipos de 

vistas/resoluções base:  

 

 Desktop horizontal (normalmente utilizada em dispositivos com ecrã igual 

ou superior a 10 polegadas); 

 Tablet horizontal (normalmente para dispositivos com ecrã igual ou superior 

a 7 polegadas e inferior a 10 polegadas); 

 Smartphone vertical (para dispositivos com ecrã igual ou inferior a 7 

polegadas);  

 

É ainda nesta fase que é construída a ligação entre front-end e a plataforma de 

gestão de conteúdos NopCommerce. É feita a conversão de elementos gráficos para 

conteúdo dinâmico/administrável via área de administração.  

A implementação do front-end foi definida e dividida em várias tarefas definidas nas 

reuniões de planeamento das Sprints e introduzidas no Microsoft Team Foundation 

Server de modo a dividir o desenvolvimento por componentes da loja (Menu de topo, 

rodapé entre outros), tal como pode ser visto na Figura 23. A implementação foi 

iniciada a 15 de Dezembro de 2016 na sprint 50-16 tendo sido criado um ramo frontend 

no GIT prevendo a criação de ramos descendentes para cada tarefa.  

Antes de começar qualquer tarefa foi necessário criar um novo tema chamado Rio 

Sul para se poder implementar no mesmo. O tema Rio Sul foi criado a partir do tema 

base da loja custamenos.com, também implementada pela PontoPR. 
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Figura 23 - Planeamento de desenvolvimento do projeto Rio Sul. O front-end foi dividido em partes da lojas, tal 

como a Homepage e Área de Cliente, e por módulos a serem construídos de raiz como por exemplo o módulo de 

Catálogos de produtos. Foi criado um ramo para cada tarefa e cada ramo é descendente do ramo frontend sendo 

este descendente do ramo principal do projeto, o ramo develop. 

 

3.5.1. Design e layout 

A primeira tarefa realizada a nível de front-end foi a implementação e estilização do 

menu de topo constituído por ícones. Para tal foi usada uma biblioteca open source de 

ícones usada pela PontoPR chamada Font Awesome que é uma das bibliotecas mais 

populares do género. Depois de fazer o download da biblioteca é necessário colocá-la 

no projeto e fazer a sua chamada no na página/vista Head.cshtml.  

De seguida, tornou-se possível usar a biblioteca chamando a classe de cada ícone 

cuja documentação pode ser consultada em fontawesome.io. Como pode ser visto na 

Figura 24, usou -se a classe fa-shopping-cart do Font Awesome para representar o 

carrinho de compras da loja e, ainda, a classe fa-user para representar o utilizador com 

sessão iniciada. 

Depois dos ícones estarem integrados no design, foi necessário uniformizar o 

comportamento dos mesmos, ou seja, determinar qual o evento a despoletar, aquando do 

clique do rato. Em reunião com a restante equipa de desenvolvimento, foi acordado que 

o comportamento a aplicar, seria que ao passar o rato em cima dos ícones, as caixas 

contendo informação aparecessem como no exemplo da Figura 24, desaparecendo ao 

retirar o rato de cima dos ícones. 
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Figura 24 - A caixa de informação aparece quando o cursor do rato estiver em cima do ícone do carrinho. 

 

Para implementar essa funcionalidade, foram usados dois eventos JQuery: 

 

 mouseenter (): o evento começa sempre que o cursor do rato entra no 

elemento especificado com o evento. 

 mouseleave(): contrariamente ao evento anterior, é despoletado sempre que 

o cursor do rato sai do elemento associado. 

 

O último desafio relacionado com o menu de topo foi tornar o mesmo adaptável 

para dispositivos móveis, algo que o NopCommerce apenas permite aos menus 

relacionados com as categorias de produtos. Optou-se, com a restante equipa de 

desenvolvimento, usar o Bootstrap para abordar essa questão, visto que a área 

administrativa do NopCommerce é construída à base de Bootstrap. Para implementar o 

Bootstrap no projeto, a instalação é idêntica ao do Font Awesome. De seguida, foi 

criada uma barra de navegação nativa recorrendo ao Bootstrap com as classes navbar 

navbar-default e com suporte à adaptabilidade requerida para dispositivos móveis 

através da classe navbar-toggle collapsed. Em termos de aparência, a mesma foi 

estilizada com CSS.  

As secções de top de vendas e promoções, representadas na Figura 22, já são 

fornecidas pelo NopCommerce bastando ativar as mesmas na área administrativa na 

informação dos produtos.  
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Figura 25 - Menu em dispositivo móvel. 

 

Com a conclusão do menu de topo, seguiu-se a implementação de um slider para o 

deslizamento de imagens para a reprodução de imagens à escolha do administrador, 

através do plugin Nivo Slider. O Nivo Slider já vem instalado no NopCommerce, 

bastando ativar o mesmo para  habilitar o seu uso na loja eletrónica. Para ativar o Nivo 

Slider é necessário aceder à área de administração e realizar os seguintes passos: 

Configurações Funcionais  Widgets  Nivo Slider. 

Ao aceder às configurações do Nivo Slider é possível escolher as imagens que serão 

apresentadas na página inicial podendo atribuir a cada imagem um comentário que pode 

ser transformado em título e um URL para aceder a outra página. 

Por fim, surgiu o desafio de adaptar o slider com o corte em baixo do logótipo como 

se pode visualizar na Figura 26. Para desenvolver esse efeito foi necessário usar o 

pseudo elemento CSS :before. Ao usar esse elemento criou-se uma divisão branca que 

fica atrás do logótipo e consequentemente sobrepõe-se ao Nivo Sider. 

 

 



 

 

46 

 
 

Figura 26 - Resultado final da implementação do Nivo Slider 

 

O NopCommerce fornece um rodapé desenvolvido no seu tema base. Para adaptá-lo 

à loja, foi aproveitado o rodapé mudando o seu aspeto na folha de estilos CSS e 

alterando a sua estrutura retirando a newsletter. Para tal foi necessário editar duas 

páginas/vistas no projeto como mostrado na Figura 27. As páginas/vistas são divididas 

pelas secções da loja, por exemplo, as páginas/vistas relacionadas aos produtos estão na 

pasta Product, as vistas que possam aparecer em mais do que uma página da loja estão 

na pasta Common ou seja a pasta comum. O resultado pode ser visualizado na Figura 

28. 
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Figura 27 - Disposição das páginas/vistas do projeto 

 

 
 

Figura 28 - Rodapé atualizado e Newsletter inserida no final da página inicial 

. 
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3.5.2. Gestão de produtos 

 

O NopCommerce permite criar categorias para os produtos da loja Rio Sul na área 

administrativa, seguindo os passos: Catálogo  Categorias  Adicionar nova. É 

possível formar um menu lateral de categorias. 

É igualmente possível criar subcategorias e escolher uma categoria mãe associada à 

subcategoria. Pegando num exemplo da Rio Sul, foi necessário criar subcategorias na 

categoria Linha de Mesa entre elas: Toalhas de Chá, Toalhas de Mesa, Guardanapos e 

muitas mais. Ao todo foram criadas sete categorias para a Rio Sul sendo elas: Linha de 

Cama, Linha de Banho, Linha de Mesa, Linha de Cozinha, Acessórios, Natal e Artigos 

de Decoração. Foram criadas igualmente trinta e três subcategorias espalhadas pelas 

categorias.  

Ao clicar numa das categorias é apresentada uma página com os produtos listados 

referentes à categoria e também é apresentada uma listagem das categorias e 

subcategorias sobre forma de menu lateral, como mostra a Figura 29. Tanto o menu de 

categorias como o menu lateral foram estilizados na folha de estilos CSS do tema Rio 

Sul. 

 

 
Figura 29 - Listagem dos produtos referentes à categoria Linha de Mesa e o seu menu lateral para que o utilizador 

possa escolher outra categoria ou subcategoria. 
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Na loja Rio Sul existem duas opções para visualizar os produtos: em grelha e em 

lista. O NopCommerce disponibiliza esse tipo de apresentação mas de forma 

incompletas face às necessidades da Rio Sul. Ao apresentar uma listagem de produtos, 

cada um deve conter: 

 

 Imagem que representa o produto (já existente); 

 Etiqueta representando uma novidade ou uma promoção (não existente); 

 Nome do produto (já existente); 

 Referência (não existente); 

 Pequena descrição do produto (já existente) 

 Esquema de cores para retratar a existência de stock do produto (não 

existente); 

 Preço atual (existente); 

 Preço antigo no caso de ser um produto com promoção (existente); 

 Contador para adicionar mais que um produto ao carrinho de compras (não 

existente); 

 Botão para adicionar o produto ao carrinho de compras (existente); 

 Botão para adicionar o produto à lista de desejos (existente); 

 Botão para adicionar o produto à lista de comparações (existente); 

 Botão para adicionar o produto ao catálogo personalizado (não existente); 

 

Todos os elementos existentes podem ser configurados na área de administração da 

loja, na seção dos produtos. 

Para a etiqueta de novidades e promoções, representada na Figura 30, foi criada uma 

divisão com um valor estático e sobreposta à imagem do produto. Todos os elementos 

não existentes possuem valores estáticos, criados pelos programadores front-end, que 

serão de seguida programados pelos programadores back-end para serem ligados à base 

de dados e torná-los assim valores dinâmicos. O campo da referência foi estilizado, 

como todos os outros, na folha de estilos CSS e de momento é estático não estando 

ligado à base de dados com os produtos. A forma e o esquema de cores foram 

configurados com uma divisão criada em HTML e estilizada em CSS para a etiqueta 

ficar arredondada e com três tipos de cores consoante o stock de produtos sendo as 

cores: 

 

 Verde: disponível; 

 Amarelo: com pouco stock; 

 Vermelho: indisponível; 

 

O contador que permite adicionar mais que um produto de uma vez ao carrinho de 

compras foi implementado usando JavaScript, definindo o valor a 0 e aumentar ou 

diminuir 1 a 1, sempre que os botões "+" e "-" são pressionados. 

Em termos de ícones dos botões, foi usado o mesmo método do menu de topo ao 

chamar os ícones do Font Awesome e também criado um botão novo que irá possibilitar 
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adicionar o produto a um catálogo personalizado. Todo o resultado dessa 

implementação pode ser visualizada na Figura 30. 

Na reunião diária do dia 16 de Janeiro de 2017 na sprint 03-17, foi discutido a 

melhor maneira de adaptar o modo “Lista” dos produtos de maneira a não quebrar 

nenhum elemento dos produtos já feito no modo “Grelha”.  

Toda a estrutura dos produtos e seus elementos são implementados na vista parcial 

_ProductBox. Uma vista parcial é uma parte da vista/página, uma parte do código 

HTML que será carregado. Desse modo, a atualização das páginas torna-se muito mais 

rápida. Outra enorme vantagem é que outras vistas/páginas podem usar a mesma vista 

parcial geralmente chamada de partial view. Por exemplo, a vista _ProductBox é 

chamada na página inicial, nas seções das promoções top de vendas e igualmente na 

listagem de produtos divididos por categorias. Com essa prática, a loja torna-se mais 

rápida a ser carregada nos browsers e, por outro lado, para a equipa de 

desenvolvimento, a manutenção de código e criação de novos elementos torna-se muito 

mais intuitiva poupando tempo.  

No fim da reunião concluiu-se que o melhor a ser feito seria criar uma nova vista 

parcial chamada _ProductBoxList com base na vista parcial _ProductBox. Com isso e 

com todos os elementos já criados e implementados foi necessário criar novas classes 

CSS e novas divisões HTML para ajustar os elementos, para para que estes ficassem 

como o pretendido. O uso de Media Queries foi crucial para adaptar a vista para 

resoluções mais baixas. 

 

 
 

Figura 30 - Resultado da implementação da vista parcial _ProductBoxList que é carregada sempre que utilizador 

selecione a opção de visualizar os produtos em lista. 
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Ao aceder a um produto, uma página com todas as informações a ele alusivas é 

apresentada. O NopCommerce fornece diversos elementos presentes nas páginas de 

informações dos produtos (Figura 31) entre eles:  

 

 Nome do produto; 

 Menu de escolha de cores do produto caso se aplique; 

 Preço; 

 Tabela de preços consoante as quantidades pretendidas; 

 Botões para adicionar ao carrinho, lista de desejos e lista de comparações 

com outros produtos; 

 Partilha nas redes sociais; 

 Dispositivo de apresentação de uma ou mais fotografias do produto; 

 Pequena e grande descrição do produto; 

 Tags associadas ao produto; 

 Lista de produtos relacionados; 

 

Todos esses elementos foram estilizados na folha de estilos CSS do tema com base 

na maquete da loja. À semelhança da tarefa relacionada à listagem dos produtos, foi 

necessário criar um botão para adicionar o produto ao catálogo personalizado e estilizar 

o mesmo como os botões que permitem adicionar o produto à lista de desejos e à 

comparação de preços. O mesmo se aplica para as etiquetas representando 

novidades/promoções, referência do produto e ao esquema de cores que retrata o stock 

do produto. 

 

 
 

Figura 31 - Resultado final da implementação dos presentes numa página de informação de um produto. 
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3.5.3. Plugins desenvolvidos 

 

A loja Rio Sul é um projeto de grande escala que exigiu a produção de plugins para 

personalizar o projeto. O primeiro plugin criado permite, aos clientes e administradores, 

criar catálogos personalizados com os produtos e/ou categorias que pretender em 

formato PDF. Foi necessário um planeamento pormenorizado entre a equipa de 

desenvolvimento para a conceção do plugin onde foram levantados diversos requisitos: 

 

 O utilizador pode adicionar produtos ou toda uma categoria de produtos; 

 No caso de adicionar um produto, o utilizador escolhe a margem de venda 

(em percentagem) ou o valor (em euros) que quer apresentar no catálogo. 

Caso adicione uma categoria, o utilizador escolhe a margem de venda (em 

percentagem) a aplicar a todos os produtos dessa mesma categoria; 

 O utilizador escolhe se quer criar um novo catálogo ou utilizar um existente; 

 Considera-se um catálogo fechado a partir do momento em que é feita a 

primeira impressão, para impedir que a mesma referência de catálogo seja 

distribuída com informações distintas; 

 Um catálogo criado por administradores está disponível para todos os 

utilizadores. Um catálogo criado por um cliente só está disponível para ele 

mesmo; 

 Não é possível adicionar a um catálogo uma referência de produto já 

existente. O utilizador deve ser notificado de ser um produto já existente 

nesse catálogo; 

 

Para desenvolvimento do frontend, foi necessário criar um botão para adicionar a 

categoria num catálogo. Foi aproveitado o botão já criado nos produtos que permitem 

adicionar produtos ao catálogo. Ao clicar no botão para adicionar uma categoria ou 

produto a um catálogo, foi decidido entre a equipa de desenvolvimento, que deveria 

aparecer uma caixa/janela popup com os campos referentes à escolha da margem de 

venda e valor, fotografia do produto um botão para criar um novo catálogo e um 

elemento HTML de seleção para escolher um catálogo já existente, como pode ser visto 

na Figura 32.  

Para a criação da caixa/janela popup, foi usado o plugin Modal do Bootstrap. Ao 

juntar os atributos data-toggle="modal" e data-target="#myModal" ao botão, a 

caixa é ativada. A caixa em si foi concebida com base numa divisão HTML associada à 

classe modal-content onde foram introduzidos todos os outros elementos descritos no 

parágrafo anterior aos quais acabou por ser aplicado um estilo CSS. 
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Figura 32 - Vista da caixa/janela popup depois de o utilizador carregar no botão “Catálogo” do produto retratado. 

 

Na área reservada do utilizador, é possível consultar uma lista dos todos os 

catálogos cumprindo os seguintes requisitos:  

 

 Um utilizador pode consultar numa tabela todos os catálogos que criou. A 

tabela deverá conter o título, data de criação, total de produtos, estado 

(pendente ou fechado) e o número de vezes em que o catálogo foi gerado 

(partir da primeira vez passa a estado fechado); 

 O utilizador pode eliminar Catálogos; 

 O utilizador pode gerar um ficheiro PDF a partir dos catálogos. Os catálogos 

podem ser impressos para PDF sem limite. Após gerar um PDF a primeira 

vez, o catálogo não pode ser editado e o utilizador é informado desta 

operação; 

 O utilizador pode criar um catálogo a partir de um existente. O novo 

catálogo terá os mesmos produtos e margens de valores exceto os produtos 

que foram eliminados. Caso um produto tenha sofrido alterações, de custo 

por exemplo, ou for eliminado, o utilizador é informado das diferenças 

existentes; 

 O utilizador pode editar um catálogo caso ainda não tenha sido impresso. É 

possível gerir as informações, produtos e valores dos catálogos editáveis; 
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Figura 33 - Exemplo de uma lista de catálogos: um já foi gerado criado e fechado e encontra-se, por isso, 

desabilitado para edições, enquanto um segundo catálogo pode ser editado carregando no ícone do lápis.  

 

A tabela foi criada com o elemento <table> do HTML em que foi associada a 

classe table do Bootstrap para servir de base predefinida. A tabela foi criada dentro de 

uma divisão com classe table-responsive, também pertencente ao Bootstrap, em que a 

tabela se desloca horizontalmente em dispositivos com largura inferior a 768 pixéis de 

maneira a se adaptar a todos os tipos de dispositivos móveis. Os ícones foram criados, 

novamente, com recurso ao Font Awesome. Todo o conteúdo foi estilizado na folha de 

estilos CSS do tema Rio Sul. 

O plugin também permite a criação e a edição de catálogos (Figura 34). A equipa 

de desenvolvimento delineou todos os requisitos das duas funcionalidades, entre eles: 

 

 O utilizador pode criar ou editar um catálogo, alterando os campos 

template, título sendo obrigatório, subtítulo, imagem de capa, logótipo, 

tabela de produtos do catálogo e o rodapé de contactos; 

 A tabela de produtos inclui os campos referência, descrição, categoria, 

preço do produto sendo o valor apresentado ao utilizador depois de aplicada 

a tabela de preços a que está sujeito; 

 Um template define a quantidade de produtos visíveis por página até um 

máximo de 6 produtos; 

 O utilizador pode remover produtos da lista de produtos; 

 O utilizador pode definir novas margens ou preços de venda para cada um 

dos produtos do catálogo; 

 Ao criar um catálogo ou editar um catálogo existente, os produtos 

esgotados não são apresentados na lista; 
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Figura 34 - Implementação provisória da página de criação/edição de catálogos contendo os elementos 

especificados pela equipa de desenvolvimento e aprovados pelo cliente. 

 

Os ícones para a escolha do template foram criados no software de edição vetorial 

Adobe Illustrator de forma a serem intuitivos para os utilizadores. Cada um representa o 

número de produtos presentes em cada página do catálogo. Apenas é possível escolher 
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uma opção, visto que o tipo de controlo HTML disponibilizado é baseado em elementos 

rádio de seleção exclusiva. 

Para tornar o campo de texto do título do catálogo obrigatório foi necessário usar o 

atributo HTML5 required. O atributo required especifica que um campo de entrada 

deve ser preenchido antes de enviar o formulário, o que se torna vantajoso visto que a 

verificação ocorre mesmo antes que os dados do formulário sejam enviados para o 

servidor. 

Nos dois campos referentes à imagem de capa e logótipo do catálogo foi usado o 

elemento HTML <input type="file"> ao qual foi associado uma função em Javascript 

que permite visualizar a imagem carregada ao criar um elemento <input type="file"> 

sempre deteta que o img não está vazio. 

Para a tabela da lista de produtos do catálogo, foi usada a mesma base da tabela do 

carrinho de compras, já fornecida pelo NopCommerce, isto por causa das semelhanças 

de dados presentes em ambas as tabelas, por exemplo, os campos de remoção do 

produto, fotografia do produto, nome do produto, a sua categoria e o seu preço em que 

adicionado, também, um ficheiro Javascript para o utilizador poder ordenar os dados 

presentes na tabela. Pata tal usou-se o script sortable.js, disponível gratuitamente 

emhttps://kryogenix.org/code/browser/sorttable/, e de seguida foi chamada a classe 

sortable na tabela para que o script seja chamado. Este recurso, permite a ordenação 

dos produtos em cada tipo de dado, por exemplo, os produtos passam a poder ser 

ordenados por ordem alfabética, de nome e ordem ascendente ou descendente de preços, 

como na Figura 34, em que os produtos estão ordenados pelo produto mais caro ao mais 

barato.  

 

 

O segundo plugin a ser criado pela equipa de desenvolvimento permite ao 

administrador a criação de ambientes a gosto. Foi necessário um planeamento 

pormenorizado das funcionalidades que o mesmo disponibiliza. O plugin ficou dividido 

em cinco partes a serem desenvolvidas sendo elas: 

 

 Gestão e criação de categorias em que serão inseridos os ambientes; 

 Criação de ambientes; 

 Listagem de ambientes; 

 Vista dos ambientes para os clientes; 

 

Na área administrativa, a parte reservada à gestão de categorias no módulo de 

ambientes, permite que cada ambiente esteja inserido numa categoria, será necessário 

criar estas categorias, bastando apenas a inserção do nome da mesma, estar registado na 

área de administração e aceder ao menu Ambientes  Categorias. 

A área reservada à criação de ambientes permite criar ambientes/cenários em que 

cada ambiente possui uma imagem que irá ser marcada com os produtos pretendidos e 

cumprindo vários requisitos acordados entre o cliente e a equipa de desenvolvimento e 

igualmente visíveis na Figura 35. Para criar um ambiente, é necessário estar registado 
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na área de administração e aceder ao menu Ambientes  Novo Ambiente e cumprir 

com os seguintes pontos: 

  

 A criação de um ambiente implica obrigatoriamente a inserção do nome do 

ambiente, categoria do ambiente (já existente ou necessita de ser criada) e a 

fotografia do ambiente; 

 Depois da inserção da fotografia, será possível colocar marcadores sobre a 

fotografia para identificar os produtos. Ao colocar um marcador, será 

necessário identificar o mesmo e clicar no botão “Ok” para gravar; 

 Depois de colocar todos os marcadores na fotografia, será necessário 

identificar a que produtos esses marcadores se referem. Para isso, deverá 

procurar o produto na caixa de procura e selecionar o desejado para que seja 

adicionado à tabela abaixo; 

 Quando os produtos forem identificados ficam visíveis na tabela de produtos 

inseridos no ambiente. O passo final será associar o produto ao marcador 

correspondente inicialmente criado; 

 Depois de associar os produtos aos marcadores, deverá guardar e o ambiente 

será criado. O ambiente é criado mas ficará offline, apenas ficará disponível 

para os clientes quando selecionar que deseja publicar na lista de ambientes; 
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Figura 35 - Área reservada à criação de ambiente, que permite a colocação de etiquetas descritivas em partes 

estratégicas da imagem que representam uma peça têxtil. 

 

É necessário realçar que toda a implementação front-end foi, inicialmente, centrando 

esforços na produção estética ao invés de focar na programação (codificação) do 

comportamento do conteúdo dinâmico, que ficou a cargo da equipa de back-end. 

Em termos de campos de texto foram reaproveitados o mesmo tipo de campos, já 

existentes nos formulários da área de administração o que constituiu uma poupança de 

tempo de desenvolvimento visto que já estavam criados e estilizados na folha de estilos 

CSS. 

Para a funcionalidade que permite inserir marcadores e dar-lhes um nome, foi feita 

uma pesquisa para encontrar lojas ou websites que usassem a mesma funcionalidade 

para uma melhor preparação da tarefa. Durante a pesquisa foi encontrado um plugin 

jQuery que permite a inserção de marcadores em imagens e escrever notas dentro do 

mesmo marcador. O plugin imgNotes é uma extensão do plugin imgViewer que 
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adiciona marcadores e notas a uma imagem que pode ser ampliada. São fornecidos 

igualmente métodos para importar e exportar notas e a localização dos marcadores para 

uma tabela visível em baixo da imagem. Se o modo de edição estiver ativo, a ação 

padrão associada ao clicar na imagem, é inserido um marcador e apresenta uma caixa de 

diálogo com uma área de texto para inserir uma nota. O botão “Excluir” nesta caixa de 

diálogo exclui o marcador e a nota. Caso o modo de edição esteja desativado, os 

marcadores não podem ser alterados, ao clicar num marcador, é automaticamente, 

exibida a nota associada numa janela de diálogo. Se existirem marcadores sem produtos 

associados, uma mensagem de aviso no momento que clicar em guardar aparecerá. Se 

mesmo assim os marcadores continuarem vazios, os mesmos serão eliminados e 

aparecerão apenas os que têm produtos associados. 

A base do imgNotes foi usada e personalizada de modo a construir o plugin de 

criação de ambientes. Para tal, foram removidos os botões que permitiam 

ativar/desativar a adição dos marcadores, tornando a esse evento sempre ativo, visto que 

nesta área os marcadores podem sempre ser adicionados ilimitadamente. A tabela com 

os dados e localização dos marcadores foi mantida para referência da equipa de back-

end, sendo posteriormente removida. A caixa de texto reservada às notas foi substituída 

por uma menor, de modo a apenas inserir o nome pretendido no marcador. Em termos 

de código, para proceder a esta substituição bastou substituir o elemento HTML 

<textarea> pelo elemento <input type="text">. O ícone original dos marcadores foi 

igualmente substituído pelo ícone presente nos marcadores da Figura 34. 

A tabela, referente à associação produtos-marcadores, foi criada dentro de uma 

divisão com classe table-responsive Bootstrap, podendo deslocar-se horizontalmente 

em dispositivos com largura abaixo de 768 pixéis de maneira a se adaptar a todos os 

tipos de dispositivos móveis. Neste caso, foram retiradas as bordas internas bem como 

os cabeçalhos da tabela que não eram necessários. Como dito anteriormente, cada 

produto pode ser associado a um marcador criado. Para tal foi criado um elemento de 

seleção HTML <select>, ao qual foi associado com um ícone igual aos marcadores num 

processo igual à construção dos menus de topo. Ao carregar no ícone é apresentada a 

lista de marcadores existentes e disponíveis a associar ao produto.  

Depois de criar e guardar os ambientes é necessário listar os mesmos ao utilizador 

na área de administração acedendo ao menu Ambientes  Lista de Ambiente. O 

utilizador poderá visualizar todos os ambientes criados, assim como editar, eliminar e 

alterar os mesmos. A seguinte informação alusiva a todos os ambientes pode ser 

consultada, em tabela: 

 

 Visibilidade (se fica visível na parte da loja ou não); 

 Nome; 

 Categoria; 

 Última alteração; 
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Figura 36 – Maquete representando a listagem de três ambientes previamente criados em que podem ser listados 

consoante a data de criação, nome, categoria e visibilidade. 

 

A listagem de ambientes foi implementada com base numa tabela HTML tal como a 

tabela dos produtos associados aos marcadores, descrita anteriormente. Foi novamente 

usado o script sortable.js e chamada a classe sortable na tabela para que o script seja 

chamado, permitindo assim a ordenação dos produtos em cada tipo de informação como 

pode ser visto na Figura 36. No campo que possibilita ativar ou desativar a visibilidade 

do ambiente na parte da loja, foi usado o elemento <input type="checkbox" name="" 

value=""> do HTML. A checkbox controla a visibilidade do ambiente na loja. Para os 

ícones, representando a edição e romoção de ambientes, foi usada novamente a 

biblioteca de ícones Font Awesome e, ao contrário do que está representado na maquete 

da Figura 36, o ícone do “X” vermelho que representa a ação de eliminar um ambiente 

foi substituído por um ícone em forma de caixote do lixo. 

Por fim, foi necessário disponibilizar ao cliente que navega na loja, a possibilidade 

de visualizar os ambientes criados, caso os mesmos estejam com a opção de visibilidade 

habilitada. A visualização dos ambientes é filtrada por categorias e foi implementada 

com base nos seguintes requisitos:  

 

 Os ambientes são apresentados num slider de imagens em que o cliente 

poderá ver todos os ambientes na categoria, previamente selecionada, e 

escolher o que quer visualizar. Ao selecionar a categoria o primeiro ambiente 

é o que será apresentado em primeiro lugar; 

 O clique na imagem do ambiente, despoleta a apresentação do mesmo; 

 Os marcadores que foram inserido pelo administrador estarão visíveis na 

imagem do ambiente. Ao clicar num dos marcadores, será selecionado o 

produto correspondente ao mesmo; 

 O utilizador poderá selecionar os produtos e quantidades para adição ao 

carrinho de compras ou ao catálogo, através da interação com uma lista 

integral dos produtos inseridos no ambiente; 

  



 

 

61 

 
 

Figura 37 – Visualização provisória de um ambiente selecionado no slider de imagens pelo cliente. É possível , 

ainda, clicar num  marcador e visualizar que produto está associado ao mesmo sendo que o produto fica evidenciado 

numa lista reservada para o efeito. 

 

Inicialmente, foi necessário implementar o slider de imagens. Em reunião com a 

equipa de desenvolvimento de front-end, foi escolhido um plugin jQuery bastante 

versátil e intuitivo: Owl Carousel. A escolha do Owl Carousel deveu-se ao facto de ser 

um slider de imagens que se adapta a qualquer largura de ecrã, em qualquer browser e 

ao ser usado em dispositivos móveis, é possível interagir com o slider através de toque 

ou do arrastar do dedo sobre as imagens. É igualmente fácil de personalizar, o que o 

torna uma ótima escolha tanto para programadores juniores como seniores. A sua 

estrutura também facilita a sua implementação. Logo após a inserção dos ficheiros 

necessários no projeto, cria-se uma divisão HTML e associar a classe .owl-carousel. 
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Para o mesmo funcionar, é necessário, de seguida, inserir uma função JS presente na 

documentação do mesmo e uma classe com a mesma designação.  

Para a exibição da imagem do ambiente com os seus marcadores, foi novamente 

usado o plugin imgNotes tendo sido retiradas e desativadas as opções de edição dos 

marcadores, permitindo apenas clicar em cima dos marcadores para despoletar a 

apresentação de uma caixa de informação referente ao produto associado, usando o 

plugin Modal do Bootstrap. Como pode ser visto na Figura 37, para implementar a 

borda com efeito de pulsação, representado com a borda castanha à volta do produto, 

correspondente ao marcador selecionado, foi usado a propriedade CSS3 Keyframe 

Animation que permite definir o tamanho dos impulsos, a percentagem e opacidade da 

animação dos mesmos.  

Por fim, a listagem dos produtos requereu a criação de uma nova vista parcial tal 

como aconteceu na listagem dos produtos. A vista parcial _ProductBoxEnvironment 

foi criada com base na vista parcial _ProductBox. Com isso e com todos os elementos 

já criados e implementados, foi necessário criar novas classes CSS e novas divisões 

HTML para ajustar os elementos de modo a ficarem como o pretendido. Como pode ser 

visto na Figura 37, também foram retirados outros elementos (por exemplo, os botões 

para adicionar à lista de comparações). O uso de Media Queries foi crucial para adaptar 

a vista para resoluções mais baixas. 

 

 

3.5.4. Área administrativa 

 

A base estrutural da área administrativa do NopCommerce foi mantida. Em termos 

de aspeto, foi necessário recorrer aos estilos CSS para adaptar a área administrativa à 

loja, visível na Figura 38. Essa decisão foi tomada entre a equipa de desenvolvimento, 

devido à desatualização das maquetes da área administrativa, que não foram feitas com 

base no NopCommerce. 
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Figura 38 - Vista da página inicial da área administrativa. 

3.6. Outras participações 

 

No decorrer do estágio foram também necessárias intervenções em aspetos 

específicos de front-end de certos projetos, no sentido de cooperar no desenvolvimento 

dos mesmos. De seguida serão explicadas todas as participações em cada projetos e por 

ordem cronológica. 

 

 

3.6.1. Espaço municipal da Maia 

 

O espaço municipal da Maia possui um website institucional produzido pela 

PontoPR em Umbraco. O website possui uma galeria de imagens que necessitava de ser 

estilizada. Foi necessário adaptar as setas de navegação, de forma a ficarem com o 

mesmo azul do logótipo do espaço municipal e, ainda, posicioná-las a meio da altura da 

secção da galeria.  

Para proceder ao referido posicionamento das setas, foi usada a propriedade 

padding-top com o valor de 270 pixéis, isto porque por defeito as setas estavam 

posicionadas na parte de cima da imagem. Ao usar o padding-top, forçou-se os ícones 

das setas a virem 270 pixéis para baixo do local original. As alterações podem ser vistas 

na galeria multimédia do seguinte endereço: http://www.espacomunicipal.pt. 

   

 

3.6.2. House Teixeirinha Restaurant  

 

O restaurante House Texeirinha, situado na cidade da Maia, possui um website 

institucional desenvolvido pela PontoPR em Umbraco. O website possui uma página 

reservada à visualização de notícias sobre o restaurante, com itens clicáveis que 

reencaminham para uma outra página fornecendo a informação estendida. Neste 

desafio, foi necessário estilizar as cores da listagem das notícias e os tamanhos de letra 

dos títulos e subtítulos das mesmas.  

A folha de estilos CSS foi editada na secção dos títulos e subtítulos das notícias em 

que a propriedade color foi alterada com as cores pretendidas. Para alterar os tamanhos 

http://www.espacomunicipal.pt/
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de letra, foi editada a propriedade font-size com o número de pixéis pretendidos. Foi, 

também, estilizada a secção reservada para a inscrição da newsletter, situada no rodapé 

do website. Nesse elemento, alterou-se a cor do botão para a submissão da inscrição. De 

momento o website está finalizado, mas ainda sem data prevista para lançamento. 

3.6.3. Civilspot 

 

A Civilspot é uma consultora ligada à engenharia civil, possuindo um website 

institucional desenvolvido pela PontoPR, com recurso à plataforma Umbraco. O website 

possui botões de acesso às respetivas redes socias da Civilspot, que estão situados, 

transversalmente por todas as páginas no cabeçalho ao lado direito do menu, no rodapé 

superior em baixo dos contactos, bem como na página de contactos ao lado do 

formulário.  

Para este trabalho, foi necessário estilizar os botões de maneira a ficarem iguais aos 

representados na maquete. Para tal editou-se, na folha de estilos CSS do projeto, as 

propriedades backround-color dos botões com o valor hexadecimal do azul presente 

nas maquetes. Relativamente aos botões das redes sociais, foi editada a propriedade 

border-radius, à qual foi atribuída o valor de 50%, com vista ao arredondamento dos 

referidos botões. Foi, ainda, criado um seletor CSS :hover no elemento .social li a, 

também referente aos botões das redes socias, de forma a mudar a cor de fundo dos 

botões sempre que o cursor do rato passa por cima dos mesmos.  

Foi criado o rodapé inferior, contendo a informação da equipa de desenvolvimento 

do website e o copyright da Civilspot. Para dividir a informação no rodapé foi criado 

um elemento <footer> com duas divisões endentadas entre elas, uma divisão que serve 

de contentor, e row, que é uma divisão horizontal que pode ser dividida em 12 colunas. 

Dentro da divisão row, foram criadas duas divisões com classes col-md-6, de forma a 

dividir a row em duas colunas, de dimensão igual. Umas das divisões possui a classe 

text-left, à qual está associada um estilo CSS  que alinha o texto do copyright para a 

esquerda. O mesmo acontece na segunda divisão mas com o texto alinhado à direita.  

As alterações podem ser visualizadas no seguinte endereço: 

http://www.civilspot.com/. 

 

 

http://www.civilspot.com/
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3.6.4. Sistrade – Software Consulting, S.A. 

 

A SISTRADE - Software Consulting, S.A. é uma empresa portuguesa especializada 

no desenvolvimento de software e na prestação de serviços de consultoria para 

diferentes sectores de actividade, nomeadamente para a indústria e para os serviços. O 

website institucional da Sistrade foi desenvolvido pela PontoPR e implementado em 

Umbraco. O website possui uma secção de Blog em que foi necessária uma 

customização na folha de estilos CSS no que diz respeito ao aspeto e espaçamento dos 

títulos, subtítulos, data dos artigos e botões Read More da listagem dos artigos. Foi 

igualmente estilizada a secção do lado direito do Blog, em que estão presentes menus 

laterais que permitem uma procura aprofundada dos artigos lançados por mês e ano e, 

também, uma busca por categorias e artigos mais recentes. 

O website da Sistrade possui um formulário destinado à subscrição da sua newsletter 

em que foi necessário aumentar o tipo de letra do formulário de 12 pixéis para 15 pixéis 

e alterar o esquema de cores do botão que permite o envio do formulário preenchido 

pelo utilizador, uniformizando, assim, o seu aspeto com o dos restantes botões.  

As alterações podem ser visualizadas no seguinte endereço: 

http://www.sistrade.com/. 

 

 

3.6.5. Taminno 

 

A Taminno é uma empresa com a missão de transformar empresas e fazer nascer 

grandes projetos. Criam valor ao desenvolver soluções que fomentam o crescimento e o 

sucesso dos seus clientes, através dos mais variados apoios que vão desde o suporte à 

estruturação da estratégia financeira até aos mecanismos de angariação e gestão da 

dívida. Antes chamada Inventure, a Taminno possuía um website institucional, 

desenvolvido estaticamente de raiz em Bootstrap, pela PontoPR, cujos conteúdos e linha 

gráfica se desatualizaram face à mudança de nome e de imagem. Foram removidos 

conteúdos antigos e atualizado os textos, logótipos, cores, menus e mapa de contactos 

do website. Toda a base original foi mantida e apenas foram atualizados os elementos 

descritos anteriormente através da folha de estilos CSS e páginas HTML. Futuramente o 

website será implementado em Umbraco. As alterações efetuadas podem ser 

visualizadas no seguinte endereço: http://www.taminno.com/. 

http://www.sistrade.com/
http://www.taminno.com/
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4. Conclusões e trabalhos futuros 

 

No início do documento, referiu-se as potencialidades do uso de metodologias ágeis 

no desenvolvimento de projetos multimédia. A capacidade das metodologias em 

controlar, gerir e adaptar-se ao surgimento de problemas no desenvolvimento de 

projetos foi um dos aspetos mais importantes no decorrer deste estágio, no qual foi 

aplicada a metodologia Scrum que tem vindo ser adotada pela PontoPR com o objetivo 

de proporcionar flexibilidade, controlo e fiabilidade na distribuição de tarefas entre os 

membros da equipa. 

De seguida foi necessário estudar conceitos de Responsive Web Design em conjunto 

de frameworks de desenvolvimento front-end. Aprofundou-se o estudo do Bootstrap 

devido ao facto da PontoPR implementar os seus layouts com essa mesma framework e 

devido à sua popularidade em relação às outras mencionadas. Foi, necessário um estudo 

sobre os CMS’s usados na PontoPR, nomeadamente, o Umbraco e o NopCommerce. A 

compreensão do funcionamento destas plataformas foi crucial para implementar os 

layouts contidos nas maquetes para os projetos. 

Foram cumpridos todos os objetivos iniciais do estágio. O estudo dos conceitos 

inerentes ao conjunto de métodos e ferramentas adotadas pela PontoPR permitiram a 

realização de vários projetos, tanto a nível de websites institucionais, como landing 

pages e comércio eletrónico. Entre eles, destaca-se o projeto Rio Sul que constituiu um 

dos marcos de desenvolvimento front-end neste estágio, especialmente por causa dos 

desafios propostos, desde a criação de novos plugins, passando por novas estruturas de 

páginas até aos mais variados elementos visuais.  

Mais concretamente, foram criados dois plugins. O primeiro deles possibilitava ao 

utilizador criar categorias de produtos bem como catálogos personalizados de produtos 

e categorias de produtos inteiras, podendo escolher 6 tipos de templates para a criação 

de tais catálogos. Outra funcionalidade interessante deste plugin era a possibilidade de 

exportação dos catálogos para ficheiro PDF. O segundo plugin permitia ao utilizador a 

criação de ambientes personalizados, através do carregamento da fotografia de uma 

qualquer divisão de uma casa, à qual podem ser adicionados marcadores em pontos 

estratégicos, com produtos associados. Essa funcionalidade previa o carregamento de 

ambientes na loja para que o cliente os pudesse visualizar e escolher um a gosto. A 

conceção deste plugin exigiu uma forte personalização do plugin jQuery imgNotes. É 

necessário realçar a participação em projetos de grande importância, como por exemplo, 
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o website da Leitaria da Quinta do Paço, pois é uma das cadeias de cafetarias mais 

antigas e conceituadas do país, os websites do Espaço Municipal da Maia, House 

Teixeirinha Restaurant, Civilspot, Sistrade, Tamino e Landing Pages da 906.pt e da 

Clinica MEA. Todos esses projetos permitiram uma grande evolução e capacidade de 

desenvolvimento de front-end. 

Em termos pessoais, foram ultrapassadas todas as expetativas sobre a evolução de 

capacidades em trabalhar numa real equipa de desenvolvimento em ambiente 

empresarial. As capacidades de raciocino, em definir objetivos, resolver tarefas e 

desenvolver layouts adaptáveis, com boa usabilidade, evoluíram drasticamente.  

Por fim, e de forma a continuar a evoluir no desenvolvimento de front-end, é 

necessário focar o estudo e uso de frameworks JS (tais como AngulaJS ou ReactJS) pois 

são extremamente usadas no desenvolvimento web na maior parte das empresas do 

setor. É necessário, igualmente, manter contacto e consolidar conhecimentos com 

metodologias de desenvolvimento ágil, tais como as referidas no documento, sendo elas 

também muito usadas nas empresas de desenvolvimento web. 
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