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Resumo 
 

O desenvolvimento da tecnologia em geral e da eletrónica de consumo em 

particular, tem consolidado, no mercado, a presença de vários tipos de equipamentos 

destinados ao processamento de informação – tais como estações fixas de trabalho e 

dispositivos móveis – com caraterísticas distintas, nomeadamente no nível dos tamanhos 

e resoluções de ecrã. A conectividade à internet típica destes dispositivos, a par da 

disseminação da rede de comunicações e da oferta de serviços relacionados têm 

contribuído fortemente para o crescente aumento do consumo de conteúdos web. Tanto a 

diversidade de dispositivos como a conectividade dos mesmos aos recursos online, assim 

como a variedade de navegadores – browsers para a web – disponíveis têm vindo a trazer 

grandes desafios no que diz respeito à visualização dos conteúdos web, uma vez que a 

otimização da experiência de utilização é feita, em grande medida, pela adaptação desses 

conteúdos não só aos diferentes tamanhos e resoluções que caracterizam a componente 

de visualização de cada dispositivo, mas também às especificidades do navegador em 

utilização. 

Nesse sentido, as frameworks de frontend têm tido um papel preponderante para 

profissionais a atuar no desenvolvimento do layout e da interatividade das páginas web, 

uma vez que possibilitam a apresentação do conteúdo considerando o contexto do 

dispositivo onde esta informação é apresentada. Nesta área de atuação, esta abordagem 

de implementação que é vulgarmente conhecida como design responsivo, visa dar 

resposta aos desafios supramencionados, permitindo o carregamento adaptado do 

conteúdo web em tempo real, considerando tamanhos/resoluções de ecrã e o próprio 

navegador web. Relativamente às frameworks de frontend disponíveis, de uma forma 

geral, elas são já em número considerável, quer para desenvolvimento em HTML/CSS, 

quer para o desenvolvimento em Javascript. Tendo em conta este facto, para esta 

dissertação foi feito o levantamento de um conjunto de frameworks atuais para o 

desenvolvimento de frontend, para as quais foi, ainda, realizada uma análise das 

principais caraterísticas. Desse conjunto, 2 frameworks HTML/CSS – o Bootstrap e o 

Foundation – foram comparadas entre si, assim como 2 outras frameworks Javascript – o 

Angular e o Ember –, através da implementação de um projeto web no âmbito do 

Laboratório de Tecnologia Aplicada ao Sector Agroflorestal, que consiste na gestão de 

recursos de investigação – material, artigos relacionados, publicações da equipa, etc. –, 

transversal às 4 frameworks. Parâmetros como a facilidade de aprendizagem, tempo de 

implementação, performance no carregamento, entre outros, permitem concluir que as 

frameworks de frontend selecionadas são boas escolhas para o programador no 

desenvolvimento de sítios web responsivos e interativos, apesar de a escolha recair 

sempre na forma como o programador se adapta e simpatiza com determinada framework, 

que também irá depender do tipo de projeto a ser desenvolvido. 

Palavras-chave: Desenvolvimento web, frameworks, frontend, HTML, CSS, Javascript 
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Abstract           

            
Technology development in general and consumer-grade electronics in particular, 

has been consolidating several devices - such as fixed workstations and mobile devices - 

intended for information processing with different characteristics, particularly regarding 

screen sizes and resolutions. Internet availability for such devices and related services has 

greatly contributed for the increasing of web-based digital contents consumption. Both 

the available devices diversity and their connectivity to online resources, as well as the 

variety of web browsers have been leading to great challenges related with the 

visualization of digital web contents, since the optimization of the user experience is 

achieved, to a large extent, by these contents adaptation not only to the different sizes and 

resolutions that characterize each device visualization component, but also to the web 

browser specificities. 

 In this sense, frontend frameworks have a crucial role for web developers 

concerned with layout and interactivity implementation, since they consider the context 

of the device wherein the information will be displayed. In this area, such implementation 

approach is commonly known as responsive design and aims to provide a proper answer 

to the aforementioned challenges, allowing the optimized web content loading in real-

time, considering screen sizes/resolutions and also the web browser itself. Regarding the 

available frontend frameworks, there are already a considerable amount of them for 

development in either HTML/CSS or Javascript. In this dissertation a survey on modern 

frontend frameworks was made, including the analysis of their main characteristic. From 

that set, 2 HTML/CSS frameworks – the Bootstrap and the Foundation – were compared 

to each other, as well as 2 other Javascript frameworks – the Angular and Ember – through 

the implementation of a web project consisting of research resources management (tools, 

materials, integrated members, etc.) for a laboratory of technology applied to the 

agroforestry sector. Requirements were consistently maintained for those 4 frameworks. 

Parameters such as ease of learning, implementation time, loading performance and 

others, allowed to conclude that the selected frontend frameworks are good choices for 

the development of responsive and interactive websites. However, the selection will 

always depend on the programmer’s adaptation/empathy relatively to a particular 

framework and also on the type of project to be developed. 

Keywords: Web development, frameworks, fronted, HTML, CSS, Javascript 
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1. Introdução 

A Internet representa um dos mais importantes avanços na área das tecnologias 

de informação (TIC), uma vez que veio revolucionar a forma como a informação flui para 

os utilizadores, através de complexas redes de computadores interligadas ao longo do 

globo. Contudo, foi a partir da Web 2.0 – em que a Web começou a ser vista como uma 

plataforma de serviços – que se deram as transformações mais profundas no universo 

empresarial, que começou a poder usufruir da presença digital na Internet com efeitos 

práticos para as empresas que começam desde logo a poder adquirir/aumentar a 

visibilidade e impulsionar os seus modelos de negócio, através da divulgação e 

comercialização dos seus produtos e/ou serviços, da conquista de novos clientes e novos 

mercados, do reforço da rede de contatos e do desenvolvimento da própria identidade da 

marca ao longo da web [1]. Para novas empresas, cujos modelos de negócio ainda 

precisem de consolidação no mercado, a presença digital torna-se vantajosa na medida 

em que constitui uma forma efetiva e barata de chegar ao público-alvo, sem a necessidade 

de um espaço físico. Para além disso, o suporte por sistema de comércio eletrónico web, 

permite às empresas em início de atividade a realização dos propósitos comerciais – seja 

pela venda de produtos ou pela prestação de serviços – da mesma forma que acontece nos 

modelos exclusivamente baseados em lojas físicas, mas por processos ainda mais 

dinâmicos e flexíveis, principalmente, devido à globalização dos mercados, à 

disseminação das plataformas de pagamento eletrónico e à diversificação dos meios 

logísticos que garantem aos clientes de empresas com presença online, segurança e 

conforto no processo de compra. No caso das empresas consolidadas no mercado, a 

presença digital é, nos dias de hoje, imprescindível para manter a competitividade face 

aos concorrentes que operam nas mesmas áreas de atividade. 

Atualmente, a economia é baseada em tecnologias digitais, no qual os negócios 

são conduzidos através da Internet [2]. As redes digitais e as infraestruturas de 

comunicação fornecem uma plataforma global no qual as organizações planeiam e 

empregam novas estratégias de negócio de modo a interagir, comunicar, colaborar e 

procurar informações. O comércio eletrónico incentiva as comunicações de negócio 

através de ligações eletrónicas a clientes, fornecedores e distribuidores, com o fim de 

expandir a participação no mercado e manter um ambiente de negócio a longo prazo. A 

economia digital é caraterizada por um rápido processo de negócio, uma criação de novos 

mercados com o fim de aumentar a competitividade e eficiência e promover a mudança 

através do estatuto digital das empresas, com a vantagem de poupar recursos (tempo e 

espaço físico) e também pela disponibilidade de acesso de informação a qualquer 

momento, através do uso de repositórios digitais. No entanto, a economia digital possui a 

desvantagem da vulnerabilidade a atividades fraudulentas ao consumidor e a forte 
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dependência da tecnologia, devido à possibilidade de problemas técnicos. Mesmo assim, 

a Internet continua a ser o meio de comunicação mais utilizado nos últimos anos, com 

muitos benefícios para os consumidores e para as empresas que necessitem de divulgar 

os seus produtos rapidamente, através do marketing digital, no qual as pequenas empresas 

recorrem da necessidade de desenvolver o seu próprio sítio web, com o fim de puderem 

ser mais organizadas, rentáveis e competitivas no mercado [3]. 

A partir daí, a exigência recai sobre o programador web, no planeamento, 

construção, teste e manutenção de sítios e aplicações na web como também no contacto 

permanente com as empresas na fase de desenvolvimento do projeto e no suporte a 

melhorias de projetos já desenvolvidos. Os projetos para a web que até então, eram 

constituídos, maioritariamente, por páginas estáticas caraterizadas por uma grande 

quantidade de informação, permitiu, mais tarde, a migração para soluções à medida do 

utilizador, com a introdução de páginas web interativas, bem como de novas tecnologias 

alternativas de desenvolvimento, como as frameworks e os sistemas de gestão de 

conteúdo para comércio eletrónico. No entanto, o surgimento de uma grande variedade 

de dispositivos existentes no mercado, acabou por criar a necessidade de desenvolvimento 

em frontend, que se concentra no design responsivo de aplicações web que se adaptam a 

todos os tipos de ecrã, tendo em consideração o browser para a web escolhido, que têm 

vindo a trazer grandes desafios no que diz respeito à visualização e à interação dos 

conteúdos para a web, por parte do utilizador. 

Neste sentido, foi especificado e desenvolvido uma aplicação web no âmbito do 

Laboratório de Tecnologia Aplicada ao Sector Agroflorestal, que consiste na gestão de 

recursos de investigação – material, artigos relacionados, projetos, etc., com o fim de 

poder ser implementado em quatro frameworks (duas HTML/CSS e duas Javascript), 

através de um estudo comparativo sobre as suas principais características e os fatores 

preponderantes ao seu desenvolvimento, como a performance e otimização, as 

funcionalidades, o design responsivo, o tempo de desenvolvimento e a interação com o 

utilizador, nos quais são requisitos fundamentais para as empresas no desenvolvimento 

de sítios web. 

 

1.1. Objetivos   

                                  

A elaboração deste projeto tem como principal intuito, o estudo e a comparação 

entre frameworks de frontend de forma avaliar quais as que poderão ser mais úteis ao 

programador enquanto ferramentas de desenvolvimento e, ainda, quais as diferenças de 

comportamento do resultado da implantação no desenvolvimento de um caso de estudo. 

Neste sentido tenciona-se: 
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• realizar um levantamento dos diferentes tipos de frameworks existentes, 

indicadas para frontend, com o intuito de analisar as principais caraterísticas, 

tanto naquelas que são especializadas em HTML/CSS como Javascript; 

• realizar uma componente prática que consiste no desenvolvimento de uma 

aplicação web, tendo como recurso a seleção de um conjunto representativo 

de frameworks HTML/CSS e Javascript – um par de cada – para avaliação, 

registando os principais aspetos e dificuldades ao longo do seu 

desenvolvimento; 

• analisar e discutir as frameworks de HTML/CSS e Javascript selecionadas ao 

longo do desenvolvimento do caso de estudo, através do uso de um conjunto 

parâmetros como a performance, a facilidade de utilização, o tempo de 

desenvolvimento, entre outros.  

 

1.2. Metodologia  

 

A primeira etapa do presente projeto consiste em adquirir conhecimentos relativos 

a toda a temática em questão, nomeadamente as frameworks indicadas para frontend, quer 

HTML/CSS como Javascript, no que diz respeito ao conceito, às funcionalidades e às 

vantagens e desvantagens para o programador. Apesar da existência de vasta quantidade 

de informação disponível sobre as frameworks, foi possível a realização de uma junção 

resumida de toda a temática. No passo a seguir, foi necessária a realização de uma 

pesquisa sobre as diversas frameworks de frontend emergentes para, posteriormente, 

proceder ao seu levantamento, de forma a adquirir conhecimentos relativos ao conceito e 

características de cada uma das frameworks selecionadas. 

Após a primeira etapa do projeto ser concluída, foram testadas e selecionadas 

quatro frameworks (duas HTML/CSS e duas Javascript) estudadas anteriormente, através 

do desenvolvimento de uma aplicação web para um laboratório de investigação, no 

sentido de compreender cada uma das suas funcionalidades tal como, obter o melhor 

resultado possível face ao mockup base desenvolvido e apresentado do caso de estudo. 

Todos os passos decorrentes do desenvolvimento foram devidamente 

documentados, desde o processo de instalação até às ferramentas de implementação 

utilizadas para a elaboração do caso de estudo. Por fim, foi realizada uma comparação 

entre cada uma das frameworks selecionadas, quer HTML/CSS como Javascript, no 

sentido de compreender quais são as mais vantajosas para o programador web no 

desenvolvimento de sítios web, através do uso de parâmetros como a performance e 

otimização, as funcionalidades, o design responsivo, o tempo de desenvolvimento e a 

interação com o utilizador. 
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1.3. Organização do Documento         

  

A presente dissertação encontra-se dividida em seis capítulos fundamentais. A 

seguir ao primeiro capítulo introdutório, onde se especifica a metodologia e os objetivos 

ao longo deste projeto, vem o segundo capítulo que aborda alguns conceitos relacionados 

com o design responsivo, HTML/CSS, Javascript e as arquiteturas MVC e MVW. Além 

disso, aborda os tipos de frameworks existentes para frontend, assim como é realizado o 

levantamento de várias frameworks emergentes, no qual é abordado as caraterísticas e 

funcionalidades de cada uma destas. 

O terceiro capítulo aborda o desenvolvimento de um sistema de frontend para o 

Laboratório de Tecnologia Aplicada ao Sector Agroflorestal. Primeiro é realizada uma 

análise dos requisitos funcionais e não funcionais do sítio web e de seguida, é realizada 

uma especificação do sítio web, com o desenvolvimento de um diagrama de caso de uso 

e do diagrama entidade-relacionamento, assim como a especificação do layout do sítio 

web. 

O quarto capítulo aborda a implementação e seleção de quatro frameworks (duas 

HTML/CSS e duas Javascript) na implementação do sítio web, no qual é descrito os 

procedimentos realizados ao longo do seu desenvolvimento, o que irá permitir no capítulo 

seguinte, comparar os pares das frameworks selecionadas, quer HTML/CSS como 

Javascript, através da utilização de determinados parâmetros de avaliação. 

Por fim, o sexto capítulo apresenta algumas conclusões acerca do 

desenvolvimento do projeto. 
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2. Estado da Arte 
 

2.1. Design Responsivo  

  

 A propagação de dispositivos móveis tornou quase impossível o desenvolvimento 

de um sítio web que forneça consistentemente uma boa experiencia de visualização a 

todos os ecrãs possíveis ao utilizador. Inicialmente, para tentar resolver este problema, os 

programadores web desenvolveram sítios web específicos para dispositivos móveis que 

fizeram suposições sobre o dispositivo que está sendo utilizado e o conteúdo que o 

utilizador deseja aceder nela. Na tentativa de resolver este problema, surgiu o design 

responsivo que descreve o método para desenvolvimento de sítios web que mudam com 

base no tamanho do ecrã onde estes estão a ser visualizados [4]. 

O design responsivo é uma abordagem que permite combinar as especificações 

dos dispositivos a partir dos quais uma aplicação web está sendo visualizada, de forma a 

eliminar as necessidades de projetos redundantes [5]. Este design tem como objetivo, a 

criação de páginas web em diferentes dispositivos com o fim, de otimizar a sua 

experiência de visualização para cada um deles. Neste contexto, o responsivo refere-se à 

apresentação de conteúdos ajustados a todos os ecrãs e resoluções, visando uma melhor 

experiência visual e operacional, que procura dar respostas às necessidades de interação 

em qualquer dispositivo (user-friendly), permitindo ao programador um menor custo de 

manutenção e a necessidade de utilização de apenas um domínio, visto que não são 

necessários vários domínios para cada dispositivo [6]. Para a transformação num sítio 

web responsivo, é necessário que ocorra a transição de elementos “fixos” numa página 

web para elementos mais “relativos”, como por exemplo, a localização ou a largura de 

um elemento numa página. A grelha fluída, as imagens flexíveis e as media queries 

permitem essa mesma transformação. A grelha fluída é uma coluna construída em torno 

de um layout de uma página web que é ajustada conforme o tamanho do ecrã, enquanto 

as imagens também devem se comportar de forma fluída ajustando-se às colunas da 

grelha. Para alterar o layout em diferentes dispositivos sem existir a necessidade de alterar 

o seu conteúdo, é utilizado as media queries [7].  

No desenvolvimento de um sítio web, existe a possibilidade de falhas na aparência 

e na interação com o utilizador. Por isso, os conceitos de user experience (UX) e user 

interface (UI) design tornam-se importantes. Como é referido em [8], UI é o meio pelo 

qual o utilizador interage e controla um sítio web através dos mais variados ecrãs, páginas 

e elementos visuais como botões e ícones, que requer que seja atrativa e acessível ao 

utilizador, enquanto o UX, está relacionado com a experiência com que o utilizador sente 

e adquire ao interagir com o sítio web. 

 

2.2. Linguagem HTML e CSS  

  

  A web é uma rede de recursos de informação constituída por textos, imagens, 

sons, vídeos e outros recursos multimédia. Estes recursos são, normalmente, interpretados 

por navegadores e são apresentados em páginas web, através da utilização de hypertext 
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markup language (HTML), que é uma linguagem de marcação, criada por Tim Berners-

Lee em 1991, com o propósito de separar e distinguir o conteúdo (texto, imagens, sons, 

vídeos, etc) da sua forma de apresentação (instruções sobre como o conteúdo deve ser 

apresentado), utilizando um conjunto pré-definido de elementos para identificar os 

diversos tipos de conteúdo. O HTML encontra-se na versão 5, com novos elementos, 

atributos e comportamentos tal como, um conjunto de tecnologias que permite o 

desenvolvimento de aplicações e sítios web mais diversos e eficientes. Apesar do HTML 

apresentar vantagens para o programador, este não possui um padrão para todos os 

elementos ou conteúdos em diversas páginas, ou seja, as alterações têm que ser realizadas 

manualmente, uma a uma [9]. Foi a partir daí que houve a necessidade de criação de 

cascading style sheets (CSS), que é um instrumento de definição de estilo que descreve 

como o conteúdo deve ser apresentado numa página web, no que diz respeito a fontes, 

cores, layout, entre outros e fornece métodos para controlar como os conteúdos são 

apresentados em diversos navegadores e ecrãs, com o objetivo de tornar o sítio web 

responsivo [10].   

  

2.3. Linguagem Javascript         

  

A linguagem HTML em conjunto com a linguagem CSS são duas opções na 

apresentação de conteúdo de um sítio web. No entanto, necessitam de funcionalidades 

interativas para um maior contacto com o utilizador, através do uso de Javascript.  

O Javascript é uma linguagem de script ou scripting, desenvolvido por Brendan 

Eich na Netscape em 1995, que inicialmente foi chamado de Livescript. A mudança de 

nome para Javascript deveu-se a uma estratégia de marketing por parte da Netscape, que 

decidiu aproveitar a popularidade do Java, recentemente lançado, com a utilização do seu 

nome. Desde então, o Javascript rapidamente se distinguiu do Java, adquirindo uma 

ampla aceitação por parte dos programadores, como linguagem de script client-side de 

páginas web [11]. O Javascript permite um fácil acesso a componentes pré-construídos 

(blocos de construção de uma página web como links, imagens, plug-ins, elementos de 

formulário HTML, detalhes de configuração do navegador, etc), onde o programador, 

com o auxílio de linguagem HTML, pode criar páginas web interativas [12]. Com o uso 

desta linguagem, é possível aprimorar uma página web de forma dinâmica e interativa, 

através do desenvolvimento de conteúdo HTML ou CSS específico do navegador, da 

inclusão de conteúdo HTML dinâmico ou através do desenvolvimento de animações. Por 

outro lado, também é possível aprimorar a interface do utilizador, através da 

implementação de componentes avançados da interface, da validação de entrada do 

utilizador do lado do cliente ou através do preenchimento automático de campos no 

formulário. Como é referido em [13], o Javascript é uma linguagem muito utilizada pelos 

programadores, como também é uma plataforma poderosa pelas seguintes razões: 

• Apresenta suporte nativo para navegadores web; 

• Permite o desenvolvimento de sítios web com apenas uma linguagem de 

programação como também permite a execução do mesmo código tanto em 

frontend como em backend, através do surgimento do padrão ECMAScript 5.1 
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(linguagem de programação baseada em scripts) nos navegadores web e do 

Node.js (interpretador de código Javascript que funciona do lado do servidor); 

• Apresenta uma combinação entre a linguagem orientada a objetos com a 

programação funcional; 

• Permite aos programadores a criação dos seus próprios conceitos tais como, 

classes e enumerações. 

 

2.4. Arquitetura MVC         

  

O model-view-controller (MVC), como é referido em [14], é um padrão de 

arquitetura utilizado para separar um sítio web em três componentes lógicos principais, 

nos quais são criados para lidar com aspetos específicos do seu desenvolvimento: 

• Model: responsável por armazenar os objetos de dados no sítio web. A view e o 

controller não são conhecidas pelo model, até ao momento em que ocorre uma 

mudança, que irá permitir notificar aos seus observadores que tal mudança 

ocorreu; 

 

• View: responsável pela apresentação e interação do sítio web com os utilizadores. 

A apresentação é realizada através de linguagem HTML, CSS e Javascript;  

 

• Controller: responsável pela tomada de decisão e pela conexão entre o model e a 

view. O controller atualiza a view, caso o model seja alterado, como também 

adiciona event listeners (objetos que são notificados pela origem de evento caso 

um evento ocorra) à view e atualiza o model, caso o utilizador realize a 

manipulação da view.  

  Existe um leque variado de padrões de arquitetura MVC, no qual diferem entre si, 

nas interações entre cada componente. Na Figura 1, encontra-se representado um desses 

padrões de arquitetura. 

 

Figura 1: Representação do padrão de arquitetura MVC. 
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2.5. Arquitetura MVW         

           

 O model-view-whatever (MVW), como é referido em [15], é um padrão de 

arquitetura criado pelo Angular que permite, através do significado da palavra whatever, 

desenvolver sítios web bem conseguidos e seguindo as suas preocupações principais de 

maneira mais vantajosa para o programador, evitando gastos de tempo com padrões de 

arquitetura. O MVW diferencia-se do MVC, pelo facto de permitir uma maior 

flexibilidade para separar o controller, do model e da view de forma a melhorar a 

produtividade e manutenção de sítios web (Figura 2). 

 

2.6. Frameworks Frontend         

  

 Uma framework, como é referido em [16], é um conjunto de conceitos, práticas e 

critérios de modo a lidar com um certo tipo de problema, utilizando como referência para 

nos ajudar a abordar e a resolver novos problemas semelhantes, com o objetivo de 

fornecer uma estrutura comum para evitar que os programadores não tenham que 

desenvolver o sítio web a partir do zero e possam reutilizar o código fornecido, poupando 

tempo e trabalho no seu desenvolvimento.  

 No presente capítulo, são abordadas as frameworks HTML/CSS e Javascript para 

o desenvolvimento de sítios web responsivos e interativos através do qual, é realizado um 

levantamento de várias frameworks de frontend emergentes, com o intuito de analisar 

cada uma das suas principais características assim como, realizar uma análise 

comparativa entre cada um dos seguintes conjuntos.     

    

       

 

  

Figura 2: Representação do padrão de arquitetura MVW.  
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2.6.1. HTML/CSS 

 

Como foi referido na subsecção 2.1, é possível desenvolver um sítio web 

responsivo através de HTML e CSS, recorrendo à grelha fluída, às imagens flexíveis e às 

media queries. Para este fim, existe um vasto conjunto de frameworks HTML/CSS para 

o desenvolvimento em frontend que ajudam a poupar tempo e facilitam o trabalho dos 

programadores no desenvolvimento de um sítio web responsivo.  

As frameworks de HTML/CSS são constituídas por um conjunto de arquivos e 

pastas de código HTML, CSS e Javascript, com todas as funcionalidades e componentes 

principais como código fonte CSS para a criação de grelhas, definições de estilo para 

elementos compostos em HTML, criação de soluções para casos de incompatibilidade de 

navegador e criação de classes CSS em componentes avançados da interface do utilizador, 

necessários para o desenvolvimento de um sítio web responsivo. Para a escolha de uma 

“boa” framework de HTML/CSS por parte do programador, é necessário que o sítio web 

seja adaptado e ajustado para todos os ecrãs, simples de compreender e extensa a várias 

funcionalidades [17].  

Durante este capítulo, é realizado o levantamento de frameworks HTML/CSS 

emergentes, com o objetivo de analisar cada uma das suas funcionalidades e 

características, bem como as vantagens e desvantagens para o programador, através da 

utilização de uma tabela comparativa. 

             

A) Bootstrap 

O Bootstrap é um projeto open-source para o desenvolvimento de frontend criado 

na Twitter pelos funcionários Mark Otto e Jacob Thornton em meados de 2010. O 

Bootstrap foi criado inicialmente como uma ferramenta interna até ao dia 19 de Agosto 

de 2011, dia em que foi disponibilizada ao público [18]. Esta framework de HTML/CSS 

foi disponibilizada para fornecer uma quantidade variada de elementos de interface, 

layouts e plugins de JQuery como também, contém um sistema de grelha responsivo que 

permite que seja implementada em qualquer dispositivo [19]. De momento, a framework 

encontra-se em fase de testes para a implementação da versão 4, com alterações, em 

relação à versão anterior, na utilização de um pré-compilador que traduz para linguagem 

CSS no desenvolvimento de sítios web complexos, como syntactically awesome style 

sheets (Sass), para além do uso de rem (CSS) ou em (media queries) no seu sistema de 

unidades, entre algumas alterações nos seus componentes [20]. 
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Os layouts do Bootstrap são baseados num sistema de grelha, onde o programador 

pode optar por uma classe container (padrão) ou container-fluid, caso o programador 

necessite que a largura do sítio web seja fixa ou total, respetivamente. O sistema de grelha 

utilizado no Bootstrap é de 12 colunas em cada linha onde podem ser ajustadas dentro do 

elemento de linha pai, descartando o seu tamanho real. Com as classes CSS, o 

programador pode definir os elementos que se estendem sobre as mais variadas colunas 

desde que a soma delas não exceda as 12 colunas previstas no sistema de grelha (Figura 

3) [21]. 

 

As colunas são criadas de acordo com o tipo de resolução do ecrã de cada 

dispositivo através do uso das seguintes classes indicadas na Tabela 1, que definem a 

largura máxima da classe container. 

  

 

As classes do Bootstrap oferecem algumas soluções para tornar mais flexível a 

personalização das suas grelhas [22], nomeadamente: 

 Extra small Small Medium Large Extra 

Large 

Comportamento 

da grelha 

Horizontal Colapsa no início, horizontal acima dos pontos de 

interrupção 

Largura 

máxima do 

container 

Nenhum 

(automático) 

540px 720px 960px 1140px 

Prefixo da 

classe 

col-xs-#, col-sm-# col-md-# col-lg-# col-xl-# 

Número de 

colunas 

12 

Largura da 

calha 

30px (15px em cada lado de uma coluna) 

Tabela 1: Funcionamento do sistema de grelha para múltiplos dispositivos em Bootstrap 

 

Figura 3: Exemplo de código Bootstrap referente ao sistema de grelhas 
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• Agregação de conteúdo dentro da grelha: Na Figura 4, pode-se observar a criação 

de uma nova linha dentro de uma coluna existente que irá preencher uma linha 

com algumas colunas personalizadas, que ocupam o tamanho das 12 colunas e 

estão limitadas à largura da coluna pai; 

 

• Deslocação de colunas para a direita: Na Figura 5, pode-se observar o aumento da 

margem esquerda da classe de uma coluna para quatro colunas; 

 

 

• Alteração da ordem de colunas entre as diferentes resoluções de ecrã: Na Figura 

6, pode ver-se o resultado da criação de classes de ordenação de colunas que 

permitem alterar a ordem do sistema de grelha, com o objetivo de transmitir uma 

visão diferente nos diferentes tipos de ecrã; 

 

 

Figura 4: Código e resultado final correspondente à união de conteúdo dentro de uma grelha em Bootstrap 

Figura 5: Código e resultado final correspondente ao deslocamento de uma coluna para a direita em Bootstrap 
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Em alternativa ao sistema de grelha, o Bootstrap disponibiliza uma Flexbox, que 

pode ser entendido como um modo de layout utilizado com o objetivo de melhorar o 

arranjo de todos os elementos de uma página web que se comportam de um modo 

previsível. A Flexbox hospeda esses elementos dentro de caixas flexíveis garantindo que 

cada recurso é apresentado em qualquer ecrã e em qualquer dispositivo [23]. 

O Bootstrap também dispõe de componentes que podem ser entendidos como uma 

coleção de elementos relacionados a HTML associados a um CSS predefinido, com o 

objetivo de desenvolver uma funcionalidade particular e um efeito na interface do 

utilizador. Com estes elementos e com o recurso a classes CSS, é possível criar um novo 

controlo e também criar uma funcionalidade completa, com o objetivo de dar origem a 

um novo componente complexo como, menu dropdown, grupos de botões, barras de 

navegação, alertas, barras de progresso, paginações, etiquetas, entre outras [21]. Estes 

componentes podem ser personalizados com a utilização de CSS e Javascript. Além disso, 

o Bootstrap fornece plugins de JQuery de modo a facilitar a inclusão de certos tipos de 

recursos avançados de frontend, como sliders, abas, accordions, entre outros, de forma a 

criar uma maior interação com o sítio web [24].      

   

B) Foundation 

O Foundation é um projeto open-source para desenvolvimento de frontend criado 

pela ZURB em 2011. Esta framework foi desenvolvida inicialmente como uma 

ferramenta interna até finais de 2011, tempo em que foi disponibilizada a primeira versão 

para o público [25]. Esta framework de HTML/CSS foi disponibilizada para fornecer um 

conjunto de características básicas, bem como avançadas para uma prototipagem rápida 

no desenvolvimento de um sítio web. Essas características incluem uma quantidade 

variada de elementos de interface, layouts e plugins de JQuery como, também, um sistema 

de grelha responsivo que permite que seja implementada em qualquer dispositivo. De 

momento, a framework encontra-se na versão 6.3.0 e é desenvolvido em linguagem 

HTML, CSS e Javascript, com o auxílio de pré-processador Sass, no desenvolvimento de 

sítios web mais complexos [26]. 

Os layouts do Foundation são baseados num sistema de grelha fluída. Por norma, 

utiliza 12 colunas em cada linha no qual, são ajustadas dentro do elemento de linha pai, 

descartando o seu tamanho real. Com as classes CSS, o programador pode definir os 

Figura 6: Código e resultado final correspondente à troca de ordem de colunas entre as diferentes resoluções de uma grelha em Bootstrap 
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elementos que se estendem sobre as mais variadas colunas desde que a soma delas não 

exceda as 12 colunas previstas no sistema de grelha, tal como acontece em Bootstrap [27]. 

As colunas são criadas de acordo com o tipo de resolução do ecrã de cada dispositivo, 

através do uso das seguintes classes indicadas na Tabela 2, que definem a largura do 

layout para cada dispositivo.               

 Small  Medium Large 

Comportamento da 

Grelha 

Horizontal Colapsa no início, horizontal acima dos 

pontos de interrupção 

Largura do layout Menor que 

40.0625em (640px) 

Maior ou igual que 

40.0625em (640px) 

Maior ou igual que 

64.0625em 

(1025px) 

 Prefixo da classe .small-# .medium-# .large-# 

Número de colunas 12 

Tabela 2: Funcionamento do sistema de grelha para múltiplos dispositivos em Foundation 

As classes do Foundation oferecem as mesmas soluções que o Bootstrap na 

flexibilidade a personalização das suas grelhas, tal como fornece outras, nomeadamente 

[28]: 

• Centralização de colunas: Na Figura 7, pode-se observar a criação de uma 

classe que permite centrar uma coluna na grelha, dependendo do tipo de ecrã 

utilizado; 

 

 

• Remoção de espaçamento entre colunas: Na Figura 8, pode-se observar a 

criação de uma classe que permite a remoção do espaçamento entre colunas 

no tamanho de ecrã escolhido; 

 

Figura 7: Código e resultado final correspondente à centralização de uma coluna em Foundation 

Figura 8: Código e resultado final correspondente à remoção de espaçamento entre colunas em Foundation 
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• Criação de grelhas em bloco: Na Figura 9, pode-se observar a criação de 

colunas com o mesmo tamanho e com um espaçamento mínimo entre elas. 

 

Em alternativa ao sistema de grelha fluído, o Foundation introduz uma grelha 

flexível que permite o aproveitamento dos recursos de layout do modelo Flexbox (tal 

como referido anteriormente, na abordagem ao Bootstrap), com a vantagem de permitir a 

utilização de menos código CSS e de permitir ser mais fácil de perceber e de utilizar, por 

parte do programador [29].  

O Foundation, tal como acontece no Bootstrap, dispõe de componentes como, 

menu dropdown, grupos de botões, barras de navegação, alertas, barras de progresso, 

paginações, etiquetas, entre outros, que podem ser entendidos como pedaços de código 

CSS que auxiliam no estilo e no conteúdo de um sítio web. Estes componentes podem ser 

substituídos ou também podem ser adicionados estilos internos de forma a personalizar 

um componente às necessidades do utilizador no qual podem ser personalizados através 

da utilização de CSS e Javascript. No entanto, o Foundation, tal como o Bootstrap, 

fornece plugins de JQuery de modo a facilitar a adição de certos tipos de recursos 

avançados de frontend, como sliders, abas, accordions, entre outros exemplos que o 

Bootstrap não possui, tais como a validação de formulários com o recurso à biblioteca 

Abide do HTML5, Off-canvas menu, Interchange e Joyride [30].  

 

C) Materialize 

O Materialize é um projeto open-source para o desenvolvimento de um frontend 

moderno e responsivo, criado por um grupo de estudantes da Universidade Carnegie 

Mellon. Esta framework surgiu a partir de um projeto desenvolvido pela Google e é 

baseado no Material Design (design utilizado no sistema operacional para dispositivos 

móveis Android desde a versão 5.0), com o objetivo de dar resposta a uma melhor 

experiência por parte do utilizador. De momento, a framework encontra-se em fase de 

testes para a versão 1.0 e fornece arquivos CSS e Sass juntamente com JavaScript, ícones 

em Material Design e tipografia de fonte “Roboto” para o desenvolvimento de sítios web 

responsivos [31].  

Figura 9: Grelhas em Bloco em Foundation 
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Os layouts do Materialize são baseados num sistema de grelha fluída de 12 

colunas em cada linha, bastante similar ao Bootstrap. As colunas são criadas de acordo 

com o tipo de resolução do ecrã de cada dispositivo, através do uso das seguintes classes 

indicadas na Tabela 3, referentes à largura do layout para cada dispositivo [32].  

  

 Small Medium Large Extra-Large 

Largura do 

Layout 

<= 600px > 600px > 992px > 1200px 

Largura do 

container 

90% 85% 70% 70% 

Prefixo da 

classe 

.s .m .l .xl 

Número de 

colunas 

12 

Tabela 3: Funcionamento do sistema de grelha para múltiplos dispositivos em Materialize 

Para a personalização das suas grelhas, as classes do Materialize oferecem as 

mesmas soluções do que as anteriores frameworks, no que toca à deslocação de colunas 

para a direita e à alteração da ordem das colunas mediante o tipo de resolução do ecrã 

[32].  

O Materialize também dispõe de uma grande quantidade de componentes que 

auxiliam no estilo e no conteúdo de um sítio web, tais como botões, rodapés, barras de 

navegação, paginação entre outros, com a possibilidade de serem projetados em torno de 

um espaço tridimensional, no qual o movimento é utilizado em grande medida. Além 

disso, disponibiliza um conjunto de plugins de JQuery para o desenvolvimento de 

recursos avançados de frontend como carousel, menu dropdown, accordion, navbar, 

toast, entre outros. Os dois últimos plugins referidos foram criados exclusivamente para 

utilização em dispositivos móveis [33]. 

 

2.6.2. Análise Comparativa das Frameworks HTML/CSS 

 

Na comparação das três frameworks, pode-se observar que ambas apresentam 

caraterísticas importantes a ter em conta por parte do programador. Enquanto o Bootstrap 

é apresentado com a versão 4, com a possibilidade de utilização de pré-processador Sass 

e dispõe de uma grande comunidade no desenvolvimento de sítios web, o Foundation é 

apresentado com a versão 6, com a igual possibilidade de utilização de pré-processador 

Sass e dispõe de uma pequena comunidade no desenvolvimento de sítios web. Já o 

Materialize é apresentado com a primeira versão, com a igual possibilidade de utilização 

de Sass e dispõe de uma pequena comunidade no desenvolvimento de sítios web. Na 

Tabela 4, é realizada uma comparação entre as três frameworks em função das 

caraterísticas apresentadas. 

    

 Bootstrap  Foundation  Materialize 

Versão 4 6 1 

Open-Source ✓ ✓ ✓ 
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2.6.3. Javascript 

  

Como foi referido na subseção 2.3, um sítio web pode ser desenvolvido com 

linguagem Javascript com recurso a ECMAScript. Em alternativa, existem frameworks 

que ajudam e facilitam o trabalho dos programadores no desenvolvimento de sítios web 

interativos [34]. 

Tamanho com 

dependências 

requeridas 

~562Kb ~227Kb ~936Kb 

Responsivo ✓ ✓ ✓ 

Pré-

Processadores 

Sass Sass Sass 

Sistema de 

unidades 

rem rem rem 

Sistema de 

Grelhas 

12 colunas 

Layout fixo, layout 

fluído ou flexbox 

 

 

12 colunas 

Layout fluído ou 

flexbox 

 

12 colunas 

Layout fluído 

Componentes ✓ ✓ ✓ 

Plugins 

Javascript 
✓  ✓  ✓ 

Customização Pequena quantidade 

de componentes, 

grelhas e plugins 

personalizáveis ao 

programador 

Grande quantidade 

de componentes, 

grelhas e plugins 

personalizáveis de 

forma exclusiva ao 

programador 

Pequena 

quantidade de 

componentes, 

grelhas e plugins 

personalizáveis ao 

programador, visto 

que depende 

sempre da filosofia 

Material Design 

Comunidade e 

Suporte  

Grande comunidade 

Tutoriais de ajuda ao 

programador 

Pequena comunidade 

Serviços e cursos ao 

programador 

Pequena 

comunidade 

 

Temas Grande quantidade 

de temas disponíveis 

inclusive para 

plataformas de 

content management 

system (CMS) como 

o Drupal e o 

Wordpress 

Pequena quantidade 

de temas disponíveis 

Pequena 

quantidade de 

temas disponíveis 

Compatibilidade Compatível com 

qualquer navegador 

Não suporta Internet 

Explorer 8 e 

anteriores 

Não suporta a 

partir do Internet 

Explorer 10 

Tabela 4: Tabela comparativa entre as frameworks Bootstrap, Foundation e Materialize 
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No caso das frameworks de Javascript, como é referido em [35], são códigos 

desenvolvidos em Javascript que fornecem várias application programming interfaces 

(APIs) para os programadores, de forma a melhorar a produtividade e a manutenção de 

sítios na web. Geralmente, as frameworks de Javascript são carregadas no cabeçalho do 

HTML com o objetivo de os scripts a seguir, possam utilizar as suas APIs. Embora 

existem pequenas diferenças entre cada framework, ambas permitem ajudar o 

programador na seleção e manipulação de document object model (DOM), na 

manipulação de eventos e fornecem objetos baseados numa classe estrutura. Para além 

disso, grande parte das frameworks são caracterizadas por utilizar o MVC como padrão 

de arquitetura e de reforçar a sua estrutura de forma a garantir um código Javascript 

escalável, reutilizável e sustentável [36].  

Durante este capítulo, é realizado o levantamento de frameworks Javascript 

emergentes, tal como acontece com as frameworks de HTML/CSS, com o objetivo de 

analisar cada uma das suas funcionalidades e características, bem como as vantagens e 

desvantagens para o programador, através da utilização de uma tabela comparativa. 

 

A) Angular 

O Angular é uma framework open-source de Javascript para a criação de um 

frontend rápido e dinâmico, desenvolvido pela Google em 2010. Esta framework permite 

que o programador desenvolva um sítio web com recurso a linguagem HTML e de 

seguida, estender a sua marcação para a criação de componentes dinâmicos [37]. De 

momento, encontra-se na versão 2.1 e apresenta alterações no seu padrão de arquitetura 

MVC que foi reformulado para um padrão de arquitetura MVW. Para além disso, o 

Angular apresenta outras melhorias significativas no desempenho e na possibilidade de 

escrever código em várias linguagens web tais como, Javascript ES5, Javascript ES6, 

Dart5 e por fim, em Typescript, no qual é desenvolvido esta framework, que compila todo 

o código para Javascript “normal”, de forma a tornar menos propenso a erros no tempo 

de execução [38]. 

Na Figura 10, pode-se visualizar a arquitetura de como funciona o Angular para o 

desenvolvimento de um sítio web. 

Figura 10: Arquitetura Angular. (Obtida de [32]) 



 

   18 
 

De acordo com a Figura 10, pode-se observar que existem 8 principais elementos 

de desenvolvimento de um sítio web em Angular [39]: 

• Módulos: composto por blocos de código com um determinado objetivo no qual, 

um conjunto desses módulos compõe todo o sítio web. Cada módulo é responsável 

por apresentar para o sítio web algum código específico como por exemplo, uma 

classe, uma função ou uma constante; 

 

• Componentes: recurso utilizado para criar uma classe, responsável por controlar 

e manter o estado de uma view;       

     

• Templates: view de um determinado componente, utilizado para obter um código 

HTML juntamente com algumas marcações extras do Angular que, após serem 

processadas, são apresentadas no sítio web;  

 

• Metadados: indica ao Angular como processar uma classe, de forma a realizar o 

mapeamento entre o componente e o template;     

  

• Ligação de dados: mantém a sincronização entre os dados do ecrã com os dados 

do componente. De momento, existem três tipos de ligações de dados:  

o Interpolação: apresenta na página web, os dados do atributo contido nas 

dupla chavetas; 

o Ligação de propriedade: associa um valor para uma variável visível no 

escopo do Angular; 

o Ligação de evento: adiciona uma ação a um elemento. 

 

• Diretivas: instruções armazenadas em metadados, pelo facto dos templates no 

Angular serem dinâmicos. O componente criado é um tipo de diretiva, onde 

existem outros dois tipos de diretivas: 

o Diretiva estrutural: repetição sobre um objeto e apresentação ou não na 

página web, respetivamente (por exemplo, *ngFor e *ngIf); 

o Diretiva de atributo: modifica o comportamento de um elemento, como a 

gestão do seu valor (por exemplo, ngModel). 

 

• Serviços: classe, função ou valor que pode ser utilizado por outro componente; 

          

• Injeção de dependência: mecanismo que passa um objeto como dependência em 

diferentes componentes em todo o sítio web, responsável por criar uma nova 

instância da classe juntamente com as suas dependências necessárias que de 

seguida, é estimulada na estrutura e pode ser utilizada em qualquer lugar. 

 

B) Ember 

O Ember é uma framework open-source de Javascript para o desenvolvimento de 

sítios web de grande dimensão, desenvolvido por Yehuda Katzem em finais de 2011. 

Atualmente, o Ember encontra-se na versão 2.10 e é baseado no padrão de arquitetura 
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MVC, no qual as rotas são utilizadas como model, os templates como view e o controller 

manipula os dados do model [40]. 

Na Figura 11, pode-se visualizar a arquitetura de como funciona o Ember no 

desenvolvimento de um sítio web. 

De acordo com a Figura 11, pode-se observar que existem 4 principais elementos 

de desenvolvimento de um sítio web em Ember [41]: 

• Rotas e manipuladores de rotas: determina o estado atual de um sítio web através 

do uniform resource locator (URL) que poderá ser configurado de diversas 

formas. De seguida, a rota do Ember mapeia o URL para um manipulador de rota 

que tem como função, o processamento e o carregamento do modelo que se 

encontra disponível no template. 

 

• Templates: organizam o layout do HTML no sítio web; 

 

• Modelos: representam o estado persistente de informações para um servidor web, 

embora possam ser configurados para guardar em qualquer lugar como por 

exemplo, no armazenamento local do navegador;     

   

• Componentes: controlam o comportamento da interface do utilizador que consiste 

num modelo escrito em Handlebars (processador de template que gera de forma 

dinâmica, uma página HTML) e num arquivo escrito em Javascript que define o 

comportamento do componente. 

 

Figura 11: Arquitetura Ember. (Obtida de [34]) 
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C) Express 

 O Express é uma framework open-source para o desenvolvimento de aplicações 

web, tendo como recurso o NodeJS, criado em 2012 por TJ Holowaychuk. Atualmente, o 

Express encontra-se na versão 4 e permite auxiliar na organização de aplicações web no 

lado do servidor. Esta framework permite ocultar o funcionamento interno do NodeJS, 

permitindo explorar melhor o código da aplicação web e obter um rápido funcionamento 

da mesma [42]. Para além disso, fornece os seguintes mecanismos [43]:  

• Configuração de middlewares para responder a solicitações hypertext transfer 

protocol (HTTP); 

• Definição de uma tabela de roteamento, normalmente utilizada para execução de 

tarefas com base no método HTTP e URL; 

• Processamento de páginas HTML dinâmicas, com base na passagem de 

argumentos para os templates; 

• Definição de configurações comuns da aplicação web, como a porta utilizada para 

conexão, a localização dos templates para processamento da resposta, entre 

outros. 

 

2.6.4. Análise Comparativa das Frameworks Javascript 

 

Na comparação das três frameworks, pode-se observar que ambas apresentam 

caraterísticas importantes a ter em conta por parte do programador. Enquanto o Angular 

é apresentado com a versão 2.1.0, utiliza o MVW como padrão de arquitetura e dispõe do 

uso de templates no desenvolvimento de sítios web, o Ember é apresentado com a versão 

2.10, utiliza o MVC como padrão de arquitetura e dispõe do uso de templates no 

desenvolvimento de sítios web, com o auxílio de Handlebars. Já o Express é apresentado 

com a versão 4.16.0, utiliza o MVC como padrão de arquitetura e dispõe do uso de 

templates no desenvolvimento de sítios web. Na Tabela 5, é realizada uma comparação 

entre as três frameworks em função das caraterísticas apresentadas. 

    

 Angular Ember Express 

Versão 2.1.0 2.10 4.16.0 

Open-Source ✓ ✓ ✓ 

Comunidade Grande 

Comunidade 

Pequena 

Comunidade 

Pequena 

Comunidade 

Tamanho com 

dependências 

requeridas 

~53Kb ~136Kb (jQuery + 

Handlebars) 

~190Kb 

Padrão 

Arquitetura 

MVW MVC MVC 

Data/CRUD X ✓ ✓ 

Ligação de dados Ligação 2 sentidos Ligação 2 sentidos 

(com Handlebars) 

Middlewares 
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Injeção de 

dependência 
✓ ✓ X 

Templates ✓ ✓ (com Handlebars)  ✓ 

Definição de 

componentes 
✓  ✓ X 

Roteamento ✓ ✓ ✓ 

Validação ✓ X ✓ 

Linguagens JS JS ES5, JS ES6, 

Typescript, Dart 
JS JS 

Tabela 5: Tabela comparativa entre as frameworks Angular, Ember e Express 
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3. Caso de Estudo: Sistema de Informação Web para a Gestão 

de um Laboratório de Investigação      

     
Após o levantamento e análise de diversas frameworks HTML/CSS e Javascript, 

para este capítulo será apresentado um caso de estudo que consiste no desenvolvimento 

de uma aplicação web para a gestão de um laboratório de investigação.   

  

3.1. Requisitos Funcionais 

            

 Inicialmente, para um estudo comparativo das frameworks abordadas no capítulo 

anterior, foi desenvolvido um caso de estudo que consiste no desenvolvimento de uma 

aplicação web no âmbito do Laboratório de Tecnologia Aplicada ao Sector Agroflorestal 

da Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro, responsável pela gestão de um 

conjunto de recursos de investigação tais como, materiais, artigos científicos, projetos, 

entre outros. Um conjunto de requisitos foram identificados para o desenvolvimento do 

sistema, que deve permitir: 

• a consulta de notícias e outras informações inerentes ao laboratório, 

nomeadamente, equipas e contatos; 

• a consulta de artigos científicos relacionados com a investigação, com 

possibilidade de filtrar por nome, autores e conferência onde foi apresentado; 

• visualização detalhada de artigo; 

• a consulta de projetos no âmbito do laboratório, com possibilidade de filtrar por 

estado do projeto (em curso ou finalizado); 

• aceder à vista detalhada de um projeto; 

• a consulta de inventário, com possibilidade de filtrar por nome, descrição e preço; 

• visualização detalhada de elemento de equipa.     

  

3.2. Requisitos Não Funcionais 

 

Após a definição dos requisitos funcionais do sistema, foi necessário elaborar um 

conjunto de requisitos não funcionais que dizem respeito ao modo como as 

funcionalidades do sistema serão entregues ao utilizador. Este conjunto de requisitos não 

funcionais foram identificados para o desenvolvimento do sistema, que deve permitir, 

essencialmente: 

• a implementação em cada uma das frameworks selecionadas para este 

estudo; 

• ajustar a todos os ecrãs e se encontrar otimizado para funcionar nos 

principais navegadores; 

• a apresentação do conteúdo num formato single-page application (SPA), 

pois são constituídas por uma única página web que são geradas 

dinamicamente e onde é possível navegar, em grande parte das vezes em 
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forma de slide, para uma determinada secção do conteúdo, com o objetivo 

de melhorar a experiência do utilizador na aplicação web. 

 

3.3. Especificação do Sítio Web        

  

 Após a definição dos requisitos funcionais e não funcionais, foi necessário 

proceder à especificação do sítio web. Esta especificação é feita através do 

desenvolvimento de um diagrama de caso de uso, um diagrama entidade-relacionamento 

e por fim, as etapas para o desenvolvimento do layout de SPA. 

    

3.3.1. Caso de Uso 

       

Após a definição dos requisitos não funcionais do caso de estudo, procedeu-se ao 

desenvolvimento de um diagrama de caso de uso que documenta o funcionamento do 

sítio web do ponto de vista do utilizador. Para este caso de estudo, como a complexidade 

do sítio web em termos de backoffice não é fator preponderante, decidiu-se apenas pela 

criação de um tipo de utilizador (visitante), responsável pela realização das tarefas 

registadas na Figura 12. 

 

Figura 12: Caso de uso referente ao conjunto de tarefas que um visitante pode desempenhar no sítio web do 
Laboratório de Tecnologia Aplicada ao Sector Agroflorestal, de acordo com os requisitos definidos 
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 Através da Figura 12, é possível observar um conjunto de ações executadas pelo 

sistema, tendo como base o conjunto de requisitos funcionais referidos na subseção 3.1, 

no qual o visitante pode interagir com o sistema. 

 

3.3.2. Entidade-Relacionamento (E-R) 

 

 Após a definição do caso de uso na subsecção anterior, foi alinhado um diagrama 

entidade-relacionamento (Figura 13) que ilustra como os dados inerentes ao sítio web a 

ser desenvolvido, se relacionam entre si, tendo em conta a especificação realizada 

anteriormente.           

             

Através da Figura 13, é possível observar as relações entre as seguintes entidades, 

explicadas da seguinte forma: 

• Um investigador desenvolve vários projetos de igual forma que, um 

projeto é desenvolvido por vários investigadores.  

• Um projeto contém vários artigos científicos assim como, um artigo 

científico é contido num e num só projeto; 

• Um projeto associa vários produtos de inventário do mesmo modo que, 

um produto de inventário é associado a vários projetos;  

• Num projeto apresentam várias notícias da mesma forma que, uma notícia 

é apresentada num e num só projeto.  

Importante ter em conta que a entidade “ArtigoCientífico” não tem associado uma 

entidade “Investigador”, dado que a tabela correspondente à primeira entidade referida – 

“ArtigoCientífico” – aloja publicações que podem não ser da equipa, apenas estão 

enquadradas com o projeto. Além disso, com o intuito de eliminar as repetições n para n, 

foram criadas duas entidades chamadas de “ProjetoInvestigador” e “LinhaInventário” 

para esse efeito. 

 

Figura 13: Diagrama E-R referente ao relacionamento entre as entidades existentes no sítio web do Laboratório de 
Tecnologia Aplicada ao Sector Agroflorestal 



 

   25 
 

3.3.3. Layout de SPA  

       

Antes de proceder ao desenvolvimento do layout do sítio web, foi necessário 

realizar uma pesquisa de outros sítios web existentes relacionados com a mesma temática 

do caso estudo, com o principal intuito de desenvolver conceitos e ideias para o 

desenvolvimento do mesmo, ao nível da navegação, links, grafismo, funcionalidade, 

apresentação, cores e tipografias. 

O primeiro exemplo encontra-se representado na Figura 14, correspondente ao 

sítio web da SERQ (Centro de Inovação e Competências da Floresta) que é uma entidade 

responsável por promover a competitividade e o desenvolvimento de novos produtos e 

soluções no setor agroflorestal [44].  

Relativamente ao sítio web descrito na Figura 14, pessoalmente, o que me chama 

mais à atenção é o modo como é apresentado o sítio web, de forma simples e coerente, 

tornando fácil a sua navegação. No que toca à tipografia, é bastante simples, tornando 

mais fácil a sua leitura assim como, contém pouca informação ou pelo menos o essencial, 

tornando menos entediante a sua visualização. Além disso, é um sítio web esteticamente 

agradável, não pondo em causa, a visibilidade da informação inserida. 

Outro exemplo pode-se observar na Figura 15, correspondente ao sítio web do 

BLC3 (Campus de Tecnologia e Inovação) que é uma associação responsável por 

desenvolver atividades de investigação, intensificação tecnológica, incubação a empresas 

e apoio económico a regiões interiores e rurais [45]. 

 

 

Figura 14: Sítio web referente ao Centro de Inovação e Competências da Floresta 
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Relativamente ao sítio web descrito na Figura 15, pessoalmente, o que me chama 

mais à atenção é o seu grafismo, pois possibilita uma melhor compreensão de todo o sítio 

web. No que toca à tipografia, é bastante simples e coerente e contém o essencial da 

informação, tal como no exemplo anterior. Além disso, o sítio web possui uma navegação 

fácil e dinâmica, criando uma maior interação com o utilizador. 

Após a pesquisa de outros sítios web existentes, procedeu-se à hierarquização da 

informação de forma simples e estruturada, representado no mapa de navegação da Figura 

16, tendo em conta a especificação do diagrama de caso de uso definido na subseção 

3.3.1: 

A apresentação do sítio web começa na secção “Menu Principal”, no qual optou-

se, essencialmente, pela apresentação de notícias onde consta a imagem de fundo com o 

respetivo título e breve descrição da notícia, na qual deverão gerar, automaticamente, em 

forma de slider, cada uma das notícias após um determinado tempo, permitindo a 

animação de conteúdo na apresentação da página. Na mesma secção, decidiu-se também 

pela apresentação de uma barra de navegação fixa ao longo de toda a página web, 

constituída pelo logótipo do laboratório e as ligações para os diferentes sectores da página 

que deverão, através de clique do rato, realizar scroll automático até ao sector respetivo, 

Figura 15: Sítio web referente ao Campus de Tecnologia e Inovação 

Figura 16: Mapa de navegação para o desenvolvimento do layout do sítio web referente ao caso de estudo 
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facilitando a tarefa ao utilizador. Na realização de scroll na página, decidiu-se por animar 

a barra de navegação, alterando a sua cor e, caso volte ao menu principal, deverá retornar 

ao seu estado por defeito, criando uma maior interatividade com o utilizador ao longo da 

página. 

Em relação à secção “Sobre Nós”, optou-se pela apresentação de texto a 

especificar a história do laboratório e o trabalho desenvolvido pelo mesmo, com o recurso 

a ícones ilustrativos seguidos de uma breve descrição, de forma a informação tornar 

menos exaustiva para o utilizador. 

Na secção “Artigos Científicos”, decidiu-se integrar uma listagem de artigos, na 

qual cada artigo é apresentado pelo título, autores, conferência onde foi apresentado e 

imagem. Através de clique do rato no título ou na imagem do artigo, deverá apresentar 

informação adicional do mesmo, como o resumo e a possibilidade de consultar o próprio 

artigo, através do aparecimento de uma janela na própria página, mantendo o formato 

SPA. Para além disso, foi optado por apresentar uma barra no início da secção, com a 

finalidade de pesquisa de artigos por dados como o nome, autor e conferência, facilitando 

a procura de artigo ao utilizador. 

Em relação à secção “Projetos”, tomou-se a opção técnica de apresentar uma 

listagem de nomes dos projetos, escondendo as informações relativas ao resumo e aos 

seus artigos relacionados, que podem ser consultados através de clique, evitando a longa 

quantidade de informação de todos os projetos na página. Nesta mesma secção, decidiu-

se também, por apresentar botões, no início da secção, que permitem filtrar os projetos 

por categoria no caso de eles se encontrarem finalizados ou em curso, facilitando a 

procura e a separação de cada um dos projetos.  

Na secção “Inventário”, decidiu-se implementar uma estrutura similar à da secção 

de “Artigos Científicos”, visto que apresentam os mesmos objetivos ao longo da página. 

Nesta secção é apresentada uma listagem de produtos, no qual cada produto é apresentado 

pelo nome, descrição, preço, unidades disponíveis e imagem do produto. Além disso, 

decidiu-se apresentar uma barra, no início da secção, com a finalidade de pesquisa de 

produtos por dados como o nome, descrição, preço e unidades disponíveis, facilitando a 

procura de produto ao utilizador. 

Em relação à secção “Equipa”, optou-se por apresentar informações relativas aos 

elementos associados ao laboratório, através de imagens (em formato redondo) dos 

mesmos. Ao passar o cursor do rato sobre cada uma das imagens, esta irá cobrir um filtro 

de fundo, no qual irá apresentar o nome do associado e o seu cargo no laboratório, 

permitindo criar uma maior interação com o utilizador. Através de clique no rato, 

apresenta outras informações adicionais relativas ao elemento da equipa com o 

aparecimento de uma janela na própria página. 

Por fim, na secção “Contactos”, decidiu-se por apresentar informações de contacto 

e de morada do laboratório, através do uso de ícones ilustrativos e do Google Maps, 

evitando a utilização de algum texto desnecessário, permitindo a criação de algum 

grafismo na página. Além disso, foi optado também por apresentar alguns parceiros do 

laboratório no fundo do canto direito da página web, de forma a servir de rodapé. 
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 Depois de definido o mapa de navegação, foi necessário decidir algumas 

componentes gráficas, no que diz respeito à tipografia e cores do sítio web. No que toca 

à tipografia, optou-se por utilizar o tipo de letra “Roboto” ao longo de todo o conteúdo 

do sítio web, pois considero, pessoalmente, que é um tipo de letra que permite uma fácil 

leitura ao utilizador em qualquer dispositivo utilizado. Em relação a cores, optou-se por 

utilizar as referidas na Figura 17, no qual a primeira cor foi escolhida pelo facto de 

simbolizar os movimentos ecológicos e de preservação do meio ambiente e por isso, foi 

utilizada como fundo para ícones, assim como títulos de texto. As restantes cores, foram 

escolhidas por estas serem cores mais neutras, sendo preenchidas de forma alternada para 

fundos de secção e conteúdo do texto. 

 

 

 

 

 

 

 

Após a especificação do layout do sítio web, foi desenvolvido o mockup, 

representado na Figura 18, com o objetivo de propor um layout comum para as SPA a 

implementar em cada uma das frameworks selecionadas para o efeito, tendo em conta a 

especificação do diagrama de caso de uso definido na subseção 3.3.1. Importante notar 

que o mockup desenvolvido é um protótipo do sítio web e por isso, todo o conteúdo 

inserido é puramente fictício. 

Figura 17: Cores selecionadas para o desenvolvimento do layout do sítio 
web referente ao caso de estudo 
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Apresentados os requisitos e especificações do sistema, o próximo capítulo irá 

abordar a implementação da plataforma no âmbito do Laboratório de Tecnologia 

Aplicada ao Sector Agroflorestal, com recurso às frameworks escolhidas, documentando 

as principais nuances inerentes ao desenvolvimento. 

   

  

Figura 18: Mockup final para o desenvolvimento do caso de estudo 
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4. Implementação de Frameworks de Frontend 
 

Após a análise e apresentação do caso de estudo, para este capítulo será abordada 

a implementação de frameworks de frontend ao longo da aplicação web.   

  

4.1. Seleção das Frameworks 

       

 Com o estudo das caraterísticas de cada uma das frameworks de frontend no 

capítulo 2, optou-se por selecionar quatro dessas frameworks (duas HTML/CSS e duas 

Javascript), com o intuito de obter uma melhor comparação entre os pares selecionados. 

Por isso, a escolha recaiu para o Bootstrap e o Foundation no conjunto dedicado às 

frameworks de HTML/CSS, pois estas apresentam uma grande popularidade entre os 

programadores web no desenvolvimento de sítios web responsivos, tal como é 

comprovado em [46]. No que toca ao conjunto dedicado às frameworks de Javascript, a 

escolha recaiu para o Angular e o Ember, pelo facto de também apresentarem uma grande 

popularidade entre os programadores web no desenvolvimento de sítios web interativos, 

tal como é comprovado em [47], por apresentarem padrões de arquitetura distintas e por 

serem utilizadas para diferentes fins (SPA’s e aplicações web mais complexas, 

respetivamente).          

     

4.2. Ambiente Servidor 

            

 Para a implementação das frameworks de frontend no desenvolvimento do sítio 

web, foi necessário optar, em primeiro lugar, por um ambiente de desenvolvimento que 

permita o processamento de informações do lado do servidor, responsáveis por processar 

esses pedidos vindos do lado do cliente, devolvendo as devidas respostas. Com esse 

propósito, a escolha recaiu para um ambiente de desenvolvimento, como o WampServer, 

para o desenvolvimento das frameworks HTML/CSS em estudo, pois as frameworks 

Javascript contêm o seu próprio servidor remoto. O WampServer integra Apache, o 

MySQL e o PHP, permitindo o funcionamento de um servidor completo, tornando o sítio 

web mais rápido e dinâmico durante os testes de desenvolvimento. 

    

4.3. Frameworks HTML/CSS 

  

4.3.1. Bootstrap         

          

 Para o desenvolvimento de um sítio web em Bootstrap decidiu-se, em primeiro 

lugar, pela utilização de ficheiros que contêm todas as ferramentas necessárias para o seu 

desenvolvimento (disponíveis para download no seu sítio web oficial [20]), como também 

de um servidor que permita realizar testes ao resultado final do sítio web que, neste caso, 

optou-se pelo uso do Wampserver. Com a utilização destas ferramentas, encontram-se 

reunidas as condições para o desenvolvimento de um sítio web com o auxílio desta 
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framework, tendo por base a especificação do layout de SPA, apresentada na subseção 

3.3.3. 

A listagem de notícias na secção “Menu Principal”, foi desenvolvida com base na 

classe carousel para a implementação de um slider, constituída pela classe carousel-

indicators que aponta a posição de cada slide de notícia que é especificado através da 

classe carousel-inner. Cada slide é representado por uma classe carousel-item que, 

quando este se encontra ativo, é apresentado na página. Além disso, na mesma secção, 

optou-se por desenvolver uma barra de navegação, com a utilização da classe navbar, 

permitindo a criação de uma barra de navegação fixa e situada no topo da página com a 

adição da classe fixed-top, podendo apresentar um menu alternativo e responsivo, caso o 

ecrã seja de médias dimensões, através da adição da classe navbar-toggleable-md. A 

classe navbar é constituída, essencialmente, por uma classe navbar-brand, permitindo a 

adição do logótipo localizado no canto esquerdo da página e também por uma classe 

navbar-nav permitindo listar todas as ligações localizadas no canto direito da página, no 

qual cada ligação é responsável por encaminhar, através de scroll automático para o sector 

selecionado, com o recurso à biblioteca JQuery. Com o recurso à mesma foi, ainda, 

possível a alteração da cor de fundo da barra de navegação, na realização do scroll e o 

retorno à sua cor original, quando o scroll volta ao seu estado por defeito. 

Ao longo dos restantes setores, foi desenvolvido um sistema de grelhas fixo, com 

o propósito de não ocupar todo o ecrã da página web, através do uso da classe container, 

há exceção do iframe com a localização precisa, via Google Maps, do laboratório na 

secção “Contactos” no qual é utilizado a classe container-fluid. 

A consulta de informações e de contactos do laboratório nas secções “Sobre Nós” 

e “Contactos”, respetivamente, foram desenvolvidas através do uso da classe col-lg-4, 

que permitem a criação de colunas para grandes ecrãs, de tamanho igual a quatro, de 

modo a perfazer o total de doze, exigidas pelo sistema de grelhas. Importante relembrar 

que na criação de colunas, devem ser precedidas da criação da classe linha (row). 

A listagem de artigos e de produtos nas secções “Artigos Científicos” e 

“Inventário”, foram desenvolvidas através da implementação de duas colunas de 

tamanhos distintos: o texto é apresentado na coluna maior, através do uso da classe col-

lg-8 com a adição da classe offset-lg-1, permitindo a criação de uma coluna de tamanho 

de espaçamento igual a um; já na coluna mais pequena, é apresentado o restante tamanho 

da coluna no qual é ocupado pela imagem alusiva à primeira página do artigo ou produto 

através do uso de classe col-lg-3. Para a pesquisa de artigos ou produtos nas duas secções, 

é criado um input que, através do uso da biblioteca JQuery, permite desenvolver um filtro 

que, caso o utilizador realize pesquisa associada a um artigo ou produto, este retorna o 

resultado desejado. Caso o utilizador pesquise o artigo ou produto que não conste na base 

de dados, este não retorna qualquer resultado e caso a pesquisa seja vazia, retorna todos 

os resultados. 

A visualização do detalhe referente aos artigos e elementos da equipa nas secções 

“Artigos Científicos” (Figura 19) e “Equipa”, é feita por meio de uma janela modal. A 

associação entre os diferentes artigos ou elementos da equipa e o próprio modal, é feita 

através do mesmo id de elemento, tal como é referido no diagrama E-R na subseção 3.3.2. 

Para o aparecimento da janela modal é utilizado a classe modal fade, onde especifica o 
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tamanho da classe modal-lg. Em relação ao conteúdo, é utilizado a classe modal-content, 

no qual é possível criar linhas e colunas ao redor de toda a janela modal. 

 

 

Os projetos listados na secção “Projetos”, foram desenvolvidos através do uso de 

um accordion, que permite esconder e apresentar, de forma alternada, grande quantidade 

de conteúdo, onde o conteúdo inserido encontra-se relacionado à classe card, no qual é 

possível a visualização do nome de cada projeto através do uso da classe card-header 

que, caso ocorra o clique de rato, este colapsa retornando a classe card-block respetiva, 

responsável pela restante informação do projeto. Em relação ao filtro de projetos, foram 

desenvolvidos para servirem de categoria a cada um dos projetos que podem já ter sidos 

desenvolvidos ou ainda estão em fase de curso, através da associação do data-filter de 

cada um dos botões com o nome da classe de cada projeto correspondida que, com o 

recurso à biblioteca JQuery, através de clique do rato, estes retornam os seus resultados 

obtidos, escondendo os restantes. 

Por fim, a listagem de elementos de equipa na secção “Equipa”, foram 

desenvolvidas através da criação de quatro colunas iguais, no qual foram utilizadas as 

classes col-lg-3 (grandes ecrãs) e col-sm-6 (pequenos ecrãs), de forma a listar cada uma 

das imagens alusivas aos elementos associados ao laboratório através de um formato 

redondo, com a utilização da classe rounded-circle.       

 

4.3.2. Foundation         

          

Para o desenvolvimento de um sítio web em Foundation, tal como acontece em 

Bootstrap, optou-se pela utilização de ficheiros que contêm todas as ferramentas 

necessárias para o seu desenvolvimento (disponíveis para download no seu sítio web 

oficial [29]), como do uso de um servidor como o Wampserver. Com isto, encontram-se 

reunidas as ferramentas e as condições necessárias para o desenvolvimento de um sítio 

web com o recurso a esta framework. 

Figura 19: Visualização do detalhe do artigo em Bootstrap 
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A listagem de notícias, localizada na secção “Menu Principal”, foi desenvolvida 

através da utilização da classe orbit para a implementação de um slider, constituída 

essencialmente pela classe orbit-bullets para apontar a posição de cada slide de notícia, 

especificado através do uso da classe orbit-container. Cada slide é apresentado na página, 

sempre que este se encontre ativo, através do uso da classe orbit-slide. Ainda, na mesma 

secção, foi desenvolvida, com a utilização da classe sticky, uma barra de navegação fixa 

e situada no topo da página com a adição da expressão data-sticky, com o intuito de 

apresentar um menu alternativo e responsivo para ecrãs de médias dimensões, com a 

utilização da classe stacked-for-medium. A classe sticky da barra de navegação é 

constituída, principalmente, por um logótipo localizado no canto esquerdo da página e 

pela listagem de todas as ligações localizadas no canto direito da página, através da 

utilização da classe top-bar-left e top-bar-right, respetivamente. Cada uma dessas 

ligações são responsáveis por encaminhar, através de scroll automático, para o sector 

selecionado, com o recurso à biblioteca JQuery, tal como acontece em Bootstrap. 

Durante o desenvolvimento de cada secção da página web, optou-se pela 

apresentação do conteúdo de forma a não ocupar todo o ecrã da página web, através da 

utilização de um sistema de grelhas fixo, que permite o uso da classe linha (row), 

removendo a classe container (à exceção do iframe com a localização precisa, via Google 

Maps, do laboratório na secção “Contactos”, no qual é utilizado a classe expanded row). 

A consulta de informações e de contactos do laboratório nas secções “Sobre Nós” 

e na secção “Contactos”, respetivamente, optou-se pela representação de ícones 

juntamente com uma breve descrição, através da implementação de colunas de tamanho 

igual a 4 para grandes ecrãs, com o uso da classe large-4 columns, precedidas da criação 

da classe linha (row). 

As listagens de artigos e produtos nas secções “Artigos Científicos” e 

“Inventário”, foram desenvolvidas através da implementação de duas colunas que 

especificam o texto e a imagem alusiva ao artigo ou produto associado, através do uso da 

classe large-8 columns large-offset-1 e large-3 columns, respetivamente. Para a 

realização da pesquisa de artigos e produtos nas duas secções, optou-se pela criação de 

um input que permite o desenvolvimento de um filtro de pesquisa com o recurso à 

biblioteca JQuery, tal como acontece em Bootstrap. 

A visualização do detalhe referente aos artigos e elementos de equipa nas secções 

“Artigos Científicos” e “Equipa”, foram desenvolvidos através de uma janela modal, 

seguindo a mesma abordagem da implementação em Bootstrap, apresentada 

anteriormente. Para o aparecimento da janela modal é utilizado a classe reveal, 

juntamente com a classe large referente ao seu tamanho. Em relação ao seu conteúdo, 

não é necessário a criação de qualquer tipo de classe, há exceção da possibilidade de 

criação de linhas e colunas ao redor de toda a janela. 

A listagem de projetos na secção “Projetos”, foi desenvolvida através da utilização 

de um accordion, no qual se encontra relacionado a classe accordion-item, constituída 

pela classe accordion-title, responsável pela visualização do nome de cada projeto e pela 

classe accordion-content respetiva, responsável pela restante informação do projeto que, 

caso ocorra o clique de rato, este colapsa. Em relação ao filtro de projetos, foram 

desenvolvidos botões para servirem de categoria a cada um dos projetos existentes que, 



 

   34 
 

caso ocorra o clique do rato em cada um dos botões, estes retornam os seus resultados 

obtidos, através do recurso à biblioteca JQuery, tal como acontece em Bootstrap.  

A listagem de elementos de equipa na secção “Equipa”, foi desenvolvida através 

da criação de colunas de igual tamanho no qual, é utilizado a classe small-up-2 medium-

up-2 large-up-4 para alterar o número de colunas dentro da linha (por padrão, o número 

máximo de colunas é oito) e também é utilizado a classe column-block de forma a criar 

uma margem entre as colunas inferior à largura das calhas. 

 

4.4. Frameworks Javascript 

 

4.4.1. Angular 

 

 Para a elaboração do caso de estudo com o recurso a Angular, decidiu-se, em 

primeiro lugar, pela instalação de algumas funcionalidades essenciais para o seu 

desenvolvimento, entre os quais, o Node.js, incluído com o node package manager 

(npm), o typescript e por fim, o Angular CLI, que realiza ações na framework com o 

recurso à linha de comandos. Apesar do Angular gerar HTML e CSS no desenvolvimento 

de componentes responsivos, a instalação de uma framework HTML/CSS para este caso 

de estudo foi a mais indicada, com o intuito de permitir que o Angular utilize e 

compreenda o código proveniente dessa framework, tendo como vantagem um 

desenvolvimento rápido e eficaz por parte do programador web. A framework 

HTML/CSS selecionada para o desenvolvimento em Angular foi o Bootstrap, pois é uma 

framework que, pessoalmente, sinta mais familiarizado a trabalhar ao longo da minha 

experiência como programador web. Com a instalação destas ferramentas, encontram-se 

reunidas as condições para o desenvolvimento de um sítio web com o auxílio a esta 

framework. 

Todos os dados, referentes ao diagrama E-R desenvolvido na subsecção 3.3.2, 

foram criados e chamados através da criação de um serviço, responsável pela realização 

de uma determinada tarefa específica. Estes dados são apresentados no componente, 

através do uso de um ciclo for, de forma a listar todos os dados na página web, evitando 

a escrita de longas linhas de código por parte do programador. 

Na secção “Menu Principal”, optou-se por animar a barra de navegação através da 

alteração da cor de fundo na realização de scroll na página, através do desenvolvimento 

de uma função no respetivo componente que especifica uma condição definindo que se a 

atual posição na página, por parte do utilizador, for igual ou superior à posição máxima 

definida para o estado atual da barra de navegação, então altera a cor de fundo e, caso 

contrário, repõe ou mantém a sua cor original. Além disso, na mesma secção, optou-se 

por, através do evento de clique de rato ao carregar nas diferentes ligações da barra de 

navegação, estas permitem a realização de scroll até ao sector correspondente, através da 

instalação de um pacote da biblioteca do Angular (localizado no sítio web oficial do npm), 

chamado de ng2-scroll-to, que permite a realização dessa funcionalidade. 
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Para a pesquisa de artigos e produtos nas secções “Artigos Científicos” (Figura 

20) e “Inventário”, desenvolveu-se um filtro de pesquisa para os diferentes inputs, através 

da criação de pipes que permitem a criação de filtros customizados em que, 

posteriormente, a variável criada no pipe será vinculada no input, com o recurso ao 

ngModel, de forma a manter o model e a view sincronizados.    

  

Para o filtro de projetos na secção “Projetos”, desenvolveu-se um conjunto de 

botões, no qual cada um deles filtra uma determinada categoria do projeto. Neste caso, 

não foi necessário a criação de pipes, mas sim de uma função que filtra todos os projetos 

da categoria correspondente, ao clicar em cada um dos botões. Ainda, na mesma secção, 

para a visualização do detalhe dos projetos, foi necessário relacionar os dados referentes 

dos artigos aos projetos, de forma como é apresentado no diagrama E-R na subseção 

3.3.2, através do uso de uma chave estrangeira, que permita o relacionamento de distintas 

tabelas na base de dados, no qual foi necessária a criação de um serviço que permita 

chamar esses mesmos dados para um novo componente onde posteriormente, é criado 

uma função com o intuito de relacionar os artigos existentes a cada projeto. 

 

4.4.2. Ember 

 

 Para a elaboração do caso de estudo com o recurso a Ember, decidiu-se, em 

primeiro lugar, pela instalação de algumas funcionalidades essenciais para o seu 

desenvolvimento, entre os quais, o Node.js, incluído com o npm, e o Ember CLI que 

permite a realização de ações na framework com o recurso à linha de comandos. Além 

disso, optou-se pela instalação de uma framework HTML/CSS como o Bootstrap, pelos 

mesmos motivos indicados, anteriormente, em Angular. Com a instalação destas 

ferramentas, encontram-se reunidas as condições para o desenvolvimento de um sítio web 

com o auxílio a esta framework. 

Figura 20: Pesquisa de artigos em Angular 
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Em primeiro lugar, foi necessária a criação de várias rotas em que cada rota está 

associada a uma única secção, constituindo a página web em um formato SPA.  

Na secção “Menu Principal”, desenvolveu-se uma barra de navegação no qual as 

ligações são encaminhadas, através do evento de clique de rato, até ao sector 

correspondente, com recurso à instalação de um pacote da biblioteca do npm chamado de 

ember-cli-scroll-to, especializada neste tipo de interação. Além disso, cumpriu-se o 

requisito de animar a cor de fundo da barra de navegação na realização de scroll na página 

web que, caso o scroll esteja posicionado na origem, retorna à sua cor de fundo original. 

A biblioteca JQuery é integrada com o Ember para este efeito. 

Todos os dados, referentes ao diagrama E-R desenvolvido na subseção 3.3.2, 

foram criados e alojados através do Ember CLI Mirage (biblioteca HTTP), utilizado para 

testes de aceitação do Ember que permitem testar a interação do utilizador com a 

aplicação e o seu fluxo, no qual é necessária instalação através do Ember CLI, e a 

responsabilidade pela gestão desses mesmos dados é atribuída ao Ember Data. Depois 

dos dados serem criados, as rotas serão responsáveis por carregar o modelo com os dados 

para a página, através de uma função chamada model, que posteriormente serão chamados 

para o template, com o recurso à condição each, poupando o programador à escrita de 

código adicional.  

Para a pesquisa de artigos e produtos nas secções “Artigos Científicos” e 

“Inventário”, decidiu-se pelo desenvolvimento de um novo componente, para que o input 

filtre a lista de artigos e produtos, transmitindo esses mesmos dados para o template de 

rota das respetivas secções através da expressão {{yield}}. O input apresenta uma ação, 

em formato de função que, no caso de o utilizador inserir algo, deverá funcionar como 

um filtro para a pesquisa. De seguida, será necessário a criação de um controlador que 

contém ações e propriedades disponíveis para o template de secção, de forma a criar uma 

função responsável pela realização do filtro de artigos e de produtos através de seus 

atributos correspondentes. Assim, no ficheiro onde estão alojados os dados, permitiu-se 

que o utilizador realize pesquisa, retornando os dados correspondentes: em pesquisa vazia 

devolve todos enquanto que uma pesquisa com palavras-chave devolve resultados 

filtrados. 

Na secção “Projetos”, optou-se pelo desenvolvimento de um novo componente, 

para que cada botão filtre uma lista de projetos correspondente à sua categoria (Figura 

21), transmitindo os resultados para o template de rota das respetivas secções através da 

expressão {{yield}}, tal como acontece para os artigos.   
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Figura 21: Filtro de projetos em Ember 
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5. Diferenças entre as Frameworks de Frontend 
 

Após a implementação do caso de estudo nas diversas frameworks abordadas, para 

este capítulo serão abordadas as diferenças entre os pares das frameworks selecionadas 

para este caso de estudo, através da utilização de determinados parâmetros de avaliação. 

 

5.1. Parâmetros de Avaliação das Frameworks 

 

 Com a implementação do caso de estudo nas diversas frameworks abordadas, 

procedeu-se à realização de uma análise comparativa sobre a utilização dos pares 

associados ao HTML/CSS (Bootstrap e Foundation) e Javascript (Angular e Ember), com 

o intuito de perceber quais são as mais vantajosas para o programador web e como podem 

ser aperfeiçoadas. Os fatores a ter conta para este estudo são as seguintes:  

• A performance e otimização do sítio web, tendo em conta a velocidade e o tempo 

do carregamento da página;  

• A aparência da página web, desde o enquadramento do layout, dos seus elementos 

e da sua responsividade; 

• As funcionalidades das frameworks que compõem o desenvolvimento do sítio 

web; 

• A facilidade de uso, no qual informações dadas através de documentações de 

apoio e de outras comunidades pertencentes às frameworks, são importantes na 

forma de aprendizagem e resposta por parte do programador; 

• O tempo de desenvolvimento, no qual quanto menor for o tempo de 

desenvolvimento, melhor é o rendimento por parte do programador. 

 

5.2. Bootstrap vs Foundation 

    

Na implementação com frameworks HTML/CSS, foi possível observar que ambas 

apresentam um layout adaptado para todas as dimensões e todos os elementos encontram-

se bem estruturados ao longo da página web. Porém, o tamanho dos elementos 

desenvolvidos em Foundation é ligeiramente superior ao tamanho dos elementos 

desenvolvidos em Bootstrap. Isto deve-se ao facto do sistema de grelhas do Foundation 

ser predefinido com um tamanho superior ao sistema de grelhas do Bootstrap, tal como é 

apresentado na Figura 22. 
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No que toca às funcionalidades propostas em cada uma das frameworks, são 

bastante semelhantes entre si. No entanto, o Foundation fornece um maior conjunto de 

alternativas face ao Bootstrap como por exemplo, no uso do sistema de grelhas em bloco 

na secção “Equipas” no desenvolvimento do caso de estudo.   

Em relação à performance e otimização, tendo como fonte a WebPagetest, foi 

possível a comparação do caso de estudo desenvolvido em ambas as frameworks e testar 

o tempo de carregamento total da página web para cada uma delas, no qual observa-se os 

seguintes resultados na Figura 23.    

Figura 22: Layout da secção "Sobre Nós" em Bootstrap e Foundation 
respetivamente 

Figura 23: Gráfico referente ao tempo de carregamento total da página web em 
Bootstrap e em Foundation 
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Através da Figura 23, considera-se que o tempo de carregamento total da página 

web desenvolvida em Bootstrap é inferior ao tempo de carregamento total da página web 

desenvolvida em Foundation, sendo possível afirmar que o Bootstrap oferece uma melhor 

performance, no caso particular deste sítio web. 

No que toca à utilização de ambas as frameworks, encontra-se representado na 

Figura 24, os dias de desenvolvimento que cada framework despendeu na implementação 

do caso de estudo, no qual cada dia de desenvolvimento corresponde, em média, a quatro 

horas de trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os dados referentes na Figura 24, é possível observar que ambas 

as frameworks foram bastante acessíveis ao longo do desenvolvimento do caso de estudo 

visto que, a diferença entre elas não é estatisticamente significativa, apesar do 

conhecimento pessoal prévio em Bootstrap. 

Em suma, na minha opinião pessoal referente ao desenvolvimento deste caso de 

estudo, considero que ambas as frameworks de HTML/CSS são boas escolhas para o 

desenvolvimento de sítios web. No entanto, o Foundation apesar de oferecer um maior 

número de funcionalidades personalizáveis nas grelhas e em outros componentes, o 

Bootstrap apresenta-os de maneira pronta a serem utilizados, tal como oferece uma 

melhor performance em todo o sítio web. 

  

5.3. Angular vs Ember 

  
Na implementação com frameworks Javascript, foi possível observar diversos 

fatores ao longo do tempo. Um dos fatores foi a interação do layout do sítio web com o 

Bootstrap em ambas as frameworks, o que significa que ambas permitem a integração de 

sistemas externos de modo a auxiliar o seu desenvolvimento, visto que, para este caso de 

estudo, apenas foi necessário a criação de interação e funcionalidades nos elementos do 

sítio web.        

0 2 4 6 8 10 12

Bootstrap

Foundation

Bootstrap Foundation

Figura 24: Gráfico referente ao tempo de desenvolvimento do caso de estudo em 
Bootstrap e Foundation 
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No que toca às funcionalidades, o Ember, é responsável pela utilização dos seus 

componentes próprios do paradigma (MVC) e outros elementos gerados pela framework, 

no qual cada componente possui métodos próprios, respeitando o isolamento e a coesão 

dos mesmos, tornando a framework mais estrutural e organizada, enquanto o Angular é 

uma framework que possui uma maior flexibilidade de decisão, por parte do programador, 

em relação aos seus componentes e métodos no desenvolvimento do caso de estudo. 

Em relação à performance e otimização, tendo como fonte a WebPagetest, foi 

possível a comparação do caso de estudo desenvolvido com as duas frameworks, através 

do tempo de carregamento total da página web, no qual observa-se os seguintes resultados 

na Figura 25. 

 

Através dos dados referentes na Figura 25, considera-se que o tempo de 

carregamento total da página web desenvolvida em Angular é inferior ao tempo de 

carregamento total da página web desenvolvida em Ember, possivelmente devido ao 

maior número de elementos provenientes desta última. 

No que toca à utilização de ambas as frameworks, encontra-se representado na 

Figura 26, os dias de desenvolvimento que cada framework despendeu na implementação 

do caso de estudo, no qual cada dia de desenvolvimento corresponde, em média, a quatro 

horas de trabalho, tal como as frameworks HTML/CSS. 

Figura 25: Gráfico referente ao tempo de carregamento total da página web em 
Angular e em Ember 
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Através dos dados referentes da Figura 26, é possível observar que o Angular 

demonstra ser uma framework acessível na sua utilização e aprendizagem, através do 

apoio da grande comunidade que possui e da documentação que fornece de forma bastante 

esclarecedora, causando um tempo de desenvolvimento considerado razoável. Pelo 

contrário, o Ember demonstra ao longo do desenvolvimento do caso de estudo, ser uma 

framework um pouco difícil de compreender na utilização de alguns elementos e métodos, 

o que terá como consequência, um tempo de desenvolvimento considerado maior. Para 

além disso, a documentação de apoio à framework torna-se confusa e pouco esclarecedora 

e a comunidade existente apoia-se em menor número face ao Angular. 

Em suma, na minha opinião pessoal referente ao desenvolvimento deste caso de 

estudo, considero que ambas as frameworks são boas escolhas para o desenvolvimento de 

sítios web. No entanto, o Angular é uma melhor opção para o programador face ao Ember, 

pelo facto de apresentar uma melhor facilidade de utilização e um tempo de 

desenvolvimento de sítios web menor. Por outro lado, o programador que obtenha um 

melhor domínio na utilização do Ember, poderá conseguir obter melhor performance no 

desenvolvimento de sítios web mais complexos, pelo número de métodos e elementos que 

possui. 
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Angular Ember

Figura 26: Gráfico referente ao tempo de desenvolvimento do caso de estudo em 
Angular e Ember 
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6. Conclusões e Trabalho Futuro 

O objetivo principal deste projeto consistiu no estudo comparativo de várias 

frameworks de frontend, objetivo esse atingido através do desenvolvimento de sítios web 

com a utilização das diferentes frameworks selecionadas para este estudo.  

           

 Numa fase inicial, foi necessário realizar um estudo sobre alguns conceitos 

associados às frameworks de frontend, o que permitiu criar uma contextualização de 

como elas surgiram e qual o seu funcionamento. Na fase seguinte, foi necessário recorrer 

a um levantamento de frameworks de frontend emergentes, quer HTML/CSS como 

Javascript, com o intuito de estudar cada uma das suas principais caraterísticas, 

funcionalidades e vantagens e desvantagens para o programador, através de uma análise 

comparativa entre cada um dos seguintes conjuntos. Em relação à parte prática, 

comparou-se quatro frameworks selecionadas para este estudo (duas HTML/CSS e duas 

Javascript), através do desenvolvimento de um projeto web no âmbito do Laboratório de 

Tecnologia Aplicada ao Sector Agroflorestal, que consiste na gestão de recursos de 

investigação, como artigos científicos, projetos e produtos de inventário no qual, a 

realização de uma análise dos diferentes requisitos, diagrama de caso de uso e diagrama 

E-R, foram fundamentais para uma melhor compreensão do funcionamento do sítio web 

desenvolvido. Tendo por base a especificação do layout SPA, recorreu-se à 

implementação das frameworks selecionadas para este estudo na aplicação web, com o 

objetivo de comparar cada um dos pares das framework selecionadas, tal como permitiu 

compreender as vantagens e desvantagens para o programador web e como podem ser 

aperfeiçoadas. 

Através deste documento, podemos concluir que o HTML e o CSS são 

responsáveis pela apresentação do conteúdo do sítio web que pode ser responsiva para os 

vários dispositivos e ecrãs, apesar de requerer sempre desenvolvimento à medida, através 

do uso da grelha fluída, das imagens flexíveis e das media queries que, juntamente com 

Javascript, permitem adicionar funcionalidades interativas no sítio web, de forma a criar 

maior interação com o utilizador. Em alternativa, existem tecnologias como as 

frameworks que permitem dinamizar todo este processo e são consideradas uma mais-

valia para os programadores de frontend, permitindo-lhes uma melhor economização de 

tempo e facilidade de utilização no desenvolvimento de sítios web responsivos e 

interativos. Para a seleção de uma “boa” framework de frontend, para além das suas 

principais caraterísticas e funcionalidades, é necessário ter em conta, parâmetros como a 

performance e otimização, a facilidade de utilização, o tempo de desenvolvimento, entre 

outros, pois estes permitem ajudar na obtenção de uma melhor resposta face ao que é 

exigido pelo cliente. Apesar da utilização destes mesmos parâmetros ao longo deste 

estudo, a escolha das frameworks irá recair sempre na forma como o programador web se 

adapta e simpatiza com determinada framework, que também irá depender do tipo de 

projeto a ser desenvolvido. 

Os resultados obtidos acerca da implementação das frameworks na aplicação web 

referente ao caso de estudo, permitem concluir que existem vantagens e desvantagens na 

utilização de cada framework, quer HTML/CSS como em Javascript, no desenvolvimento 

da aplicação web. Em relação à utilização das frameworks HTML/CSS – Bootstrap e 
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Foundation –, é possível o desenvolvimento de um sítio web responsivo, bem como 

interativo para o utilizador, com o recurso à biblioteca JQuery, simplificando a 

manipulação de objetos DOM. Sobre a escolha das frameworks HTML/CSS em estudo, 

apesar de ambas possuírem bastantes semelhanças entre si, no tempo de desenvolvimento 

e na facilidade de utilização, a escolha em Bootstrap é recomendada para programadores 

que queiram obter uma melhor performance do sítio web, enquanto o Foundation é 

recomendado para programadores que requerem de um maior número de funcionalidades 

personalizáveis – componentes, grelhas e plugins – para os seus projetos. Já com as 

frameworks de Javascript – Angular e Ember –, é possível tornar o desenvolvimento de 

um sítio web interativo para o utilizador, com a possibilidade de complementar com 

frameworks HTML/CSS, como o Bootstrap, tendo como vantagem a possibilidade de 

aproveitamento de todas as suas funcionalidades para a criação de componentes 

responsivos de forma rápida e eficaz para o programador. Sobre a escolha das frameworks 

Javascript em estudo, é recomendada a utilização de Angular para programadores que 

necessitem de uma melhor facilidade de utilização, menor tempo de desenvolvimento e 

uma melhor performance do sítio web, enquanto o Ember é recomendado para 

programadores que optam pelo desenvolvimento de aplicações web mais complexas e que 

possuem disponibilidade para aprofundar melhor todo o seu grande número de 

funcionalidades. 

Apesar de chegar ao foco pretendido para este projeto, este estudo pode ser 

estendido a outras frameworks de HTML/CSS e Javascript de relevo tais como, Material 

UI, Pure, Skeleton, Vue, Meteor, entre outras. 
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