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Resumo 

 

Em reposta ao desafio proposto pelos fundadores da Connective To The World, empresa 

em que atualmente trabalho, para criação de uma plataforma que permitisse criar um meio de 

comunicação entre alunos e profissionais da indústria de hotelaria, proporcionou-se a abertura 

de um estudo focado no desenvolvimento de uma aplicação web que implementasse tal meio 

de comunicação, adicionalmente foi realizada uma revisão das soluções já existentes e das áreas 

em que estas se integravam, surgindo o conceito de e-mentoring. 

Assim, pretendeu-se perceber a utilidade das tecnologias de informação e comunicação 

nos processos de mentoring (tutoria), entendendo-se o porquê do surgimento desta adaptação e 

a sua importância na realidade atual.  

Esta dissertação explora a aplicação de e-mentoring na concretização dos objetivos tanto 

para os aprendizes, como também para os mentores, demonstrando a capacidade de manter a 

relação e comunicação entre ambos, para que haja uma partilha de conhecimento ao longo do 

processo de mentoring, desde o seu princípio até ao seu encerramento. 

Finalmente, é demonstrado uma realização do conceito de e-mentoring no projeto 

Connective, aplicação web que está a ser desenvolvida e que segue este conceito, servindo como 

solução de serviço de mentoring à distância, possibilitando aos aprendizes e mentores manter o 

seu contacto. 

 

Palavras-chave: mentoring; e-mentoring; comunicação; tecnologia; conhecimento; 

aplicação web. 
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Abstract 

 

In response to the challenge proposed by the founders of Connective To The World, the 

company in which I currently work, with the purpose of the creation of a platform that would 

allow the communication between students and professionals of the hospitality industry, 

propelled the opening of a dedicated study for the development of a web application that could 

incorporate such method of communication, additionally was performed a review of existing 

solutions and the areas where those were integrated, from where comes to light the concept of 

e-mentoring. 

The intention of this project is to understand the usefulness of information and 

communication technologies in the processes of mentoring, understanding the reason for the 

appearance of this adaptation and its importance in the current reality. 

This dissertation explores the application of e-mentoring in the achievement of the 

objectives for both mentees and mentors, demonstrating the ability to maintain the relationship 

and communication between them, to give them a way to share knowledge throughout the 

mentoring process, from the start until the end of that process. 

Finally, is demonstrated a realization of the e-mentoring concept with the Connective 

project, web application that is being developed and which follows this concept, serves as a 

distance mentoring service solution that allows both mentees and mentors to maintain their 

contact, using computer equipment that can runs this application. 

 

Keywords: mentoring; e-mentoring; communication; technology; knowledge; web 

application  
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1. Introdução 

Neste capítulo é apresentada a temática da dissertação, onde se enquadra a necessidade 

da sociedade e meta empresarial. Em seguida, são indicadas quais as motivações e os objetivos. 

Finalmente é apresentada a estrutura da dissertação. 

 

1.1. Enquadramento 

A necessidade de se entender o melhor caminho a percorrer nunca foi fácil. Muitas 

decisões feitas pelo Homem, desde os seus primórdios até aos dias de hoje, tiveram resultados 

negativos que podiam ter sido previstos e evitados. Desse modo, para ultrapassar os desafios 

com que lida no seu quotidiano, o Homem recorreu a outros indivíduos dentro do seu seio, nos 

quais confiava, com o objetivo de poder ter um guia para as escolhas com que se confrontava 

durante o seu percurso de vida, isto é, um mentor que o pudesse auxiliar a perceber qual o rumo 

mais adequado para alcançar as suas metas. Este mentor não só serviria como guia para o 

Homem, mas também um meio de o capacitar, para que este fosse capaz de identificar qual a 

maneira mais correta de agir. O guia tem de ser capaz de transmitir conhecimento através da 

combinação do know-how (como fazer) e know-why (sabedoria), tornando-se numa fonte de 

inspiração para aqueles que procuram atingirem os seus objetivos. Este processo nos dias de 

hoje é denominado por mentoring, no qual é transmitido o conhecimento e os ideais de uma 

pessoa (mentor), tendo por objetivo habilitar o aprendiz, independentemente da sua experiência 

de vida, a adquirir a capacidade de optar pelas decisões que devem ser tomadas em direção ao 

caminho correto, face às suas metas. Porém, este processo nem sempre pode ser executado, 

devido à quebra do relacionamento entre mentor e aprendiz ou pela indisponibilidade presencial 

de um ou de ambos os elementos envolvidos no processo.  

 

Esta foi a situação (falta de comunicação) que Gustavo Martins e João Graça, 

fundadores da empresa Connective To The World, tiveram que lidar durante quatro anos, 

enquanto estudantes da Licenciatura em Gestão Hoteleira. Estes sentiram as dificuldades de se 

tentar criar uma relação de mentoring, pela necessidade de precisarem de interagir com os 

profissionais da indústria Hoteleira para concluírem os seus projetos. O objetivo de ambos era 

criar um relacionamento com esses profissionais, por forma a obterem o conhecimento e os 

passos necessários para concluírem os seus projetos académicos, bem como adquirirem 

orientações de preparação e planeamento das suas futuras carreiras profissionais. Porém, não 
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lhes foi possível estabelecerem contato com nenhum profissional, devido à indisponibilidade 

das agendas dos profissionais, impossibilitando a realização dos encontros presenciais. 

Algumas das razões que levaram a esta impossibilidade, deveram-se à grande distância física 

(cidades ou países diferentes), não terem o tempo ou recursos financeiros para percorrerem essa 

distância, ou por não se encontrarem num local ou horário compatível entre ambos os 

envolvidos nessa relação (processo de mentoring). 

Desta necessidade, surgiu a ideia de desenvolver e implementar uma solução com 

recurso dos Sistemas de Informação e Comunicação que garantisse uma comunicação entre os 

alunos e os profissionais da indústria hoteleira, colocando em prática o processo de mentoring. 

Embora a ideia existisse, o conceito em si não era plausível de ser aplicado, já que ambos os 

fundadores da empresa não tinham capacidades ou conhecimento técnico para desenvolverem 

uma ferramenta deste género, considerando que este não fazia parte da área de conhecimento 

académico de ambos. Em 2015, fui contactado pelos fundadores da Connective, tendo por 

objetivo desenvolver a ferramenta descrita. Em resultado, foi construída uma aplicação de e-

mentoring para a solução do problema. 

 

1.2. Motivação e Justificação 

Na altura em que fui designado para o cargo, encontrava-me a frequentar o 1º ano do 

mestrado em Tecnologias de Informação e Comunicação na UTAD. Com ajuda e guia dos 

orientadores, surgiu a oportunidade de enquanto responsável pelo desenvolvimento de raiz do 

projeto profissional Connective, utilizar essa experiência como um objeto de estudo e material 

para a formulação da minha dissertação de mestrado. Com este novo objetivo comecei por fazer 

a recolha de informação que me permitisse aprender e aprofundar melhor o conhecimento já 

adquirido acerca do projeto que estava a desenvolver, permitindo-me entender e compreende-

lo melhor no ponto de vista do impacto que esta nova solução, o e-mentoring, poderia trazer 

tanto a nível académico quanto profissional. 

A possibilidade de enquadrar o projeto profissional (Connective), como Projeto de 

Mestrado, em lugar da dissertação, é um dos principais motivadores para o desenvolvimento 

do mesmo, esperando assim adquirir tanto reconhecimento a nível profissional quanto a nível 

académico e poder conciliar o tempo dedicado a ambos. Neste projeto, terei oportunidade de 

desempenhar o papel do único responsável pela elaboração do projeto técnico, desde a fase de 

análise, passando pela gestão contínua do projeto, desenho, desenvolvimento e testes. Tendo 

responsabilidade única irá permitir-me uma grande liberdade de criação e de aprendizagem. 



Introdução 

3 

 

Inclusive, a vantagem de ser acompanhado durante o desenvolvimento por orientadores que são 

profissionais das Tecnologias de Informação e Comunicação, permite-me identificar quais as 

melhores soluções, mais atuais e mais adequadas para o desenvolvimento do mesmo.  

Em suma, desenvolver este projeto permite-me adquirir uma boa base de conhecimento 

para prestar um excelente contributo no desenvolvimento do projeto e na entrega desta solução. 

Sendo que, enquanto desenvolvo o projeto poderei adquirir uma visão completa do 

desenvolvimento da ferramenta, tendo a compreensão total da forma como o projeto deve estar 

estruturado e deve ser gerido, por forma a ser uma mais-valia para os mercados a quem se 

destina (Hotelaria e Educação). Este Projeto torna-se para mim um desafio impulsionador que 

ateia a minha motivação, dedicação e empenho, para conseguir cumprir os objetivos planeados. 

 

1.3. Objetivos 

O objetivo principal é a criação de uma plataforma virtual, utilizando como meio de 

comunicação a internet, permitindo uma ligação efetiva para que duas pessoas (mentor e 

aprendiz) comuniquem entre si.  

Assim, os principais objetivos integrados são os seguintes: 

 Desenvolvimento da ferramenta Connective; 

 Apresentação da ferramenta desenvolvida com a inclusão das funcionalidades; 

 Descrição do processo de desenvolvimento, com mapas conceptuais, casos de 

uso e modelos relacionais. 

 

1.4. Estrutura da Dissertação 

A dissertação está estruturada em 4 capítulos. 

No primeiro capítulo (Introdução) é feito um enquadramento do projecto e a definição 

dos objetivos. 

No segundo capítulo (Estado da Arte) é apresentado o conceito de mentoring, definição, 

relação com a sociedade atual, papel do mentor e aprendiz, vantagens e desvantagens do 

relacionamento entre mentor e o aprendiz, sendo o principio da abordagem da problemática do 

mentoring à distância e qual a sua solução 

No terceiro capítulo (Projeto Connective) é demonstrado como exemplo de uma solução 

e utilização do conceito de e-mentoring. 
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Finalmente, no quarto capítulo (Conclusão) são apresentadas as conclusões deste projeto 

e são abordadas algumas sugestões acerca do trabalho que está a ser desenvolvido atualmente 

e futuras expectativas. 
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2. Estado da Arte 

Neste capítulo são abordados alguns conceitos fundamentais que estão na base do 

projeto que está a ser desenvolvido, começando pelo mentoring (serviços de tutoria) de forma 

a entender o seu propósito até ao surgimento do e-mentoring, passando pelas tecnologias 

utilizadas para estes serviços e alguns exemplos de aplicações já existentes. 

 

2.1. Mentoring 

2.1.1. Definição 

Mentoring do português tutoria provém da palavra mentor (Araújo, 2010).  

 

O conceito de mentoring foi apresentado pela primeira vez na obra “Odisseia” de 

Homero. O seu contexto é apresentado quando Ulisses, personagem principal da obra literária, 

é forçado a viajar para a guerra, deixando para trás o seu único filho. Tendo em consideração o 

futuro e crescimento do seu filho, encarrega com confiança o seu único herdeiro ao seu amigo 

e sábio de nome Mentor. Ulisses considerava esta a única pessoa realmente capacitada para 

transmitir o conhecimento e experiência de vida, direcionando o seu filho para um futuro 

próspero. Assim, o conceito foi rapidamente integrado na linguagem comum para expressar um 

tipo de pessoa integra e culta, que serviria de guia e conselheiro de uma pessoa jovem e menos 

experiente (Parsloe & Wray, 2000).  

Nesse sentido, o mentoring é considerado como um processo, onde um individuo mais 

experiente (o mentor) orienta e ajuda os menos experientes (aprendizes), partilhando o seu 

know-how e know-why, no sentindo de ajudar estes a atingirem os objetivos, desenvolverem e 

melhorarem as suas capacidades, proporcionando-lhes assim o crescimento e maturidade para 

os seus desafios e futuras carreiras. No entanto, nota-se que com o passar dos anos e evolução 

do Homem, passou a existir uma diferenciação naquilo que era visto antigamente como a 

imagem do mentor e sua ‘verdade’ atual. Um mentor não necessita, obrigatoriamente, de ser 

alguém mais velho e o aprendiz mais jovem. Apesar que numa visão generalista, prevê-se que 

a pessoa mais velha desfruta de uma experiência mais vasta, no mentoring interessa sobretudo 

a área em que é aplicada essa experiência. Por exemplo, um jovem que domina uma 

determinada área pode ser tutor de alguém mais velho, que pouco conhecimento tenha acerca 

dos temas dessa área. 
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2.1.2. Relação de Mentoring com Sociedade Atual 

Com a evolução da sociedade, da ciência, da tecnologia e do próprio conhecimento do 

Homem, surgiu a necessidade de este encontrar um alicerce que lhe permitisse sustentar as suas 

bases de conhecimento, por forma a definir os seus objetivos e traçar um plano que lhe 

permitisse alcançar os mesmos, num mercado profissional com ofertas e caminhos cada vez 

mais diversificados. Surgiu assim, uma oportunidade de se aplicar o conceito de mentoring no 

ramo profissional. Enquanto um guia (mentor) transmite ensinamentos através da sua 

experiência profissional, com foco nas principais dificuldades que possam existir e que 

interferem no sucesso do aprendiz (mentee), o aprendiz vai desenvolvendo as suas capacidades 

de análise e decisão para conseguir alcançar os seus objetivos. Assim, o aprendiz irá adquirir 

uma maior reflexão daquilo que lhe rodeia, ter uma visão mais ampla da vida profissional e 

daquilo que lhe espera no mercado de trabalho (Araújo, 2010). 

 

Araújo (2010) indica que o mentoring atualmente é utilizado como meio de acolhimento 

e formação de novos colaboradores dentro de uma organização empresarial, com principal foco 

de moldar o colaborador à cultura organizacional da empresa, tendo em conta as suas 

competências e compromissos com determinada organização. O facto é que com esta estratégia 

de envolvimento dos colaboradores em processos de mentoring dentro das organizações, faz 

com que exista maior probabilidade de estes permanecerem devotados à própria empresa. A 

autora reforça ainda que uma boa estratégia é aplicação da aprendizagem por observação. Esta 

teoria foi criada por Albert Bandura e define que um aprendiz é facilmente influenciável por 

um mentor, pelo qual tem apreço, aumentado a sua própria motivação devido à admiração que 

sente, focando-se assim na observação e imitação do mentor, querendo tornar-se de certa forma 

semelhante ao mentor. Desta forma, o aprendiz ou colaborador torna-se leal ao grupo 

empresarial. Daí a importância da escolha do mentor correto, pois, se este não caracterizar 

corretamente o modelo comportamental da empresa poderá por em causa ou mesmo em risco 

toda a organização (Araújo, 2010).  

 

2.1.3. Procedimento 

Saber lidar com os processos de mentoring é a principal competência que tanto o 

aprendiz como o mentor devem estar capacitados. Para isso, ambos devem chegar a um acordo 

para que ambos se comprometam oficialmente a executar o serviço, respeitando-se 

mutuamente, por norma que até ao final do relacionamento tudo corra com sucesso. Em suma, 
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o respeito é a chave para o próprio processo de mentoring e eficácia dos resultados do mesmo 

(Parsloe & Wray, 2000). 

 

2.1.4. Competências 

Para que a comunicação entre o mentor e o aprendiz seja bem-sucedida é necessário que 

exista um relacionamento de confiança, dedicação e respeito entre ambos. Segundo Philips-

Jones (2003), as competências básicas de um bom relacionamento de mentoring devem basear-

se em quatro pilares (Philips-Jones, 2003):  

 Ouvir ativamente 

Demonstrar que as preocupações tanto do aprendiz como do mentor foram 

ouvidas e percebidas, tendo como resultado a aceitação e construção de 

confiança, criando uma comunicação aberta e um ambiente positivo. 

 Construção de confiança 

Ao longo do tempo leva ao impulsionamento de um maior compromisso na 

relação. O aumento da confiança é possível não só pelos resultados obtidos no 

processo de mentoring, mas também da tentativa de compreender melhor a 

essência de quem é o outro envolvido no processo, através de conversas e outras 

comunicações fora do contexto profissional, sempre num critério de 

confidencialidade, mostrando interesse e apoio consistentes perante o outro 

interveniente. 

 Inspirar e encorajar 

É considerada a competência mais valiosa: dar encorajamento.  

Inclui por um lado reconhecer o mérito e as opiniões sinceras e positivas, por 

outro a perspetiva do sucesso dos aprendizes torna-se também de uma inspiração 

positiva para os seus mentores, servindo como um incentivo para darem 

continuidade ao seu trabalho e assumirem essa responsabilidade. Transmitir 

feedback positivo e genuíno aos parceiros envolvidos no processo de mentoring 

passa, também, por um reforço de encorajamento e prova de dedicação. 

 Identificar objetivos e a realidade atual 

Seja o mentor ou aprendiz, deverá haver em ambos a definição de objetivos 

específicos, uma visão pessoal e uma boa compreensão da realidade. O mentor 

deverá partilhar com o aprendiz a sua visão, os seus sonhos, como definiu os 

seus próprios objetivos e os passos que percorreu para alcança-los. Deverá 
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também, despertar a atenção e o interesse do aprendiz para a realidade atual, bem 

como ajuda-lo a identificar as dificuldades e a traçar um plano para que este 

possa alcançar os seus próprios objetivos. Isto irá permitir ao aprendiz traçar os 

objetivos a atingir e reconhecer o quanto o mentor o poderá ajudar sendo uma 

“ferramenta” de informação útil, para atingir esses objetivos. Quanto mais 

conscientes estiverem sobre esta questão, maior precisão, terão em saber se o 

mentor é o “ajudante” ideal para as próximas etapas ou se deveram recorrer a 

outro mentor que melhor se enquadre na realidade do aprendiz. 

 

2.1.5. Fase de Relacionamento 

O processo de mentoring segundo Zachary (Wong & Premkumar, 2007) é composto por 

quatro fases de relacionamento apresentadas: 

 Preparação 

Momento onde os potenciais mentores passam por um conjunto de ponderações, 

para avaliarem suas próprias motivações e prontidão perante um possível 

relacionamento de orientação. 

 Negociação 

Fase onde se definem as fronteiras do relacionamento e as expetativas de cada 

um dos agentes envolvidos. 

 Capacitação do aprendiz face aos desafios que enfrenta 

Sendo a fase mais morosa a completar, considerando ser esta em que se 

implementa e cresce a relação de mentoring. 

 Encerramento 

Independentemente se a relação foi positiva ou não, este é o momento onde os 

parceiros de mentoring têm a oportunidade de encerrarem o compromisso deste 

processo de aprendizagem e seguirem em frente, para novos projetos. 

Entender o significado destas fases, acompanhado da perceção que poderá haver falhas 

durante as mesmas, é um grande passo para o sucesso da relação de mentoring.  

 

Mas porquê que é tão importante este relacionamento?  

Porque uma relação estando bem definida, serve de canal aberto para qualquer situação. 

Supondo, por exemplo, que o mentor e aprendiz já não agendam compromissos há algum 

tempo, se mantiverem sem contacto durante o período de tempo muito longo, dificilmente 
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voltam a iniciar o serviço e o mesmo acaba por cair no esquecimento. É importante e necessário 

que estejam sempre em contacto enquanto o processo ainda esteja (em) aberto. Este esforço e 

dedicação apenas é assegurado por pessoas que tenham o mesmo nível de compromisso e 

confiança na relação estabelecida (Wong & Premkumar, 2007). 

 

2.1.6. Coaching e Mentoring 

A distinção entre coaching e mentoring serve para dar enfase às principais caraterísticas 

do mentoring dando a entender melhor os seus objetivos na transmissão de conhecimentos, isto 

porque não se pode ver o mentoring como um meio totalmente direcionado para o ensino, mas 

sobretudo um meio para desenvolvimento de capacidades. Existe muita confusão entre os 

conceitos de coaching e mentoring. Maioritariamente as pessoas não conseguem distinguir a 

diferença entre estes dois, porque o objetivo de ambos é idêntico: ajudar a evolução de uma 

pessoa para que esta consiga enfrentar os desafios com que se irá deparar no futuro da sua 

carreira profissional. Porém o que os distingue não é o seu objetivo mas sim os métodos de lidar 

com a pessoa em causa (Garvey, Stokes, & Megginson, 2014).  

O mentoring em geral envolve uma relação de longo prazo, em que o mentor vai ouvir 

e aconselhar, mas não intervém, por sua vez o coaching é uma relação de curto prazo já que é 

mais direto na intervenção para elevar o desempenho em tarefas específicas (Garvey, Stokes, 

& Megginson, 2014). Clutterbuck & Sweeney (1997) apresentam esta temática e distinguem 

cada uma de maneira simples, conforme transcrito na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Diferenças entre Mentoring e Coaching, adaptado de Clutterbuck & Sweeney (1997) 

Mentoring Coaching 

Concentra-se no progresso Concentra-se na tarefa 

Geralmente a longo prazo, por vezes para a vida Habitualmente a curto prazo 

Feedback intuitivo Feedback explícito 

Desenvolve as capacidades Desenvolve as competências 

Gerido pelo aprendiz Dirigido pelo instrutor 

Ajuda a resolver sozinho Mostra onde errou 

 
Conforme apresentado na Tabela 1, o mentoring vai para além do coaching, quer a nível 

do tempo, quer a nível dos objetivos envolvidos e na criação de independência do aluno que, 

apesar de poder vir a ter um relacionamento de mentoring para toda a vida, tem responsabilidade 
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superior perante as situações, sendo mesmo esperado que este adquira com a experiência desta 

relação capacidades de decisão autónomas e inteligentes (Harrington, 1999). 

 

2.1.7. Papel do Mentor 

Por definição, os mentores deverão ser pessoas com experiência acumulada, com 

influência, assertividade e empatia, voluntariosos e sempre disponíveis. O mentor tem a enorme 

responsabilidade de orientar os alunos e condicionar o impacto que essa orientação terá no 

futuro destes. Contudo, enquanto mentor, tem também benefícios com este tipo de relação. 

Além de reforçar as suas capacidades de raciocínio e aquisição de novas estruturas de 

pensamento face aos desafios que as novas relações e novas experiências lhe vão despoletando, 

adquire também o reconhecimento e respeito profissional da sociedade ao passar a ser 

considerado e reconhecido como uma pessoa com vasta sabedoria e experiência, a quem 

terceiros recorrem e confiam (Philips-Jones, 2003). 

 

2.1.8. Papel do Aprendiz 

O aprendiz tem a responsabilidade de cumprir os compromissos definidos com o 

mentor, garantido que o plano que foi desenhado para o alcance dos seus objetivos é assegurado. 

A principal vantagem do aprendiz ao recorrer ao mentoring salienta-se pela rápida aquisição de 

conhecimento e relato de experiências por parte do mentor, que permitiram a definição de um 

plano de atuação mais realista, com menor taxa de risco e desenhado face às capacidades e 

dificuldades do aluno. Se este plano for respeitado permitirá ao aprendiz alcançar mais 

rapidamente os objetivos traçados e o sucesso, do que se este tivesse de adquirir conhecimento 

pela aprendizagem numa estratégia de tentativa-erro (Philips-Jones, 2003). 

 

2.1.9. Mentoring na Prática 

Cunningham (1993) salienta que os programas de mentoring estão a conquistar mais 

popularidade quer no setor público quanto no privado. O autor sugere ainda que a maior parte 

das atividades de mentoring são informais e que criar um processo de mentoring formalizado, 

obriga a que a cultura de aprendizagem seja desenvolvida (Cunningham, 1993). 

Se o processo de relacionamento já por si próprio é complexo, como garantir que 

o próprio processo de mentoring é executado, quando existem barreiras físicas?  
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2.2. E-Mentoring 

2.2.1. Definição 

E-mentoring provém da combinação das palavras electronic (em português: eletrónico) 

e mentoring, onde a junção de ambas se refere à utilização de componentes eletrónicas para 

tutoria. A expressão e-mentoring também pode ser mencionada como telementoring, 

cybermentoring, virtual mentoring e online mentoring (Bennett, 1997). 

Segundo Akin & Hilbern (2007) o conceito de e-mentoring é definido como: “Fusão de 

mentoring com comunicações eletrónicas para desenvolver e manter relacionamentos de 

mentoring, que ligam um individuo sénior (mentor) e um individuo menos qualificado e 

experiente (aprendiz), independentemente da geografia ou conflitos de agenda” (Bennett, 

1997). 

 

Segundo Bennett (1997) a principal distinção de e-mentoring em relação ao mentoring 

tradicional é que o canal que possibilita a relação entre os participantes no e-mentoring passa a 

ser conseguido através de um acesso eletrónico. Este é um conceito relativamente novo que, na 

prática, depende muito dos dispositivos de comunicação (computador, redes, aplicações), para 

interligar as pessoas através de canais virtuais, onde a relação de mentoring é criada e incitada, 

pela partilha de dados online (Bennett, 1997). 

 

A transferência de conhecimentos obtida através de e-mentoring poderá permitir ao 

aprendiz crescer e ser capaz de se adaptar e responder às mudanças do mercado. Por outras 

palavras: a transferência de conhecimento pode ter impacto nas capacidades do aprendiz, na 

aprendizagem, adaptabilidade e na satisfação no trabalho, criando, assim, um impacto na 

inovação e produtividade no seu atual ou futuro trabalho. Muitas organizações estão a 

desenvolver um conceito de mentalidade virtual suportada através de uma plataforma de 

conhecimento, onde os indivíduos sejam capazes de discutir questões através do uso das 

tecnologias e obter informações a uma velocidade mais rápida (Bennett, 1997). 

 

2.2.2. Impacto nas Organizações 

Segundo Rowland (2011) a transferência de conhecimento entre mentor e aprendiz num 

ambiente virtual com recurso a tecnologias está a crescer gradualmente e adquirindo maior 

valor entre grupos experientes no campo e líderes globais, que desejam identificar e incorporar 

novas técnicas de aquisição de conhecimento. Assim, o uso de tecnologia para a transferência 
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de conhecimento passa a ter um enorme impacto nas organizações e desempenho 

organizacional em vários níveis tais como: a nível individual (dos próprios aprendizes), quer 

nos produtos, nos processos e no desempenho geral da organização (Rowland, 2011).  

 

Através de e-mentoring a transferência de conhecimento pode facilitar o processo de 

aprendizagem de uma pessoa, permitindo o seu crescimento e torna-lo mais proactivo na 

resposta às mudanças do mercado, tornando-o mais eficiente. Considerando que o e-mentoring 

ajuda a aumentar a adaptabilidade, pela aprendizagem, capacitando o aprendiz a realizar tarefas 

com mais rapidez e confiança, contribuindo para a satisfação através do trabalho, pois este passa 

a conseguir cumprir os objetivos. Esta nova atitude de confiança no aprendiz incentiva-o a ser 

inovador e aumentar a sua produtividade no trabalho, pois vê que os resultados da dedicação 

são positivos e compensatórios. A General Electric (GE) é um exemplo de uma empresa, que 

investe aproximadamente mil milhões de dólares todos anos no treino, educação e programas 

de mentoring (Rowland, 2011).  

 

2.2.3. Vantagens e Desvantagens 

As fases de e-mentoring são as mesmas que as do mentoring. Porém, a vertente 

eletrónica acarta novos requisitos. Para além de passar a existir uma dependência do mentor e 

do aprendiz, passa também a existir a necessidade de se recorrer a um dispositivo eletrónico, 

acrescentando assim uma dependência do meio de comunicação. Como principal desvantagem 

este método obriga a que cada indivíduo tenha que ter, obrigatoriamente, o mínimo de 

competências que lhe permite utilizar o dispositivo de comunicação e as ferramentas 

informáticas acordadas, por exemplo, saber utilizar a plataforma de e-mentoring no telemóvel 

ou computador. Assim sendo, este tipo de mentoring é dependente das competências 

tecnológicas de cada individuo e dos próprios dispositivos, canais de ligação e métodos 

utilizados podendo inclusive provocar no caso de erros de utilização, falhas ou cortes na própria 

comunicação (Rowland, 2011). 

Outra das desvantagens de utilização deste método de aprendizagem, passa por os 

mentores e os aprendizes considerarem difícil participar numa reunião de e-mentoring online 

porque acreditam que este tipo de encontro é impessoal, impossibilitando a criação de empatia 

entre ambos. Contudo, e-mentoring é cada vez mais utilizado e as vantagens são diversas. O 

crescimento e o melhoramento das tecnologias têm facilitado muito a ligação entre pessoas. 

Cada vez mais pessoas e cada vez mais diversificadas, já utilizam Facebook, Skype ou 
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WhatsApp, para conversas online, seja por texto, áudio e/ou vídeo. O uso destas tecnologias 

permite que cada vez com maior facilidade e simplicidade, até pessoas seniores ou de gerações 

diferentes, consigam adaptar-se à utilização destas ferramentas para entrarem em contato, por 

exemplo com os seus parentes. A tecnologia e os novos meios de comunicação estão cada vez 

mais enraizados na nossa maneira de socializarmo-nos no dia-a-dia. A distância deixou de ser 

um problema que nos impedia de nos mantermos em contacto (Rowland, 2011). 

As funcionalidades de gestão, organização, comunicação e notificação podem ser 

implementadas com recurso a e-mentoring disponibilizando uma maior facilidade no 

tratamento de prestação de serviços, desde género, bem como na organização do tempo de 

ambos os intervenientes (Rowland, 2011). 

 

2.3. Aplicação Web 

Maioritariamente as aplicações web são desenvolvidas com recurso a tecnologias 

HTML (HyperText Markup Language), Javascript, CSS (Cascading Style Sheets) e XML 

(Extensible Markup Language). Estas tecnologias baseiam-se na utilização de software do tipo 

cliente-servidor. Nelas o cliente (utilizador) acede à aplicação através de um navegador web, 

sem a necessidade de ter que instalar localmente uma aplicação e recorrendo à mesma através 

de qualquer dispositivo fixo ou móvel, o que por si só lhe permite uma maior flexibilidade e 

disponibilidade de acesso (Jackson, 2011).  

 

Originalmente, a Web era simplesmente uma coleção de páginas e documentos estáticos, 

que poderiam ser consultados e/ou transferidos. O seguinte passo da evolução passou pela 

utilização de métodos para criar páginas dinâmicas tornando o seu próprio conteúdo dinâmico. 

Este método foi conhecido por CGI (Common Gateway Interface) que define um mecanismo 

em que a informação é distribuída entre um servidor de HTTP e programas externos. Os CGIs 

são muito utilizados porque permitem comunicações diretas e a maioria dos servidores web é 

compatível com estes. Porém, o esquema operacional dos CGIs têm um ponto fraco, que se 

deve à obrigação de repetirem o processo de execução do próprio programa, a cada operação 

solicitada pelo cliente (Jackson, 2011).  

Assim, como a maior parte dos CGIs são escritos em linguagem interpretada (por 

exemplo: Python), ou em linguagens que requerem ambiente de execução (por exemplo: C#, 

Visual Basic ou Java), representam um carregamento pesado para a máquina servidor. Nesta 
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situação, caso existam muitos clientes a efetuarem muitos acessos acabam por causar sérios 

problemas ao nível da comunicação, por subcarregarem o servidor (Jackson, 2011). 

 

Para colmatar as falhas de desempenho dos CGIs, algumas equipas de tecnologias de 

informação, iniciaram investigações para ultrapassar estes problemas. Destas investigações 

foram idealizadas duas soluções (Jackson, 2011):  

 A primeira, onde os sistemas seriam desenhados de forma a executar os 

módulos, que seriam melhor integrados no servidor, para prevenir que este ao 

ser executado, não forçasse obrigatoriamente a execução de um grande número 

de programas;  

 A segunda solução passaria por equipar o servidor com um intérprete de 

linguagem de programação (RXML, PHP, VBScript), possibilitando a inclusão 

de páginas em código, que o servidor poderia executar, encurtando o tempo de 

resposta.  

 

Foi através dessas inovações que “disparou” o número de arquiteturas e linguagens de 

programação que permitem desenvolver aplicações web. Os programadores passaram a utilizar 

uma das duas soluções acima mencionadas. Contudo, a solução mais comum e difundida na 

informática é a combinação das duas soluções em simultâneo, dando origem a uma linguagem 

de programação integrada, permitindo que o servidor interprete os comandos embutidos nos 

documentos de HTML e o sistema execute os programas mais próximos do servidor, evitando 

assim os problemas de desempenho presentes nos CGIs (Jackson, 2011).  

 

Umas das tecnologias com mais sucesso é a linguagem de programação interpretada 

PHP. Esta linguagem permite embutir HTML em programas, com sintaxe de C e Perl, tendo-

se tornado uma ferramenta generalizada e a segunda escolha dos programadores para o 

desenvolvimento web, pela sua simplicidade, poder e facilidade de compreensão (Jackson, 

2011).  

 

2.3.1. Tecnologias 

As tecnologias seguidamente apresentadas englobam a lista das utilizadas para o 

desenvolvimento e suporte da aplicação web - Connective, desde o sistema operativo utilizado 

até aos serviços de suporte à aplicação. Tendo em consideração o projeto a desenvolver, o parco 

financiamento e a pouca experiência prática da equipa de desenvolvimento foram selecionadas 
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tecnologias Open Source, que para além de serem de baixo custo, dispõem de um conjunto de 

bibliotecas e materiais de estudo online e de uma grande comunidade de desenvolvimento. 

 

2.3.1.1. Ubuntu 

O Ubuntu é um sistema operativo Open Source distribuido da GNU/Linux, baseado no 

sistema operativo Debian que foi concebido em 2004 por Mark Shuttleworth na empresa 

Cannonical (da qual é proprietário) na África do Sul. O nome Ubuntu provém de um termo sul-

africano, referenciando a uma ideologia ou ética própria da cultura sul-africana, que expressa 

aproximadamente “humanidade perante os outros”. A partir deste conceito identifica a 

representação de um tipo de software partilhado em todo o mundo com o objetivo de criar uma 

comunidade com uma relação enraizada no núcleo do Open Source com atitudes de partilha, 

comunitarismo e colaboração (Hill, Helmke, Graner, & Burger, 2011). 

Intencionalmente, pretendeu-se criar um sistema fácil de utilizar, completamente 

gratuito que conseguisse competir com outros sistemas operativos convencionais. Mark 

Shuttleworth utilizou os seus fundos pessoais para enviar CDs de instalação por todo mundo 

sem exigir qualquer custo aos destinatários. Com esta estratégia, o sistema rapidamente 

expandiu-se pelo mundo dando inicio ao crescimento de uma comunidade vasta e unida. Entre 

as distribuições mais populares distingue-se o Linux (Hill, Helmke, Graner, & Burger, 2011). 

Sendo a fundação da arquitetura Linux o Unix, um dos sistemas operativos mais antigos, 

tal permitiu transmitir aos programadores confiabilidade e segurança, adquirindo, assim, vários 

novos adeptos desta tecnologia. O sistema operativo Android para os smartphones foi também 

criado a partir de Linux, assim como alguns outros sistemas, por exemplo, os computadores 

incorporados dos carros (Hill, Helmke, Graner, & Burger, 2011). 

Utilizando os benefícios que o núcleo do Linux oferece, existem vantagens, tais como, 

ser flexível e conseguir ser configurado para correr em qualquer dispositivo informático. Os 

programadores do Ubuntu utilizaram o núcleo para a alocação de memória e aumento do 

desempenho do tempo de processamento como também para a gestão de todas as aplicações, 

tornando esta uma tecnologia confiável, robusta e de baixo investimento (Hill, Helmke, Graner, 

& Burger, 2011). 
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2.3.1.2. HTML5 

O HTML5 é a última versão do tradicional HTML (HyperText Markup Language). 

O HTML foi padronizado pela primeira vez em 1993 permitindo estruturar conteúdos 

de uma página web utilizando tags que surgem entre parêntesis pontiagudos (< >) para definir 

um conjunto de condições. O HTML5 é neste momento uma plataforma aberta e desenvolvida 

sob termos de licenciamento livre de royalties, baseada no padrão criado pela W3C (World 

Wide Web Consortium). Este padrão pode ser referenciado de duas formas (Fulton & Fulton, 

2013): 

 Através do agrupamento de tecnologias, que em conjunto formam uma 

Plataforma Web Aberta e a qual incluí especificações de HTML5, CSS3, SVG, 

XHR (XMLHttpRequest), entre outras. O limite desse conjunto é informal e pode 

ser alterado ao longo do tempo; 

 Através de uma referência à própria especificação de HTML5, que por si só, já 

faz parte de uma plataforma web aberta. 

 

A maior diferença no HTML5 em relação às suas versões anteriores é que esta versão 

consegue autonomamente processar as funcionalidades e o papel do Adobe Flash, excluindo a 

necessidade de se recorrer a esta componente para “aprimorar” a plataforma web tornando-a 

visualmente mais apelativa (Fulton & Fulton, 2013). 

 

2.3.1.3. CSS3 

O CSS (Cascading Style Sheets) é um recurso útil aos programadores web permitindo-

lhes economizar tempo, pois este descreve como os elementos HTML devem ser exibidos na 

tela, papel ou por outros meios. Através do CSS é possível controlar, editar e alterar o layout 

de várias páginas da web em uma única vez, adaptando-se a diferentes browsers e equipamentos 

e recorrendo ao armazenamento de folhas de estilos externas em arquivos CSS.  

O CSS3 é o padrão (standard) do CSS mantendo as compatibilidades com as versões 

anteriores disponibiliza novos módulos com propriedades que vão encontro aos novos e mais 

modernos browsers. Algumas das novas propriedades permitem adicionar às páginas web 

transformações 2D/3D, novos efeitos de texto, animações, entre outras (Campesato, 2013). 
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2.3.1.4. JQuery 

O JQuery é uma biblioteca do JavaScript que permite simplificar a programação pela 

sua simplicidade, fácil compreensão e aprendizagem acessível. Tem por objetivo tornar mais 

fácil a utilização do JavaScript na automatização de páginas web, diminuído o número de linhas 

de código e “empacotando-os” dentro de métodos que podem ser invocados utilizando apenas 

uma única linha de código. Além da simplificação na escrita de código, também simplifica as 

invocações do AJAX e a manipulação de DOM típicas do JavaScript. A biblioteca do JQuery 

inclui recursos de manipulação de HTML/DOM, CSS e métodos de eventos de HTML, efeitos 

de animações, AJAX e também um vasto conjunto de plugins úteis para diversas tarefas 

(Campesato, 2013). 

 

2.3.1.5. WebRTC 

A W3C e a IETF em conjunto decidiram criar um canal de comunicação entre 

navegadores web da nova geração para definir APIs de Javascript, etiquetas padrão de HTML5 

e protocolos de comunicação subjacentes, gerando a API WebRTC. Esta combinação de 

protocolos e tecnologias permite que as aplicações web acedam com segurança a periféricos de 

entrada, como exemplos, o microfone e a câmara de vídeo de qualquer dispositivo para 

transferência de média e dados em tempo real, com um ponto remoto. Assim, pela primeira vez 

os navegadores web passaram a ser capazes de transmitir “media” em tempo real através de 

uma ligação do tipo peer-to-peer (Loreto & Romano, 2014). 

Este processo é baseado no paradigma cliente-servidor, onde o navegador web envia um 

pedido de HTTP para o servidor web, ao qual este responde com o conteúdo da informação 

requerida. O servidor responde com um código de JavaScript incorporado no HTML para o 

cliente. Este código interage com os navegadores web através da API Javascript padrão e com 

o utilizador através de uma interface própria da aplicação (Loreto & Romano, 2014). 

O WebRTC inclui blocos de construção fundamentais para as comunicações de alta 

qualidade, tais como são exemplos, componentes de rede, áudio e vídeo utilizados em 

aplicações de voz e vídeo com chat.  

O WebRTC é composto por três APIS (TokBox, 2011): 

 GetUserMedia – que permite o acesso à câmara e microfone; 

 PeerConnection – como canal de envio e receção de dados media; 

 DataChannels – para envio de outro tipo de dados entre navegadores. 
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O modelo de arquitetura mais utilizado é o WebRTC triangular, conforme representado 

na Figura 1 – WebRTC . 

 

 

Figura 1 – WebRTC Triangular, adaptado de Tokbox (2011) 

No processo de comunicação dois navegadores web (browsers) “correm” à mesma 

aplicação web através de uma conexão ao mesmo servidor web. Para que a comunicação seja 

possível são utilizadas mensagens, que fazem sinalização do início e termo das comunicações 

entre os dois browsers. O servidor web manipula as mensagens com recurso à API 

PeerConnection permitindo que a informação media flua entre os navegadores web sem 

necessidade de o servidor interferir como canal de partilha desses dados. Passando as 

mensagens a serem transportadas através do protocolo HTTP ou WebSocket (Loreto & Romano, 

2014). 

 

Uma aplicação web, desenvolvida com HTML, Javascript e CSS que interaja com os 

navegadores web através da API padronizada do WebRTC, garante a capacidade de controlar 

em tempo real a funcionalidade do navegador. Este processo é representado na Figura 2 – 

Comunicação em tempo real com o navegador  (Loreto & Romano, 2014).  
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Figura 2 – Comunicação em tempo real com o navegador web 

A API do WebRTC passa assim a servir como um intermediário entre as ligações do 

browser, o servidor web e as a partilha de dados via JavaScript/HTML/CSS, disponibilizando 

conteúdos em tempo real (Loreto & Romano, 2014). 

 

Outra das vantagens principais desta tecnologia é que o seu desenvolvimento conta com 

o apoio da W3C, Google, Mozilla e Opera, sendo suportado pelos navegadores Google Chrome, 

Mozilla Firefox e Opera. Além da diversidade de navegadores que suportam esta tecnologia, 

esta pode ainda ser compilada para suportar Android e iOS. Assim, uma tecnologia que 

anteriormente só estava disponível para grandes corporações, com taxas de licenciamento 

elevadas ou através de plugins de fabricantes proprietários como o Adobe Flash, passa 

atualmente a ter muita importância porque tornou-se um método de comunicação em tempo 

real, com código aberto para consumo público. Isto abre portas para novos tipos de aplicações 

web que tenham funcionalidades de partilha de comunicação, entre utilizadores. Esta tecnologia 

permite ainda uma melhor qualidade de vídeo do que o próprio Adobe Flash, sem necessidade 

de instalação, melhorando o tempo de conexão de sessão utilizando Javascript WebSockets, 

(padrão de HTML5) e permitindo a possibilidade de personalização, como qualquer outro 

elemento em HTML5. Todas estas vantagens torna-a uma das tecnologias onde existe maior 

aposta no desenvolvimento web (Loreto & Romano, 2014). 
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2.3.1.6. Opentok 

O OpenTok é um PaaS (Plataform as a Service) que permite aos programadores criar 

conversas de vídeo em tempo real através da web, conforme se ilustrada na Figura 3 – Fluxo de 

comunicação OpenTok. 

 

 

Figura 3 – Fluxo de comunicação OpenTok adaptado de Cole (2011, p.4) 

O servidor web da OpenTok está na “cloud” sendo acessível através de qualquer ligação 

de internet. O cliente pede um recurso (por exemplo: videochamada) à biblioteca do OpenTok. 

A sessão desse pedido é controlada pelo servidor web da equipa de desenvolvimento que 

contratou o serviço OpenTok e que é responsável pela plataforma web disponibilizada ao cliente 

final. Por sua vez, através da comunicação de sessão entre o servidor web e o servidor OpenTok 

é partilhada uma sessão para o cliente (OpenTok Controller) a qual o OpenTok utiliza para 

controlar o estado da sessão. Além dessa gestão, o OpenTok recebe o conteúdo multimédia 

através de um microfone e da câmara do cliente (OpenTok Publisher) e devolve ao cliente ou 

clientes que estejam ligados à mesma sessão, o conteúdo multimédia em formato de vídeo-

áudio (OpenTok Subscriber) (Cole, 2011). 

 

Esta tecnologia foi desenvolvida pela TokBox que em vez de criar um produto comercial 

para videoconferência decidiu alterar a sua estratégia para Open Source desenvolvendo uma 

tecnologia que terceiros pudessem utilizar e incorporar nas suas aplicações web. A opção open 

souce não era o objetivo inicial desta entidade, mas esta viu a sua estratégia de desenvolvimento 

ter que ser reajustada devido a uma má aposta na tecnologia que inicialmente utilizava. A crença 
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que a TokBox tinha em utilizar a tecnologia Adobe Flash poderia vir a tornar-se o Youtube das 

videoconferências, quase a levou ao encerramento. Esta estratégia resultou efetivamente num 

investimento inicial de 33 milhões de dólares por parte de investidores como Jawed Karim 

(cofundador do Youtube) entre outros nomes soantes. Contudo, apesar do investimento a 

escolha do Adobe Flash não se mostrou ser de todo a tecnologia mais adequada para 

videoconferências, isto porque apesar de ser ideal para a reprodução de vídeo, onde o atraso 

chega apenas a alguns segundos (o que é aceitável), o mesmo não é aceitável para um vídeo em 

tempo real, onde surgem pequenos cortes de interrupção da comunicação. Apesar desse 

conhecimento a equipa do TokBox continuou a acreditar que a tecnologia Adobe Flash seria o 

ideal e qualquer outra tecnologia iria falhar. Assim, a TokBox e a sua persistência no Adobe 

Flash começou a colocar em causa o sucesso da empresa forçando-a a apostar em tecnologias 

WebRTC, mas com tantas outras entidades a oferecerem soluções WebRTC e na vertente 

gratuita (exemplo: Google) levou a que a TokBox revesse a sua estratégia de negócio e muda-

se para o Open Source disponibilizando gratuitamente a tecnologia desenvolvida (OpenTok) e 

esperando daí adquirir alguns investidores/patrocinadores dentro da comunidade de 

programadores. A tecnologia passou assim a ser reconhecida pela sua simplicidade, permitindo 

aos utilizadores fazerem videoconferências através de um navegador web, acedendo para isso 

a um endereço, sem a necessidade de instalarem qualquer componente nos seus computadores, 

nem de se inscreverem num portal. Esta tecnologia tem ainda como vantagem permitir uma 

utilização gratuita para videoconferência que englobe apenas três utilizadores em simultâneo 

(Cole, 2011). 

 

2.3.1.7. Ruby on Rails 

O Rails (Ruby on Rails) é uma estrutura de desenvolvimento para web que utiliza a 

linguagem de programação Ruby. Surgiu em 2004 tornando-se uma das mais poderosas 

ferramentas de desenvolvimento para aplicações web dinâmicas. Empresas como exemplos a 

Disney, GitHub, Airbnb, Twitter ou Páginas Amarelas, entre outras utilizam esta estrutura de 

desenvolvimento. Uma das principais vantagens do Rails é ser Open Source disponível sobre a 

licença da MIT. Assim, não tem qualquer custo de download ou utilização. Além de um design 

elegante e compacto, a utilização da linguagem Ruby é ideal para desenvolver soluções web 

que utilizem recursos de HTML e endereços URLs, simplificando esses processos com um 

código simples, conciso e legível. Outra das vantagens é a sua capacidade de adaptação a novas 

arquiteturas, tendo sido inclusive um dos primeiros a ter capacidade para adaptar-se à 
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arquitetura REST para aplicações web e ser desenhado com uma arquitetura de software MVC 

(model view controller). Esta tecnologia está em constante desenvolvimento pela equipa do 

Rails. Além de beneficiar de uma comunidade entusiástica e solidária que contribuindo com 

sugestões de melhorias e inclusive avisos e soluções de erros que sejam identificados pela 

comunidade. Assim, para quem está a iniciar a aprendizagem em Rails tem ao seu dispor uma 

tecnologia robusta, de simples compreensão, acompanhada por uma comunidade sempre 

disposta a auxiliar o próximo e com muitos canais de discussão e comunicação (Hartl, 2017). 

 

2.3.1.8. PostgreSQL 

O PostgreSQL é um sistema de base de dados relacional Open Source. Conta com mais 

de quinze anos de desenvolvimento, com uma arquitetura base que lhe permitiu ser reconhecida 

como sendo um sistema confiável na integridade de dados e suas correlações. Uma das suas 

principais vantagens é a sua compatibilidade de execução em vários sistemas operativos como 

Linux, Unix e Windows. Possuí um suporte base para chaves estrangeiras, uniões (joins), vistas 

(views), gatilhos (triggers) e processos de armazenamento. Inclui também, a maioria dos tipos 

de dados que fazem parte do SQL 2008 (Integer, Numeric, Date, Char, Varchar, Boolean, 

Interval e Timestamp), além de suportar o armazenamento de objetos binários grandes, como 

imagem, som ou vídeos. Para além deste conjunto de vantagens, inclui interfaces de 

programação baseadas em C / C++, JAVA, Perl, .NET, Ruby, entre outras, acompanha por uma 

boa documentação de apoio criada por técnicos experientes em Base de Dados e Linguagens de 

Programação (Juba, Vannahme, & Volkov, 2015). 

 

2.3.1.9. Redis 

O Redis é uma biblioteca de estrutura de dados utilizada para o envio de mensagens em 

tempo real, utilizada para guardar dados (base de dados), cache e corretor de mensagens. O 

Redis suporta estruturas de dados como são exemplos strings, hashes, sets, listas, conjuntos de 

consultas (queries), bitmaps entre outros. O Redis é escrita em ANSI C e funciona nos sistemas 

operativos Linux e OS X, podendo ainda funcionar em sistemas operativos derivados do Solaris 

como o SmartOS. Contudo, não existe um suporte oficial para o Windows, apesar da Microsoft 

manter uma porta Win-64 disponível para Redis. O Redis utiliza ainda um vasto repositório da 

GitHub o que lhe permite personalização avançada, conforme o interesse dos programadores, 

além de ser compatível com PHP, Python e Ruby (Silva & Tavares, 2015).  
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2.3.1.10. Git 

O Git é um sistema de controlo de versões distribuído em Open Source, que dá enfâse à 

velocidade acompanhado por um design simples, sendo escalável e com um suporte grande 

para desenvolvimento não-linear e com a capacidade de dar resposta a projetos de grande 

dimensão. Inicialmente foi desenhado por Linus Torvalds para ser o kernel do Linux. Tendo 

esse projeto sido destituído, o Git passou a ser utilizado em outros projetos. Permite aos 

programadores terem uma cópia completa de todo o histórico do seu projeto de 

desenvolvimento, onde as mudanças são copiadas de um único repositório para outro, através 

de branches e merges. Os repositórios do Git são ainda compatíveis com HTML ou FTP, 

podendo ser publicados nesses formatos. De salientar que o Git é executável tanto em Linux, 

Unix, BSD, Solaris e Darwin, como em Microsoft Windows, sendo assim um recurso de 

controlo de versões para programadores de diferentes fabricantes (Chacon, 2009). 

 

2.3.1.11. Bitbucket 

O Bitbucket é um serviço de armazenamento de projetos que suporta os repositórios 

utilizando o sistema de controlo do Git. Uma das vantagens do Bitbucket em relação ao Github 

é, sem dúvida, o número de repositórios gratuitos até ao total de cinco. A utilização do Bitbucket 

permite que diferentes estações de serviços possam desenvolver em paralelo no mesmo projeto 

conforme representado na Figura 4 – Controle de Versão Distribuído (Creative Commons, 

2015). 

 

 

Figura 4 – Controle de Versão Distribuído adaptado de Creative Commons (2015) 
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Neste exemplo, cada uma das workstations utiliza um servidor próprio como repositório 

do seu trabalho, para a qual são enviadas (commit) e recolhidas (update) as versões que 

pretendem desenvolver. Uma das vantagens é que no caso de os programadores de cada 

workstation estarem a trabalhar em módulos diferentes, conseguem testar e visualizar o trabalho 

do outro, pois é possível de ser efetuada a ligação entre as duas workstations (pull/push). As 

versões finais são então submetidas para o servidor através do commit/update, estando sempre 

o histórico do trabalho desenvolvido armazenado e protegido em cada um dos repositórios 

internos das workstations individualmente (Creative Commons, 2015).  

 

2.3.1.12. Heroku 

A Heroku é uma plataforma existente em cloud do tipo PaaS, utilizada como modelo, 

para implementação de aplicações web, com um serviço de suporte de várias linguagens de 

programação. Esta plataforma foi desenvolvida por James Lindenbaum, Adam Wiggins e Orion 

Henry com o objetivo de ser um suporte para projetos desenvolvidos em Ruby. A plataforma 

foi desenvolvida para suportar outras linguagens como Java, Python ou PHP. Atualmente é 

compatível com Redis e PostgreSQL (Salesforce, 2017). 

 

2.3.1.13. Amazon S3 

A Amazon S3 serve para armazenar e recuperar dados através de uma interface simples 

de serviços web. Esta solução é escalável, confiável, de rápida execução e económica. Foi 

desenvolvida pela própria Amazon. É uma solução útil quando necessário armazenar imagens 

e ficheiros de grandes dimensões, podendo estes serem utilizados pelos programadores, como 

um completo do Heroku e utilizando-o para armazenamento de código e a Amazon S3 para 

armazenamento de média (Amazon Web Services, Inc, 2006). 

 

Na nossa perspetiva, este conjunto destas tecnologias permite um suporte Open Source 

robusto, com uma forte comunidade por trás, compatível com vários sistemas operativos e 

diferentes linguagens de programação, permitindo aos programadores terem acesso um 

conjunto vasto de ferramentas e bibliotecas que em conjunto facilitam o desenvolvimento do 

código. Para além das vastas vertentes pedagógicas e documentais. As tecnologias mencionadas 

são de fácil acesso na internet (pouca ou nenhuma burocracia de utilização) e requerem baixos 

custos, servindo, assim, para projetos que estejam em fase inicial e de prospeção de mercado 

que tenham baixo financiamento.  
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2.4. Plataformas de Serviços de E-Mentoring 

Apesar de ser uma área nova no mercado em estado de eclosão com novos modelos de 

negócio a serem desenhados, por estas encontrarem-se ainda numa fase embrionária existem 

ainda falhas a serem colmatadas nas plataformas existentes. Algumas das plataformas já 

disponíveis no mercado português para este tipo de serviços são a Codementor, MentForm e a 

MentorPitch. Em seguida apresentam-se estas plataformas com maior detalhe. 

 

2.4.1. Codementor 

Está disponível através do URL: https://www.codementor.io/. Utiliza os mesmos 

métodos que se pretendem aplicar no projeto Connective. Contudo, diferenciando-se quanto à 

indústria para qual está direcionado e no que respeita a algumas funcionalidades. Esta 

plataforma disponibiliza um serviço que permite aceder a uma vasta rede de comunicações, 

utilizada por programadores profissionais, com objetivo de obterem ajuda para os seus projetos 

profissionais e/ou académicos. Os tópicos onde se pode receber ajuda são, maioritariamente, 

linguagens de programação, tais como HTML, Javascript, C# ou Java, tendo também outras 

ferramentas como SQL Server, MySQL, etc. Em suma, esta rede funciona como sendo um 

mercado aberto, onde cada mentor define qual o valor financeiro que deverá receber por cada 

15 minutos de serviços prestados na rede. Esta rede implementa um sistema de validação de 

mentor, no qual cada mentor deve propor-se para poder ser considerado apto para utilizar a 

rede. No processo de candidatura, além de terem que se enquadrar no conjunto de critérios que 

a equipa da empresa detentora do projeto define, o mentor deverá ainda preencher um 

formulário e submete-lo em conjunto com os seus endereços de perfil das contas de GitHub, 

LinkedIn e Stack Overflow. Caso o candidato cumpra os requisitos mínimos, poderá ser aceite 

pela equipa recebendo um convite com os acessos de participação na rede. Nesta aplicação, 

existem diversas formas de avaliar os mentores da rede para compreender se estes estão 

capacitados para darem resposta aos problemas/projetos que vão surgindo. As avaliações aos 

mentores passam por uma análise dos seguintes critérios (Bradford, 2014): 

 Atribuição de Classificações: com escala de 1 a 5 estrelas (1- como valor menos 

positivo; 5- como o valor máximo positivo), atribuídas pelas pessoas que tiveram 

anteriormente assistência pelo mentor em questão; 

 Análises: as pessoas podem fazer uma análise (comentário) e depois publicá-la; 

 Número de sessões: mostra a quantidade de sessões que o mentor já participou; 

 Redes sociais: os mentores podem ter ligações com contas de LinkedIn e GitHub; 

https://www.codementor.io/
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 Conversa (chat): os requisitantes do serviço de mentoring podem falar com o 

mentor antes de começar a sessão para entender se o mesmo será um candidato 

útil na resolução de um determinado problema, enquadrando-se no contexto do 

mesmo ou não.  

 

Para além destas características a plataforma tem ainda outras funcionalidades para 

facilitar o processo de procura e seleção, tais como (Bradford, 2014): 

 Encontrar o mentor a partir de um determinado tópico; 

 Agendar um encontro, em vez de uma sessão instantânea (imediata); 

 Efetuar um teste de sessão; 

 Existe na plataforma documentação e tutoriais acerca de temas de informática, 

como exemplos: PHP, design e outros temas de sistemas informáticos e 

programação; 

 Existe um programa promocional de tutoria que permite aos utilizadores 

definirem um plano de trabalho com um mentor por um mês, já com um valor 

pré-negociado de base. 

 

A aplicação web utiliza o plugin Zoom, para comunicação de vídeo e voz, que oferece 

ferramentas para realizar-se reuniões online, compatíveis com dispositivos móveis, numa única 

plataforma. Contudo, é preciso que o cliente faça uma instalação da aplicação no seu dispositivo 

(telemóvel, computador ou tablet) (Bradford, 2014). Um exemplo do aspeto gráfico do portal 

pode ser visualizado na Figura 5 – Página Principal, adaptado do site da Condementor. 

 

 

Figura 5 – Página Principal, adaptado do site da Condementor 
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Na página principal é possível validar um vídeo de introdução e um menu horizontal, 

no qual, salienta-se a chamada de atenção (em negrito) para o utilizador se inscrever como 

sendo um mentor (Become a Condementor).  

 

2.4.2. MentForm 

A Mentform estava acessível através do URL: http://www.mentform.com/. Visa ser uma 

plataforma virtual para ajudar os alunos a entrarem no mercado de trabalho. Esta plataforma foi 

desenvolvida por um conjunto de estudantes universitários com o objetivo de ligar gestores de 

empresas a estudantes universitários, servindo como guias e orientadores dos estudantes, 

auxiliando-os a alcançarem uma carreira profissional prospera ou mesmo contratando-os 

(Mentform, 2017). A plataforma foi disponibilizada em 2016, contudo, atualmente o DNS do 

site não é reconhecido e não existem atualizações no perfil de Linkedin da empresa, nem em 

outras redes sociais (Twitter e Facebook). Uma das últimas imagens disponíveis do site está 

disponível no portal da Uplabs e permite ter uma ideia visual de como é a plataforma, conforme 

Figura 6 – Plataforma Mentform, adaptado do site Uplabs.  

 

 

Figura 6 – Plataforma Mentform, adaptado do site Uplabs 

Pela exemplificação persente no site da Uplabs a plataforma apresenta o layout simples, 

com cores claras e simbolismo de fácil identificação e interpretação. O layout do vídeo é 

http://www.mentform.com/
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semelhante ao de outros sistemas como Skype. É também possível identificar na imagem a 

existência de um chat que permite a partilha de anexos. 

 

2.4.3. MentorPitch 

A MentorPitch está disponível no URL: https://www.mentorpitch.com/ e pertence à 

empresa com o mesmo nome, estabelecida na Irlanda. Esta foi desenvolvida com o objetivo de 

ser utilizada não só na Irlanda mas por todo o mundo. Esta plataforma integra o Linkedin, a 

Dropbox e a Google Apps. Está pensada para permitir que as empresas e as instituições de 

ensino superior possam gerir os seus programas de orientação de alunos, ligando-os a 

profissionais do mercado laboral. Uma das vantagens desta plataforma é indicada pelos seus 

programadores como sendo compatível com todos os dispositivos e permitir a criação de um 

domínio do tipo “yourorg.mentorpitch.com” onde as empresas que comprem este serviço 

podem solicitar que no subdomínio do DNS, a expressão “yourorg”, seja alterada para o nome 

da sua empresa, permitindo uma página exclusiva para a mesma, com o objetivo desta poder 

criar um portal de tutorias privadas só para a sua organização ou para clientes da sua 

organização. O seu foco principal é a comercialização da plataforma personalizada para uma 

empresa ou grupo, a preços de 95€/mensais de 1 a 20 elementos a utilizarem a plataforma na 

vertente Standard ou até 929€/mês até 700 utilizadores na vertente Essential Pro. A Figura 7 – 

Site da MentorPitch imagem da Plataforma, adaptado do site da MentorPich apresenta um 

exemplo gráfico desta plataforma. 

 

 

Figura 7 – Site da MentorPitch imagem da Plataforma, adaptado do site da MentorPich 

https://www.mentorpitch.com/
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O website apresenta um layout atual, simples e com um grafismo claro e de fácil 

interpretação. Permite identificar a existência de uma classificação de uma escala de 5 pontos 

tal como acontece na Condementor.  

 

Apesar de já existirem algumas equipas de desenvolvimento e plataformas dedicadas ao 

e-mentoring, não foi possível identificar nenhuma que esteja completamente direcionada para 

a Indústria Hoteleira (objetivo principal da Connective). Ambas usam um layout simples nos 

seus portais, com cores claras e grafismos apelativos. No caso da Condementor e da 

MentorPitch existe o cuidado de ser feita uma avaliação à experiência de mentoring ou aos 

mentores. A Condementor está direcionada para as temáticas de informática, enquanto a 

MentorPitch para o mercado global, tendo por objetivo vender a plataforma como um produto 

que as empresas possam recorrer para definir planos de mentoring para os seus funcionários.  

 

Quando se faz análise estatísticas da utilização das redes sociais por estas empresas, 

percebe-se que a MentForm deixou de ter qualquer atividade representativa desde Fevereiro de 

2017 e a inexistência da sua presença nas redes mais conhecidas como Facebook, Twitter ou 

muito limitada no Linkedin (apenas informação sobre o projeto, sem novas publicações). Já a 

Codementor tem 12.577 seguidores no Facebook, 22 mil seguidores no Twitter e 578 

seguidores no Google+. Apesar deste vasto número de utilizadores, não se crê que tenha um 

impacto significativo no projeto Connective, pois o seu core business é diferente. Por fim, a 

MentorPitch no Facebook tem 64 seguidores, no Twitter 1.317 seguidores e no Linkedin 36 

seguidores e 9 funcionários. Apesar, desta entidade existir desde 2014 o seu número de 

seguidores ainda não é tão vasto, quando expetável ou comparado com o Codementor que é 

focado só para um core business. 

 

2.4.4. Connective 

Em comparação com as entidades mencionadas, a Connective, tem participação mais 

ativa nas redes sociais Facebook, Linkedin e Youtube, contando com 4.200 seguidores no 

Facebook, 36 no Linkedin e com 341 visualizações nos vídeos promocionais no Youtube. 

Considerando que este projeto teve início da sua aparição nas redes sociais em 2016, o número 

de seguidores demonstra o interesse no desenvolvimento e disponibilização da plataforma, 

sendo um forte contributo para se angariar novos investidores e promover o contínuo 

desenvolvimento da mesma.  
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Além de uma boa relação com o mercado, mesmo antes do lançamento da plataforma, 

já tinham sido criadas parcerias com entidades governamentais portuguesas como a Turismo de 

Portugal, bem como Instituições e Empresas Hoteleiras e também, parcerias Universitárias a 

nível Ibérico, pelo interesse e potencialidade que estas entidades tiveram pela proposta do 

projeto. O facto da plataforma e do core business da empresa ser focado exclusivamente para o 

Mercado Hoteleiro, permite à equipa de gestão aplicar o conhecimento que adquiriu a nível 

académico, identificando problemas atuais e reais, com os quais tiveram que lidar, contribuindo 

com novas ideias e soluções que permitam suprimir os mesmos.  

Além do conhecimento técnico dos fundadores do projeto sobre a área e o público-alvo 

da empresa, estes conseguiram já angariar um elevado número de contactos para os dois tipos 

de utilizadores (mentor e aluno), permitindo assim, que no momento em que seja lançada a 

plataforma, os alunos tenham logo acesso a um considerável número de mentores, permitindo-

lhes dar início, imediato, ao processo de e-mentoring. 

Pela experiência prática enquanto programador, adquirida durante a participação em 

outros projetos informáticos, bem como o know-how académico que adquiri mais recentemente 

durante este Mestrado e do estudo que realizei sobre o que torna estas plataformas apelativas 

aos utilizadores, mais o conhecimento dos fundadores que me irão acompanhar neste projeto, 

bem como dos orientadores, prevejo um trabalho árduo, mas também bons indicadores de 

sucesso para o projeto Connective.  

 

Neste momento o projeto está hospedado no URL: https://www.connective.com.pt/. 

  

https://www.connective.com.pt/
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3. Projeto Connective 

Neste capítulo é apresentado o projeto que está a ser desenvolvido na start-up 

Connective To The World, as tecnologias que estão a ser utilizadas para o desenvolvimento e 

suporte do projeto e a metodologia utilizada. É feita uma análise do projeto de como está 

estruturado e desenhado, por último, é apresentado o protótipo já em funcionamento. 

 

3.1. Apresentação 

Os fundadores da empresa Connective To The World, diplomados da Universidade de 

LesRoches e do Instituto da Glion em Gestão Hoteleira, depararam-se com a necessidade de 

contatar profissionais experientes na mesma Indústria, a fim de solicitarem orientações a nível 

profissional e esclarecimentos enquadrados nos seus projetos académicos. Durante os quatro 

anos, que estiveram entre Espanha e Suíça, verificaram existir diversas dificuldades de 

comunicação usando os meios e recursos existentes para contactarem com a Indústria. 

A falta de soluções, além de poucos recursos e baixa qualidade dos meios existentes 

para estabelecerem contatos, bem como a falta de interesse e disponibilidade dos representantes 

da própria Indústria em participar em tutorias, foram alguns dos obstáculos sentidos. Estas 

situações acompanhadas pela inexperiência profissional dos alunos impossibilitava o 

enquadramento dos trabalhos académicos com o mundo real, bem como uma escolha assertiva 

no momento de optarem por uma das diversas ofertas de emprego/estágio profissional. 

Com o objetivo de colmatar esta lacuna e de apoiar outros futuros diplomados, os 

fundadores da Connective, decidiram criar e implementar uma solução, com base numa 

aplicação web que fornece serviços de mentoring e permitisse o recrutamento de jovens 

estudantes de hotelaria que pretendessem ter sucesso nessa Indústria. O objetivo era permitir 

aos estudantes receberem conselhos e propostas de trabalho de profissionais espalhados pelo 

mundo, podendo agendar e realizar videochamadas e trocar mensagens com estes profissionais 

e ao mesmo tempo criar conexões utilizando uma rede derivada de contatos. 

O projeto conta já com parcerias de empresas bem reconhecidas do setor hoteleiro e do 

turismo como são exemplo, o Pestana Hotel Group, a Halcon Viagens, o Brown’s Hotel Group 

e Arts In. O projeto conta também com o apoio da StartUp Lisboa, no qual onde a empresa está 

sediada. 
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3.2. Público-alvo 

Neste momento, o projeto está atualmente direcionado para profissionais e diplomados 

em gestão hoteleira e turismo, estando, portanto, relacionado diretamente com o sector de 

hotelaria e turismo, que ultimamente tem vindo a crescer economicamente. Segundo os dados 

do INE, entidade responsável pela manipulação e gestão de dados estatísticos em Portugal, com 

base nas informações do Banco de Portugal, identificou-se que em 2015 ouve um aumento das 

receitas em mais de 9,3%, atingindo o valor de 11,4 mil milhões de euros, nos estabelecimentos 

hoteleiros, verificando-se um aumento em hóspedes e de dormidas, relativamente ao ano 

anterior de cerca de 8,6% e 7,0% respetivamente. Esta referência, permite advir que quanto 

maior for o crescimento de fatores referentes a determinado setor, mais profissionais serão 

necessários para responder às necessidades do crescimento do mesmo, tornando a Indústria 

Hoteleira e do Turismo uma excelente aposta para projetos inovadores (Instituto Nacional de 

Estatística, I.P, 2016). 

Tendo em consideração essa visão a Turismo de Portugal pretendeu implementar uma 

estratégia desde 2015 e com término no ano de 2027 de duplicar o nível académico de 

habilitações do ensino secundário e pós-secundário na área de Turismo de 30% para 60%, com 

o objetivo de aumentar as qualificações dos trabalhadores da atividade turística, contribuindo 

em iniciativas que permitam cumprir essa meta (Turismo de Portugal I.P, 2017). 

Com isto, existe um aumento de alunos nas instituições académicas, o que faz com que 

estes necessitem também de um reforço de material de estudo para concretizar os projetos 

académicos e orientações para as suas futuras carreiras. O projeto da empresa Connective To 

The World, pretende ajudar muitos destes alunos a concluir os seus cursos através de um serviço 

de mentoring, através da utilização de uma aplicação web, que está a ser desenvolvida pela 

própria empresa e que prevê vir a permitir a comunicação entre alunos e mentores para que a 

transmissão de conhecimento seja possível. Este projeto foi apresentado à Turismo de Portugal 

que de imediato se propôs financiar o projeto e tornando-se um dos stakeholders mais ativos. 
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3.3. Análise 

 

3.3.1. Mapa Conceptual 

A Figura 8 – Mapa Conceptual Connective, representa, organiza e sintetiza os conceitos 

mais importantes do projeto Connective, demonstrando a relação entre cada elemento, 

permitindo entender o âmbito do projeto de forma sintetizada.  

 

Figura 8 – Mapa Conceptual Connective 

Na figura 8 realça de uma forma mais generalizada como está estruturado o sistema 

Connective e como os elementos estão interligados e como interagem. Os três principais 

elementos: “Mentor”, “Aprendiz” e “Administrador”, os quais representam o tipo de 

utilizadores da plataforma, estão destacados com a cor de texto e os limites da caixa em cor 

azul. Estes três elementos são os intervenientes do sistema, interagindo e manipulando o 

mesmo, de acordo com as permissões de acesso associadas a cada perfil.  

A interligar os utilizadores com as componentes da plataforma estão descritas as ações 

que os mesmos podem executar. Por exemplo, o Administrador utiliza o Painel Administrativo 

para gerir os Mentores. 

Esta figura é um exemplo do esboço inicial do próprio projeto e a solução que se 

pretende implementar.   
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3.3.2. Diagrama de Contexto 

A Figura 9 – Diagrama de Contexto da Connective demonstra graficamente a 

informação do Universo de Discurso (UoD). Esta tem como objetivo apresentar de forma 

simples e a alto nível quais os participantes que interagem ou têm interesse no sistema (SoI 

Connective), ou seja, quais os atores e stakeholders e os seus fluxos de interação com o sistema.  

 

 

Figura 9 – Diagrama de Contexto da Connective 

No Diagrama de Discurso é possível identificar que o Administrador, o Mentor e o 

Aprendiz são utilizadores que interagem com o sistema. A entidade Connective to The World é 

a promotora do projeto e uma das mais interessadas no sucesso da mesma e por fim o ISP é 

quem disponibiliza o canal de comunicação (internet). Na Tabela 2 – Descrição de papéis e 

interesses dos intervenientes no Diagrama de Contexto, apresenta-se, de modo sucinto, quais 

os papéis a serem desempenhados pelos atores que interagem com o SoI e qual os interesses 

dos stakeholders no sucesso do projeto.  
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Tabela 2 – Descrição de papéis e interesses dos intervenientes no Diagrama de Contexto 

Atores Papel Interesse 

Mentor 

 Utilizador registado no website Connective com 

permissões de acesso às funcionalidades do 

módulo Painel de Aplicação, como utilizador do 

tipo “mentor”; 

 Prestador de serviços de mentoring aos 

utilizadores do tipo “aprendiz”; 

 Gere a sua própria conta de utilizador; 

 Acede a relatórios das suas atividades 

interativas com os utilizadores do tipo 

“aprendiz”; 

 Gere as suas marcações de chamada, as suas 

conversas e conexões com outros utilizadores. 

 Reconhecimento das suas 

competências e experiência; 

 Angariar e conhecer novos 

contactos que possam ser 

potenciais candidatos a uma 

vaga de emprego na sua 

organização; 

 Dar a conhecer a entidade na 

qual trabalham (marketing) 

Aprendiz 

 Utilizador registado no website Connective com 

permissões de acesso às funcionalidades do 

módulo Painel de Aplicação, como utilizador do 

tipo “aprendiz”; 

 Solicita serviço de mentoring a utilizadores do 

tipo “mentor”; 

 Dirige a sua própria conta de utilizador; 

 Gere as suas marcações de chamada, as suas 

conversas e conexões com outros utilizadores. 

 Adquirir conhecimento que lhe 

permita progredir na sua 

atividade académica e 

profissional; 

 Adquirir contatos de possíveis 

empregadores. 

Administrador 

 Utilizador registado no website Connective com 

permissões de acesso às funcionalidades do 

módulo Painel de Administração; 

 Gere a sua própria conta de utilizador; 

 Gere todos os elementos e dados agregados a 

estes pertencentes ao sistema Connective 

(contas de utilizador, candidaturas e entre 

outros); 

 Configura algumas funcionalidades do Painel 

de Aplicação; 

 Fiscalizador do cumprimento das normas e 

condutas do website; 

 Faz manutenção e gestão do website; 

 Reconhecimento da Plataforma 

que gere; 

 Reconhecimento do seu 

trabalho perante a empresa 

Connective To The World 

Stakeholder Interesse 

Connective To 

The World 

 Proprietário do projeto; 

 Responsável pela orientação e definição das regras de negócio; 

 Encarregue na prática do tratamento do projeto, isto é, a análise, desenho, 

desenvolvimento e testes da aplicação; 

 Financiador do projeto assegurando a liquidação dos custos associados. 

ISP  Fornecedor de “hospedagem” da aplicação web na internet em troca de retribuição 

financeira; 

Turismo de 

Portugal 

 Disponibiliza o serviço aos alunos de todas as Escolas da Turismo de Portugal. 

 

Definição de papel: Depreende-se por papel todas as funcionalidades realizadas pelos 

atores que interagem no modelo de negócio da Connective. A identificação dos papéis de cada 

ator é crucial para o desenho dos Processos de Negócio da entidade. 
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Definição de interesse: A descrição do interesse dos atores e stakeholders do projeto 

permite identificar quais as expectativas e qual a rentabilidade que estes esperam alcançar com 

o projeto. Torna-se útil, porque o gestor do projeto poderá saber qual é o foco dos intervenientes 

e ao reunir-se com estes para dar feedback sobre o ponto de situação, poderá antecipar o que 

esperam ouvir e estar melhor preparado para negociar necessidades que surjam, durante o 

desenvolvimento do projeto. 

 

3.3.3. Levantamento de Requisitos 

Nesta etapa é necessário entender quais os requisitos fundamentais para a estrutura do 

software. Com esse fim, foi elaborada a Tabela 3 – Levantamento de Requisitos da Connective 

que enuncia os requisitos funcionais (FR) e os requisitos não funcionais (NFR) que o produto 

deverá contemplar de acordo com as necessidades identificadas pela Connective To The World. 

Identificar estes requisitos e rastreá-los juntamente com os Casos de Uso irá permitir averiguar 

qual o comportamento esperado do sistema. 

 

Os requisitos foram priorizados de acordo com as necessidades da empresa, sendo 

identificados os seguintes: 

 LP (Low Priority) - requisitos desejados e que de acordo com a gestão do projeto serão 

implementados caso seja possível no seu devido tempo; 

 MP (Medium Priority) – estes requisitos só serão implementados após todos os 

requisitos com máxima priorização estiverem acabados e deverão estar completos até 

ao final do projeto; 

 HP (High Priority) - são os requisitos mais importantes e que terão de ser executados 

logo na primeira fase do projeto. O primeiro protótipo da plataforma poderá ser 

apresentado assim que estes requisitos estejam concluídos. 
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Tabela 3 – Levantamento de Requisitos da Connective 

# Nome do Requisito Prioridade 

FR1 Registar contas de utilizador HP 

FR2 Recuperar acesso de contas de utilizador MP 

FR3 Aceder ao painel de controlo HP 

FR4 Aceder à conta de utilizador utilizando o serviço LinkedIn LP 

FR5 Configurar a conta de utilizador HP 

FR6 Atualizar o perfil de utilizador HP 

FR7 Atualizar o perfil utilizando o serviço LinkedIn LP 

FR8 Aceder ao perfil do utilizador HP 

FR9 Enviar mensagens HP 

FR10 Responder a mensagens HP 

FR11 Agendar encontros HP 

FR12 Consultar os pedidos de encontros HP 

FR13 Ver a agenda dos encontros MP 

FR14 Fazer chamadas por videoconferência HP 

FR15 Consultar o ranking dos utilizadores MP 

FR16 Conectar com utilizadores HP 

FR17 Consultar conexões HP 

FR18 Consultar os relatórios do mentor MP 

FR19 Mudar o idioma da plataforma LP 

FR20 Consultar notificações de mensagens e/ou atividades LP 

FR21 Enviar candidatura para se tornar mentor da Connective HP 

FR22 Consultar candidaturas MP 

NFR1 O utilizador deverá ter no seu perfil os dados pessoais básicos, um resumo acerca de si, 

formação académica, experiência profissional, competências e línguas. 
HP 

NFR2 A conexão deverá ter como estados: Pendente e Aceite. HP 

NFR3 O encontro deverá ter estados como: Pendente, Em processo, Concluído e Cancelado, com o 

objetivo de ser possível entender o ponto de situação de uma marcação de uma chamada 
HP 

NFR4 As mensagens deverão ter a opção de anexar ficheiros ou fotografias LP 

NFR5 A escala de classificação do utilizador por cada chamada é dada por um número de estrelas 

de 1 a 5, sendo que o número maior de estrelas representa o melhor resultado 
HP 

NFR6 O ranking dos utilizadores deverá estar ordenado pela média de classificações em conjunto 

com o número total de chamadas feitas e o total de segundos de todas chamadas. 
MP 

NFR7 O relatório do mentor deverá ter os registos de chamadas e de mensagens feitas anualmente, 

apresentado gráficos que comparem o número de chamadas e de mensagens feitas 

mensalmente e o total de cada ano, em conjunto com uma tabela que apresente cada um dos 

aprendizes com indicação do número total de chamadas e mensagens feitas com eles. 

MP 

NFR8 O utilizador deverá ter um número de telemóvel associado à sua conta de utilizador para 

poder receber mensagens de aviso. Estas mensagens devem ser envidas 1 hora antes de um 

encontro por videoconferência, indicando a ocorrência do mesmo com a indicação do dia e 

hora que se encontrada agendado. 

LP 
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A lista de requisitos que estão apresentados na Tabela 3 são os identificados pelos 

fundadores da empresa, os quais consideraram ser os necessários, para a construção do produto 

e que se enquadravam na estrutura e identidade pretendida. Ou seja, são os que foram 

inicialmente acordados em reunião com a toda a equipa Connective. Em conformidade com a 

metodologia utilizada (apresentada no capítulo 3.4.1 - Metodologia) mais à frente), na gestão e 

desenvolvimento do produto, à medida que este ia evoluindo foram sendo atribuídos novos 

requisitos às necessidades da empresa, dos clientes desta e sobretudo do comportamento do 

produto. 

Assim sendo, o levantamento de requisitos representa a na primeira reflexão sobre as 

funcionalidades que o sistema deverá agrupar e que se enquadram nas expectativas dos 

principais interessados, que neste caso são os representantes da empresa detentora do produto 

– Connective To The World.  

 

3.3.4. Diagrama de Casos de Uso 

A Figura 10 – Diagrama de Casos de Uso da Connective demonstra no ponto de vista 

dos atores do SoI Connective, um conjunto de atividades que podem ser realizadas pelos 

mesmos na interação com o próprio sistema. Isto permite identificar “quem faz o quê” ou “quem 

é afetado pelo quê” através da utilização dos requisitos funcionais e a descrição de cenários 

comportamentais do sistema. 
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Figura 10 – Diagrama de Casos de Uso da Connective 

Foram criados dezassete casos de uso (UC#), dos quais oito, devido à sua importância 

e complexidade, vão estar devidamente detalhados nas seguintes tabelas:  

 Tabela 4 – Caso de Uso nº 1 «Registar conta de utilizador»; 

 Tabela 5 – Caso de Uso nº 3. «Aceder ao painel de controlo»; 

 Tabela 6 – Caso de Uso nº 5. «Ver o perfil de utilizador»; 

 Tabela 7 – Caso de Uso nº 8. «Responder a uma mensagem»; 

 Tabela 8 – Caso de Uso nº 9. «Agendar um encontro»; 

 Tabela 9 – Caso de Uso nº 10. «Responder aos pedidos de encontro»; 

 Tabela 10 – Caso de Uso nº 12. «Fazer uma chamada»; 

 Tabela 11 – Caso de Uso nº 16. «Candidatar-se como mentor».  
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Tabela 4 – Caso de Uso nº 1 «Registar conta de utilizador» 

UC1 Registar Conta de utilizador 

Atores Aprendiz 

Pré-Condições - 

Descrição 

Através da página principal (Painel de Apresentação) da plataforma Connective, existe um botão 

“Entrar” que quando clicado dirige o utilizador para a página de autenticação (Painel de 

Aplicação). Nesta página existem duas opções: a primeira é introduzir as credenciais de 

autenticação da conta de utilizador, para poder aceder à aplicação e a outra opção, é um botão 

que dirige o utilizador a uma nova página com um formulário, com campos para preenchimento* 

de forma a poder se registar, com objetivo de criar a sua própria conta do tipo “aprendiz”. 

*Campos para preenchimento: 

 Primeiro nome, último nome (apelido), email e palavra-passe, escola, aceitação dos 

termos e condições; 

*Outros campos para preenchimento (não obrigatórios): 

 País, localidade e idioma; 

*Dados de preenchimento automático:  

 ID de utilizador (valor incremental). 

O utilizador deve ser informado durante o processo de registo, que esta via de inscrição serve 

somente para utilizadores do tipo “aprendiz” e que caso se pretenda inscrever como “mentor”, 

terá que o fazer por via de candidatura na página principal da Connective. 

Cenário Principal 

1. O botão “Registar” da página de autenticação é pressionado; 

2. O portal é direcionado para a página de registo com um formulário para preenchimento de 

dados do utilizador; 

3. Os campos são preenchidos e o botão “Submeter” é pressionado; 

4. O sistema valida se todos os campos obrigatórios foram preenchidos; 

5. O sistema valida se o email respeita as normas de estruturação de email; 

6. O sistema valida se a palavra-passe tem o número mínimo de caracteres; 

7. O sistema verifica se os campos de palavra passe são iguais (inserir e confirmação); 

8. O sistema verifica se já existe o email na base de dados; 

9. Os dados ficam registados na base de dados; 

10. O sistema envia um email a confirmar o registo do utilizador. 

Resultados Esperados Utilizador registado. 

Cenário Alternativo 
2.1. O utilizador decide cancelar o registo de criação da conta de utilizador; 

3.1 O utilizador adiciona mais dados para além dos obrigatórios. 

Cenário de Exceção 

4.1. O sistema identifica que estão em falta o preenchimento de dados obrigatórios; 

4.1.1. O sistema solicita o preenchimento dos dados em falta; 

5.1. O sistema bloqueia a submissão de dados porque o email não é válido; 

5.1.1. O sistema solicita a validação do email inserido; 

6.1. O sistema identifica que a palavra-passe não tem o número mínimo de caracteres; 

6.1.1. O sistema solicita novamente o preenchimento do campo palavra-passe; 

7.1. O sistema identifica que os campos da palavra-passe não têm um valor igual; 

7.1.1. O sistema solicita que confirme novamente a palavra-passe. 

Resultados Exceção O utilizador não fica registado. 
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Tabela 5 – Caso de Uso nº 3. «Aceder ao painel de controlo» 

UC 3 Aceder ao painel de controlo 

Atores Aprendiz ou Mentor 

Pré-Condições Registar conta de Utilizador: Utilizador Registado (UC1) 

Descrição 

O utilizador após autenticado usando as suas credenciais na página de autenticação e com a 

sessão da conta iniciada, é automaticamente direcionado para o Painel de Controlo. Esta é a 

primeira página a visível quando a sessão é inicia. A mesma contém notificações, últimas 

atividades, chamadas agendadas para a presente data, dados numéricos (classificação, número 

total de mensagens e de chamadas feitas), agenda básica e mapa que demonstra as localizações 

de cada utilizador. Com a autenticação válida, isto é com os dados email e palavra-passe válidos 

para aceder à aplicação, passam a estar disponíveis todas as funcionalidades para o utilizador de 

acordo com o seu tipo de utilizador (Aprendiz ou Mentor). 

Cenário Principal 

1. As credenciais (email e palavra-passe) são preenchidas no formulário de autenticação na 

Página de Autenticação; 

2. O botão “Entrar” é pressionado; 

3. O sistema valida se os campos obrigatórios estão todos preenchidos; 

4. O sistema valida se o email cumpre as normas de estruturação de email; 

5. O sistema valida se os dados fornecidos constam na base de dados; 

6. A página é direcionada para o Painel de Controlo da conta do respetivo utilizador; 

Resultados Esperados Painel de controlo do utilizador disponível. 

Cenário Alternativo 
1. O utilizador cancela a operação. 

2. O utilizador opta por fazer um novo registo na plataforma. 

Cenário de Exceção 

3.1. O sistema verifica que os campos obrigatórios não estão preenchidos; 

3.1.1. O sistema solicita que preenche todos os campos obrigatórios; 

4.1. O sistema bloqueia a submissão de dados porque o email não é válido; 

4.1.1. O sistema solicita a validação do email inserido; 

5.1. O sistema identifica que os dados fornecidos não constam na base de dados; 

5.1.1. O sistema solicita que verifique se os dados estão corretos e que tente novamente; 

Resultados Exceção O utilizador não consegue iniciar a sessão, não sendo disponibilizado o Painel de Controlo. 
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Tabela 6 – Caso de Uso nº 5. «Ver o perfil de utilizador» 

UC5 Ver o perfil de Utilizador 

Atores Aprendiz ou Mentor 

Pré-Condições 
Registar conta de utilizador: Utilizador registado (UC1) e Aceder ao painel de controlo: Painel 

de controlo do utilizador disponível (UC3) 

Descrição 

Um utilizador autenticado com a sessão aberta poderá ver o perfil de qualquer outro utilizador 

ou seu próprio perfil, caso este for do tipo “Mentor”, caso contrário se o seu perfil for do tipo 

“Aprendiz” só poderá ver o seu próprio perfil.  

Cenário Principal 

1. O botão “Mentores” ou “Aprendizes” do menu principal é pressionado (conforme o tipo de 

utilizador da conta); 

2. O utilizador é direcionado para uma página que contém uma lista de utilizadores, identificados 

com um conjunto de atributos (com fotografia, nome, ocupação e classificação). Dispõem ainda 

de um formulário de pesquisa que filtre a listagem e a paginação; 

3. O botão “Ver perfil” de um utilizador da lista é pressionado; 

4. A página é direcionada para a página do perfil do utilizador selecionado, apresentando o perfil 

do utilizador com: os dados básicos do utilizador, o seu resumo, a experiência profissional, a 

formação académica, as línguas que conhece e as suas competências. 

Resultados Esperados Perfil do utilizador visível.  

Cenário Alternativo 

1.1. O utilizador pretende ver o seu próprio perfil, clicando no botão “Perfil”. 

1.1.1. O utilizador é direcionado para a sua página de perfil de utilizador; 

3.1. O utilizador faz um filtro à lista de utilizadores utilizando o formulário de pesquisa; 

3.1.1. São preenchidos os campos necessários (como nome, ocupação ou classificação); 

3.1.2. O botão “Submeter” é pressionado; 

3.1.3. A lista de utilizadores é atualizada conforme os dados submetidos. 

Cenário de Exceção 
3.1. O perfil de um utilizador que pretende visualizar não é encontrado; 

3.2. O utilizador decide procurar na página seguinte ou anterior. 

Resultados Exceção Nenhum perfil é disponibilizado. 
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Tabela 7 – Caso de Uso nº 8. «Responder a uma mensagem» 

UC8 Responder a uma mensagem 

Atores Aprendiz ou Mentor 

Pré-Condições 
Registar conta de utilizador: Utilizador registado (UC1) e Enviar mensagem: Mensagem 

Enviada (UC7) 

Descrição 

Os utilizadores poderão enviar mensagens e responder a estas. Deverá ser apresentada uma lista 

de conversas e em cada conversa, uma lista de troca de mensagens entre os dois utilizadores. 

Normalmente a troca de mensagens é só feita de um para um e terá que ser entre dois tipos de 

utilizadores diferentes, de tal modo que só um utilizador do tipo “Aprendiz” poderá enviar uma 

mensagem a um utilizador do tipo “Mentor” e vice-versa. 

Após um utilizador receber uma mensagem, esse utilizador poderá responder à mesma através 

do chat de conversa, onde está associada todas as mensagens entre os dois utilizadores. 

Cenário Principal 

1. O botão “Mensagens” do menu principal é pressionado; 

2. O utilizador clica na caixa da conversa que aparece como não lida. 

3. A janela da conversa é aberta; 

4. Dentro da conversa aparece as todas as mensagens associadas a essa conversa (com opção de 

scroll-up), bem como um formulário com um campo de texto, para escrever uma nova 

mensagem; 

5. O sistema confirma que a mensagem recebida foi vista; 

6. O utilizador preenche o campo de texto para responder à mensagem; 

7. O botão “Enviar” é pressionado; 

8. O sistema verifica se o campo de texto da mensagem não está vazio; 

9. O sistema valida o número máximo de caracteres do corpo do texto; 

10. O sistema verifica se o tipo de utilizador é “Aprendiz” e caso o seja, desconta X créditos à 

sua conta de utilizador. 

11. A conversa é atualizada e a mensagem enviada é apresentada no fim da lista das mensagens; 

Resultados Esperados A nova mensagem é enviada com sucesso. 

Cenário Alternativo 

2.1 O utilizador faz uma pesquisa por um utilizador (remetente/destinatário) de mensagens. 

2.1.1. O utilizador seleciona uma das conversas do utilizador da mensagem. 

3.1. É pressionada uma outra conversa escolhida pelo utilizador do mesmo 

remetente/destinatário; 

Cenário de Exceção 

8.1. O sistema identifica que o campo de texto não está preenchido; 

8.1.1. O sistema não envia a mensagem; 

9.1. O sistema verifica que o texto excede o número máximo de caracteres; 

9.1.1. O sistema avisa que excedeu o limite de caracteres permitidos numa só mensagem; 

10.1. Se o utilizador não tiver créditos suficientes, a operação de envio de mensagem é parado. 

Resultados Exceção A nova mensagem não é enviada. 
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Tabela 8 – Caso de Uso nº 9. «Agendar um encontro» 

UC9 Agendar um encontro 

Atores Aprendiz ou Mentor 

Pré-Condições 
Registar conta de utilizador: Utilizador registado (UC1) e Ver o perfil do utilizador: Perfil de 

utilizador visível (UC5). 

Descrição 

Uma chamada pode ser feita entre dois tipos utilizadores diferentes, no entanto será necessário 

verificar a disponibilidade dos dois utilizadores, desse modo, é necessário agendar o encontro 

(marcação) primeiro. Para isso, é necessário que um dos utilizadores preencha um formulário 

respeitando os campos para preenchimento*, que são necessários para o outro utilizador possa 

validar e verificar se terá disponibilidade para o encontro (marcação). 

*Campos para preenchimento obrigatório: 

 Assunto do encontro: Define qual o assunto ou tema que será discutido durante a 

sessão. Este campo é de preenchimento obrigatório; 

 Data e hora: Sendo necessário indicar obrigatoriamente 4 datas/horas diferentes, tendo 

em consideração à sua disponibilidade para fazer a chamada; 

*Outros campos para preenchimento (não obrigatórios): 

 Descrição/Observação: Dado não obrigatório, mas serve para explicar ou indicar a 

razão de uma forma mais detalhada do motivo/importância do encontro. 

Cenário Principal 

1. O botão “Agendar encontro” da página de perfil do utilizador é pressionado; 

2. O utilizador é direcionado para uma nova página com formulário para preencher os campos 

da marcação do encontro; 

3. O utilizador preenche os campos obrigatórios; 

4. O botão “Fazer o pedido” é pressionado; 

5. O sistema valida se os campos obrigatórios foram preenchidos; 

6. O sistema faz a validação das 4 datas escolhidas; 

7. O sistema guarda os dados na base de dados com o estado do pedido como “Pendente” e 

notifica o outro utilizador; 

8. A página é redirecionado para o perfil do utilizador com uma notificação que o pedido foi 

submetido com sucesso. 

Resultados Esperados Pedido de encontro submetido com sucesso. 

Cenário Alternativo 2.1. O utilizador cancela o pedido de encontro. 

Cenário de Exceção 

5.1. O sistema verifica que falta campos obrigatórios para preencher; 

5.1.1. O sistema indica ao utilizador que deve preencher os campos obrigatórios; 

6.1. O sistema verifica que existem datas iguais; 

6.1.1. O sistema indica ao utilizador que tem de indicar datas diferentes; 

Resultados Exceção O pedido de encontro não é registado. 
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Tabela 9 – Caso de Uso nº 10. «Responder aos pedidos de encontro» 

UC10 Responder aos pedidos de encontro 

Atores Aprendiz ou Mentor 

Pré-Condições 
Registar conta de utilizador: Utilizador registado (UC1) e Agendar um encontro: Pedido de 

Encontro submetido com sucesso (UC9). 

Descrição 

Após receber um pedido de encontro, o utilizador deverá responder a esse mesmo pedido, 

verificando se tem disponibilidade para uma das datas sugeridas pelo outro utilizador. Este 

poderá ainda analisar pelo assunto e descrição do encontro, se tem interesse no mesmo ou se as 

suas competências se enquadram no foco da chamada, antes de confirmar a mesma. Em caso de 

confirmação do interesse, o utilizador poderá escolher uma das 4 datas propostas pelo outro 

utilizador e caso não tenha disponibilidade num desses períodos, poderá ainda sugerir 4 novas 

datas. Caso não esteja interessado de todo no convite deverá recusar apresentado uma 

justificação do motivo da recusa através de uma mensagem. 

Cenário Principal 

1. O botão “Pedidos de encontro” do menu principal é pressionado; 

2. A página é direcionada para a página que contém a listagem de pedidos para marcação de 

chamadas, onde o utilizador poderá utilizar a filtragem por estado dos pedidos ou utilizar a barra 

de texto para pesquisa pelo assunto do pedido; 

3. O utilizador seleciona o pedido de encontro mais recente, clicando neste; 

4. É direcionado para uma página que contem a informação acerca do pedido, com indicação do 

utilizador que o originou e com um formulário que apresenta as 4 datas propostas, a opção de 

propor 4 novas datas, ou clicar nos botões recusar ou confirmar. 

5. O utilizador seleciona uma das 4 datas do formulário; 

6. O botão “Confirmar” é pressionado; 

7. O sistema valida se alguma data foi selecionada; 

8. A alteração do pedido é guardada, alterando o estado deste para “Em processo” 

9. Uma notificação de email é enviada para o outro utilizador e a sua página de pedido de 

encontros é atualizada com uma nova notificação do pedido aceite; 

Resultados Esperados O pedido de encontro aceite. 

Cenário Alternativo 

5.1. O utilizador propõe outras 4 datas; 

5.1.1. O botão “Confirmar” é pressionado; 

5.1.2. A alteração do pedido é guardada com o estado “Pendente” e o outro utilizador é 

notificado por email e na sua página de encontros com a adição de uma nova notificação; 

6.1. O botão “Recusar” é pressionado”; 

6.1.1. Uma janela é aberta apresentando um formulário com um campo de texto para escrever 

uma mensagem (justificação da recusa); 

6.1.2. O campo da mensagem é preenchido; 

6.1.3. O botão “Cancelar pedido e enviar” é pressionado; 

6.1.4. A alteração do pedido é guardado alterando o estado deste para “Cancelado”. 

Cenário de Exceção 
7.1. O sistema verifica que nenhuma data foi selecionada; 

7.1.1. O sistema solicita que uma das datas deve ser selecionado antes de confirmar. 

Resultados Exceção O pedido de encontro não foi confirmado – continua como Pendente. 
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Tabela 10 – Caso de Uso nº 12. «Fazer uma chamada» 

UC12 Fazer uma chamada 

Atores Aprendiz ou Mentor 

Pré-Condições 

Registar conta de Utilizador: Utilizador Registado (UC1), Aceder ao painel de controlo: Painel 

de controlo do utilizador disponível (UC3) e o Responder aos pedidos de encontro: Pedido de 

encontro aceite (UC10). 

Descrição 

Após ambas as partes concordarem e aceitarem uma data/hora que sirva para ambos, a marcação 

da chamada fica guardada (estado: Em Processo) e só fica disponível para ser realizada no 

próprio dia/hora que foi acordado por ambos. No dia/hora do agendamento a funcionalidade de 

efetuar a chamada com o outro utilizador fica ativa e os dois poderão comunicar-se até ao limite 

de máximo de créditos que o utilizador do tipo “aprendiz” disponha na sua conta. No fim da 

chamada cada um terá que classificar a prestação do outro utilizador para esta ser incluída na 

tabela de ranking da plataforma. A chamada é iniciada em modo de voz, mas poderá ser ativado 

o modo de vídeo. Outras funcionalidades disponíveis é a alteração do volume de som e colocar 

o som em modo de mudo (silêncio). Durante a chamada é ativada a função de desconto de 

créditos por minuto, para o utilizador do tipo “aprendiz”. Para o utilizador do tipo “Mentor” é 

ativado um cronómetro. Caso a chamada não seja feita passado 3 horas da marcação o estado do 

encontro é alterado para “Cancelado”. Caso os créditos terminem os utilizadores recebem uma 

indicação e a chamada é terminada; a notificação para o “aprendiz” informa que o limite de 

crédito terminou.  

Cenário Principal 

1. O utilizador acede à sua conta e é direcionado para a página “Painel de Controlo”; 

2. Na página irá estar apresentada a lista das marcações agendadas para aquele dia; 

3. É pressionado o botão “Fazer chamada” na marcação que corresponde à presente hora; 

4. A janela de chamada é aberta, apresentando a fotografia e o nome da pessoa com quem irá ser 

realizada a videoconferência e com os botões “Iniciar a chamada” e “Fechar”; 

5. O botão “Iniciar a chamada” é pressionado; 

6. O sistema retira os botões “Iniciar a chamada” e “Fechar”, dando lugar aos botões 

“Desligar”, “Ativar vídeo”, “Volume” e “Mudo”. 

7. O outro utilizador é notificado para atender a chamada; 

8. Após o outro utilizador atender a chamada fica ativo o sistema de voz; 

9. O botão “Desligar” é pressionado”; 

10. O sistema corta a comunicação entre ambos e apresenta um formulário para classificar o 

outro utilizador de 1 a 5 estrelas; 

11. O utilizador seleciona o número de estrelas e clica no botão “Submeter”; 

12. O sistema valida se está selecionado um número de estrelas; 

13. É guardado na base de dados as classificações e o estado da marcação altera para 

“Concluído”. 

14. A janela da chamada fecha-se. 

Resultados Esperados Chamada concluída e avaliação submetida. 

Cenário Alternativo 

5.1. O botão “Fechar” é pressionado; 

5.1.1. A janela da chamada é fechada; 

7.1. O outro utilizador clica no botão “Desligar”; 

7.1.1. A chamada é cortada e as janelas são fechadas. 
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UC12 Fazer uma chamada 

Cenário de Exceção 

2.1. Na página não é apresentada a funcionalidade de fazer chamada porque o utilizador não se 

situa na data correta que está agendada com o outro utilizador; 

12.1. O sistema verifica que não foi selecionado nenhum número de estrelas; 

12.1.1. O sistema solicita que deve ser selecionado um número de estrelas. 

Resultados Exceção A chamada não é executada e concluída, os utilizadores não são classificados ou avaliados. 
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Tabela 11 – Caso de Uso nº 16. «Candidatar-se como mentor» 

UC16 Candidatar-se como mentor. 

Atores Mentor 

Pré-Condições - 

Descrição 

Para registar-se na aplicação como mentor, deverá enviar uma candidatura para a equipa 

Connective. Para isso, é disponibilizado na página principal um botão que abre uma janela com 

um formulário com os campos para preenchimento* da candidatura. 

*Campos para preenchimento obrigatórios: 

 Primeiro nome, último nome, ocupação, email, endereço do perfil da rede profissional 

LinkedIn; 

*Campos para preenchimento opcionais: 

 Anexo curriculum vitae. 

Cenário Principal 

1. O botão “Candidatar-se” é pressionado; 

2. É direcionado para uma página com um formulário com campos obrigatórios para preencher 

e inscrever-se como mentor; 

3. Os campos obrigatórios são preenchidos; 

4. O botão “Submeter” é pressionado; 

5. O sistema valida se os campos obrigatórios estão preenchidos; 

6. O sistema valida se o email fornecido cumpre as normas de estruturação de email; 

7. O sistema verifica se o endereço web para o perfil do LinkedIn fornecido é válido; 

8. O sistema verifica se existe um ficheiro em anexo e se este está em formato PDF; 

9. O registo é guardado na base de dados e é enviado um email para a equipa da Connective com 

os dados da candidatura e os anexos (caso aplicável); 

10. O candidato é redirecionado para a página principal com a notificação a indicar sucesso na 

sua inscrição. 

Resultados Esperados Candidatura submetida. 

Cenário Alternativo 3.1. O botão de “Cancelar” é pressionado sendo redirecionado para a página principal. 

Cenário de Exceção 

5.1. O sistema identifica que estão em falta o preenchimento de dados obrigatórios; 

5.1.1. O sistema solicita o preenchimento dos dados em falta; 

6.1. O sistema bloqueia a submissão de dados porque o email não é válido; 

6.1.1. O sistema solicita a validação do email inserido; 

7.1. O sistema verifica que o endereço web para o perfil do LinkedIn não é válido; 

7.1.1. O sistema solicita que valide o endereço web; 

8.1. O sistema verifica que existe um ficheiro mas com formato diferente; 

8.1.1. O sistema solicita ao utilizador que anexe apenas ficheiros em formato PDF. 

Resultados Exceção A candidatura não é submetida. 

 

Este conjunto de casos de uso podem ser considerados mais importantes pois eles 

incluem as principais funcionalidades que se pretende ver implementadas na plataforma e daí a 

sua relevância e destaque detalhado com as tabelas apresentadas.  
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Com a definição dos Casos de Uso e a definição da data de lançamento do projeto, foi 

necessário ordenar os Casos de Uso e os Requisitos neste incluídos, criando uma priorização 

de execução para as tarefas de desenvolvimento de acordo com as funcionalidades consideradas 

mais importantes para a plataforma. Os Casos de Uso e Requisitos estão definidos como mais 

prioritário (HP) até chegarem aos de menor importância (LP).  

Para garantir-se que nenhum requisito seria esquecido foi criada uma Matriz de 

Rastreabilidade, com o objetivo de facilitar a gestão do projeto e as alterações que pudessem 

surgir relativamente aos requisitos, bem como salientar quais os requisitos funcionais e os casos 

de uso mais importantes, que deverão ser realizados em primeiro lugar, conforme se visualiza 

na Tabela 12 – Matriz de Rastreabilidade. 

 

Tabela 12 – Matriz de Rastreabilidade 

  FR1 FR3 FR5 FR6 FR8 FR9 FR10 FR11 FR12 FR13 FR15 FR17 FR18 FR21 FR2 FR14 FR16 FR22 FR4 FR7 FR19 FR20 

UC1 HP                                           

UC3   HP                                 LP   LP LP 

UC4     HP                                       

UC5         HP                                   

UC6       HP                               LP     

UC7           HP                                 

UC8             HP                               

UC9               HP                             

UC10                 HP                           

UC12                   HP                         

UC14                     HP                       

UC15                       HP                     

UC16                         HP                   

UC17                           HP                 

UC2                             MP               

UC11                               MP             

UC13                                 MP           

UC18                                   MP         

 

Na tabela é possível visualizar que os Casos de Uso (UC1, UC3, UC4, UC5, UC6, UC7, 

UC8, UC9, UC10, UC12, UC14, UC15, UC16, UC17) são os que englobam os requisitos mais 

importantes para a execução do projeto. Estando estes requisitos satisfeitos e apresentando-se 

um protótipo com os mesmos aos stakeholders do projeto, tal pode ser uma forma de lhes 
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evidenciar que o projeto está a ser executado de acordo com as expectativas dos mesmos, 

garantido assim que estes continuam a investir no projeto e manterem-se interessados no 

mesmo.  

Foi realizado também um duplo rastreamento que permitisse verificar se a sequência 

pela qual estão a ser desenvolvidos os Casos de Uso, não irá criar nenhum impasse ou 

interrupção no desenvolvimento do projeto devido a possíveis interdependências por extensões 

entre os casos, como por exemplo nas situações: 

 

Figura 11 – Extensões do Caso de Uso 3 

Para se conseguir configurar a conta de utilizador (UC4) ou fazer uma chamada (UC12) 

o Painel de Controlo (UC3) deve já estar criado, pois será neste que estarão os botões de acesso 

a estas duas funcionalidades. 

 

Figura 12 – Extensões do Caso de Uso 5 e subextensão para o caso de UC7 

As funcionalidades “agendar um encontro” (UC9), “enviar uma mensagem” (UC7) ou 

“conectar com outro utilizador” (UC14) obrigam a que primeiro se esteja a visualizar o perfil 

(UC5) do utilizador com quem se quer interagir. Por sua vez, para alterar o próprio perfil (UC6) 

o utilizador tem que estar dentro do mesmo, isto é a visualizá-lo (UC5). Da mesma forma que 

para se responder a uma mensagem recebida (UC8), é necessário que alguém tenha enviado 

primeiro uma mensagem (UC7). 

 

UC3: Aceder ao 
Paindel de Controlo

«extend»

UC4: Configurar a 
conta de utilizador

UC12: Fazer uma 
chamada

UC5: Ver o perfil de 
utilizador

«extend»

UC9: Agendar 
um encontro

UC6: Atualizar o 
perfil

UC7: Enviar 
mensagem

UC8: Responder 
a mensagem

UC14: Conectar 
com um utilizador
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Figura 13 – Inclusões do UC10 e extensão do UC12. 

Na opção de Responder a Pedidos de Encontro (UC10), estão incluídas as opções de ver 

a agenda de encontros (UC11) ou de fazer uma chamada (UC12). Por sua vez, para se fazer 

uma chamada (UC12) é necessário visualizar a agenda de encontros e verificar a data/hora da 

chamada agendada (UC11). 

 

Sem esta correlação seria impossível definir a ordem pela qual cada tarefa deveria ser 

executada dentro de cada uma das fases de desenvolvimento. Este conhecimento, para além de 

permitir ter uma noção mais vasta do projeto e desenhar um plano de atenção, permite ainda ter 

uma melhor organização do desenvolvimento do projeto tornando mais fácil a sua gestão, face 

a contratempos que possam surgir.  

UC10: Responder 
aos Pedidos de 

encontro

«include»

UC11: Ver a agenda 
dos encontros

UC12: Fazer uma 
chamada«extend»



Projeto Connective 

52 

 

3.3.5. Modelo de Domínio 

O modelo de domínio do sistema é útil para ilustrar uma parte do domínio desse sistema, 

através da apresentação dos conceitos que fazem parte do sistema e as relações estabelecidas 

entre eles. Este tipo de modelo é representado por um diagrama de classes em UML, sendo que 

uma classe é uma abstração que descreve um conjunto de objetos que partilham os mesmos 

atributos (características, operações, métodos, relações e semântica) (Melo, 2010). 

 

A Figura 14 – Modelo de Domínio Simplificado (com RF e RNF prioritários) da 

Connective apresenta a arquitetura de objetos e a interação entre os mesmos, representando 

assim a primeira demonstração gráfica do comportamento do sistema e dos elementos que serão 

necessários a integrar para cumprir as principais funcionalidades e/ou requisitos funcionais 

(prioritários), como também os requisitos não funcionais (prioritários). Esta representação 

permite criar uma abstração dos dois tipos de utilizador (Aprendiz e Mentor) e as suas 

interações partilhadas entre estas classes com o sistema. De salientar que, considerando que 

estes dois tipos de utilizador partilham as mesmas funcionalidades, não se nota diferença de 

comportamento no esquema, apesar de existirem operações exclusivas para um determinado 

tipo de utilizador em algumas das classes, nomeadamente o Aprendiz ser o único que na 

chamada terá associada a função de descontar créditos (visível no esquema abaixo, porém, esta 

funcionalidade na altura não foi considerando um requisito funcional e como tal não foi incluída 

no levantamento de requisitos).
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Figura 14 – Modelo de Domínio Simplificado (com RF e RNF prioritários) da Connective
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A Figura 14 – Modelo de Domínio Simplificado (com RF e RNF prioritários) da 

Connective, apresenta um alto nível das classes principais do Modelo de Domínio. 

Considerando a abstração da classe Utilizador é apresentado em maior ênfase na Figura 15 – 

Detalhe ao Diagrama da Classe Utilizador e as suas correlações demonstrando as suas principais 

relações e dependências.  

 

 

Figura 15 – Detalhe ao Diagrama da Classe Utilizador 

Através da Figura 15, pretende-se explicar a relação da classe Utilizador, sendo esta a 

principal classe do sistema, considerando que é a partir desta que surgem as interações entre as 

outras classes que fazem parte do sistema e todos os comportamentos destes. 

O próprio utilizador da plataforma necessita de estar associada a esta classe (Utilizador) 

para conseguir ter acesso às numeras funcionalidades do sistema, conseguindo interagir com a 

parte aplicacional dele. Deste modo, prevê-se que todo o modelo de domínio do sistema poderá 

ser alterado durante o desenvolvimento do projeto, pressupondo que no decorrer do mesmo 

poderá surgir alterações nas funcionalidades, sendo necessário alterar a sua arquitetura que gira 

à volta da classe Utilizador, mantendo esta inalterada. Esta classe foi assim considerada como 

funcionasse como o núcleo do modelo, em que todas a própria existência e motivo de criação 

das outras classes dependessem da relação com esta classe. 

 

Na classe Utilizador estará englobado o registo do utente da plataforma, necessário para 

a autenticação no sistema e validação de permissões de acessos às funcionalidades do mesmo. 

Esta está generalizada em duas classes “filho”, que herdam as propriedades e 

relações/associações da classe “pai”, dos quais são o Aprendiz e o Mentor. A única diferença 
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entre ambos é que a classe do Aprendiz contém o atributo “créditos”. Este atributo serve para 

o utilizador do tipo “aprendiz” utilizar em determinadas operações exclusivas ao seu tipo de 

utilizador, nomeadamente conseguir realizar chamadas ou enviar mensagens para outros 

utilizadores (do tipo “mentor”). 

 

A cada utilizador poderá estar associado a uma organização (classe Organização), que 

pode ser do tipo escola ou empresa, neste caso, um utilizador do tipo aprendiz só pode pertencer 

a uma organização do tipo escola (classe Escola) e um mentor a uma empresa (classe Empresa). 

Esta generalização da classe Organização servirá para melhor gerir cada utilizador e contribuir 

no seu perfil. 

 

O utilizador também tem um papel na aplicação, isto é, condições que indicam o que 

um utilizador pode ou não fazer, portanto, a classe Papel (permissões) irá conter uns registos 

que irão indicar o propósito do utilizador na aplicação. Tratando-se de registos, não poderão ser 

representados no modelo de domínio, como se fossem enumerações, porque não fazem parte 

da sua arquitetura, de qualquer modo, os registos que esta classe irá conter serão básicos e 

registados no momento que a aplicação construir a sua base de dados. Os mesmos poderão 

futuramente ser geridos pelo Administrador do sistema através do Painel de Administração. 

Um exemplo do objetivo dos papéis é que estes limitem ou retiram o acesso de 

utilizadores a determinadas funcionalidades ou mesmo essas funcionalidades no sistema 

aplicacional. Isto foi previsto tendo por base a situação que se um utilizador estiver associado 

a um papel, este irá interagir com o sistema conforme o seu papel. As condições que cada papel 

irão estar integradas no próprio núcleo de código do sistema (hardcode), de tal forma que não 

poderão ser representados no modelo de domínio, através de classes. 

 

Quanto à classe Perfil esta é inteiramente dependente da classe Utilizador, de tal modo 

que só poderá existir se o outro existir, no fundo, esta pertence à composição da classe 

Utilizador como se fosse uma parte da própria classe. A classe Perfil irá conter os atributos e 

operações que serão utilizadas para o utilizador se identificar e ser identificado pelo sistema 

aplicacional. Esta vai estar associada com as classes: Língua, Competência e Qualificação, com 

o objetivo de criar algo como um curriculum vitae na aplicação, sendo essencialmente essa a 

sua finalidade, além da identificação. 
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A classe Qualificacao requer uma enumeração, dado que poderão existir dois tipos de 

qualificação, isto é, registos que poderão ser acerca da experiência profissional ou acerca de 

formação académica. Deste modo, o tipo profissional ou académico representa registos 

diferentes na classe, como a nível de arquitetura de código aplicacional e em gestão de dados, 

torna-se mais fácil uso de enumerações para recorrer a identificação e gestão de determinados 

registos, o uso deste é totalmente justificável. 

 

As classes Lingua e Competencia representam a mesma coerência, em que o utilizador 

poderá associar ao perfil as línguas e competências que tem/conhece, atribuindo através das 

relações entre perfil e língua ou perfil e competência, um determinado nível que representa as 

suas capacidades, nestas áreas. 

 

A Figura 16 – Diagrama da relação utilizador com mensagens demonstra a 

representação do uso da associação entre as classes Utilizador, Conversa e Mensagem, 

permitindo a troca de mensagens entre vários utilizadores. 

 

 

Figura 16 – Diagrama da relação utilizador com mensagens 

Este modelo demonstra que uma mensagem está associada a uma conversa e por sua 

vez a conversa pode estar associada a vários utilizadores ou vice-versa. No modo prático, pode-

se definir que um utilizador quando envia pela primeira vez uma mensagem a outro utilizador, 

passa a partir desse preciso momento, a ser estabelecida automaticamente uma conversa, para 

que sempre que for necessário os utilizadores possam procurar todas as mensagens enviadas ao 

utilizador. O objetivo desta relação passa por permitir que com um simples selecionar de uma 

conversa se consiga obter a lista de mensagens enviadas sobre essa conversa e dar continuidade 



Projeto Connective 

57 

 

à mesma, pelo envio sucessivo de respostas e devoluções de respostas, acrescentando novas 

mensagens à conversa inicial.  

Para que este fluxo de conversação funcione, uma conversa terá que estar de tal modo 

identificada que permita transcrever quais são os dois utilizadores a quem pertence uma 

conversa e o utilizador a quem pertence a mensagem que será remetida. Por isso, um utilizador 

poderá estar associado a várias mensagens e várias conversas. Estas conversas poderão por sua 

vez ter as suas mensagens e a do outro utilizador com quem foi estabelecida a conversa. 

 

A classe Conversa poderia associar a mesma ao Utilizador com as várias mensagens e 

vice-versa, porém a classe UtilizadorConversa torna a associação mais extensa, permitindo 

definir propriedades exclusivas a cada utilizador, de modo a que caso seja necessário um 

utilizador fazer uma alteração à conversa, o correspondente não seja totalmente afetado. 

 

A classe Mensagem contém uma operação exclusiva ao utilizador do tipo “Aprendiz” 

para que cada vez este registe uma mensagem na conversa, seja descontado X créditos pela 

ação. Esta classe engloba também os atributos data e hora que a mensagem foi criada, para 

que seja possível realizar uma ordenação temporal lógica na sequência das mensagens que 

aparecem dentro de uma conversa. 

 

A Figura 17 – Diagrama da relação de utilizador com as marcações, apresenta 

graficamente como o utilizador interage com as marcações de chamadas e como lhe é atribuída 

a classificação após a realização de uma chamada. 
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Figura 17 – Diagrama da relação de utilizador com as marcações 

Para um utilizador efetuar um pedido de encontro, este terá que fazer uma marcação que 

depois de realizada ficará automaticamente associada ao utilizador que efetuou a ação e o 

utilizador a quem este fez o convite, guardando uma alteração ao estado da marcação (foi 

utilizada uma enumeração para definir o Estado). À criação de uma marcação foi atribuído 

quatro termos (utilizando a classe Termo), esta contém as datas indicadas pelo utilizador que 

criou o pedido de marcação e das quais será solicitada ao utilizador a quem foi feito o convite, 

que escolha uma das quatro opções (termos) para confirmar a marcação. 

 

Ficou decidido criar uma relação muitos para muitos utilizando a classe 

UtilizadorMarcacao, projetando que no futuro possa vir a ser necessário implementar uma 

marcação de chamada para um grupo de pessoas, permitindo assim também a possibilidade de 

se definir propriedades exclusivas para cada um desses utilizadores. 

 

Após efetuada a chamada entre os utilizadores será atualizado o estado da marcação 

para Concluído e será executada uma operação exclusiva do utilizador tipo “Aprendiz” que fará 

o desconto do total de créditos correspondentes ao total de créditos gastos por minuto com a 

chamada. Cada utilizador terá ainda que classificar a prestação do outro, para isso é invocada 

na classe Marcacao, se o utilizador já foi avaliado, através da relação dessa classe com a classe 

Classificacao. O tratamento dos registos de pontuação do utilizador (na classe Classificação) , 

será associado depois ao seu perfil e à chamada (marcação) que foi realizada. 
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A Figura 18 – Máquina de estado das marcações representa as mudanças de estado de 

uma marcação, como se pode ser verificado abaixo. 

 

 

Figura 18 – Máquina de estado das marcações 

O estado da marcação começa como Pendente no seu ato de criação e poderá terminar 

com o estado Concluindo ou Cancelado, passando por determinadas ações e escolhas quanto 

ao registo de marcação que irá afetar os seus estados.  

 

Resumidamente e como exemplificação: 

 Um aprendiz ao efetuar um pedido de marcação de chamada, o estado da 

marcação irá passar automaticamente para “Pendente”. Este estado irá se manter até 

que o mentor chegue a uma decisão de três hipóteses: o mentor poderá aceitar a 

marcação, caso isso aconteça o estado desta é alterado para “Em processo”; poderá 

recusar a marcação onde o estado é alterado para “Cancelado” e acaba por terminar o 

processo; ou poderá ainda propor outras datas, mantendo o estado como “Pendente”. 

Este ciclo de estado “Pendente” poderá continuar neste até que um dos dois utilizadores 

acabe por aceitar as datas proposta pelo outro ou recusar as mesmas.  

Após o utilizador aceitar as datas e por sua vez a marcação, o estado da mesma é alterado 

para “Em processo” e irá se manter até à conclusão da marcação ou chamada. 

Assim, desde a sua aceitação, passando pelo tempo de espera até a marcação e na 

efetuação da chamada, o estado irá se manter como “Em processo”. Só quando os dois 

utilizadores concluírem a chamada, momento em que obrigatoriamente, os dois têm de 

estar conectados um com outro, é que esta é alterado para o estado para “Concluindo” 

e o processo de estados termina.  



Projeto Connective 

60 

 

Por último, qualquer um dos utilizadores poderá Anular ou Cancelar a marcação a 

qualquer altura após a sua aceitação. Caso isso aconteça, o estado “Em processo” é 

alterado para “Cancelado” e termina todo o processo. 

Estes estados foram definidos como enumeração, pois as suas nomenclaturas nunca 

serão alteradas e assim, acabam por facilitar no desenvolvimento do código a sua invocação, 

diminuído a necessidade de estar constantemente a escrever estes atributos manualmente, no 

próprio código.  

 

A Figura 19 – Diagrama de relação de utilizador com conexões, demonstra como é feita 

a conexão entre dois utilizadores de diferentes tipos. 

 

Figura 19 – Diagrama de relação de utilizador com conexões 

As conexões poderão ser feitas entre dois tipos de utilizadores diferentes, neste caso 

entre Aprendiz e Mentor. A conexão só fica ativa quando o utilizador que recebeu o pedido 

tenha aceitado essa conexão. O que se nota nesta relação é que existe duas associações 

unidirecionais diferentes, isto porque a conexão entre os dois é feita nos dois sentidos, mas não 

utilizando uma única relação ou único registo, a conexão tem de ser realizada em duplicado e 

invertida para manter as mesmas propriedades nos registos diferentes, ou seja, quando um 

utilizador faz um pedido é criada uma conexão que faz a relação entre o utilizador que fez o 

pedido e o utilizador a quem se fez o pedido de conexão, mantendo assim uma única direção 

na associação. Sendo que o utilizador que fez o pedido poderá ver a sua lista de conexões, mas 

no lado do utilizador a que recebeu o pedido não o consegue, isto porque a associação só tem 

um sentido, torna necessário duplicar a conexão ou registo da conexão e inverter os dados dos 

atributos “id_utilizador” e “id_utilizador_conectado”, para que essa conexão também 
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pertença ao utilizador que foi conectado. Assim sendo, ao criar uma conexão é automaticamente 

guardado dois registos, para que os dois utilizadores possam ter a capacidade de gerir a mesma. 

 

Quanto aos estados da conexão, a Figura 20 – Máquina de estados de uma conexão 

apresenta graficamente uma máquina de estados da conexão, como esta é processada e como 

são alterados os seus estados. 

 

 

Figura 20 – Máquina de estados de uma conexão 

 

Quando é feito um pedido de conexão por parte de um utilizador é criada uma conexão 

e o estado desta passa a ser definido como “Pendente” até que o utilizador a quem foi feito o 

pedido decida se deve aceitar ou recusar o mesmo. Caso o utilizador aceite, o estado é alterado 

para “Aceite” e a conexão entre os dois utilizadores fica garantida sendo depois apresentada 

visualmente na lista de conexões da aplicação, terminando aí o processo. Caso contrário, se 

recusar, não existirá nenhuma alteração de estados porque será interrompido o processo e a 

conexão será eliminada dos registos. 

 

Abaixo é apresentado a relação do utilizador com as atividades conforme ilustração da 

Figura 21 – Diagrama de relação entre utilizador e atividades. Esta apresenta o principal 

elemento que processa os registos de notificações do utilizador no sistema. 

 

 

Figura 21 – Diagrama de relação entre utilizador e atividades 
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A classe Atividade terá que registar algumas das operações efetuadas no sistema acerca 

do utilizador. Por exemplo: quando é efetuado um pedido de encontro ou marcação de chamada, 

esta classe irá registar quem fez o pedido e quem é o destinatário, notificando depois ao 

destinatário. Tecnicamente e simplificando o processo, a classe teria que registar quem fez a 

operação, a quem está destinado para ser notificado e que operação foi feita, para daí conseguir 

relacionar as várias classes a quem pertence a operação em causa. Os dados da operação vão 

estar registados em atributos de modo polimórfico, permitindo ser referenciado de várias 

formas, guardando o id do objeto e o tipo (neste caso o nome da classe) do objeto a quem 

pertence.  

O método polimórfico é muito utilizado quando se pretende referenciar diferentes 

objetos sem utilizar associações extensivas entre objetos e utilizando a arquitetura da tecnologia 

de desenvolvimento da aplicação para poder referenciar o registo a nível superficial de 

determinados objetos, simplificando assim a programação (Serson, 2007). 

 

Por último, a Figura 22 – Diagrama das classes Administrador e Candidatura, apresenta 

as classes independentes da relação entre as outras classes do modelo de domínio do sistema. 

 

 

Figura 22 – Diagrama das classes Administrador e Candidatura 

Na Figura 22 podemos verificar que cada uma das classes não depende de nenhuma da 

outra, isto porque a classe Administrador será utilizada futuramente quando os requisitos 

funcionais prioritários estiverem todos tratados, não estando ainda implementada. Futuramente 

será implementado um painel de administração juntamente com o protótipo (que inclui o painel 

de apresentação e painel de aplicação) para gerir os objetos que são utilizados no painel 

aplicacional em que a classe Administrador representa o utilizador, que é autenticado e 

autorizado a fazer a gestão da aplicação. 
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Quanto à classe Candidatura esta é utilizada no painel aplicacional para obter registos 

de utilizadores que estejam interessados no projeto e que pretendam pertencer à rede de 

mentores da Connective. No entanto estes registos ficam guardados na base de dados sendo 

automaticamente enviadas cópias desses registos por email à equipa de Recursos Humanos da 

Connective para analisá-los. Quando o painel de administração estiver implementado, estes 

registos passaram a ser geridos pelo Administrador do Sistema diretamente na aplicação.  
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3.4. Gestão 

3.4.1. Metodologia 

A metodologia utilizada neste projeto foi o Agile (Desenvolvimento Ágil de Software).  

A escolha desta metodologia tem por base as caraterísticas intrínsecas do próprio projeto 

e da estrutura da equipa. A definição de requisitos foi identificada ao longo do projeto, com 

reuniões semanais que permitiram validar o ponto de situação. Tratando-se deste um projeto 

em fase embrionária, em que o conhecimento a respeito do mesmo foi crescendo conforme este 

ia sendo desenvolvido, quer pela equipa de desenvolvimento, quer pelas necessidades que vão 

sendo acrescidas pelos stakeholders. Esta metodologia permitiu assim, que vão sendo entregues 

partes funcionais da plataforma, para que esta possa ir sendo alimentada pelos utilizadores e 

indo ser explorada e conhecida pelos mesmos, bem como ser analisada pelos stakeholders 

contribuindo logo em fase inicial para a campanha de Marketing da mesma (demonstrar algo a 

funcionar) e permitindo que se vão angariando novos investidores. Além de ser uma 

metodologia que vai permitir integrar novos módulos de software desenvolvido, que contribuão 

para enriquecer a plataforma ou mesmo melhorar o funcionamento desta. Esta escolha foi 

baseada nas caraterísticas da metodologia Agile em comparação a outras metodologias do tipo 

Espiral ou Incremental. 

Foi feito um levantamento das principais caraterísticas diferenciadoras das 

metodologias aqui mencionadas, fazendo uma análise relativa a metodologias baseadas nos 

modelos: Espiral, Incremental e Agile, que se apresenta nas tabelas seguintes: 

 Tabela 13 – Comparação do modelo Waterfall com Protótipo, adaptado de Guerreiro 

(2015) e Miguel (2002); 

 Tabela 14 – Comparação do modelo RAD com Incremental, adaptado de Guerreiro 

(2015) e Miguel (2002); 

 Tabela 15 – Comparação dos modelos Espirais, adaptado de Guerreiro (2015) e Miguel 

(2002); 

 Tabela 16 – Comparação de Modelos Ágeis, adaptado de Miguel (2002). 
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Tabela 13 – Comparação do modelo Waterfall com Protótipo, adaptado de Guerreiro (2015) e Miguel (2002) 

Características 
Modelos 

Waterfall  Protótipo 

Descrição 

Conhecida como Queda de Água, foi criado em 1956 por Benington 

sofrendo uma atualização em 1983.  

Em alinhamento com o cliente, através de comunicação contínua, permite a 

criação de protótipos do tipo descartável ou evolutivo, com o objetivo de 

minimizar a ocorrência de desalinhamentos com o que se pretende implementar e 

o que será efetivamente desenvolvido e implementado. 

Estrutura 

Modelo clássico, composto por cinco fases:  

1) Definição de requisitos; 

2) Desenho de sistema software; 

3) Implementação e testes unitário; 

4) Integração e testes de sistema; 

5) Manutenção. 

Modelo clássico, composto por três fases: 

1) Comunicação com o cliente para levantamento dos requisitos funcionais e não 

funcionais; 

2) Construção do protótipo; 

3) Avaliação do protótipo. 

Cada fase é repetida para cada protótipo. 

Interação com o Negócio/ 

Cliente ou utilizadores 

finais 

Bom para o controlo de gestão: Respeita um processo 

sequencial, tornando fácil a sua gestão.  

Tardia validação de cumprimento de requisitos: Estes só são 

validados no fim do projeto. 

Inflexível a mudança: Não permite alterações aos requisitos 

inicialmente definidos, não aceitando mudanças no projeto. 

Levantamento exigente de requisitos: Obriga a levantamento e 

todos os requisitos no início do projeto.  

Facilitador da comunicação: Os protótipos são artefactos que permitem 

demonstrar uma simulação da realidade e com a qual se pode interagir. 

Contínua validação de requisitos: Permite identificar se os requisitos estão 

corretos antes se investir na implementação do produto. 

Grandes projetos: Permite validar soluções em contexto de projetos de grande 

dimensão antes do início do processo de desenvolvimento definitivo. 

Falsas expectativas: Um protótipo poderá dar a falsa ilusão que o produto de 

software esteja concluído, apesar de não englobar logo todos os requisitos. 
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Características 
Modelos 

Waterfall  Protótipo 

Interação/Necessidades de 

Recursos (Humanos, S/W 

e H/W e Financeiros) 

Rígido: na sequência das etapas é rígido não sendo possível saltar 

etapas, estas têm que ser sequenciais e de execução obrigatórias. 

Integrável tardio: Só no final do projeto é entregue o produto 

funcional, não permitindo resolução de problemas de software. 

Facilitador de comunicação: Os programadores comunicam e apreendem 

diretamente com o cliente.  

Flexível: Cada protótipo novo pode ajustar novas necessidades e alterações.  

Investimento elevado: Existe o risco de investir demasiado em protótipos 

descartáveis. 

Influência na Qualidade 
Visão de qualidade: Indicado para quando a qualidade é mais 

importante do que o custo ou cronograma. 

Produto alinhado com as expectativas: O produto final vai de encontro às 

expectativas sendo mais preciso. 

Influência no Tempo 
Processo lento: o processo de desenvolvimento é lento logo 

contraindicado para projetos. 

Processo Infinito: O desenvolvimento não ter um fim previsto devido à criação 

contínua de novos requisitos ou substituições. 

Síntese Vantagens 

Simples; 

Estável; 

Estrutura Sequencial. 

Facilitador de comunicação; 

Contínua validação de requisitos; 

Indicado para grandes projetos; 

Flexível; 

Produto alinhado com os requisitos. 

Síntese Desvantagens 

Tardia validação de cumprimento de requisitos; 

Processo lento; 

Rígido e Inflexível a mudanças; 

Entrega do produto tarde; 

Levantamento exigente de requisitos. 

Investimento elevado; 

Processo infinito; 

Falsas expectativas. 
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Tabela 14 – Comparação do modelo RAD com Incremental, adaptado de Guerreiro (2015) e Miguel (2002) 

Características 
Modelos 

RAD  Incremental 

Descrição 

Conhecido como Rapid Application Development, isto é, Desenvolvimento 

Rápido de Aplicações, proposto por James Martin, é baseado no modelo 

Waterfall contudo para desenvolvimento de projetos pequenos que tenham 

o tempo estimado e reduzido.  

É apresentado pelo objetivo de minimizar ocorrências de desalinhamentos 

requisitos e o que foi desenvolvido. Como tal, divide-se o sistema de 

software em partes autónomas, as quais são nomeadas de incremento. 

Sendo que, um incremento é uma parte do sistema de software que pode 

ser analisado, implementado, testado e instalado autonomamente do 

sistema. 

Estrutura 

Modelo clássico, composto por cinco fases:  

1) Definição de requisitos; 

2) Desenho do sistema de software; 

3) Implementação e teste unitário; 

4) Integração e teste de sistema; 

5) Manutenção. 

Permite instâncias em simultâneo com um conjunto de requisitos distintos. 

Modelo composto por incrementos, cada um com quatro fases: 

1) Análise; 

2) Desenho; 

3) Código; 

4) Teste. 

Ao fim de cada fase é entregue um incremento. 

Interação com o Negócio/ 

Cliente ou utilizadores 

finais 

Alinhado para o sucesso: Baixo risco de insucesso pois os requisitos são 

reduzidos e alinhados com o tempo, através do envolvimento do cliente em 

todo o ciclo do projeto, por forma a validar-se o desenvolvimento respeita 

as necessidades do negócio. 

Restrito: Aplicável apenas a determinadas áreas de negócios (por 

exemplo: finanças, logística). 

Contra inovação: Não é indicado para projetos que requeiram inovação 

ou readaptação de legacy.  

Facilitador da comunicação: As funcionalidades são dadas a conhecer 

ao cliente cedo, através dos entregáveis, permitido a rápida identificação 

de novas necessidades a serem implementadas. Contínua validação de 

requisitos: A cada novo incremento podem ser adicionados novos 

requisitos além de serem testados os anteriores antes da entrega.  

Falsas expectativas: O produto vai sendo entregue aos poucos podendo 

falhar na fase final de integração completa dos incrementos. 
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Características 
Modelos 

RAD  Incremental 

Interação/Necessidades de 

Recursos (Humanos, S/W 

e H/W e Financeiros) 

Diminuta exigência de conhecimentos técnicos: Reduzida necessidade 

de inovação que permite que sejam utilizadas equipas internas para o 

desenvolvimento. 

Aproveita código: Aproveita código existente para adaptação de acordo 

com as necessidades existentes. Requerendo assim um sistema que possa 

ser modularizado (por exemplo: Moodle).  

Dependência da equipa: Requer a disponibilidade da equipa para o 

desenvolvimento do projeto. 

Flexível: Ao serem entregues de forma gradual e completamente 

funcionais, permite um feedback do cliente que poderá levar a ajustes 

dos requisitos para os seguintes incrementos. 

Aprendizagem incremental: O conhecimento adquirido por cada 

elemento interveniente no desenvolvimento é gradual permitindo utilizar 

o conhecimento adquirido em benefício dos próximos incrementos, 

minimizando o tempo de desenvolvimento seguinte. 

Rotatividade da equipa: São atribuídas funções rotativas aos 

elementos da equipa de desenvolvimento para as diferentes etapas dos 

incrementos, beneficiando e destacando-se a polivalência dos diferentes 

intervenientes.  

Entrega cedo de entregáveis: Cada versão entrega um produto 

funcional e operacional.  

Complexidade de gestão: É difícil dividir um projeto em incrementos 

autónomos.  

Consumo de Recursos: O somatório de recursos e tempo consumido 

pelos diferentes incrementos é superior do que se o projeto fosse 

desenvolvido integralmente. 

Disponibilidade da equipa: Como a entrega do produto é gradual, a 

equipa deverá estar preparada para dar resposta ao longo do tempo a 

novos incrementos.  

Custo elevado: Requer um custo elevado na coordenação da integração.  
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Características 
Modelos 

RAD  Incremental 

Influência na Qualidade 
Baixo níveis de desalinhamento: Existe pouco risco de ocorrência de 

desalinhamento entre o que se pretendia e o que se desenvolveu. 

Custo incremental: O valor do projeto vai sendo aumentado enquanto 

vão sendo desenvolvidos novos incrementos ao mesmo. 

Influência no Tempo 

Processo reduzido: Tempo total é estimado e reduzido.  

Resultados rápidos: Os ciclos de desenvolvimento são curtos, logo o 

produto é obtido rapidamente e entregue, focando-se da documentação 

para o código. 

Ciclo infinito: A contínua solicitação de novos requisitos pode levar a 

um ciclo infinito com a criação de novos integrais. 

Síntese Vantagens 

Alinhado para o sucesso; 

Diminuta exigência de conhecimentos;  

Aproveitar software existente; 

Baixo nível desalinhamento;  

Processo reduzido e resultados rápidos. 

Facilitador da comunicação; 

Flexível; 

Aprendizagem incremental; 

Rotatividade da equipa; 

Entrega de entregáveis cedo. 

Síntese Desvantagens 

Restrito; 

Contra inovação; 

Dependência da equipa de desenvolvimento; 

Requer um sistema que permita modularização. 

Complexidade de gestão; 

Consumo de recursos; 

Disponibilidade da equipa; 

Custo elevado; 

Ciclo infinito. 
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Tabela 15 – Comparação dos modelos Espirais, adaptado de Guerreiro (2015) e Miguel (2002) 

Características 
Modelo 

Espiral Espiral Win-Win Espiral com etapas de componentes 

Descrição 

Conhecido como o modelo evolutivo 

espiral foi criado em 1986 por 

Boehm com o propósito de permitir a 

criação de sucessivas interações de 

protótipos evolutivos antes do 

desenvolvimento do projeto final. 

Conhecida como espiral 

combinada com abordagem win-

win, que consiste na conjunção do 

processo de desenvolvimento em 

espiral com a capacidade de 

negociação do gestor da equipa de 

projeto com o cliente, sobre os 

requisitos a serem desenvolvidos 

por cada iteração. Assim o objetivo 

é que tanto o cliente adquira o 

sistema que precisa, num período 

reduzido de tempo e minimizando 

a utilização de recursos, quanto a 

equipa de desenvolvimento possa 

desenvolver o sistema de acordo 

com as suas capacidades e 

restrições.  

Consiste na conjunção do processo de 

desenvolvimento em espiral com a 

capacidade de reutilizar componentes 

de software que foram desenvolvidas 

em projetos anteriores. Sendo que na 

fase de construção da solução e 

instalação, deverá validar-se nas 

bibliotecas existentes já constam as 

componentes necessárias para o 

desenvolvimento do projeto.  

No caso de existirem componentes 

que se possam aproveitar em projetos 

atuais, estas serão utilizadas, caso se 

verifique a inexistência destas, as 

mesmas serão desenvolvidas de raiz e 

armazenadas para posterior utilização. 
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Características 
Modelo 

Espiral Espiral Win-Win Espiral com etapas de componentes 

Estrutura 

Modelo clássico, composto por seis 

fases: 

1) Comunicar com o cliente e/ou 

utilizador final; 

2) Planeamento; 

3) Análise de risco; 

4) Desenho da solução; 

5) Construção da solução e 

instalação; 

6) Avaliação da solução. 

Estrutura simples: Cada iteração 

usa um processo de desenvolvimento 

em cascata, simplificado que é 

simples de gerir e de compreender 

pelos intervenientes.  

Modelo clássico, composto por 

cinco fases: 

1) Negociação das condições com 

utilizadores e equipa de 

desenvolvimento; 

2) Planeamento em conformidade 

com as condições negociadas; 

3) Avaliação da solução para o 

desenho do produto; 

4) Construção da solução e 

instalação; 

5) Avaliação da solução e 

reavaliação das condições do 

cliente e/ou utilizadores finais. 

Modelo clássico, composto por cinco 

fases com três sub fases no ponto 

quatro : 

1) Negociação das condições com 

utilizadores e equipa de 

desenvolvimento; 

2) Planeamento em conformidade 

com as condições negociadas; 

3) Avaliação da solução para o 

desenho do produto; 

4) Construção da solução e instalação: 

    4.1) Identificação de componentes 

já existentes oriundas de projetos 

anteriores; 

    4.2) Construção dos componentes 

não existentes; 

    4.3) Disponibilização de novas 

componentes numa biblioteca para 

utilização futura. 

5) Avaliação da solução e reavaliação. 
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Características 
Modelo 

Espiral Espiral Win-Win Espiral com etapas de componentes 

das condições do cliente e/ou 

utilizadores finais. 

Interação com o 

Negócio/ 

Cliente ou 

utilizadores finais 

Facilitador da comunicação: A cada iteração dos seis quadrantes é produzido um artefacto, o mesmo poderá ser 

utilizado como ferramenta de comunicação, verificação ou validação de requisitos com os intervenientes.  

Identificação Prévia de Riscos: É feita uma análise prévia de quais os riscos e os custos associados e como agir 

perante os mesmos em conjunto com o cliente. 

Interação dos utilizadores finais: Os utilizadores interagem com os entregáveis dando constante feedback. 

 

Viável: O cliente não irá receber 

todos os requisitos inicialmente 

impostos, mas receberá alguns 

desses requisitos implementados 

mais cedo. 

Insatisfação: Os requisitos são 

satisfeitos apenas parcialmente, não 

satisfazendo totalmente as 

necessidades do cliente e/ou 

utilizadores finais.  

Complexidade de gestão: A 

gestão do processo de 
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Características 
Modelo 

Espiral Espiral Win-Win Espiral com etapas de componentes 

desenvolvimento é ainda mais 

complexa do que o processo de 

desenvolvimento em espiral, 

devido a análise e negociação dos 

requisitos que serão excluídos. 

Interação/Necessida

des de Recursos 

(Humanos, S/W e 

H/W e Financeiros) 

Protótipos evolutivos: Cada novo protótipo é criado com o objetivo de se aproximar cada vez mais do produto 

final, evoluído de acordo com os requisitos.  

Aprendizagem incremental: Como casa iteração é suportada pela aprendizagem adquirida na iteração anterior, 

permite uma aprendizagem incremental pela equipa de desenvolvimento, facilitando o trabalho desta.  

Custos elevados: O custo do projeto é cumulativo em cada iteração, sendo necessária a sua constante avaliação.  

Exigência de muitos recursos: Utilização elevada de recursos. 

Complexidade na gestão: O gestor do projeto tem que ter uma boa capacidade de gestão e negociação.  

  

Gestão de bibliotecas: Necessário 

que exista gestão das bibliotecas de 

componentes que vão sendo 

desenvolvidas ao longo do tempo. A 

sua inexistência inviabiliza a 

aplicação deste processo de 

desenvolvimento. 
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Características 
Modelo 

Espiral Espiral Win-Win Espiral com etapas de componentes 

Influência na 

Qualidade 
Pouco direcionado para a qualidade: Sendo que o projeto não tem que ser prefeito, mas sim funcional.  

Influência no 

Tempo 

Tempo Investido: Investimento em análise riscos, bem como tempo gasto 

no planeamento, redefinição de objetivos e criação de protótipos pode ser 

excessivo.  

Ciclo infinito: A contínua solicitação de novos requisitos pode levar a um 

ciclo infinito no modelo espiral.  

Redução de tempo: Minimiza o 

tempo consumido na construção e 

instalação dos artefactos pela 

reutilização de componentes 

existentes de projetos anteriores. 

Síntese Vantagens 

Estrutura simples;  

Facilitador da comunicação; 

Identificação prévia de riscos; 

Interação com os utilizadores finais;  

Protótipos evolutivos; 

Aprendizagem incremental. 

 Viável. Redução de tempo. 
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Características 
Modelo 

Espiral Espiral Win-Win Espiral com etapas de componentes 

Síntese 

Desvantagens 

Custos elevados; 

Exigência de muitos recursos; 

Complexidade de gestão; 

Pouco direcionado para a qualidade; 

Tempo investido; 

Ciclo infinito. 

Tempo investido; 

Ciclo infinito; 

Insatisfação; 

Complexidade de gestão. 

Gestão de bibliotecas. 
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Em suma, os modelos incrementais têm por objetivo a minimização de ocorrências de 

desalinhamentos entre os requisitos e o que se será desenvolvido. Para dar resposta a este 

objetivo este modelo divide o sistema de software em partes autónomas, as quais são nomeadas 

de incremento. Por sua vez, um incremento é uma parte do sistema de software que pode ser 

analisado, implementado, testado e instalado autonomamente do sistema (Guerreiro, 2015).  

Para a engenharia de software este modelo trouxe a vantagem de ser possível conceber, 

implementar e testar um produto funcional, o integrável, que será entregue ao cliente para sua 

utilização. Ao ter este integrável, parte do produto final, permite que o cliente possa identificar 

de forma mais eficaz quais as necessidades que deverão ser implementadas no próximo 

integrável, as quais poderiam não terem sido identificadas logo no arranque do projeto. Ao 

combinar os princípios do Modelo Cascata e a filosofia do Modelo de Prototipagem, este 

permite um desenvolvimento e manutenção constantes até serem alcançados todos os requisitos 

e por sua vez o produto final (Miguel, 2002). 

 

Já o modelo espiral, conhecido também como o modelo evolutivo espiral, foi criado em 

1986 por Boehm com o propósito de permitir a criação de sucessivas interações de protótipos 

evolutivos antes do desenvolvimento do projeto final. Este modelo sofreu algumas adaptações 

ao longo do tempo, que resultaram em duas novas versões, o Modelo Espiral com abordagem 

win-win e o Modelo Espiral com etapas de Componentes (Guerreiro, 2015).  

O Modelo espiral combinada com abordagem win-win consiste na conjunção do 

processo de desenvolvimento em espiral com a capacidade de negociação do gestor da equipa 

de projeto com o cliente, sobre os requisitos a serem desenvolvidos por cada iteração. Assim o 

objetivo é que tanto o cliente adquira o sistema que precisa, num período reduzido de tempo e 

minimizando a utilização de recursos, para que a equipa de desenvolvimento possa desenvolver 

o sistema de acordo com as suas capacidades e restrições (Guerreiro, 2015). 

O Modelo Espiral com etapas de componentes consiste na conjunção do processo de 

desenvolvimento em espiral com a capacidade de reutilizar componentes de software que foram 

desenvolvidas em projetos anteriores. No caso de existirem componentes que se possam 

aproveitar em projetos atuais estas serão utilizadas, caso se verifique a inexistência destas, as 

mesmas serão desenvolvidas de raiz e armazenadas para posterior utilização (Guerreiro, 2015). 
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Tabela 16 – Comparação de Modelos Ágeis, adaptado de Miguel (2002)  

Caraterísticas 
Modelos Ágeis 

DSDM Atern XP Scrum 

Abordagem ao desenvolvimento Iterativo Incrementos Iterativos Incrementos Iterativos 

Duração recomendada da iteração 
80% da solução em 

20% do tempo total 
1 a 6 semanas 2 a 4 semanas 

Equipa de projeto 
Todas as dimensões; 

Equipa independente. 

Equipas pequenas; 

Menos de 20 membros. 

Todas as dimensões 

(conceito Scrum of Scrum) 

Comunicação Baseada em documentação. 
Informal; 

Reuniões diárias de pé. 

Informal; 

Reuniões diárias de pé. 

Dimensão do projeto Todos os tipos de projeto Projetos mais pequenos Todos os tipos de projetos 

Envolvimento do cliente Através de entregas frequentes Cliente envolvido Através do papel do product owner 

Documentação do projeto Documentação formal Apenas documentação básica Apenas documentação básica 

Especialidades Prototipagem. 

TDD;  

User Stories;  

Refactoring. 

Sprint;  

Product & Sprint;  

Backlog; Planning Poker;  

Scrum Master. 

Pontos Fortes 

Abordagem da prioridade dos 

requisitos;  

Eficiente gestão de projetos. 

Espaço de trabalho aberto; 

Cliente faz parte da equipa; 

A melhores práticas bem definidas; 

Feedback. 

Elevado nível de comunicação e 

colaboração. 

Pontos Fracos Documentação complexa. 

Documentação fraca;  

Falta de disciplina;  

Presença obrigatória do cliente. 

Documentação fraca;  

Fraco controlo do projeto. 
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Em suma, a metodologia de desenvolvimento ágeis (Agile) apresentam-se como 

alternativa às metodologias de desenvolvimento clássico, já que permite fazer alterações de 

requisitos durante o tempo de desenvolvimento, sendo recomendado que a equipa de 

desenvolvimento esteja alocada permanentemente mesmo apôs a disponibilização da versão 

inicial do produto. Existe um objetivo bem claro: procurar maior qualidade para o software, 

reagindo às alterações que vão sendo introduzidas incrementalmente, definido assim, um 

conjunto de objetivos, nomeadamente (Guerreiro, 2015):  

 Responder à rápida alteração de requisitos; 

 Responder às mudanças na envolvente de um sistema de informação empresarial; 

 Procurar soluções que vão além dos objetivos especificados pelos requisitos de negócio; 

 Achar o processo de desenvolvimento e disponibilização de software. 

 

Os modelos ágeis distinguem-se assim dos modelos tradicionais pela sua iterativa ao 

invés de uma abordagem sequencial dos modelos clássicos – com dois objetivos declarados 

(Miguel, 2002): 

 Reduzir o Risco; 

 Criar produtos que são possíveis de ser entregues no mercado, ao longo de todo o 

desenvolvimento. 

 

Tendo em consideração estas diferenças dos modelos clássicos e pelas caraterísticas 

mencionadas na Tabela 16 – Comparação de Modelos Ágeis, adaptado de Miguel (2002), 

considerou-se que a Metodologia do Agile Scrum era a mais indicada para o desenvolvimento 

e a gestão deste projeto.  
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3.4.2. Work Breakdown Structure 

A Figura 23 – Diagrama WBS do projeto Connective da Connective To The World, 

permite visualizar graficamente as várias etapas de procedimento da organização de trabalho 

do projeto Connective, isto é, a decomposição do trabalho a ser realizado pela equipa do projeto, 

de forma a cumprir os objetivos do projeto e as entregas a realizar dentro dos prazos definidos, 

permitindo assim, uma organização e definição do âmbito total do projeto, subdividindo o 

trabalho do projeto em pacotes de trabalho, representados em cada subnível da WBS: 

 

Figura 23 – Diagrama WBS do projeto Connective da Connective To The World 
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3.4.3. Organization Breakdown Structure 

A OBS serve como representação visual da estrutura usada para mostrar quais os pacotes 

de trabalho que cada unidade da empresa, deverá realizar no projeto. 

Apôs definido o OBS será necessário atribuir as tarefas definidas na WBS a cada 

componente da OBS, conseguindo obter um plano de todas as atividades que são da 

responsabilidade de uma organização conforme na Figura 24 – OBS do projeto Connective. 

 

Figura 24 – OBS do projeto Connective 

A Figura 24 mostra hierarquicamente os vários cargos envolvidos na organização 

empresarial para o projeto Connective, desde a direção, com os dois elementos fundadores da 

empresa, em conjunto com o SBO (Small Business Owner), que estão responsáveis pelas partes 

burocráticas da organização, logística e contratos com os clientes, até ao departamento de 

marketing e o departamento de gestão e desenvolvimento, em que no primeiro contem um 

profissional responsável pela divulgação do projeto e no último mencionado, inclui dois 

profissionais, o chefe de desenvolvimento do produto, responsável pela codificação e gestão do 

projeto e o web designer, responsável pela estruturação da interface da aplicação web e criação 

de multimédia, sendo que este está apresentado com a cor de texto vermelha, devido à sua saída 

da equipa durante a fase de desenvolvimento do protótipo, ficando o programador (Chefe de 

Desenvolvimento do Produto) encarregue das suas funções. 
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3.5. Protótipo 

Nesta seção do documento, é apresentado o primeiro protótipo da aplicação fase aos 

requisitos que foram propostos e implementados, utilizando ferramentas tecnológicas para a 

incorporação de operações e aspetos visuais, como também, é apresentado alguns exemplos da 

estruturação do código e resultados visuais da aplicação. 

 

3.5.1. Preparação e Painel de Apresentação 

A parte de análise e gestão do projeto foi tratado pelo programador, a partir deste já se 

tinha bases e estruturação como o projeto deveria ser implementado. Quanto ao mockup do 

protótipo, foi preparado por uma colega de web design da equipa, estabelecendo uma ideia 

como os vários elementos funcionais da interface gráfica deveriam estar organizados.  

Entretanto, surgiu a importância de ter uma página de apresentação do projeto já 

preparada antes da implementação do protótipo aplicacional, isto porque, por motivos de 

divulgação da empresa a potenciais clientes, para ganhar relevância, seria necessário ter 

primeiro uma demonstração do propósito do projeto. Então, houve uma ligeira alteração na 

gestão de tarefas, porém manteve-se a prioridade dos outros requisitos obrigatórios. Foi 

preparado durante uma semana e meia uma página de apresentação da identidade detentora do 

projeto e do próprio projeto, incorporando funcionalidades que permitisse aos utilizadores que 

pretendem ser mentores da plataforma Connective, pudessem começar a candidatar-se através 

desta página. 

 

Assim sendo, as tarefas prioritárias passaram a ser às que correspondiam ao tratamento 

do painel de apresentação, em que se tinha marcado para fazer em duas semanas, que era o 

suficiente para desenvolver e implementar no serviço de hospedagem. 

 Estas tarefas foram definidas na plataforma Asana1 serviço que permite consultar e 

gerir tarefas de uma equipa. Em que foi muito utilizada, para a gestão de tarefas, de forma a 

corresponder à metodologia de desenvolvimento indicada no Capítulo 3.3.1 – Metodologia. 

Teve-se reuniões semanais acerca das tarefas feitas e quais eram para fazer na semana 

seguinte, como também se contava com reuniões diárias para perceber se estava tudo em 

ordem, tendo assim, tarefas atribuídas a cada um que estava responsável pelo 

                                                 
1 Plataforma de gestão de tarefas, gratuita, para ajudar a uma equipa de desenvolvimento monitorizar o 

seu trabalho. URL: https://asana.com/ 
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desenvolvimento da aplicação. Para manter a equipa toda a par, todos tinham acesso às tarefas 

propostas e eram sobretudo notificados quando alguma tinha sido concluída.  

 

O Painel de Apresentação tornou-se então num projeto independente, para não afetar no 

desenvolvimento da parte aplicacional (Painel de Aplicação), para que, no futuro quando a parte 

aplicacional já tiver mais desenvolvida, o painel de apresentação seria integrado em conjunto 

com este, tornando num único projeto. No fundo, era necessário que tanto o Painel de 

Apresentação, como o Painel de Aplicação, não fossem entrar em conflito por alterações que 

tinham de ser feitas em simultâneo nos dois. 

Sendo assim, a classe Candidatura (ver tópico no 3.3.5, o Modelo de Domínio) foi 

integrada neste projeto estando separada do modelo principal, sendo que mais tarde poder-se-

ia migrar para o modelo de classes do projeto principal. No entanto, por razões de simplicidade 

e rapidez para o registo das candidaturas, foi alterada também o seu contexto, permanecendo 

apenas dois atributos para manipular, o curriculum vitae e o endereço web do LinkedIn. 

 

Assim sendo, o painel de apresentação da Connective foi desenvolvido a partir do 

sistema operativo Ubuntu, versão 15.04, utilizando a framework Ruby on Rails, versão 4.2.5, 

com a linguagem de programação Ruby, versão 2.2.3, em conjunto para o tratamento e gestão 

da base de dados, o PostgreSQL, na versão 9.5. 

Como o Rails utiliza um padrão próprio de arquitetura de software, o MVC, na 

estruturação do código e a sua própria organização, permite ter uma simplicidade de 

codificação, tornando-se bastante fácil, mesmo para quem está a iniciar no desenvolvimento de 

aplicações web. 

 

Para o tratamento de estruturação da interface do projeto utilizou-se uma framework, o 

Bootstrap2, que permitiu uma rápida e fácil estruturação do painel de apresentação, como 

também o enquadramento de certos elementos do painel, tornando-se estes bastantes 

interessantes e user-friendly. Esta framework contém partes de CSS em conjunto com HTML 

que permitiu à aplicação web ser suportada em dispositivos móveis. 

                                                 
2 Front-end framework que serve para o desenho de aplicações web, já com HTML e CSS preparado para 

criar componentes de interface, com algumas funções em Javascript. URL: http://getbootstrap.com/ 
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Foi utilizado o FontAwesome3 que fornece fontes e ícones, universalizando significados 

de vários elementos da aplicação web, para melhor compreensão de determinados conteúdos e 

ações apresentadas nas páginas, tornando simples e fácil de entender para o utilizador. 

 

Foi utilizado o serviço Bitbucket, para guardar versões do projeto num repositório, de 

modo a que este mantivesse cada alteração que era feita na aplicação. Como se pretendia só por 

enquanto ter um painel de apresentação, foi criado um repositório para este propósito. Então, 

em cada grande alteração que era feita neste, era efetuado sempre um commit (envio) no 

repositório do projeto, utilizando o Git, com a descrição do progresso ou alteração. Ao mesmo 

tempo a equipa era notificada para estar a par das alterações. 

 

Para publicação da aplicação web no serviço de hospedagem foi registado uma conta no 

Heroku, para hospedar o painel de apresentação, como inicialmente o serviço não tinha nenhum 

custo associado, tornou-se ideal apenas para divulgar a empresa. 

 

No entanto, foi necessário também utilizar o serviço Amazon S3 para poder armazenar 

curriculum vitae de cada candidatura, já que o Heroku não tinha esta capacidade de 

armazenamento de ficheiros, sendo que também fazê-lo diretamente na base de dados tornava-

se num processo demoroso e complexo. Deste modo, foi utilizado uma gem4 (pacote de 

software) para o Rails, o Refile5, que possibilitou o carregamento dos ficheiros para a Amazon 

S3, registando os dados do ficheiro ao mesmo tempo na base de dados, sendo que, através destes 

dados conseguia-se depois transferir cada ficheiro relacionado a cada candidatura. 

 

 

 

  

                                                 
3 Biblioteca de fontes e de ícones com base em CSS. URL: http://fontawesome.io/ 
4 Pacote de software em Ruby, que permite estender funcionalidades de uma aplicação. Codificado por 

uma comunidade independente e reutilizado por muitos programadores para facilitar no desenvolvimento das suas 

aplicações. 
5 Biblioteca de carregamento de ficheiros para aplicações em Ruby. URL: https://github.com/refile/refile 
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Mas como era necessário também atualizar o serviço de hospedagem com o código mais 

recente, tendo atenção a erros que poderiam ocorrer no próprio serviço e que não ocorriam 

localmente, decidiu-se utilizar um serviço externo que viesse automatizar este processo. O 

Codeship6 permitia testar na própria plataforma do serviço, a aplicação web em uma máquina 

virtual, verificando eventuais erros que pudessem ocorrer, comprimi-la e integra-la rapidamente 

no Heroku. Tornou-se a ferramenta ideal para o teste de comportamento e build (compilação) 

da aplicação web para o serviço de hospedagem. 

 

 Com isto feito, a aplicação foi integrada devidamente no Heroku, podendo ser acedido 

pelo público em geral, em qualquer equipamento informático com a capacidade de ligação à 

internet. O resultado pode ser visto abaixo na Imagem 1 – Painel de Apresentação acedido 

através da internet. 

 

 

 

                                                 
6 Plataforma de entrega contínua, que ajuda automatizar o processo de implementação, com as tarefas 

necessárias envolvidas no processo facilitando a rápida integração de uma aplicação na web. URL: 

https://codeship.com/ 
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Imagem 1 – Painel de Apresentação acedido através da internet 
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Na Imagem 2 – Formulário de candidatura para mentor, abaixo apresentado, também 

pode-se ver o formulário de envio de candidaturas juntamente com o anexo do curriculum vitae. 

 

 

Imagem 2 – Formulário de candidatura para mentor 

 

O utilizador que quisesse candidatar, clicava no botão “Apply” no final da página do 

Painel de Apresentação, isto faria surgir uma pequena janela, com um formulário que permite 

anexar o curriculum vitae ou a introdução do endereço do perfil do LinkedIn, como se pode ver 

na Imagem 2. Ao submeter o formulário, executava uma operação, de criação do registo da 

candidatura na base de dados em que se registava como dado, um id atribuído ao ficheiro 

(curriculum vitae) após armazenado na Amazon S3, em conjunto com o endereço do perfil do 

LinkedIn, caso este tenha sido também inserido. Após esta operação, era automaticamente 

enviado por email utilizando uma conta própria do Google Mail7 indicada nas configurações da 

aplicação, para utilizar o serviço SMTP para o envio de um email, para a equipa Connective 

com uma cópia dos dados da candidatura da base de dados, com acesso ao ficheiro armazenado 

no serviço de armazenamento. 

 

Finalmente, o desenvolvimento do Painel de Apresentação, pode servir como 

preparação para a implementação da parte aplicacional, ou seja, o Painel de Aplicação, já que 

foi utilizado tecnologias que são reutilizadas, também como métodos de desenvolvimento, 

organização das tarefas e a estruturação do código. 

                                                 
7 Serviço de webmail da Google. URL: https://www.google.com/gmail/ 
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No Capítulo 3.4.2 – Tratamento do Painel de Aplicação, a seguir apresentado, irá conter 

conteúdo mais pormenorizado relativamente à parte da codificação de uma aplicação web em 

Ruby on Rails, porque em comparação com o que foi feito no Painel de Apresentação, é mais 

complexo a nível de funcionalidades, sendo que este capítulo serviu melhor para ter uma ideia 

inicial das tecnologias utilizadas no desenvolvimento, desenho, testes, gestão e implementação 

de uma aplicação web. 

 

3.5.2. Tratamento do Painel de Aplicação 

Após a implementação do Painel de Apresentação, foi preparado as tarefas que serão 

necessárias para a inicialização do desenvolvimento do Painel de Aplicação. Através do Asana, 

foram atribuídas tarefas a cada elemento da equipa de Gestão e Desenvolvimento, utilizando as 

mesmas ferramentas e tecnologias, nas mesmas versões, que o Painel de Apresentação. 

 

A base de dados foi criada em PostgreSQL, em seguida a implementação das classes 

definidas no modelo de domínio, conforme a arquitetura de software padrão do Rails, o MVC, 

começando pela criação de Modelos (classes), no qual será a partir destes que se poderá 

manipular os dados e associações entre outros Modelos, construindo ao mesmo tempo 

migrações das tabelas da base de dados a que cada Modelo está referenciado. 

Em seguida, os Controladores que farão a conexão com os Modelos, sendo que é através 

destes que permite invocar métodos de cada determinado Modelo e executá-los para a 

manipulação de dados, como também tratam do roteamento das ações e da apresentação das 

páginas, sobretudo a execução de operações dentro destas e apresentação dos dados retirados 

de um ou vários Modelos. 

As Visões foram as últimas a serem tratadas, em que se tinha transportar as ideias e 

elementos do mockup ou protótipo de design da aplicação, gerando em conjunto uma 

apresentação dos dados solicitados através do Controlador em que é chamada a ação para 

apresentação da Visão, em conjunto com os assets (recursos externos como ficheiros de CSS, 

Javascript, imagens e entre outros) que tratam da estruturação, aspeto visual e comportamento 

de certos elementos de HTML da Visão. 

 

Irá ser então demonstrado exemplos da arquitetura de software do Ruby on Rails, na 

codificação do projeto Connective, utilizando o esquema de mensagens (como se pode ver no 
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Modelo de Domínio, na Figura 16 – Diagrama da relação utilizador com mensagens), apenas 

apresentando algumas partes de código para ter alguma perceção da sua estruturação e 

funcionamento do esquema. Consequentemente, irá ser apresentado pela ordem e prioridade da 

estrutura, isto é, os elementos que foram ou devem estar definidos por ordem para o correto 

funcionamento da aplicação serão apresentados na mesma ordem. 

 

O Código 1 – Migração da tabela mensagens, demonstra a criação da tabela 

“mensagens” em que irá conter os campos necessários para registar os dados de cada mensagem 

como também referenciar-se ao utilizador e conversa para corresponder às associações 

necessárias, de forma buscar o objeto (a mensagem) por referência às suas associações. 

 

Código 1 – Migração da tabela mensagens 

Normalmente o Rails cria uma classe própria para a criação da tabela na base de dados, 

estes tipos de classes deverão estar ordenados por uma forma lógica e sequencial, com 

consequência de provocar conflitos de associações entre tabelas e opções exclusivas definidas 

a cada uma. Após feito a migração das tabelas, o Rails tem uma propriedade interessante de 

poder recuar nas migrações para modificar algo sem danificar a estrutura lógica e o correto 

funcionamento da base de dados.  

Mas também já existem muitas frameworks para o desenvolvimento de aplicações web, 

como o Laravel ou Symfony (ambos que utilizam a linguagem PHP para a codificação), contêm 

estas propriedades e uma mesma arquitetura de software como o Rails, com algumas diferenças. 

# Criação da tabela “mensagens” com referência ao modelo Message 

class CreateMessages < ActiveRecord::Migration[5.0] 

  def change 

    create_table :messages do |t| 
      # Corpo da mensagem, que utiliza o tipo de campo “text” porque permite registar mais caracteres “String”  

      # que o tipo habitual 

      t.text :body, null: false 
      # Booleano que regista se o recetor da mensagem leu ou não leu a mensagem 

      t.boolean :unread, default: true 

       
      # O Message é um filho de Conversation, utiliza indexação para melhoria rápida da obtenção do objeto 

      # através da Conversation 

      t.belongs_to :conversation, null: false, index: true, foreign_key: true 
      # A Message é um filho do User, utiliza indexação para melhoria rápida da obtenção do objeto 

      # através do User 

      t.belongs_to :user, null: false, index: true, foreign_key: true 

       

      # Introduz os campos :created_at e updated_at para facilitar a gestão dos registos como também 

      # ter uma noção temporal do tratamento destes 
      t.timestamps 

    end 

  end 
end 
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Poderá se confirmar no Código 1 que foi definido os campos necessários para registar 

as mensagens e as suas propriedades para simplificação e facilidade de gestão e associação 

entre outras tabelas. Como nota, o que foi definido no modelo de domínio, cada atributo e 

operação estava com o idioma português, mas em programação por coerência à sintaxe da 

linguagem Ruby e à própria framework, os campos foram definidos em inglês. Quanto aos 

comentários (que estão escritos nas linhas começadas por “#”), conforme a necessidade do 

programador para a documentação do código para poder ser revisto por si e por outro, foram 

escritos em português. 

 

Abaixo no Código 2Código 2 – Modelo para manipulação dos registos das mensagens, 

é demonstrado o modelo Message, que está referenciado à tabela “mensagens” (messages) da 

base de dados.  
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Código 2 – Modelo para manipulação dos registos das mensagens 

 

 

# Modelo Message responsável pela manipulação de dados da tabela mensagens  
class Message < ActiveRecord::Base 

  ### Definição de propriedades do modelo ### 

  # Indicar ao modelo que é filho de Conversation e User para executar comandos exclusivos para a manipulação 
  # rápida de dados 

  belongs_to :conversation 

  belongs_to :user 
  ### Validações dos campos para verificar antes de criar e atualizar cada mensagem se cumpre as regras ### 

  # Verificação de presença de dados nos atributos :body, :conversation_id e :user_id 

  validates_presence_of :body, :conversation_id, :user_id 
  # Verificação de associação da mensagem com :conversation e :user 

  # Deverá conter referência única (id) de cada pai e que este esteja registado para poder haver associação 

  validates_associated :conversation, :user 
 

  ### Prioridades de execução de métodos ### 

  # Antes de executar alguma função ou método que seja deve ser invocado antes de tudo o método :effect 
  # (ver o método #effect definido na zona dos métodos) 

  before_create :effect 

 

  ### Filtragens dos registos da tabela mensagens ### 

  # Filtragem por defeito requer que ordene todas as mensagens (ou registos destas) por data de criação 

  # na ordem ascendente 
  default_scope { order(created_at: :asc) } 

  # Obter os 10 últimos registos 

  scope :limiting, -> { last(10) } 
  # Obter as mensagens não lidas 

  scope :unreads, -> { where(unread: true) } 
  # Obter os registos pelo utilizador 

  scope :messenger, lambda { |user| where(user: user) } 

  # Obter a penúltima mensagem do utilizador 
  scope :second_last_at, lambda { |user| messenger(user).last(2).last } 

  # Atualizar todas as mensagens não lidas pelo utilizador para já vistas 

  scope :read!, lambda { |user| unread_by(user).update_all(unread: false) } 
  # Obter as mensagens anteriores á mensagem definida por id limitadas pela filtragem :limiting 

  scope :previous_records, lambda { |id| where("messages.id < ?",  id).limiting } 

 
  # Constante utilizada para estar definido o número de créditos a serem descontados por mensagem ao utilizador do tipo 

“Aprendiz” 

  MESSAGE_VALUE = 1 
 

  ### Definição dos métodos a serem executados no modelo Message ### 

  # Método utilizado para validar se o utilizador é do tipo “Mentor” e caso não seja executa o método #service-expense   
  def effect 

    # Identificar o principal recetor da mensagem 

    receiver = conversation.get_receiver(user) 
    # (ver o método #service_expense definido na zona de métodos privados) 

    ( return false unless service_expense! ) unless user.mentor? 

    # Notificar o recetor da mensagem acerca da conversa conter uma nova mensagem  
    conversation.unread!(receiver) 

  end 
 

  private 

 

  # Método privado para descontar créditos ao utilizador 
  def service_expense! 

    # Retorna nulo caso o utilizador não tenha créditos suficientes 

    return unless user.credits.zero? 
    # Executar o método #descount_credits do para debitar x créditos ao utilizador 

    # (ver o método #descount_credits na zona de métodos do model User) 

    user.descount_credits(MESSAGE_VALUE) # Descontar conforme o valor definido na constant MESSAGE_VALUE 

  end 
 

  # - Fim da classe - # 

end 
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Como definido na arquitetura MVC, o modelo Message, trata da manipulação dos 

registos que estão guardados na base de dados através de comandos ou métodos executados a 

partir deste no Controlador e Visões.  

Apesar de não estarem definidos no Modelo certos métodos de manipulação de dados 

como a inserção ou eliminação, estes já estão definidos na arquitetura do Rails, e são 

automaticamente herdados através da definição da classe e da herança de propriedades do 

sistema de gestão de registos do Rails, que permite mapear métodos definidos nesta classe 

(Modelo) para a manipulação dos registos da tabela “mensagens” da base de dados.  

 

No Código 3 – Controlador das ações no âmbito das conversas, apresenta o controlador 

ConversationsController onde contem algumas ações definidas para executar métodos do 

modelo Message (apresentado na ilustração anterior) e para renderizar Visões (views) ou seja, 

conteúdo acerca das mensagens em formato HTML em conjunto com os assets, que irá ser 

compilado por um navegador web do lado do cliente. 
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Código 3 – Controlador das ações no âmbito das conversas 

# Controlador ConversationsController, responsável pela renderização de conteúdo associado às conversas, as mensagens 
# e pela execução de métodos para a manipulação de registos das mensagens 

class ConvsersationsController < ApplicationController 

  # Antes de qualquer execução de uma ação, valida se o utilizador está autenticado 
  # (ver em Devise::Controllers::Helpers#self.define_helpers) 

  before_action :authenticate_user! 

  # Verifica o utilizador que esteja a executar uma ação neste controlador se tem a autorização de o fazer 
  # (ver em CanCan::ControllerActions::ClassMethods#load_and_authorize_resource) 

  load_and_authorize_resource 

  # Obtem as conversas antes de executar uma ação somente pertencente a uma das ações indicadas 
  # (ver em #get_conversations) 

  before_action :get_conversations, only: [:index, :empty, :notifications, :typed] 

  # Obtem a conversa antes de executar uma ação somente pertencente a uma das ações indicadas 
  # (ver em #set_conversation) 

  before_action :set_conversation, only: [:show, :reply, :restore, :destroy] 

  # Inclui os métodos do modulo Notificações (ver em Uilities::Notifications) 
  include Utilities::Notifications 

  # Renderiza o conteúdo em formato HTML, JSON ou Javascript 

  respond_to :html, :json, :js 

  # Ação #index que lida com pedidos GET /conversations 

  # Método utilizado para apresentar a lista de conversas associadas ao utilizador autenticado 

  # (parâmetro page [Integer] que define a página em que situa da lista de conversas) 
  # (retorna [Object] a lista de conversas) 

  def index 

    page = params.has_key?(:page) ? params[:page] : 1 
    @conversations = @conversations.paginate(page: page, per_page: 10) 

        if @conversations.present? 
        @new_message = Message.new 

        @conversations.first.mark_as_read(current_user) 

    end 
    respond_with @conversations 

  end 
  # Ação #show que lida com pedidos GET /conversations/1 
  # Método utilizado para listar as mensagens associado à conversa e renderizar um formulário para escrever nova mensagem 

  # (parâmetro id [Integer] número único que serve de identificação da conversa) 

  # (retorna [Object] a conversa selecionada) 
  def show 

    @conversation.mark_as_read(current_user) 

    @new_message = Message.new 
    respond_with @conversation do |format| 

      format.html { render nothing: true, status: 201 } 

      format.js 

    end 

  end 

  # Ação #messaging que lida com pedidos POST /conversations/1 
  # Método para execução do envio de mensagens 

  # (parâmetro conversation [Hash] que contem dados de atributos) 

  # (retorna [Object] a mensagem enviada) 
  def messaging 

    @message = @conversation.messages.create(conversation_params[:messages_attibutes][0][:body]) 

    # Método que regista a notificação para o recetor da mensagem (ver em Uilities::Notifications#setting_notification) 
    setting_notification(@message, current_user, @conversation.get_receiver(current_user), params[:action]) if @message 

    respond_with @message do |format| 

      format.html { render } 

    end 

  end 

  private 

  # Obtem as conversas associadas ao utilizador autenticado 

  def get_conversations 

    @conversations = current_user.conversations 

  end 
  # Obtém a conversa a partir de um id utilizando com referencia às conversas obtidas em #get_conversations  

  def set_conversation 
    @conversation = current_user.conversations.find(params[:id]) 

  end 

  # Indicar os parâmetros obrigatoriamente requeridos evitando a extração de outros parâmetros não permitidos 
  def conversation_params 

    params.require(:conversation).permit(messages_attributes: [:body]) 

  end 

end 
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No Código 3, apresenta 3 ações, estas ações são executadas conforme o roteamento, ou 

seja, caso o utilizador visite a página de conversas que terá o endereço web /conversations, o 

servidor web irá executar a ação index como definido no Código 3, acima apresentado, irá 

recolher conteúdo do modelo Conversa e renderizá-la em formato HTML a partir de um modelo 

estruturado e desenhado para esta ação (view), no navegador web do utilizador. 

 

Portanto, o Controlador executa qualquer ação que o utilizador tenha acesso, mas caso 

este esteja autenticado, deste modo, foi incorporado uma gem (extensão) do Ruby on Rails, que 

permite utilizar métodos já feitos por outros para incorporar esquemas de autenticação do 

utilizador, neste caso, foi utilizado a gem Devise8 que já contém um sistema de autenticação do 

utilizador, bastando chamar alguns métodos no código para a verificação do registo do 

utilizador e autenticação deste através das suas credenciais, como por exemplo se pode ver no 

Código 3, a atribuição do método :authenticate_user!, em que serve para validar cada vez que 

está para ser executado uma ação no Controlador, deve verificar primeiro a autenticidade do 

utilizador. 

Como também foi utilizado a gem CanCan9 que faz a verificação da autorização do 

utilizador em determinada ação, através da invocação do método load_and_authorize_resource 

como é apresentado no Código 3. 

As gems no Rails são uma das grandes vantagens desta framework, já que permite ao 

programador facilitar a codificação da aplicação e não precisar de reinventar uma solução de 

raiz para cada caso e utilizar algo já feito pela comunidade Rails, podendo atualizar o código e 

partilha-lo, havendo sempre assim uma progressão e melhoria significativa das tecnologias. 

 

No Código 4 – Visão da conversa, apresenta código HTML e outras partes em Ruby, 

que serve para listar todas as mensagens associadas a uma conversa. Esta lista de mensagens é 

renderizada quando é executado a ação show do ConversationsController (Controlador 

apresentado no Código 3) em que irá conter um formulário, para submeter uma mensagem 

executando a ação messaging. 

 

 

                                                 
8 Pacote que contém soluções para a integração de métodos de autenticação em uma aplicação 

desenvolvida em Ruby on Rails. URL: https://github.com/plataformatec/devise  
9 Biblioteca de autorização para Ruby on Rails, que permite restringir o acesso a determinados recursos, 

estabelecendo regras a determinado utilizador. URL: https://github.com/CanCanCommunity/cancancan 
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Código 4 – Visão da conversa 

No Código 4, pode-se verificar que para a estrutura da interface utiliza-se HTML, mas 

para incorporar código Ruby que irá conter os objetos que apresentarão o conteúdo das 

mensagens e que está indicado entre <%= e %>. 

A partir da estruturação e codificação da arquitetura de software MVC do Rails, neste 

caso, utilizando o exemplo das mensagens possibilita depois ter o resultado apresentado em 

baixo na Imagem 3 – Página de conversas do aprendiz com chat. 

<!-- View :show utilizado para renderização do conteúdo obtido da ação #show do controlador ConversationsController --> 
<!-- (/views/conversations/show) --> 

<div class="chat-dialog"> 

<!-- Atravês do objeto @conversation obtém-se todas as mensagens associadas a este e lista-as--> 
    <% @conversation.messages.each do |message| %> 

         <!-- Identifica a quem pertence a mensagem e posiciona a mensagem conforme o autor desta --> 

        <div class="ml-md mt-md mr-md message <%= 'odd' unless message.user != current_user %>"> 
            <a href="" class="thumb"> 

                <!-- Apresenta o avatar do utilizador para identificar mais facilmente a quem pertence a mensagem --> 

                <%= image_tag attachment_url(message.user.profile, :image, :fill, 300, 300, format: "png"), style: "width: 40px;", 
class: "img-circle" %> 

            </a> 
            <div class="dialog"> 
                <div class="bled-in"> 

                    <p class="m-b-none" style="margin-bottom: 0 !important;"> 

                        <!-- Apresenta o corpo da mensagem utilizando :simple_format para verificar carateres especiais --> 
                        <%= simple_format(message.body) %>    

                    </p> 

                </div> 
                <small class="text-muted"> 

                    <i class="fa fa-ok text-success"></i>  

                    <!-- Mostra a data de envio formatada para o tipo de linguagem (inglês) --> 
                    <%= message.created_at.strftime("%I:%M %p") %> 

                </small> 

            </div> 
        </div> 
    <% end %> 

</div> 
<div class="chat-sender"> 

    <!-- Formulário para submeter mensagem do utilizador por via AJAX para /conversations/:id/messaging --> 
    <%= form_for [@conversation, @new_message], url: messaging_conversation_path(@conversation), remote: true do 

|form| %> 

        <!-- Caixa de texto para escrever a mensagem --> 
        <%= form.text_area :body, class: 'form-control', placeholder: t("conversations.type_text"), required: true %> 

        <!-- Botão utilizado para submeter o formulário --> 

        <%= form.submit "Send", class: "btn btn-info mt-xs chat-reply" %> 
    <% end %> 

</div> 

 



Projeto Connective 

95 

 

 

Imagem 3 – Página de conversas do aprendiz com chat 

A Imagem 3 representa o resultado da estruturação do esquema de mensagens, 

apresentando lista de conversas e o chat para troca de mensagens de um para um, gerado através 

da criação das tabelas e das suas associações (modelo de dados), da arquitetura de software do 

Rails e a codificação necessária, quanto a métodos, validações e entre outros de cada elemento 

(Modelo, Controlador e Visões), dos assets (stylesheets, javascript, imagens e entre outros) e 

de configurações dos seus componentes, com recurso a gems.  

Entretanto, na utilização das mensagens por parte de um utilizador do tipo “aprendiz”, 

existem validações e operações que estão sujeitas a este, como o débito de créditos ao enviar 

uma mensagem. Estes tipos de configurações foram feitos ao nível dos Modelos, Controladores 

e Visões. 

 

Com isto, permito ter uma visão mais detalhada da arquitetura da aplicação web e como 

esta foi codificada, partindo desta fase é apresentado as várias funcionalidades que foram 

implementadas e cujo conjunto formam o protótipo da Connective. 
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3.5.3. Apresentação das principais funcionalidades 

Nesta secção é apresentado o resultado do desenvolvimento do protótipo, mostrando as 

principais funcionalidades com recurso a imagens para exemplificar e entender o conteúdo. 

 

3.5.3.1. Autenticação e início de sessão 

A Imagem 4 – Página de início de sessão, apresentada em baixo, mostra a página de 

acesso à conta de utilizador, sendo necessário introduzir a suas credenciais para ter acesso às 

funcionalidades e aos registos da aplicação. 

 

Imagem 4 – Página de início de sessão 

A Imagem 4 apresenta duas barras de texto, sendo a primeira para introduzir o email 

associado á conta do utilizador, sendo que este atributo é um dado único, facilitando a 

identificação da conta do utilizador e a segunda barra de texto, serve para introduzir a palavra-

passe, um dado secreto em que apenas o utilizador, sabe e que utiliza em conjunto com o email 

para se autenticar. O botão “Sign in with LinkedIn” permite autenticar o utilizador recorrendo 

ao serviço LinkedIn caso este esteja associado à conta deste serviço, no entanto está com 

restrições, possibilitando apenas utilizadores registados na própria aplicação poderão 

autenticar-se utilizando este serviço. Foi implementado na plataforma para esta funcionalidade 

foi utilizado uma API desenvolvida pela equipa de desenvolvedores do LinkedIn. 
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3.5.3.2. Registo da conta de utilizador 

Caso o utilizador não esteja ainda registado no sistema, para poder aceder à aplicação, 

poderá se registar utilizando um formulário para o próprio como está apresentado abaixo na 

Imagem 5 – Formulário de registo do utilizador. 

 

Imagem 5 – Formulário de registo do utilizador 

O utilizador terá que preencher pelo menos os dados obrigatórios (primeiro nome, 

último nome, email e palavra-passe), aceitar os termos e condições do serviço e submeter o 

registo. Após submetido, receberá uma mensagem no email, do qual utilizou para registar a 

conta de utilizador, para confirmar o mesmo e iniciar a sessão, podendo começar a usufruir a 

aplicação. 

 

3.5.3.3. Painel de Controlo da aplicação 

O utilizador ao iniciar a sessão, será automaticamente direcionado para o painel de 

controlo da aplicação, sendo a página principal da aplicação quando o utilizador se autentica. 

No painel de controlo, é apresentado dados relativos ao número de chamadas feitas, mensagens 

enviadas, conexões feitas, classificação atual, como também, futuros eventos ou marcações 

agendadas para o próprio dia, por último contém um mapa que indica as localizações de vários 

utilizadores como pode ser demonstrado na Imagem 6 – Painel de controlo da aplicação 
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Imagem 6 – Painel de controlo da aplicação 

 

3.5.3.4. Notificações do utilizador 

As notificações das mensagens são apresentadas num botão com símbolo de mensagem 

no canto superior esquerdo do menu principal, em que contém as notificações do utilizador 

relativas a mensagens mais recentes enviadas por outros utilizadores. Poderá responder a uma, 

clicando-a para ser direcionado para a página de conversas (apresentado anteriormente na 

Imagem 3 – Página de conversas do aprendiz com chat), com o chat aberto para responder à 

mensagem. Em baixo é apresentado um exemplo da notificação de mensagens na Imagem 7 – 

Notificações de mensagens. 

 

Imagem 7 – Notificações de mensagens 
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Existe as notificações das atividades mais recentes, que está localizado no canto superior 

esquerdo do menu principal a seguir ao botão de notificações das mensagens. Este conterá 

notificações relativamente a marcações de chamadas e a conexões, sendo a que a primeira 

notificação é de “boas-vindas”, como se pode ver na Imagem 8 – Notificações de atividades. 

 

Imagem 8 – Notificações de atividades 

 

3.5.3.5. Configuração da conta de utilizador 

Se o utilizador pretender não ser notificado, poderá configurar essa opção nas 

configurações da conta, como é apresentado abaixo na Imagem 9 – Configuração da conta do 

utilizador. 

 

Imagem 9 – Configuração da conta do utilizador 

Terá também a possibilidade de alterar a palavra-passe, o email e outros dados 

importantes, como também permite configurar a associação da conta do utilizador ao LinkedIn 

e ativar/desativar as notificações do sistema pela aplicação ou por email. Algumas dessas 
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alterações poderão afetar o perfil do utilizador, como o primeiro e último nome e a sua 

localização. 

 

3.5.3.6. Visualizar e editar o perfil de utilizador 

O utilizador para ver o seu perfil para ter ideia como é que está apresentável diante dos 

outros utilizadores, no fundo serve como simulação da apresentação do perfil, basta clicar no 

botão “Profile” no menu lateral e será direcionado para a página que contém informação 

detalhada acerca do utilizador a nível académico e profissional como se pode ver na Imagem 

10 – Perfil do utilizador. 

 

Imagem 10 – Perfil do utilizador 

Caso necessite editar o perfil conforme pretende, quanto às competências, línguas, 

resumo, formação académica, experiência profissional e ainda a imagem do perfil ou avatar, 

basta clicar no botão “Editar Perfil”, como se pode verificar na Imagem 11 – Editar o perfil do 

utilizador. 

 



Projeto Connective 

101 

 

 

Imagem 11 – Editar o perfil do utilizador 

 

3.5.3.7. Visualizar um perfil de outro utilizador 

O utilizador tem a capacidade de ver outros perfis, mas somente um tipo de utilizador 

diferente, caso o utilizador em causa seja do tipo “aprendiz” só poderá ver mentores, caso 

contrário, se for do tipo “mentor” só poderá ver aprendizes. Antes disso terá que selecionar o 

perfil que pretende ver através de uma lista de perfis, como é apresentado na Imagem 12 – Lista 

de mentores. 

 

Imagem 12 – Lista de mentores 

 



Projeto Connective 

102 

 

Neste exemplo, como é utilizado uma conta de utilizador do tipo “aprendiz”, poderá 

apenas ver os perfis de utilizadores do tipo “mentor”, em que estão listados um a um, com um 

limite de 12 por página, deste modo, caso não veja o utilizador que pretende ver, poderá 

continuar a procurar nas seguintes páginas ou então, poderá utilizar a pesquisa avançada, para 

filtrar os dados conforme o que pretende procurar. Após a filtração será apresentado a lista de 

perfis que possuem dados idênticos, sendo que os campos para filtrar são o primeiro e último 

nome, anos de experiência, linguagem, organização e classificação. Por exemplo, como se pode 

ver o resultado de uma filtração da lista de aprendizes na Imagem 13 – Filtrar lista de aprendizes 

com pesquisa avançada. 

 

Imagem 13 – Filtrar lista de aprendizes com pesquisa avançada 

Escolhido o perfil do utilizador que pretende ver, será direcionado para a página do 

perfil desse utilizador, em que terá o mesmo conteúdo de apresentação (como demonstrado 

anteriormente na Imagem 10 – Perfil do utilizador), mas incluirá funcionalidades como agendar 

uma chamada, enviar mensagem e conectar com o utilizador, como está demonstrado na 

Imagem 14 – Página de perfil do mentor. 
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Imagem 14 – Página de perfil do mentor 

 

3.5.3.8. Fazer um pedido de marcação de chamada 

Se pretender contatar com o utilizador, terá que clicar no botão “Contact me”, na página 

de perfil do utilizador fazendo abrir uma janela na aplicação para escolher se pretende marcar 

uma chamada ou enviar uma mensagem como é mostrado na Imagem 15 – Contatar com 

utilizador. 
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Imagem 15 – Contatar com utilizador 

Caso seja para enviar uma mensagem terá que indicar o assunto ou tema que se trata da 

conversa e em seguida escrever uma mensagem com máximo 100 caracteres para não tornar o 

diálogo entre os dois utilizadores muito extenso. Por último, bastará submeter, que de seguida 

criará uma nova conversa baseado no tema indicado e poderá ver a conversa na página de 

conversas (como apresentado na Imagem 3 – Página de conversas do aprendiz com chat). 

Caso o utilizador pretenda comunicar por chamada, terá que primeiro o assunto e terá 

que selecionar 4 datas, para haver maior possibilidade do outro utilizador enquadrar com a sua 

disponibilidade. 

Após submetido, é criado um pedido de marcação para o utilizador alvo, em que este 

terá de responder até 3 dias, sujeito a ser automaticamente cancelado, mas, entretanto, o pedido 

fica em estado pendente até ser tomado uma decisão. No caso do utilizador que fez o pedido 

terá que esperar pela decisão, contudo, poderá cancelar o pedido a qualquer altura. 

 

3.5.3.9. Gerir pedidos de marcações de chamada 

Ao ser registado um novo pedido de marcação de chamada, o utilizador alvo será 

notificado quanto a este, terá que ir á página de pedidos de marcação para visualizar e tomar 

uma decisão, como se pode ver como exemplo na Imagem 16 – Lista de pedidos de marcação 

de chamada. 
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Imagem 16 – Lista de pedidos de marcação de chamada 

Após o utilizador ter acedido ao pedido, terá que decidir se pretende efetuar a chamada 

nas datas propostas pelo outro utilizador conforme a sua disponibilidade. Caso não tenha 

disponibilidade nas datas propostas, poderá propor outras 4 datas para chegar a um acordo e 

efetuar a chamada. A Imagem 17 – Proposta de marcação de chamada, apresenta o formulário 

para tomar uma decisão quanto ao pedido 

 

 

Imagem 17 – Proposta de marcação de chamada 

No entanto, se não tiver disponibilidade, poderá recusar o pedido, utilizando o botão 

“Revoke” como está apresentado na Imagem 17. Com isto abrirá uma pequena janela com um 

formulário para enviar uma mensagem ao utilizador, de forma a justificar a razão de recusar o 

pedido. Por outro lado, caso confirme uma data, o estado do pedido passa para “Em processo” 

e será apresentado o pedido atualizado como é demonstrado na Imagem 18 – Confirmação do 

pedido de marcação de chamada. 
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Imagem 18 – Confirmação do pedido de marcação de chamada 

Feita a confirmação da chamada, será agendado o envio de uma notificação por SMS 

aos dois utilizadores, uma hora antes da marcação da chamada a informar que haverá a chamada 

a determinada hora daquele dia. O agendamento e envio de mensagens é feito utilizando o 

serviço Ez4u10, que é um serviço pago e por cada mensagem enviada é debitado um crédito, 

que foi atribuído por um valor monetário. 

Todavia, tanto um utilizador como um outro poderão anular a marcação da chamada a 

qualquer altura, até ao dia e hora concordado para efetua-la, clicando no botão “Revoke” e 

efetuar o mesmo procedimento descrito anteriormente, para justificar a razão do cancelamento 

da chamada. 

  

                                                 
10 Serviço de fornecimento de comunicação em plataformas por SMS e IVR. URL: 

https://www.ez4uteam.com 
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3.5.3.10. Agenda das marcações de chamada 

As marcações poderão ser organizadas e geridas através do calendário das marcações 

de chamadas, onde aparece todas menos as que estão pendentes, como se pode ver na Imagem 

19 – Calendário das chamadas. 

 

Imagem 19 – Calendário das chamadas 

Permite ter melhor orientação quando serão feitas as chamadas, podendo clicar num 

evento para obter mais informação relativa à chamada a ser feita com outro utilizador. 

 

3.5.3.11. Efetuar a marcação de chamada 

No dia e hora da chamada, o utilizador terá que aceder ao painel de controlo em que 

estará listado as chamadas a serem feitas no próprio dia. A lista de chamadas estará ordenada 

de forma ascendente conforme o horário estabelecido entre o mentor e aprendiz, sendo assim, 

o utilizador independentemente do tipo que seja, terá que ter em atenção às horas, tendo em 

conta que se passar 3 horas da hora do compromisso, a marcação será automaticamente 

cancelada. Em baixo é apresentado a Imagem 20 – Lista de eventos do painel de controlo, que 

apresenta a listagem dos compromissos de um determinado dia. 
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Imagem 20 – Lista de eventos do painel de controlo 

Como demonstrado na Imagem 20, à direita irá estar a listagem dos compromissos de 

determinado dia, com a indicação da hora da marcação e à esquerda irá aparecer o compromisso 

mais próximo da hora situada, com os dados básicos do utilizador para reconhecer facilmente 

com quem se comprometeu a fazer a chamada tendo 2 opções, fazer a chamada (botão verde) e 

anular a marcação (botão vermelho), sendo que a última mencionada, irá fazer abrir uma janela 

com um formulário para enviar uma mensagem ao outro utilizador a justificar a razão do 

cancelamento, cancelando ao mesmo tempo a chamada. Quanto à opção de fazer chamada, ao 

clicar nesta opção, irá abrir uma janela que contém as funcionalidades requeridas para efetuar 

uma videoconferência, tendo os botões ligar e cancelar como apresentado a baixo na Imagem 

21 – Inicio da chamada por parte do aprendiz. 

 

Imagem 21 – Inicio da chamada por parte do aprendiz 

Aberta a janela para efetuar a chamada, terá que decidir se pretende ligar ou cancelar, 

sendo que a última opção não altera o estado da chamada, apenas fecha a janela. Ao efetuar a 

chamada clicando para ligar (no botão verde). 
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Pode se verificar na Imagem 21 contem opções e funcionalidades, estando identificadas 

por símbolos, como as opções de vídeo e de só voz no canto superior direito, que, porém, só 

estarão ativas quando houver a ligação entre os dois utilizadores. No canto inferior direito 

contem a opção mensagem que ativa a funcionalidade chat, para enviar mensagens caso 

necessite partilhar texto. No canto inferior esquerdo apresenta os créditos atuais do aluno, que 

começarão a ser descontados assim que a ligação da chamada entre os dois utilizadores tiver 

estabelecida. Em baixo e ao centro da janela, existe 3 opções, sendo a primeira a de desligar o 

som, a seguinte é o modo mudo e por último preenchimento do ecrã.  

Ao iniciar a ligação da chamada, o estado da operação é alterado, os botões ligar e 

cancelar desaparecem e o botão desligar surge, para caso seja necessário desligar a ligação caso 

necessite, como se pode ser mostrado na Imagem 22 – Efetuar a ligação da chamada por parte 

do aprendiz. 

 

Imagem 22 – Efetuar a ligação da chamada por parte do aprendiz 

O utilizador neste momento terá que esperar pela ligação da chamada pela parte do outro 

utilizador. Caso isso aconteça, o estado da chamada é alterado para ativo e as opções e outras 

funcionalidades que estavam desabilitadas passaram a estar ativas, como na Imagem 23 – 

Chamada ativa com modo de mensagens do lado do mentor. 
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Imagem 23 – Chamada ativa com modo de mensagens do lado do mentor 

A partir daqui a chamada só é terminada quando um dos dois utilizadores quiser desligar 

ou quando o utilizador do tipo “aprendiz” já não tiver mais créditos, entretanto, poderão utilizar 

as opções e funcionalidades da chamada a que têm acesso e como lhes der mais jeito no decorrer 

da operação. 

A chamada começa em modo de voz, poderá ser ativado o modo de vídeo em conjunto 

com o de voz, clicando no símbolo de câmara no canto superior direito, deste modo, a imagem 

que identifica com quem está em contacto, que se situa em cima do seu nome, será alterado por 

vídeo como se pode ver na Imagem 24 – Chamada ativa com modo de vídeo ativo da parte do 

mentor. 
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Imagem 24 – Chamada ativa com modo de vídeo ativo da parte do mentor 

A imagem do vídeo principal (sendo a maior), como está apresentado na Imagem 24, é 

referente ao utilizador que está em contato por videoconferência e a imagem de vídeo mais 

pequena no canto inferior direito a sobrepor a imagem de vídeo principal, é referente ao 

utilizador atual que está a contatar. 

Quando os dois utilizadores terminarem a conversa, terão que desligar a chamada 

utilizando o botão desligar e o estado da chamada é alterado para “terminado” e todas 

funcionalidades ficam bloqueadas como se pode ver na Imagem 25 – Chamada terminada na 

parte do aprendiz. 
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Imagem 25 – Chamada terminada na parte do aprendiz 

Com isto, o estado da marcação da chamada na agenda é alterado para “Concluído”, 

portanto o utilizador já não poderá voltar a fazer a mesma chamada, nem atualizar ou anular.  

 

As funcionalidades da chamada apresentadas neste tópico, foram implementadas graças 

ao OpenTok (API da Tokbox), que permitiu criar as funcionalidades que possibilitam a criação 

de um meio de comunicação entre um ponto e outro para a partilha de dados media em tempo 

real e em conjunto formas de manipulação destes (alteração do volume de voz, ativar ou 

desativar vídeo e entre outros), como também o chat foi implementado através dos métodos 

base da arquitetura do código da Opentok para a transmissão de sinais, que neste caso permitiu 

transmitir texto. 

 

Terminada a chamada, estando as funcionalidades todas desativadas, a janela muda para 

um formulário de classificação do utilizador, a partir da seleção de um número de estrelas de 1 

a 5 para submeter, como se pode ver na Imagem 26 – Classificação do mentor por parte do 

aprendiz. 
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Imagem 26 – Classificação do mentor por parte do aprendiz 

Ao submeter a classificação do respetivo utilizador com que esteve em contato 

relativamente à chamada, a janela irá fecha e a chamada fica marcada nos registos como 

avaliada e a classificação do utilizador é atualizada. 

Caso o utilizador recuse, este ficará com o processo da chamada por avaliar, sendo que 

depois nos registos do utilizador indica que falta avaliar e não está considerado como terminado, 

que poderá ser afetado depois no ranking de utilizadores, no entanto, o outro utilizador que não 

recebeu classificação também será afetado no ranking. 

 

3.5.3.12. Consultar o ranking dos utilizadores 

Quanto ao ranking dos utilizadores, estará dividido em dois grupos, o ranking dos 

mentores e o ranking dos aprendizes, sendo que um utilizador do tipo “mentor” só poderá ver 

o ranking dos aprendizes e um do tipo “aprendiz” só poderá ver o dos mentores, como por 

exemplo na Imagem 27 – Ranking dos aprendizes, apresenta a lista de aprendizes que estão 

ordenados pela sua classificação e o número de chamadas visto da conta de utilizador do tipo 

“mentor”. 
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Imagem 27 – Ranking dos aprendizes 

Esta lista ou tabela do ranking dos utilizadores serve para destacar os utilizadores mais 

avaliados, sendo que os mais reconhecidos, que estão no topo do ranking, serão os mais 

desejados, tanto para orientar os aprendizes, no caso dos mentores ou para serem recrutados 

pelos mentores, no caso dos aprendizes. Este seria então uma das motivações para utilizar a 

aplicação para além das suas funcionalidades.  

Para criar esta tabela apresentada na Imagem 27, foi necessário criar uma view em SQL 

utilizando PostgreSQL, para obter os dados das tabelas ratings (classificações), appointments 

(marcações), users (utilizadores), profiles (perfis) e organizations (organizações) da base de 

dados. Esta view com o nome de ranking, quando criada, passa a executar uma query (consulta) 

que fica registada na base de dados, no qual cria uma espécie de tabela, que obtém todos os 

dados das tabelas indicados anteriormente, requisitados através da query, alinhados por 

utilizador, sendo este a base da query e depois ordenados descendentemente pela classificação 

e em seguida pelo número de chamadas na mesma ordem.  

No entanto, para dividir o ranking em dois grupos, mentores e aprendizes, foi criado um 

modelo (da arquitetura de software MVC do Rails), que permitisse manipular os dados gerados 

pela view, como se fosse uma tabela do modelo de dados, porém, foi indicado neste modelo 

criado que só permite leitura, já que também a própria view da base de dados, só permite o 

mesmo, servindo somente para consulta, sem capacidade para escrita, desta forma, os dados 

apresentados não poderão ser alterados.  

Então, no modelo criado para manipular os dados de leitura gerados pela view, como 

qualquer outro modelo do Rails, permitiu sobrepor uma query para listar os utilizadores pelo 
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tipo de utilizador, dividindo o ranking em dois grupos, verificando primeiro se o tipo do 

utilizador que está a utilizar a aplicação é “mentor” ou “aprendiz”. Portanto, apresenta conforme 

este fato, dando como resultado como está na Imagem 27, em que o utilizador do tipo “mentor” 

está a consultar o ranking dos aprendizes. 

 

3.5.3.13. Consultar relatório do mentor 

A utilização das views também possibilitou a criação dos relatórios do mentor, que 

poderão ser consultados na página “Relatórios” e somente utilizadores do tipo “mentor” têm 

esta funcionalidade. São apresentados gráficos, com figuras que transmitem graficamente a 

dimensão do total de mensagens e total de chamadas feitas num determinado ano e mensalmente 

nesse ano, possibilitando uma melhor comparação entre as duas dimensões. Existe também a 

listagem de alunos com quem teve atividade de mensagens e chamadas em conjunto, indicando 

o aluno e o número de chamadas e mensagens que teve com este, como pode ser demonstrado 

na Imagem 28 – Relatórios do mentor. 

 

Imagem 28 – Relatórios do mentor 
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Além disto, existe o gráfico que apresenta a soma do total das horas de chamadas por 

mês, como está apresentado na Imagem 28, no canto inferior esquerdo, assim como, ao lado 

deste, uma lista de marcações de chamadas, indicando com que aprendiz fez a operação, o 

estado da marcação e a duração da chamada. 

 

3.5.3.14. Fazer uma conexão com um utilizador 

As conexões permitem criar uma ligação entre um utilizador do tipo “mentor” e o outro 

do tipo “aprendiz”, facilitando aos dois utilizadores, a identificação e filtragem de utilizadores, 

tornando uma lista de contatos, mas sobretudo para facilitar o processo de recrutamento de 

aprendizes por parte do mentor. 

Independentemente do tipo de utilizador, cada um pode conectar a outro através de um 

botão na página do perfil do utilizador com quem se pretende conectar, estando situado no fim 

da página, em que está escrito “Recruit me”, como pode ser verificado na Imagem 10 – Perfil 

do utilizador. 

Ao clicar neste botão começa o processo de conexão, em que o registo da conexão 

inicialmente fica no estado “Pendente” até á decisão do outro utilizador com quem se pretende 

conectar. O pedido pode ser verificado na página de conexões, como se pode verificar na 

Imagem 29 – Pedido de conexão em estado pendente. 

 

Imagem 29 – Pedido de conexão em estado pendente 
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Este pedido poderá ser cancelado a qualquer altura pelo utilizador, se o fizer é eliminado 

dos registos de conexões e caso queira voltar a conectar, terá que fazer novamente o processo 

de pedido de conexão. 

Quanto ao recetor deste pedido, este recebe uma notificação no sistema acerca de um 

novo pedido de conexão, em que terá de ser visto na página das conexões, onde lista os pedidos 

da esquerda para a direita como se pode verificar abaixo na Imagem 30 – Novo pedido de 

conexão por parte de um aprendiz. 

 

Imagem 30 – Novo pedido de conexão por parte de um aprendiz 

Caso o recetor do pedido, se este recuse o pedido de conexão, o registo é eliminado, 

caso contrário, se aceitar o pedido o estado deste é alterado para “Aceite” e fica guardado nos 

registos de conexões tanto do utilizador que recebeu o pedido como o do que o enviou. 

Estando aceite a conexão, esta passa aparecer na lista de conexões com paginação e 

filtragem da lista (pesquisa pelo nome do utilizador e estado da conexão), em que existe a 

possibilidade de se desconectar, caso não queira permanecer conectado ao outro utilizador. A 

Imagem 31 – Conexão aceite, mostra o resultado da aceitação do pedido de conexão. 
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Imagem 31 – Conexão aceite 

 

3.5.3.15. Envio de feedback 

Por último, a funcionalidade de envio de feedback (opinião), relativamente ao aspeto 

técnico (funcionalidades e comportamento) e interface (botões, formulários e entre outros), foi 

também implementada na aplicação. Inicialmente não era um requisito funcional, mas 

verificou-se a meio do desenvolvimento do protótipo, que era necessário implementar algo que 

possibilita-se aos utilizadores de enviarem a sua opinião quanto à aplicação, para entender o 

que necessita ser melhorado ou corrigido, isto devido ao programador estar também responsável 

pelos testes e por vezes, não conseguir lidar com tudo, por estar a desenvolver ao mesmo tempo 

para conseguir corresponder às expectativas dos stakeholders.  

Esta funcionalidade permite então ao utilizador poder enviar o seu feedback através de 

um formulário em que apresenta a área do assunto, o tema do assunto e o corpo do feedback, 

dando também a hipótese de submeter ou cancelar como está apresentado a baixo na Imagem 

32 – Página do formulário de envio de feedback. 

 



Projeto Connective 

119 

 

 

Imagem 32 – Página do formulário de envio de feedback 

Porém, não existe maneira de consultar, só de registar, deste modo, começou a ser 

necessário a imediata implementação do painel de administração do sistema Connective, que 

possibilita-se a consulta e a gestão dos vários dados registados na base de dados do sistema, 

como o feedback, os utilizadores, as organizações e entre outros. 

Mas por razões de prazos para ter o protótipo (painel de aplicação) já desenvolvido para 

ser demonstrado, adiou-se o painel de administração, porém, na fase final do projeto que pode 

ser visto no Painel de Administração na plataforma Connective, página 120, em que está 

incorporado esta parte no sistema Connective. 

 

3.5.4. Implementação do protótipo 

O protótipo foi implementado da mesma forma que o Painel de Apresentação, com as 

mesmas propriedades que este, encontrando-se guardado no repositório pora que cada alteração 

que se fazia, para implementar no serviço de hospedagem, corria-se localmente um modo de 

produção que o Rails possui, que permite simular um servidor web que se comporta como um 

serviço de hospedagem como Heroku, possibilitando verificar as falhas que poderão existir 

quando estiver no serviço de hospedagem online. 

Contudo, quanto ao protótipo, às suas funcionalidades e ao seu comportamento, 

conseguiu-se corresponder às expectativas dos stakeholders, possibilitando que houvesse mais 

financiamento para continuar a desenvolver o protótipo e criar uma versão mais estável deste 

para poder começar a ser utilizado pelo público em geral. 
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3.6. Publicação 

Nesta seção é apresentado a aplicação web já na sua fase de publicação para acesso 

geral, apresentando as principais melhorias e implementações, assim como, conceitos novos 

aplicados derivado à necessidade de mudanças estruturais da aplicação, para responder às 

necessidades da empresa fase às expetativas de potenciais clientes.  

 

3.6.1. Painel de Administração na plataforma Connective 

Para poder gerir os vários registos da plataforma Connective, como utilizadores, 

organizações, feedbacks e entre outros, foi necessário implementar um suplemento na 

plataforma, que permitisse tal feito. Assim sendo, foi reestruturado a plataforma para incorporar 

um painel de administração para a gestão de dados, utilizando uma framework já preparada para 

tal situação, poupando tempo no desenvolvimento de uma solução.  

O ActiveAdmin11 é uma framework de administração que pode ser incorporada numa 

aplicação desenvolvida em Rails, facilitando na estruturação de funcionalidades para gestão de 

conteúdo, como também no roteamento (ou endereçamento) das ações dos controladores e 

numa interface já predefinida. No entanto, apesar de ser uma framework que permite facilitar o 

processo de incorporação de um sistema de administração, porém, é necessário codificar as 

ações, os modelos a gerem geridos, os métodos necessários para a gestão dos mesmos e até 

mesmo alterar a interface predefinida pela framework.  

Contudo, foi rápido e simples de desenvolver o painel de administração utilizando o 

ActiveAdmin. Com isto, já se podia registar e consultar utilizadores, modificar os dados das 

organizações, adicionar créditos aos aprendizes e muitos outros. 

Sendo assim, o modelo Administrador indicado no modelo de domínio, que foi criado 

para esta situação, tem autorização para utilizar o painel de administração, tendo em conta que 

é necessário a autenticação deste tipo de utilizador, da mesma forma que foi criado o sistema 

de autenticação para os utilizadores do painel de aplicação. 

  

                                                 
11 Framework do Ruby on Rails para criação de backends para administração do website. URL: https:// 

activeadmin.info 
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3.6.2. Multitenancy 

Durante o desenvolvimento de melhorias e correções do protótipo, houve muitas 

alterações no modelo de negócio, que fez com que houvesse atrasos na preparação de um 

modelo mais atualizado da aplicação. Uma das alterações mais importantes do projeto foi a 

implementação do conceito multitenancy (múltiplos inquilinos). 

Uma aplicação com multitenancy é uma aplicação que pode ser utilizada por múltiplas 

entidades ao mesmo tempo, em que os dados de cada entidade estão separados das outras 

entidades. (Bigg, 2016) 

Dito isto, a aplicação necessitava ser utilizada não só pela entidade detentora do projeto 

mas também por outras, já que houve interesse por partes de algumas em ter aplicação, mas 

sem ligação com a entidade detentora do projeto, no entanto isto requeria criar clones do projeto 

e meter em serviços de hospedagem separados com base de dados diferentes. Sempre que fosse 

necessário alterações, melhorias ou correções da aplicação, isto implicava fazer o mesmo nos 

clones da aplicação, sendo que também os únicos que poderiam fazer a manutenção dos clones 

teria que ser a própria entidade detentora do projeto. 

Porém, o programador já se tinha envolvido numa situação deste género num projeto 

anterior, que requeria estabelecer uma conta própria para uma entidade na base de dados, em 

que nesta conta estava associada todos os dados que pertencessem á entidade, dai o 

multitenancy. 

Foi criado então uma tabela no modelo de dados com o nome accounts (contas) e nas 

tabelas importantes como users, conversations e entre outros, foi introduzido uma referência a 

esta tabela para que, qualquer registo que seja feita nestas tabelas tenha obrigatoriamente a 

referencia à conta a que pertence. No fundo, a tabela accounts serve para registar a entidade e 

fazer referência a vários dados pertencentes a esta. Desta forma, só se necessitava reestruturar 

a aplicação para que os utilizadores utilizem a aplicação conforme a conta da entidade a que 

pertencem. 

Por isso, foi estabelecido verificação das contas pelo subdomínio do endereço web da 

aplicação. Isto é, cada entidade tem um endereço web próprio de referência á sua conta na 

aplicação, mas mantendo o mesmo DNS, por exemplo, a entidade com o nome de UTAD poderá 

ter uma conta na plataforma Connective, com endereço web utad.connective.com.pt, sendo o 

subdomínio “utad” e o domínio da aplicação “connective.com.pt” que contem a aplicação web. 

O subdomínio servirá de referência, para utilizadores registados na plataforma associados á 

conta da entidade UTAD, por isso, caso um destes utilizadores tente aceder a outra conta através 
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de um subdomínio diferente, como por exemplo, nova.connective.com.pt, em que “nova” é o 

subdomínio associado á conta da entidade Nova, o utilizador não terá acesso aos dados desta 

entidade, já que está associado à conta da entidade UTAD. 

Concluindo, foi criado métodos para validações de contas através do subdomínio 

referente a estas, para que na utilização da aplicação apenas obtivesse o acesso a dados 

referentes a determinada conta, utilizando em conjunto condições de seleção de dados para 

consulta e manipulação. 

Porém, foi necessário também criar condições no painel de administração para que os 

administradores que estivessem referentes a determinada entidade apenas pudessem gerir os 

dados da mesma, através de validações da conta que o administrador pertence. 

 

3.6.3. Junção do painel de apresentação com a plataforma Connective 

Devido à necessidade de gerir todos os registos de dados através do painel de 

administração, na plataforma Connective e também de facilitar o desenvolvimento do sistema, 

numa única aplicação, decidiu-se incorporar o painel de apresentação juntamente com o painel 

de aplicação e de administração, sendo que este, se situava-se numa aplicação à parte da 

plataforma Connective como foi indicado no Capítulo 3.5.1, Preparação e Painel de 

Apresentação, com uma base de dados única, somente para guardar os registos das candidaturas. 

Por isso, foi necessário reestruturar a aplicação principal e modificar o modelo de dados, 

para incorporar o painel de apresentação e migrar os registos das candidaturas para a base de 

dados da aplicação principal, possibilitando assim, as candidaturas serem geridas e consultadas 

através do painel de administração, bem como introduzir novas funcionalidades no painel de 

apresentação.  

No entanto, foi modificado também o layout e a estrutura de navegação, passando a ter 

mais 4 páginas web, com a possibilidade de manter a sessão do utilizador aberta na aplicação e 

a mudança de idioma, como se pode ver na Imagem 33 – Página principal do atual painel de 

apresentação. 
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Imagem 33 – Página principal do atual painel de apresentação 

O endereço web para o painel de apresentação foi mantido, indicando nas configurações 

do Rails que o subdomínio deste é www, sendo que também um utilizador que visite indicando 

apenas o DNS, é automaticamente direcionado para a página principal do painel de 

apresentação. 

 

3.6.4. Configuração de idiomas 

O Rails contém uma propriedade própria da infraestrutura da framework que permite a 

“internacionalização” da aplicação, isto é, um processo que permite definir vários idiomas na 

aplicação, em vários elementos constituintes na estrutura desta.  

No protótipo não havia a possibilidade de implementar a configuração de idioma, já que 

isto requeria uma perda de tempo na preparação e estruturação dos elementos que contêm texto 

que podem ser traduzidos, porque estavam a sofrer constantes modificações. Estes elementos 

que são apresentados ao utilizador, como notificações, formulários, botões e entre outros, todos 

eles podiam ser traduzidos, mas derivado à necessidade de reestruturar o layout inicial do 

protótipo, estes elementos necessitavam reasjustamento. Deste modo, a configuração de 

idiomas, para a tradução de textos da aplicação foi deixado para quando já tivesse a maior parte 

da interface da aplicação mais estável. 
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A funcionalidade foi introduzida na fase final do projeto . Teve-se de preparar todos os 

elementos da aplicação que podiam ser traduzidos e apresentados ao utilizador, sobretudo os 

emails.  

O utilizador pode agora então alterar o idioma sempre que necessitar através de um 

elemento da aplicação que permite a seleção de idioma, como se pode ver a baixo na Imagem 

34 – Seleção de idioma. 

 

Imagem 34 – Seleção de idioma 

Na Imagem 34, o idioma da aplicação está em português (de Portugal), mas existe a 

possibilidade de ser alterado para inglês (do Reino Unido) e vice-versa. 
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3.6.5. Configuração do fuso horário 

A aplicação tem que ser versátil com a localidade de cada utilizador, logo, dependendo 

da localização do utilizador a aplicação tem que lidar com o fuso horário do país onde o 

utilizador se situa. Isto porque quando há marcações de chamadas, caso um utilizador tem um 

fuso horário diferente de outro utilizador, a aplicação terá que adaptar a informação para não 

haver enganos nos horários, em que a chamada tem de ser efetuada pelos dois. Desta forma, foi 

necessário criar métodos para o utilizador poder configurar a sua conta, para indicar o seu fuso 

horário e a aplicação adaptar-se a esta realidade. Felizmente, o Rails permite configurar o fuso 

horário, que por defeito está em UTC, mas utilizando métodos próprios da biblioteca da 

framework para a manipulação do fuso horário, é possível alterá-lo com base na configuração 

da conta do utilizador. Deste modo, foi criado um campo na tabela users no modelo de dados 

que permite guardar o fuso horário do utilizador, que pode ser alterado na página da 

configuração da conta do utilizador, como está apresentado na Imagem 35 – Configuração do 

fuso horário do utilizador. 

 

Imagem 35 – Configuração do fuso horário do utilizador 

O único problema desta configuração é que cada vez que o utilizador for de viagem, 

este terá que configurar a sua conta para o fuso horário local onde se situa. 
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3.6.6. Atualização do perfil pelo LinkedIn 

Como necessidade de facilitar o processo de preenchimento do perfil do utilizador, a 

equipa da Connective decidiu, introduzir a funcionalidade de atualizar o perfil através do 

serviço LinkedIn. Porém, o utilizador necessita ter uma conta do LinkedIn e esta estar associada 

à plataforma Connective. Caso esteja, o utilizador só necessita ir á página de configuração da 

rede profissional e clicar no botão “Atualizar”. 

Desta maneira, a aplicação irá buscar os dados que necessita para atualizar o perfil 

utilizando a API fornecida pelo LinkedIn e alterar os dados atuais pelos novos. Contudo, a 

aplicação só consegue buscar os dados básicos (nome, cargo atual, localidade e imagem do 

perfil), já que os serviços técnicos do LinkedIn não deram autorização para obtenção de mais 

dados, por normas de proteção de dados. 

A Imagem 36 – Configuração da conta do LinkedIn, apresenta a configuração da rede 

do LinkedIn quando esta está associada à conta do utilizador. 

 

Imagem 36 – Configuração da conta do LinkedIn 

 

3.6.7. Notificações por SMS 

Sempre que é acordado o agendamento de uma marcação de chamada entre dois 

utilizadores, é agendado um SMS para notificar o utilizador relativamente ao horário da 

marcação de chamada, como foi referido no Capitulo 104, Gerir pedidos de marcações de 

chamada. Assim sendo, no protótipo estava indicado que só poderia utilizar um número de 

telemóvel, referido no código do método de agendamento, para apenas testar. Porém, o projeto 

que iria ser lançado ao público já necessitava do método de configuração do número de contacto 

do utilizador. 
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Então foi criado um campo “contacto” na tabela users da base de dados que registasse 

o número de telemóvel e o código do país a que o número está associado. A partir disto, criou-

se o formulário de contacto nas configurações da conta do utilizador, possibilitando assim o 

utilizador registar o seu contacto, como se pode ver a baixo na Imagem 37 – Formulário de 

contacto do utilizador. 

 

Imagem 37 – Formulário de contacto do utilizador 

Com isto, cada vez que o utilizador agenda uma marcação de uma chamada, poderia ser 

agendado ao mesmo tempo um SMS para o número de telemóvel que o utilizador registou. 

Porém, caso este não queira receber nenhum SMS, mas manter o contacto, pode desativar as 

notificações, como também pode editar o número se não estiver correto, ou removê-lo caso não 

queira ter mais o contacto associado à conta. A Imagem 38 – Configuração do contato do 

utilizador, apresenta as opções para a configuração do contacto na aplicação. 

 

Imagem 38 – Configuração do contato do utilizador 
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3.6.8. Anexos nas mensagens 

 

Foi adicionado a hipótese de anexar um ficheiro ou uma imagem a uma mensagem. 

Teve-se de acrescentar uma tabela à base de dados, que se regista os dados dos anexos, 

associado à mensagem na tabela messages que guarda os registos das mensagens. Então, a 

tabela attachments (anexos), que regista o id do ficheiro que é armazenado no sistema de 

ficheiros da Amazon S3, para conseguir transferir o ficheiro, como também, é registado o 

tamanho, o nome e o tipo de ficheiro, para o utilizador poder identificar mais facilmente os 

detalhes do ficheiro. 

Porém, o anterior layout não permitia organizar os anexos, como também, não era muito 

user-friendly e não se adaptava às condições do tamanho da resolução do ecrã, por estes 

motivos, foi modificado o layout e como resultado obteve-se o que está apresentado na Imagem 

39 – Novo layout da troca de mensagens com anexação de ficheiros. 

 

Imagem 39 – Novo layout da troca de mensagens com anexação de ficheiros 
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4. Conclusão 

O e-mentoring serve como solução para estabelecer um meio de comunicação entre um 

aprendiz e um mentor, para ser possível executar serviços de mentoring, permanecendo os dois 

em espaços físicos diferentes e até mesmo distantes, devido à disponibilidade de cada, em se 

encontrar no mesmo local. 

Com a demonstração do projeto Connective como aplicabilidade do conceito de e-

mentoring, concede a noção como os serviços de mentoring podem ser possíveis utilizando as 

TICs para facilitar nas várias dificuldades, que surgem no atendimento dos compromissos feitos 

pelo aprendiz e mentor. 

No entanto, o e-mentoring ainda é uma área pouco desenvolvida apesar de já existir 

várias aplicabilidades deste conceito, ainda é necessário melhorar e desenvolver, ao mesmo 

tempo informar as pessoas para a existência deste meio de aprendizagem. 

Por isso, o projeto Connective poderá ser uma solução de longo prazo, sendo que 

também existe muitas entidades interessadas no projeto, que já fizeram parceria com a empresa, 

como o grupo de hotéis Pestana, agência de viagens Halcon, a ArtsIn, a Universidade 

LesRoches de Marbella (Espanha) e o grupo de hotéis Brown’s.  

Neste momento, a aplicação já conta com 1181 utilizadores registados, sendo que destes 

são 112 mentores e 1956 aprendizes. 

Estima-se que ainda tenha muito potencial para crescer e que poderá torna-se numa 

referência do conceito de e-mentoring. 

Concluindo, este documento assemelha-se a um de engenharia de software, 

apresentando-se quase tipicamente como relatório de projeto, mas, espera-se que possa a vir ser 

útil para académicos que estejam interessados na teórica de e-mentoring e como aplicá-la. 

 

4.1. Considerações 

Esta dissertação tem como base no projeto Connective, que sem este não haveria 

material de estudo e tema para a dissertação. Dito isto, o desenvolvimento deste projeto alargou 

a capacidade, competências e preparação para desenvolver outros projetos, como também, 

melhorou no nível de conhecimento pessoal. 

Esta documentação está muito superficial em termos de metodologias, ferramentas e 

outros recursos utilizados para o desenvolvimento e gestão do projeto Connective, devido ao 
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tamanho do projeto ser enorme, já que foram 2 anos de desenvolvimento, que ainda existe muito 

por fazer e que o tempo era escasso para preparar esta documentação.  

Contudo, proporciona ter uma noção, com as tecnologias e conceitos utilizados, como 

foi desenvolvido e gerido, permitindo recolher informação que poderá ser útil a outros da 

mesma área para desenvolver os seus projetos. 

 

4.2. Trabalho Atual 

Estão a ser feitas revisões do código, para melhorias e correções, como também a 

documentação de cada método e outros recursos criados, para que quando a equipa de 

desenvolvimento for mais de um elemento, haverá informação útil para se orientar na 

codificação e ter a perceção como funciona.  

Entretanto, será acrescentado novas funcionalidades conforme a sua importância e 

prioridade, para conseguir corresponder às necessidades e expectativas dos utilizadores da 

aplicação. 

Porém, o que interessa neste momento é manter o correto funcionamento da aplicação, 

para que esteja sempre preparado para qualquer situação em que possa desestabilizar o 

comportamento deste. 

 

4.3. Trabalho Futuro 

Atualmente a aplicação está em modo privado para as escolas da Turismo de Portugal, 

isto é, apenas neste momento os alunos destas escolas poderão utilizar a aplicação como 

utilizadores do tipo “aprendiz”. No entanto, está a ser preparado para que esta esteja acessível 

novamente ao público em geral. 

Todavia, irá ser integrado novas funcionalidades que foram preparadas desde o 

tratamento do modelo de dados, reutilizando métodos já definidos anteriormente mas com 

opções especiais, para serem implementadas no futuro próximo, como a efetuação de uma 

chamada de um mentor para um grupo de aprendizes, a possibilidade de executar uma chamada 

no sistema de mensagens, atualizar o perfil por completo utilizando o LinkedIn que 

anteriormente estava limitado, adicionar um vídeo de apresentação ao perfil do mentor e entre 

outros. Sendo o objetivo, de dar mais possibilidades de utilidade para os utilizadores, deste 

modo, a contribuir para a motivação da continuação da utilização da aplicação.
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