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Resumo 

 

 

Hoje em dia, existem inúmeros sistemas de workflows que permitem 

fazer uma correta gestão dos fluxos de processamento de informação. 

Por norma, os mesmos são implementados de forma a fazer uma correta 

gestão de sistemas padronizados, para melhorar e aumentar o seu 

rendimento. Porém, existem casos em que ocorrem ações que não estão 

previamente definidas e que necessitam de ser igualmente processadas 

pelo sistema. Sendo que existem motores de workflows que, com a 

evolução da tecnologia e aumento de recursos tecnológicos, tendem a 

tornar-se obsoletos, passa a existir a necessidade de procurar ou 

conceber novas soluções para esse tipo de casos. O sistema proposto 

nesta dissertação pretende oferecer uma solução nesse sentido e que 

interprete e contenha a capacidade de fornecer soluções para cenários 

mais complexos e versáteis. Foca-se num caso de estudo em particular 

– Sistemas de Informação dos Tribunais e Parlamento de Cabo Verde – 

destacando os seus motores de workflows que, por não terem as 

ferramentas necessárias para a correta e completa interpretação dos 

seus novos workflows, necessitam de ser substituídos por uma nova 

solução. Esta tem de ser capaz de colmatar as falhas anteriormente 

existentes e de se adaptar ao sistema de informação onde for 

implementado, partindo do pressuposto que ambos os sistemas de 

informação usam o mesmo método de modelação e tratamento dos seus 

workflows. 
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Abstract 

 

Nowadays, several workflow systems allow the correct management of 

information processing flows. As a rule, they are implemented to correctly 

manage standardized systems, to improve and increase their 

performance. However, there are cases where actions, that aren’t 

previously defined, occur, which need to be equally processed by the 

system. Since there are workflow engines that, with the evolution of 

technology and increasing technological resources, tend to become 

obsolete, there is a need to look for new solutions for such cases or 

designed them. The system proposed in this dissertation intends to offer 

a solution that interprets and contains the ability to provide solutions for 

more complex and versatile scenarios. It focuses on a case study – Cape 

Verde's Courts and Parliament Information Systems – highlighting its 

workflow engines that do not have the necessary tools for the correct and 

complete interpretation of their workflows, need to be replaced for a new 

solution. Assuming both information systems use the same method of 

modeling and handling their workflows, it must be able to remedy 

previously existing flaws and adapt its implementation to the information 

system.  
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1 Introdução 

1.1  Enquadramento 

Com o constante melhoramento da tecnologia, as empresas e/ou 

empreendedores tendem a acompanhar essa evolução com o propósito de obter o maior 

rendimento possível, premiando a eficiência e rapidez que, juntamente com uma 

possível redução de custos a médio prazo, se tornam numa solução mais rentável e 

apetecível [1]. A tecnologia tem a capacidade de, com o seu correto uso, oferecer 

recursos que permitem às empresas fazer mais com menos e, posteriormente, fornecer 

melhores resultados [2]. Os recursos disponibilizados estão gradualmente mais 

objetivos e eficazes no tratamento de determinado problema ou no melhoramento de 

determinado processo, tornando o que outrora seria complexo ou trabalhoso, em algo 

simples e de rápida execução. Uma vez que a tecnologia pode ser aplicada em várias 

vertentes, as empresas e o mundo do negócio não fogem à regra, optando cada vez 

mais por acompanhar, aprender e aplicar a mesma [3]. Assim sendo, um dos conceitos 

que tem evoluído e ganho progressivamente mais importância no mundo do negócio é 

a informatização de um ou vários fluxos de trabalhos, definidos como workflows [4].  

O conceito de workflow está a receber, de forma progressiva, maior atenção por 

parte do domínio científico, o que posteriormente influencia a sua integração em 

diversos tipos de sistemas devido à sua fácil e eficiente inclusão [5]. Relativamente a 

processos de negócios, grande parte dos workflows tradicionais dependem do Business 

Process Model and Notation (BPMN) [6], [7] para expressar a lógica associada à 

informação do fluxo que tem de ser tratada pelo sistema de workflows. Neste contexto, 

os workflows obedecem a uma série de passos sequenciais e transitam de um estado 

para outro, por meios de eventos e regras validadas associadas à transição. De acordo 

com a revisão da literatura, o BPMN é considerado um tipo de notação específico para 

modelação de processos de negócio, extremamente preciso no que toca a tratamento 

de modelação de informação ponta a ponta como por exemplo, as linhas de produção 

automática. Todos os fluxos de informação modelados pela notação BPMN baseiam-se 

no princípio de estados consecutivos, onde as condições de entrada e saída dos 

mesmos são tidas em consideração e determinadas como tal. Contudo, existem 

cenários onde os recursos fornecidos não permitem uma fácil compreensão da 

modelação de todas as condições de transição de um determinado workflow, fazendo 

com que métodos de modelação como o BPMN, se tornem numa opção menos viável.  
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1.2 Motivação 

O Ministério da Justiça de Cabo Verde, em inícios de 2008, sentiu a necessidade 

de criar um Sistema de Informação da Justiça (SIJ), tendo sido a Universidade de Aveiro 

(UA), juntamente com a Universidade de Cabo Verde (UniCV), encarregues de o 

desenvolver [8]. Atualmente, o SIJ contém inúmeros sistemas integrados [9], partilhando 

alguns deles, mais precisamente o Sistema de Informação do Processo Penal (SIPP) e 

o Sistema de Informação do Processo Civil (SIPC), da mesma estrutura lógica [9]. 

Devido à necessidade de interpretar e executar workflows, criou-se e isolou-se uma 

aplicação encarregue de fazer a correta interpretação dos diversos workflows a si 

relacionados e fornecer as funcionalidades necessárias para o bom funcionamento do 

sistema em questão, o qual se define como motor de workflows [10].  

O método de interpretação e execução de workflows, denominado por motor de 

workflows, também se encontra implementado no Sistema de Informação Legislativa 

Parlamentar de Cabo Verde (SILP-CV), que foi igualmente desenvolvido pela parceria 

entre a UA e a UniCV. Embora este motor de workflows use outras ferramentas, foi 

criado com o mesmo intuito do motor integrado nos sistemas associados ao SIP [11].  

Com o passar dos anos e, devido ao aumento e melhoria de recursos e 

ferramentas tecnológicas, os responsáveis pelo desenvolvimento dos sistemas acima 

referidos, optaram por melhorar a representação dos workflows existentes, de forma a 

facilitar a sua perceção e compreensão, tanto por parte dos developers como dos vários 

intervenientes e trabalhadores da justiça/parlamento. Aliada à melhoria da 

representação dos workflows, estes, apesar de estarem modelados como um conjunto 

de passos sequenciais, contêm apenas as transições teoricamente definidas. Mas, a 

qualquer momento de um determinado processo, o juiz ou alguma ocorrência 

inesperada pode obrigar a que tenha de ser efetuada uma transição não existente no 

workflow [12]. Neste sentido, foi possível concluir que os motores de workflows 

integrados em ambos os sistemas já referidos, não contêm as melhores ferramentas, 

nem foram desenhados com o intuito de fornecer soluções para casos não standard. 

1.3 Objetivos  

Tendo em conta os pontos acima referidos, torna-se necessário procurar e/ou 

identificar possíveis alternativas de forma a, dependendo do modelo e representação 
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usados para a criação dos workflows, conseguir desenvolver uma nova solução capaz 

de: 

• fornecer todas as funcionalidades necessárias e requeridas pelas regras 

impostas nos workflows dos vários sistemas de informação; 

• possibilitar a sua fácil integração em todos os sistemas pertencentes à 

tipologia de processos existente e a outros que possam vir a ser desenvolvidos 

para a mesma vertente. 

Como existe uma enorme variedade de sistemas de workflows que incorporam 

funcionalidades e ferramentas associadas a este tipo de objetivos, estes serão 

analisados, assim como os motores existentes nos sistemas de informação 

anteriormente referidos. Deste modo, será possível optar pela delineação de um plano 

de trabalho baseado em algo já criado e usá-lo em prol dos objetivos, ou pela criação 

de um motor de worklfows de raiz focado na tipologia de processos referida. 

1.4 Metodologia de Trabalho 
 

A metodologia de trabalho foi baseada num método intitulado por Engineering 

Design Process [13], [14]. Este faz uso de um conjunto de passos sequenciais com o 

intuito final de encontrar a solução para o problema apresentado. Apesar de não ter sido 

seguido na íntegra e de não existir um consenso entre diversos autores acerca do 

número exato de passos a seguir, subsistem alguns princípios gerais que os englobam. 

Um dos passos, denominado por “Requisitos”, Yousef Haik e Tamer Shahin começam 

por referir as necessidades e exigências por parte do cliente. Neste caso, tratando-se 

de um motor de workflows, é importante começar por identificar os problemas ou falhas 

associadas à solução atual para, posteriormente, definir os objetivos necessários para 

a sua resolução. Após o seu claro e objetivo reconhecimento, passa a existir a 

necessidade de avançar para a análise do mercado, que se encontra ainda no passo de 

“Requisitos”. Este é fundamental para avaliar o que existe no mercado de forma a evitar 

desenvolver algo que possa já existir ou erros que possam ter sido cometidos em 

sistemas anteriores. Dependendo desse mesmo estudo, serão planeadas e delineadas 

as especificações dos requisitos necessários, de forma a tornar a solução viável e bem-

sucedida. O passo seguinte, caso existam várias soluções que abranjam os requisitos 

definidos, foca-se na escolha da que mais se enquadra com o que foi anteriormente 

determinado. Caso as soluções apresentadas não demonstrem ter a capacidade nem 
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as funcionalidades requeridas na sua totalidade, passar-se-á por desenvolver uma nova 

solução para este caso [13].  

Tendo um plano delineado e conciso, avançar-se-á para o desenvolvimento da 

solução, onde se deve priorizar o núcleo da mesma para, posteriormente, incluir as 

restantes componentes de forma fácil e eficiente. Tendo um protótipo aceitável da 

solução, avança-se para a fase de testes, onde cada componente passa por uma 

revisão mais cuidada, de modo a corrigir possíveis erros ou bugs [14].  

Por fim toda a solução será analisada e executada com dados fictícios, de forma 

a verificar se os objetivos são cumpridos na íntegra e se não existem erros ou 

problemas. Existindo a possibilidade da não implementação de certas funcionalidades, 

não cruciais para os objetivos propostos, ou de possíveis melhorias encontradas 

aquando da análise da solução final, é ponderada uma nova iteração da mesma [14]. 

1.5 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação encontra-se dividida em seis capítulos, sendo o primeiro e atual 

capítulo referente à introdução. O segundo capítulo aborda os sistemas de informação 

desenvolvidos para a justiça e para o parlamento de Cabo Verde, expondo a sua 

arquitetura e motores de workflows integrados. De forma a fornecer uma análise mais 

detalhada sobre as arquiteturas apresentadas, o capítulo é finalizado com a explicação 

das mesmas, exibindo os problemas encontrados. De seguida, surge o estado de arte, 

que começa por expor tipos de modelação de workflows de forma a contextualizar o 

leitor sobre os diferentes passos e conceitos que existem. Como foram criados 

workflows especialmente para os sistemas de informação referidos, é posteriormente 

explicado qual o processo e tecnologias usadas para a sua representação e modelação. 

Ainda no estado de arte, é feita uma revisão de literatura mais detalhada e 

pormenorizada, começando pelos sistemas de gestão de workflows. São identificados 

e apresentados vários sistemas com o intuito de posteriormente, se fazer uma 

comparação entre eles, tendo como funcionalidades os requisitos impostos, de modo a 

verificar a sua viabilidade. A última parte deste capítulo foca-se em diferentes 

tecnologias de desenvolvimento de software que possam vir a ser necessárias, caso a 

alternativa planeada seja criada de raiz. Passando para o quarto capítulo, o mesmo 

expõe o desenho e arquitetura do sistema, onde se explica com maior detalhe todas as 

opções escolhidas para o desenvolvimento do sistema de workflows. O quinto capítulo 

está associado à implementação de todas as camadas e programas desenvolvidos, 
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explicando e apresentando, com maior detalhe, os recursos e métodos utilizados assim 

como a interface gráfica da plataforma web para visualização de informação, onde serão 

expostas as várias páginas e explicadas as várias ações e interações que o sistema 

possibilita. Por último, no capítulo seis, é apresentada a conclusão assim como os 

problemas encontrados e o que poderá ser feito em prol do melhoramento desta 

solução. 
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2 Restrições dos Motores de Workflows nos Sistemas de 
Informação de Cabo Verde 

Para contextualizar o leitor nos sistemas de informação já referidos, acerca dos 

motores de workflows existentes, este capítulo tem como propósito apresentar, mais 

detalhadamente, cada um dos sistemas e quais as tecnologias associadas ao motor de 

workflows implementado. Desta forma, passa a ser a possível identificar e expor as 

limitações encontradas e o porquê de ser necessário identificar uma alternativa aos 

motores de workflows integrados nestes sistemas. 

2.1 SIJ 
 

Segundo Joana Coelho Vigário, o SIJ é um sistema para desmaterialização, total 

ou parcial, dos processos em tramitação nos Tribunais de Cabo Verde [9].Sendo um 

dos principais objetivos facilitar o acesso aos processos em todas as nove ilhas, este 

sistema permite esse mesmo acesso tanto nas ilhas como em qualquer ponto do mundo, 

desde que exista internet e as condições de segurança impostas pelos tribunais [12].  

O SIJ é um sistema centralizado que abarca vários sistemas independentes e, 

no seu conjunto, dão vida e permitem o correto funcionamento dos tribunais. Na Figura 

1 é possível observar os vários componentes integrados no SIJ, sendo de realçar os 

sistemas de informação SIPP e SIPC. Ambos os sistemas integram na sua arquitetura 

um motor de workflows e partilham da mesma estrutura lógica. Pelo facto de serem 

utilizados para processos diferentes (civis e penais), a interpretação do tipo de workflows 

é distinta. 



2– Restrições dos Motores de Workflows nos Sistemas de Informação de Cabo Verde 

8 

 

  

 
  

 

Figura 1 - Componentes do SIJ [9] 

Dada a sua semelhança em termos estruturais, e para não se tornar repetitivo, 

será apenas explicado o SIPP. 

2.1.1 SIPP 
 

Em 2009, aquando da iniciação do SIJ, o primeiro sistema de informação a ser 

desenvolvido para posterior integração foi o SIPP [9]. Este sistema foi planeado pelo 

Ministério de Justiça de Cabo Verde e desenvolvido pela UA, em parceria com a UniCV, 

tendo-se iniciado a sua implementação em 2012. Como o objetivo era fornecer uma 

arquitetura centralizada, o sistema é formado por dois componentes distintos, sendo um 

deles o motor de workflows, definido como “Workflow Service” (ver Figura 2) [10], [12]. 

 

Figura 2 - Arquitetura Geral do SIPP [12] 
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O motor de workflows encontra-se separado dos restantes componentes com o 

intuito de poder suportar simultaneamente diferentes tipos de workflows, desde que 

pertençam à mesma tipologia de processo. Para além disso, o facto de ser um 

componente independente, faz com que seja possível, se necessário, corrigir ou 

atualizar determinado workflow, sem afetar os restantes componentes do sistema [12].  

Segundo Cláudio Teixeira e Joaquim Sousa Pinto, para o correto funcionamento 

do motor de workflows, é necessário que o mesmo consiga tratar de processos de longa 

execução e de atualizar um determinado workflow de forma dinâmica. Por isso, optaram 

por desenvolver um motor de workflows, com recurso ao Microsoft.Net Workflow 

Foundation [15], capaz de orquestrar e gerir toda a informação contida nos mesmos 

[10]. 

Como é possível verificar na Figura 3, o motor de workflows é composto por uma 

etapa de edição e outra de verificação de processos, que acabam por ser tratados nas 

restantes áreas, estando cada uma delas associada a um tipo de processos diferente.  

 

Figura 3 - Processo detalhado do serviço de workflows [10] 

O Versioning Service, trata-se de um serviço associado à edição de documentos 

realizado na aplicação web. O mesmo consegue tratar qualquer tipo de informação e 

permite ao utilizador deixar em stand-by a sua edição e, posteriormente, voltar à mesma 

ou a qualquer versão existente [10]. Isto é possível devido ao facto de todos os 
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documentos serem armazenados num único sítio e estarem sempre disponíveis online. 

Assim, é possível fazer uma constante edição de documentos e garantir maior 

segurança de modo a evitar problemas de roubo ou falha de hardware dos 

computadores locais [12]. 

O Request and Decision é o serviço onde são feitos os passos de submissão de 

processos e se decide para qual das três áreas de processamento de workflows têm de 

ir. Este é um passo que geralmente é feito pelos juízes que foram atribuídos aos 

processos em questão [10]. 

2.2 SILP-CV 
 

Devido à necessidade, por parte do parlamento de Cabo Verde, de melhorar e 

atualizar as suas atividades parlamentares, este considerou ser oportuno a criação de 

um sistema de informação capaz de controlar a atividade parlamentar de forma 

transparente e eficiente [11]. Assim sendo, a Assembleia Nacional de Cabo Verde, 

juntamente com a Assembleia da República de Portugal (ARP) e a UA, acordaram a 

criação e desenvolvimento do SILP-CV, que viria a ser implementado com o suporte do 

Sistema de Informação Parlamentar e Legislativo denominado por Bungeni. Este 

sistema, desenvolvido para os Parlamentos Africanos e Américo-Latinos, fornece uma 

solução digital que permite fazer a correta gestão, assim como a publicação de 

documentos legislativos e parlamentares. É baseado, em termos semânticos, no padrão 

Architecture for Knowledge-Oriented Management of African Normative Texts using 

Open Standards and Ontologies (AKOMA NTOSO) (ver Anexo 8.1), e em termos 

estruturais, num sistema capaz de armazenar informação com o uso de padrões 

eXtensible Markup Language (XML) comuns, denominado por Bungeni Workflows, um 

módulo existente no sistema Bungeni [12]. Trata-se de um componente capaz de criar 

e gerir componentes e iniciativas parlamentares, designadas como workflows. A sua 

definição é feita, tendo em conta certas especificações, através de um ficheiro XML, e 

é gerido através das componentes bungeni.core.workflows, bungeni.model.domain e 

pelo bungeni.capi. Estes componentes contêm as configurações e definições dos 

workflows, modelação da estrutura de dados, e uma componente de análise de estrutura 

de documentos, respetivamente [11].  
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2.3 Análise dos Motores de Workflows 
 

Tendo em conta ambos os sistemas apresentados, pode-se verificar que, no 

caso do SIPP, é usado como motor de workflows o Windows Workflow Foundation e, 

para o SILP-CV, o sistema Bungeni. 

Devido à alteração do design e estrutura da modelação de workflows, procedeu-

se a uma análise à implementação e recolha de problemas ou falhas apontadas pelos 

developers no Windows Workflow Foundation. Com isso, verificou-se que existiam 

funcionalidades que não eram suportadas, de forma direta, por este sistema: 1) workflow 

inception, 2) state override, 3) transition hierarchy, 4) workflow instance redefinition.  

Workflow inception é a habilidade de iniciar um determinado workflow em 

qualquer estado disponível. Este não é o típico cenário de um workflow, sendo na maior 

parte dos casos considerada uma funcionalidade supérflua. O mesmo não se aplica a 

casos específicos, como os sistemas documentais e especialmente sistemas legais, 

pois são processos que requerem um tratamento diferenciado, tornando esta 

funcionalidade absolutamente necessária. Os processos de justiça são, 

frequentemente, processos bastante longos podendo demorar meses ou anos. 

Considerando que o sistema de informação dos tribunais necessita de conter todos os 

processos, incluindo os que ainda se encontram em aberto, de forma a dar continuidade 

aos mesmos, é necessário iniciá-los na fase em que se encontram. Isto possibilita uma 

maior flexibilidade e facilidade de introdução de processos, características fundamentais 

para um bom e correto funcionamento deste tipo de sistemas. 

State override é a habilidade de colocar uma determinada instância de um 

workflow em execução em qualquer estado do mesmo, independentemente das regras 

de transição definidas. No caso dos tribunais, os juízes apesar das regras e transições 

presentes no código processual, têm a palavra final sobre o desfecho do caso, quer em 

decisões de apelo (ordenar que o processo seja novamente enviado para investigação, 

para um novo julgamento, entre outras), quer em situações em que modificam decisões 

anteriormente tomadas (rollback). Esta funcionalidade acaba por ser crucial e torna todo 

o fluxo mais ágil, proporcionando controlo total sobre o processo.  

Transition hierarchy é a capacidade de definir estados dentro de estados, 

compreendidos como sub-workflows. Estes são definidos igualmente como um 

workflow, mas encontram-se contidos num estado externo. A partir do ponto em que o 

processo chega a um estado que contenha um sub-workflow, as transições do mesmo 

englobam, tanto transições diretas ao nível do workflow atual, como transições para 



2– Restrições dos Motores de Workflows nos Sistemas de Informação de Cabo Verde 

12 

 

  

 
  

estados internos, pertencentes ao sub-workflow. No caso em que o estado externo 

assume a necessidade de executar o sub-workflow, as funcionalidades anteriormente 

usadas são igualmente proporcionadas no mesmo. Na Figura 4 é possível verificar um 

pequeno exemplo de como se processaria um estado com possibilidade de ingressar 

num sub-workflow. 

 

Figura 4 - Exemplo de um sub-workflow entre estados 

Workflow instance redefinition é a habilidade de modificar, em tempo real, o 

tipo de workflow associado à instância atual. Em algumas circunstâncias, um dado 

processo classificado anteriormente e que esteja em execução no workflow 

correspondente, requer uma reclassificação. Nos códigos processuais, estes tipos de 

casos são reconhecidos e suportados, fazendo com que exista a necessidade de atribuir 

uma nova classificação ao processo, impondo a alteração do tipo de workflow. Esta 

mudança acarreta outras obrigações, pois é necessário que todo o histórico do primeiro 

workflow seja guardado com a respetiva descrição associada.   

Em relação ao Bungeni, numa primeira fase de pesquisa, verificou-se que a 

página oficial existente na maior parte dos websites que o referem, estava indisponível, 

o que inviabilizava uma pesquisa mais detalhada. Assim sendo, recorrendo a 

informação mais antiga, foi possível encontrar limitações técnicas e funcionais [11] 

associadas ao motor de workflows do SILP-CV. Após uma nova verificação numa fase 
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mais tardia, a página oficial já se encontrava disponível [16] e foi possível fazer uma 

pesquisa mais pormenorizada. A componente bungeni-workflow, disponibilizada através 

do gitlab [17], apesar de ter ficheiros que não são atualizados há mais de um ano, 

apresenta algumas atualizações recentes relativamente a licenças e pacotes, o que 

viabiliza o seu suporte. Mesmo assim, apesar da maior parte das limitações técnicas já 

referidas não existirem, parte das limitações funcionais ainda subsistem, 

impossibilitando o suporte total do mesmo perante as funcionalidades requeridas acima 

expostas. 

Em suma, é possível concluir que os motores de workflows referidos não são as 

melhores opções para uma possível remodelação ou integração das funcionalidades 

necessárias para a correta interpretação dos workflows, incentivando a procura de 

outros que abranjam na totalidade os objetivos e funcionalidades requeridas. 
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3 Estado da Arte 

De forma a identificar qual a melhor alternativa para os problemas apresentados, 

este capítulo pretende expor toda a pesquisa realizada em torno de motores e sistemas 

de workflows que poderiam, tendo em conta os requisitos impostos, fornecer as 

ferramentas necessárias para o correto funcionamento dos sistemas de informação. 

Para tal, numa primeira fase, torna-se importante apresentar as definições e o tipo de 

modelação utilizado para a criação dos workflows. Desta forma, é possível, ao pesquisar 

e analisar as várias opções existentes no mercado, justificar a sua viabilidade ou não, 

para uma possível integração nos sistemas. Tendo em conta que existe a possibilidade 

de nenhum sistema ser uma hipótese válida, é necessário realizar uma pesquisa mais 

pormenorizada das diversas tecnologias para desenvolvimento de uma nova solução.  

3.1 Modelação de Workflows 
 

Um workflow, segundo o Workflow Management Coalition, é a sistematização de 

um processo de negócio onde são identificadas as várias etapas e regras necessárias 

para o seu correto funcionamento [18]. Esta sistematização complementada com o 

melhoramento da tecnologia, fez com que processos anteriormente geridos por pessoas 

passassem a ser automatizados. Para além de promover maior eficácia e consequente 

rapidez de processamento das tarefas exigidas no decorrer do fluxo, pode também ser 

definido conforme as necessidades da tarefa em si [19]. 

  Neste contexto, é importante entender o modo de estruturação que é delineado 

para posteriormente obter uma correta modelação do workflow. No Anexo 8.2 

encontram-se referidas as definições dos vários tipos de representação e modelação 

dos workflows. Apesar do modelo de notações mais popular para processos de negócio, 

o BPMN, não estar contido nesse mesmo anexo, como já foi referido na secção 1.1 será 

dada especial atenção a este modelo, por ser o mais indicado para o tipo de processos 

referenciados nesta dissertação. 

O BPMN é um tipo de notação gráfica que permite definir processos de negócio, 

de modo a que sejam facilmente percetíveis e compreendidos pelo conjunto de 

utilizadores associados a estes processos [6], [20]. É um método que permite aglomerar 

todos os intervenientes, fazendo com que exista um elemento de ligação entre eles. 

Sendo o BPMN um método para padronizar este tipo de processos, de forma a fornecer 
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um envolvimento mais eficaz de todas as partes envolvidas, consegue ser estruturado 

para representar inúmeros tipos de processo de negócio. 

A atualização para o BMPN 2.0, apesar de divergir um pouco das versões 

anteriores, contém as características e funcionalidades idênticas, e fazem dele um dos 

modelos de notação mais populares nos dias de hoje. O BPMN 2.0 representa cada tipo 

de ação com um símbolo/elemento. Os símbolos usados encontram-se distribuídos por 

seis grupos distintos, o que permite uma maior organização e flexibilidade influenciando, 

pela positiva, a sua correta utilização [6]. No esquema da Figura 5 é possível verificar 

os agrupamentos e o que cada um representa. 

 

Figura 5 - Grupos de símbolos usados na notação BPMN 2.0 [6] 

No BPMN 2.0 existem três tipos de diagramas [21]: 

• Diagrama de Conversa: como o próprio nome indica, este diagrama é usado 

para casos onde exista a necessidade de descrever uma conversa entre vários 

participantes, podendo dessa forma agrupar as relações e tipo de ações que 

existem entre os mesmos; 

• Diagrama de Colaboração: um diagrama onde é possível, para além de incluir 

diversos tipos de símbolos, expor a colaboração entre dois ou mais processos 
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graças às mensagens trocadas. É possível verificar essas mesmas ações na 

Figura 6 onde o Supplier envia e recebe informação do Financial Institution. 

No caso de ser um diagrama apenas com um processo, é definido como 

Diagrama de Processo; 

 

Figura 6 - Exemplo de um Diagrama de Colaboração BPMN 2.0 [22] 

• Diagrama de Coreografia: permite, tal como o Diagrama de Colaboração, a 

troca de informação entre vários processos mas, neste caso, a troca de 

informação é modelada como sendo uma atividade. Este método de 

visualização faz com que exista um maior foco e complexidade na análise dos 

procedimentos de troca de informação, podendo fazer uma melhor 

coordenação da mesma. 

No geral, o BPMN 2.0 apresenta uma representação objetiva e ágil, que se 

encontra muito bem organizada devido à sua boa documentação e intencionalidade na 

definição dos seus grupos e símbolos. Apesar da sua grande popularidade, não foi o 

único modelo a ser aproveitado. O mesmo deve-se principalmente ao método utilizado, 

pois faz uso de diversas ferramentas de vários modelos, como se pode ver já de 

seguida. 
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 O procedimento utilizado, é composto por duas etapas distintas que se 

encontram devidamente explicadas na dissertação referenciada [11]. 

 Muito resumidamente, as duas etapas apresentadas são:  

• A modelação dos workflows: esta etapa pode ser feita de diversas formas (ver 

Anexo 8.2). Para este caso, toda a estrutura, símbolos, ligações e informação 

contida em cada elemento foi desenhada e desenvolvida através do programa 

Microsoft Visio [23]. Este software contém uma vasta coleção de modelos, que 

permitem diferentes formas de representação gráfica de processos de 

negócio, como o modelo de notação BPMN 2.0, Unified Modeling Language 

(UML), flowchart básico, entre outros. Os três modelos referidos constam nos 

referidos nesta dissertação, o que justifica o uso deste software, muito devido 

a sua enorme polivalência e fornecimento de templates pré-definidos para 

cada modelo disponível. Ainda no Anexo 8.2, mais precisamente na secção 

8.2.3, de forma a perceber como foi construído e desenvolvido o workflow em 

formato visual, está contida uma explicação mais detalhada, no qual é possível 

ver um exemplo de um workflow. 

• O desenvolvimento de um conversor de workflows: o autor da dissertação 

anteriormente referenciada [11] divide o desenvolvimento em três fases 

distintas. Primeiro começa por criar um algoritmo que permite fazer a 

descompressão dos ficheiros no formato de representação visual do workflow 

em Visio (VSD) para uma nova versão (VSDX). Esta descompressão permite 

ter como resultado um conjunto de ficheiros XML. A segunda fase passa por 

analisar esses mesmos ficheiros XML e, por último, é feita a transformação do 

ficheiro core para o formato final, graças a um conjunto de regras contidas 

num ficheiro extensible stylesheet language transfomation (XSLT) [24]. Nas 

seguintes Figura 7 e Figura 8 é possível ver partes do ficheiro XML final. 
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Figura 7 - Parte Inicial do Ficheiro XML associado a um tipo de processo 

 

Figura 8 - Parte Intermédia do Ficheiro XML associado a um tipo de processo 

Como é possível apurar, o ficheiro para além de conter a tag obrigatória de 

qualquer ficheiro no formato XML, começa por englobar todos os blocos existentes na 

tag “<workflow>”. A mesma permite classificar o workflow e atribuir determinados 

valores que são essenciais para o bom funcionamento do motor. Os restantes blocos 

são definidos como: 

• <designacaoLista>: permite definir o nome do processo na íntegra; 

• <state>: definição de um estado presente no workflow; 

• <transition>: contém a informação referente às transições entre estados; 
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Associados a parte dos blocos acima mencionados, existem outros que 

permitem incrementar regras de uma forma simples, objetiva e eficiente. Os blocos são 

os seguintes: 

• <settings>:  

o <parameter>: permite associar uma chave com o correspondente valor. 

Cada parâmetro associado só contém, um par chave/valor 

respetivamente, podendo dentro deste bloco existir múltiplos parâmetros. 

Devido ao dinamismo e organização encontrada, os documentos mais extensos 

deixam de ser confusos e difíceis de interpretar, o que faz com que o motor tenha maior 

facilidade de compreensão e tratamento dos seus dados. Cabe agora ao motor recolher 

toda a informação existente e fazer o devido tratamento, de forma a fornecer 

eficientemente as funcionalidades solicitadas. 

Em suma, é possível concluir que, esta versão visual de modelação dos 

workflows é extremamente fácil de compreender e encontra-se bastante bem 

organizada. Aliado a isso, o tratamento feito aos ficheiros XML, torna todo o processo 

dinâmico e de fácil leitura e tratamento por parte do motor de workflows. Apesar da 

facilidade e eficiência, os sistemas ou motores de workflows têm de conseguir interpretar 

este modelo, o que não é trivial.  

3.2 Sistemas de Gestão de Workflows 
 

Tendo os workfows delineados e corretamente desenvolvidos e, considerando 

que normalmente existem workflows de grande dimensão a poderem ser executados, é 

necessária uma plataforma que permita fazer a sua correta execução e 

acompanhamento. Para tal surgiram os sistemas de gestão de workflows. 

Os sistemas de gestão de workflows são sistemas capazes de fornecer várias 

funcionalidades, através de um software, que permita executar todos os passos 

necessários de um ou vários workflows. São maioritariamente usados em cenários onde 

há a necessidade de seguir estritamente um determinado fluxo de ações, guardar o seu 

histórico, prever o próximo passo e respeitar cada tipo de estrutura, concedendo mais 

flexibilidade e facilidade do desenvolvimento de um correto e eficiente sistema. Para 

além deste tipo de funcionalidades, de forma a melhorar a estruturação e eficiência dos 

seus processos, o mesmo possibilita a monitorização devido à inserção de diversas 

aplicações (base de dados, entre outras) [25]. Hoje em dia existem diversos sistemas 

deste formato, onde cada um tem a sua especificidade e foco em determinados serviços. 
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Activiti é um motor de workflows que executa processos Business Process 

Model (BPM) e que se foca em fornecer soluções para as necessidades de diversos 

tipos de utilizadores, desde administradores até profissionais no mundo do negócio, 

entre outros [26]. É maioritariamente utilizado para suporte de necessidades reais de 

automação de processos, cujos workflows podem ser repetitivos independentemente do 

tipo de tarefa.  

Os seus processos são definidos através do uso do padrão BPMN 2.0. A sua 

posterior execução é feita através do uso da interface ProcessEngine. Para tal é 

necessário primeiro criar e configurar a mesma, o que pode ser feito através do 

ProcessEngineConfiguration. Tendo a configuração feita, o ProcessEngine está 

encarregue de executar as operações nos workflows assim como do BPM. Estes 

serviços passam por [27] [28]: 

• Gerir deployments (containers para as definições de um determinado 

processo); 

• Executar e procurar por instâncias (ProcessInstances) associadas aos 

processos existentes; 

• Fornecer recursos para gerir tarefas humanas; 

• Gerir utilizadores e grupos de utilizadores, assim como a relação entre eles; 

• Fornecer recursos para ações de administração e manutenção de 

mecanismos expostos; 

• Fornecer histórico sobre as ações realizadas nas instâncias existentes; 

• Fornecer acesso a formulários para iniciar novas instâncias dos processos 

existentes assim como concluir tarefas já definidas. 

 Para além do ProcessEngine, relativo ao Process, existem termos relacionados 

com a definição dos processos. Os mais relevantes são intitulados por ProcessDefinition 

e ProcessInstance, que representam um determinado processo de negócio e a 

execução de um ProcessDefinition respetivamente. 

Em termos de regras do motor, o Activiti fornece integração com um motor de 

regras denominado de Drools [29]. Apesar de ser nativo para Java Business Process 

Model (jBPM), o mesmo pode ser integrado ao nível de regras, habilitando-o de um 

conjunto específico de regras para execução de workflows [30]. 
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Bonitasoft, mais concretamente, Bonita 7, trata-se de uma plataforma BPM 

direcionada para a criação de aplicações personalizadas de negócio. O facto de ter o 

máximo proveito do BPM para criação de processos, pois o modelo referido possibilita 

uma constante atualização às mudanças de negócio, mantém a plataforma com um alto 

grau de fiabilidade [31]. O Bonita 7.x, assim como a anterior versão 6.x, são compostos 

por dois ambientes distintos [31]: 

• Bonita Studio (Bonita BPM Studio na versão 6.x): ambiente gráfico para 

tratamento e gestão de processos, aplicações, entre outros. Através do uso 

de ferramentas, como um menu de desenvolvimento, uma partição para 

desenhar os seus workflows ou até poder criar páginas para aplicações, o 

Bonita Studio permite ao utilizador desenvolver os seus processos de forma 

simples, rápida e muito intuitiva. Este ambiente vem ajudar a colmatar a falta 

de ligação que existe entre camadas de programação, possibilitando aos 

programadores backend cooperarem diretamente com os de frontend; 

• Bonita Platform (Bonita BPM Platform na versão 6.x): associado a um motor 

de execução de processos, este ambiente tem como objetivo fornecer 

serviços, sejam eles genéricos ou para o BPM. O seu fornecimento é feito 

através de várias Application Programming Interface (API) para execução e 

tratamento de dados das tarefas relativas aos processos inicializados. 

Juntamente com o motor, e para melhorar a interação e envolvimento do 

administrador com o que é feito no motor, é fornecido o Bonita Portal. Esta 

plataforma web permite, para além da possibilidade de gestão dos processos, 

a gestão da sua organização, de todas as contas associadas à plataforma e 

de relatórios. Por definição, o Bonita Portal fornece três tipos de utilizadores 

padrão que, contando já com o administrador, também inclui contas para 

utilizadores gerais e gestores de processos. 

Sendo a integração feita em Java, o Bonita 7 já suporta Java 11, algo que antes 

só era possível com Java 8. Para tal, a documentação fornecida pela Bonitasoft explica 

e exemplifica quais os plugins que necessitam de ser modificados para a 

compatibilidade com Java 11. 

DynFlow é um motor de workflows dinâmico, desenvolvido em Ruby, que 

fornece inúmeras funcionalidades e permite uma correta gestão dos processos a si 

atribuídos. A documentação do motor refere dez funcionalidades, das quais se sublinha 

o controlo de falhas, o rollback num determinado processo, detetar partes 
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independentes e posteriormente executá-las concorrentemente, conhecer todo o 

progresso feito em determinado processo – histórico – e consistência entre a base de 

dados transacional local e serviços externos. Em termos de orquestração de serviços, 

o mesmo suporta o uso de Foreman, uma ferramenta de gestão para servidores, tanto 

virtuais como físicos, que possibilita ao administrador gerir e automatizar as suas 

tarefas, aplicações e servidores, quer seja localmente ou na cloud [32] [33]. 

O motor está estruturado para funcionar através de uma sequência ações. Muito 

resumidamente, as Actions (planos de execução) a serem executadas pelo DynFlow 

começam por ser desencadeadas. Nesse momento, o motor executa um método 

responsável pela construção do seu plano de execução, denominada por plan. Esta é 

uma das três fases (Phases) que existem no motor e é encarregue de fazer a definição 

do workflow. As restantes fases, intituladas por run e finalize, estão atribuídas à fase de 

execução do plano anteriormente feito e à fase de indexação de nova informação ou 

atualizada na base de dados respetivamente [32].  

FireWorks é um sistema de workflows dinâmico, sendo desenvolvido para 

aplicações de alto rendimento, focando-se na gestão e execução de workflows 

científicos [34]. Contém uma interface web que permite fazer uma monitorização dos 

seus workflows e fornece funcionalidades como deteção e controlo de falhas, 

ferramentas integradas e execução de cálculos de alto rendimento para centros de 

computação de grande escala. É um sistema que pode ser executado com facilidade 

tanto num portátil como num centro de supercomputação, demonstrando ser escalável. 

Em termos de componentes, necessita de apenas dois, sendo eles um servidor, para 

ser capaz de gerir os workflows, e de pelo menos um worker para correr as tarefas do 

sistema, sendo responsáveis por requisitarem os workflows ao servidor, executá-los e 

devolver a informação obtida (o número de workers varia consoante a dimensão do 

sistema e número de pedidos). No FireWorks, um workflow é representado como um 

conjunto de Fireworks (jobs) com dependências entre eles. Por sua vez, cada um 

contém uma sequência de uma ou várias FireTasks (funções) que podem ser 

executadas. Sendo implementado em Python, o workflow, em termos de programação 

é composto por três dicionários (dicts), que contêm uma lista de todas as definições do 

motor, um mapeamento dessas definições e metadata, definida pelo utilizador, que pode 

ser usada para fazer consultar e agrupar workflows, respetivamente.   

JBoss jBPM é uma framework que, com o uso da ferramenta jBPM, fornece as 

ferramentas necessárias para a criação e automação de processos de negócio. O jBPM 

é uma ferramenta originada do BPM, que evoluiu de forma a possibilitar que os seus 
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utilizadores escolham o seu caminho no que se refere a automação de negócio. Desta 

forma, o utilizador pode modelar os seus objetivos de negócio, descrevendo os passos 

e ordená-los de forma a que a sua execução siga o fluxo planeado. O seu core trata-se 

de um motor de workflows que permite executar processos de negócio com especiações 

do BPMN 2.0 e pode ser executado em qualquer ambiente Java. O já referido motor de 

regras Drools, sendo nativo para jBPM, pode ser igualmente integrado, tornando esta 

ferramenta mais complexa [35]. Para além de representar os processos de negócio com 

o uso da notação BPMN, suporta diferentes linguagens de processamento, apesar de 

ter a sua própria linguagem. Esta é definida como jBPM Process Definition Language 

(jPDL) e foi criada como um executável, onde a liberdade de modelação é a sua principal 

característica, fornecendo informação baseada em gráficos e recursos que permitem 

diferenciar os detalhes técnicos do próprio diagrama [36]. A sua arquitetura faz com que 

o sistema seja extensível desde a definição dos processos até às instâncias dos 

mesmos e contém diversos componentes que viabilizam uma maior utilização do 

sistema, como por exemplo, os plugins, cujo mecanismo permite cuidar da execução de 

instâncias de um processo. Contém ainda uma consola web que proporciona uma 

ferramenta de administração e gestão para posteriormente conseguir observar e intervir 

na execução das instâncias [37]. 

WORKFLOW ENGINE é um motor que foi desenvolvido para ser totalmente 

integrado em projetos.NET. De forma a facilitar a interação com os workflows, este 

sistema vem com uma interface gráfica que contém certas funcionalidades de fácil 

utilização como o Drag&Drop, e está completamente otimizado para utilizadores ligados 

ao negócio, sendo que podem modificar os objetos usados para criação ou edição dos 

workflows. A sua integração pode ser feita tanto por serviços web ou por incorporação 

do componente no projeto. O processo de criação e gestão de uma instância de um 

workflow é feito através de uma API que fornece todas as operações necessárias para 

o correto funcionamento do motor. Para além da interface gráfica, tem como principais 

benefícios a sua alta performance, a facilidade de interação com a estrutura de um 

workflow, suporta inúmeros tipos de bases de dados e permite mudanças no esquema 

do processo em tempo real, entre outras [38]. 

Os sistemas apresentados contêm vários recursos e funcionalidades que 

permitem uma melhoria da criação e gestão de workflows. É possível verificar que há 

um especial foco na gestão de processos de negócio e que cada um se especializa 

numa tecnologia ou área específica. Através da Tabela 1, foi possível aglomerar alguma 

informação e apresentar alguns pontos específicos de cada sistema. 
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Tabela 1 - Especificações dos sistemas de gestão de workflows 

 Licença Integração Tipo de 

Plataforma 

Principais 

Funcionalidades 

Activiti Apache V2 Java 

Development 

Kit (JDK) 7+ 

Plataforma 

BPM 

Notações BPMN; 

Integração com 

Drools; Gestão de 

ações humanas; 

Históricos.  

Bonitasoft Não é 

necessário 

para a edição 

Community 

Java 

Runtime 

Environment 

(JRE) 11  

Plataforma 

BPM  

Notações BPMN; 

Ambiente gráfico 

para representação 

dos processos; 

Plataforma web para 

gestão e suporte das 

tarefas e 

utilizadores. 

DynFlow Massachusetts 

Institute of 

Technology 

(MIT) 

Ruby Matz 

Ruby 

Interpreter 

(MRI) 1.9.3+ 

Motor de 

workflows 

dinâmicos 

Suporte a workflows 

dinâmicos; Histórico 

de processos; 

Consistência entre 

serviços locais e 

externos; 

Cancelamento de 

ações. 

FireWorks Berkeley 

Software 

Distribution 

(BSD) 

MongoDB; 

Python 2.7+ 

Motor de 

workflows 

dinâmicos 

Suporte a workflows 

dinâmicos; 

Recuperação de 

falhas; API em 

Python para 

monotorização web. 

JBoss jBPM Apache Java Virtual 

Machine 

(JVM) 

Plataforma 

BPM 

Notações BPMN; 

Própria linguagem 

de processamento 

(jPDL); Suporte 

nativo com Drools. 
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WORKFLOW 

ENGINE 

 

 

.NET (C#); Motor de 

workflows  

Interface gráfica de 

fácil usabilidade; 

Alta performance; 

Workflow API 

bastante completa. 

Tendo sido feito o estudo destes sistemas, torna-se necessário compará-los às 

funcionalidades requeridas de forma a viabilizar ou não o seu uso. Como a maioria dos 

sistemas referidos têm os seus processos definidos com notações BPMN, foi realizada 

uma pesquisa em relação ao mesmo e às quatro habilidades principais. Para a 

habilidade Workflow Inception, o BPMN não consegue prever diretamente este tipo de 

casos e fornecer recursos de forma a que o workflow possibilite a execução em qualquer 

estado disponível. No caso de ser obrigado a usar este tipo de notação, a solução 

passaria por marcar todos os estados em todos os workflows como possíveis estados 

iniciais. Essa complicada tarefa iria produzir diagramas desordenados o que prejudicaria 

imenso a objetividade e facilidade de compreensão dos mesmos, tornando-se uma 

sobrecarga devido ao elevado número de transições, regras e condições que os 

workflows teriam de abarcar. Para o State Override, numa modelação por BPMN, de 

forma a conseguir prover esta liberdade de transições, seria necessário criar imensas 

transições entre todos os estados e consequentes regras. Isto constituiria uma tarefa 

incómoda e produziria diagramas massivamente desordenados, incluindo novamente a 

sobrecarga que ocorreria numa situação de workflows de grande dimensão. Referente 

ao Transition Hierarchy, o BPMN não suporta, de forma direta, estados e transições 

hierárquicos, apesar de poder fornecer uma solução cujo resultado seria a repetição de 

todas as transições em todos os estados filhos, o que resultaria novamente em 

diagramas desordenados. Por fim, em relação ao Workflow Instance Redefiniton, a 

estrutura do BPMN não foi desenhada para abranger casos tão específicos, sendo este 

tipo de notação, como já foi referido anteriormente, maioritariamente usado para 

sistemas automáticos e que não requerem ações esporádicas, das quais não existem 

regras ou planeamento prévio. 

Em relação aos restantes sistemas, foi possível concluir que nenhum suporta 

diretamente a mudança de tipo de workflow durante a execução de uma instância e que 

todos contêm as ferramentas necessárias para executar sub-workflows.  

Como o propósito desta dissertação é desenvolver uma solução para processos 

de negócio específicos e com determinadas funcionalidades complexas, o possível uso 
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destes complexos sistemas não é a solução mais prática nem viável. A justificação 

passa primeiro, pelo facto dos workflows a utilizar não terem sido modelados apenas 

por uma linguagem de modelação. Isto faz com que a maior parte dos sistemas que 

usam BPMN deixem de ser uma opção viável, assim como outros que usem uma outra 

linguagem. Aliado a isso, nenhum destes sistemas consegue fornecer diretamente as 

funcionalidades requeridas na íntegra. 

3.3 Tecnologias de Desenvolvimento de Software 

Sendo que nenhum dos sistemas acima referidos apresenta os melhores 

argumentos para ser considerado como alternativa válida e eficiente, optou-se por 

proceder à criação e desenvolvimento de um motor ou sistema de workflows. 

No mundo do desenvolvimento de software, existem diversas tecnologias que 

ajudam cada vez mais a estruturar e a desenvolver melhores projetos. Com o passar do 

tempo surgiram duas camadas de desenvolvimento distintas, que permitiram aos 

programadores fazer uma separação entre a lógica (server side) – backend – e a 

apresentação/visualização (client side) – frontend.  

3.3.1 Desenvolvimento da parte Lógica (Backend) 
 

Todos os sistemas/motores referidos no tópico anterior requerem um 

planeamento de forma a que sejam definidas as melhores tecnologias a implementar, 

dependendo dos requisitos impostos. O desenvolvimento do motor de workflows 

presente nesta dissertação, sendo parte integral da lógica de serviço, enquadra-se na 

camada de desenvolvimento rotulada de backend.  

O backend é a camada ou a parte que contém todo o conteúdo lógico do projeto 

e que garante, para além de um maior foco no desenvolvimento das regras de negócio, 

maior segurança de toda a informação contida na base de dados e do código da 

aplicação. Aliada a isso, o backend é escalável, podendo ser usado por várias 

plataformas (dependendo das regras de negócio). 

Apesar de existirem inúmeras linguagens de programação que podem ser 

usadas no lado do servidor, o foco será feito ao nível das frameworks que usam a 

linguagem de Python, um dos requisitos não funcionais impostos no planeamento da 

criação do projeto.  

Python é uma linguagem de programação open-source orientada a objetos, e 

que é conhecida por ser fácil de aprender e user friendly [38]. Importa referir que contém 
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uma grande quantidade de documentação, auxiliando bastante o programador no 

começo da aprendizagem, assim como em tarefas mais complexas. 

3.3.1.1 Frameworks Python 
 

Django é uma web framework que foi estruturada e contém os elementos 

organizados de forma a proporcionar aos seus utilizadores um rápido desenvolvimento 

e execução da sua aplicação. A sua rapidez estende-se ainda ao processo de 

escalabilidade, sendo que o mesmo usa uma arquitetura shared-nothing, fazendo com 

que se possa adicionar qualquer porção de hardware independentemente do nível do 

mesmo [38]. Contém três camadas de componentes distintas que formam o padrão 

Model View Template (MVT).  

 

Figura 9 - Arquitetura MVT Django 

A camada Model está encarregue de estruturar e tratar os dados. Com a inclusão 

desta camada, os campos pertencentes à base de dados passam a estar incluídos 

integralmente na aplicação, normalmente associados a classes que, do ponto de vista 

da base de dados, passam por ser tabelas que contêm os seus objetos instanciados 

[39]. Desta forma, é possível definir o modelo de dados do lado da aplicação e interagir 

diretamente com a base de dados. Para o caso de migração do modelo de dados, o 

mesmo pode ser feito no sentido aplicação → base de dados ou vice-versa, 

demonstrando a versatilidade do Django. A camada seguinte, View, é responsável por 

interagir com as duas camadas existentes, de forma a agrupar o que foi pedido e enviar 

de volta para o Django a resposta, normalmente acompanhada pela renderização de 
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um template juntamente com os dados contidos no model [39]. A sua configuração 

básica passa pela definição das funções que interagem com as restantes camadas e a 

configuração dos urls delineados no projeto, de modo a permitir receber e responder a 

pedidos feitos pelos clientes. Por fim, a camada Template fornece uma sintaxe para 

renderização dos dados que se foca nas necessidades dos designers [39]. Esta camada 

faz com que seja possível separar a lógica da aplicação da sua apresentação e investir 

na mesma sem a preocupação de ter de saber desenvolver código em Python 

(linguagem usada nesta framework).  

CubicWeb é igualmente uma web framework com um particular foco na web 

semântica. Funciona através do aproveitamento e posterior reutilização de 

componentes definidos como cubes, seguindo os conhecidos princípios de 

programação orientada a objetos [40]. Assim como o Django, o CubicWeb usa a 

linguagem Python, optando por usar conceitos que serão explicados de seguida. Como 

já foi referido anteriormente, o CubicWeb é composto por cubes, sendo estes 

constituídos por três partes distintas [40]: modelo de dados (schema), lógica (entities) e 

interface de utilizador (views). No CubicWeb, uma aplicação é desenvolvida através do 

modelo de dados, sendo que as views e entities são criadas após o modelo de dados 

estar definido. A sua criação, numa primeira instância, é automática, podendo-se alterar 

as mesmas à posteriori. Os cubes são reutilizáveis entre eles, sendo possível formar um 

conjunto de construção feito de cubes, onde a sua junção permite fornecer um bloco 

com funcionalidades mais eficientes do que as suas partes. De forma a facilitar o seu 

uso e aumentar a rapidez de produção, existem diversos cubes desenvolvidos pela 

comunidade dos quais se pode fazer download gratuitamente. O repositório de dados 

implementado apenas permite interações através da sintaxe Relation Query Language 

(RQL) – conjunto de operadores previamente definidos que transportam um significado 

e que podem ser expressos como um conjunto de operadores, formando uma sequência 

que permite uma melhor filtragem dos dados. Seguem em termos sintáticos os padrões 

usados em várias linguagens de programação como Python, Java, C, entre outras [40] 

– e conseguem encapsular e agrupar o acesso a uma ou várias fontes de dados, desde 

a base dados em Structured Query Language (SQL), filesystems, etc. 

O Flask, ao contrário das frameworks referidas anteriormente, é uma 

microframework. Isto significa que a estrutura de um projeto que use esta framework, 

será mais simples, compensando na extensibilidade, pois não contém exigências em 

termos de componentes de software adicionais, podendo o programador decidir por si 

o que usar [41]. Para implementar as camadas necessárias para estruturar o projeto, o 
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Flask suporta várias extensões que conseguem fornecer o necessário para conseguir 

criar um projeto de forma correta e consistente. Apesar de não conter componentes de 

software adicionais, no momento da sua instalação são incluídas determinadas 

dependências, algumas obrigatórias como o caso do Jinja – linguagem de templates, o 

que permite renderizar as páginas contidas na aplicação – e outros programas que são 

essenciais para a segurança, agilidade e facilidade de desenvolvimento, pois contém 

outras que são opcionais e que completam e melhoram ainda mais o ambiente de 

desenvolvimento [41]. 

3.3.1.2 Sistemas de Gestão de Base de Dados Relacional 
 

Como o projeto teria de ser desenvolvido na linguagem de Python, foi feita uma 

pesquisa com base em sistemas de gestão de base de dados relacionais ou bibliotecas 

que tivessem suporte e funcionalidades específicas para a mesma. Apesar de existirem 

várias que cumprem com o requisito, o foco passa pelas mais populares e grátis, 

complementando com o nível de influência em relação ao Python. 

O PostgreSQL é um sistema de gestão de base de dados (SGBD) open-source, 

que usa a linguagem SQL combinada com diversas funcionalidades que possibilitam 

que o armazenamento de dados, principalmente em grande escala, seja feito de forma 

segura e escalável [42]. As mesmas divergem entre tipos e integridade de dados, 

performance, recuperação de falhas, segurança, extensibilidade e procura de texto. O 

PostgreSQL conta neste momento com uma enorme quantidade de documentação e 

comunidade que procura melhorar constantemente este sistema. No que se refere à 

integração com Python, existe uma implementação da mesma como linguagem no 

PostgreSQL, o PL/Python. Após a sua instalação, é possível gerar funções, tabelas, 

queries com a terminologia usada em Python [43]. É importante referir que este sistema 

pode ser integrado em frameworks como o Django e em todas as que permitirem 

flexibilidade em termos de integração de base de dados. 

MariaDB, assim como o sistema anteriormente referido, é um SGBD open-

source. Sendo que o MySQL se tornou um SGBD pago [44], a opção passa pelo 

MariaDB, pois foi desenvolvido pelos mesmos developers que o MySQL com o intuito 

de ser um substituto do mesmo. Trata-se de um sistema robusto, escalável e de rápida 

execução [45]. Em comparação com o MySQL, este SGBD tem fornecido atualizações 

que permite oferecer melhores serviços para alguns casos específicos como: mais 

motores de armazenamento, maior velocidade de execução, novas funcionalidades, 

melhorias na fase de testes, entre outros. Em termos de documentação, sendo um 
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sistema similar ao MySQL, a documentação também acaba por o ser, apesar de 

fornecerem documentação própria. Muitos dos comandos usados e estruturação são os 

mesmos que no MySQL o que, para utilizadores que já tenham tido contacto com esse 

sistema, o MariaDB torna-se mais fácil e intuitivo de usar. A similaridade referida, não 

acontece apenas ao nível de documentação e comandos. No caso do MariaDB 

necessitar de ser integrado num projeto, os pacotes e configurações também são os 

mesmos, reforçando ainda mais a ideia de ser um sistema substituto, mas grátis, do 

MySQL [46]. 

O SQLite, ao contrário dos restantes sistemas mencionados, não contém um 

processo de execução independente. Descrita como uma base de dados, o SQLite é 

usado como parte integral do projeto, fazendo toda a gestão que um SGBD está 

encarregue de fazer. Este método tem as suas próprias vantagens, como não necessitar 

de configuração da rede – inexistência de firewalls ou endereços - nem de 

administração, podendo as mesmas ser geridas na própria aplicação, o que facilita toda 

a gestão e desenvolvimento do projeto. Pode ser implementado de várias formas, desde 

base de dados, a ferramenta de linha de comandos ou até como biblioteca de 

programação, demonstrando a sua versatilidade. Esta versatilidade abre o monopólio 

de integração das suas funcionalidades a diferentes cenários, como websites, sistemas 

operativos, scripts, aplicações, podendo assumir diferentes papeis em cada uma das 

integrações [47]. Apesar de ser um sistema que não necessita de administração, o 

mesmo pode ser bastante útil como ferramenta para o sistema de administração. A sua 

linha de comandos é igualmente versátil e pode ser usada em diferentes cenários, como 

shell scripts ou somente na shell. Esta versatilidade estende-se a linguagens de 

programação como Python, permitindo o seu uso em praticamente todas as tarefas. 

Ainda a pensar na administração, em casos onde o utilizador é considerado novato ou 

com pouca experiência, o SQLite é a ferramenta recomendada, graças à já referida 

rápida e fácil instalação. Os seus ficheiros podem ser usados em qualquer plataforma, 

permitindo ao utilizador testar e aprender sem se preocupar com conversões ao nível 

de base de dados. 

3.3.1.3 Sistemas de Filas de Tarefas para Passagem de Mensagens  
 

Um dos parâmetros existente nos workflows está associado à possibilidade de 

fazer transições numa determinada data. Usando como exemplo um processo de lei, 

existem fases do processo onde determinada ação é comunicada, mas a passagem de 

estado associada a essa ação fica em stand-by por razões de cumprimentos de regras 

de negócio, onde a transição só pode ser feita aquando da data definida no momento 
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da ação. Para conseguir guardar e gerir essas mesmas mudanças de estado pendentes, 

é necessário um sistema ou método que esteja a ser executado paralelamente ao motor 

e que fica encarregue de receber esses mesmos pedidos e executá-los no momento 

exato. Os seguintes sistemas são alguns dos que trabalham diretamente com Python e 

têm funcionalidades que complementam o uso da mesma e das suas frameworks.  

Celery é um sistema escrito em Python, encarregue de fornecer múltiplos 

workers para tratar os pedidos contidos na fila de tarefas que são definidas como tasks 

(tarefas). Essa fila é assíncrona e funciona com base na passagem de mensagens 

distribuídas através da implementação de messaging brokers, que possibilitam a 

comunicação assíncrona entre o cliente e o servidor [48]. O processo é objetivo e, o 

cliente ao fazer um pedido, ele é adicionado à fila de tarefas, que por sua vez é entregue 

a um worker através do broker implementado. O facto de o Celery poder ser executado 

num ou em vários computadores com o fornecimento de múltiplos workers e brokers, 

faz com que o mesmo se torne um sistema escalável e com um alto nível de 

disponibilidade [49]. 

Redis Queue (RQ) é uma biblioteca Python para filas de tarefas que é executado 

em background com o uso de workers [50]. Como o nome indica, esta biblioteca é 

estruturada através do Redis – sistema de armazenamento de estrutura de dados na 

memória e pode ser usado como base de dados ou até mesmo como broker [51] – e 

tem uma integração simples. Necessita de um servidor Redis que, atualmente, tem de 

ter a versão 3.0.0 ou superior. O RQ funciona através do que é definido como jobs e a 

sua criação e inclusão na fila de tarefas tem de ser definida em código, bem como a 

criação da fila. Os workers não necessitam de ser definidos, bastando inicializá-los e 

ficam instantaneamente à escuta e prontos para lhes serem atribuídos jobs.  

TaskMaster consiste igualmente no uso de uma fila distribuída que fica 

encarregue de tratar de tarefas. Neste caso, a sua estrutura é dita como simples e foca-

se em implementações que imponham um grande número de tarefas ordenadas por 

prioridade. Tem como grande vantagem a sua capacidade de escalar até mil milhões de 

tarefas distribuídas por cem mil filas por cada node [52]. Este sistema é tido em conta 

como uma alternativa ao Celery no sentido em que, para além de usar filas padrão em 

Python, em casos em que a quantidade de tarefas é extremamente alta, a sua 

capacidade de criar conjuntos de workers em diferentes estados de processamento, 

permite ao TaskMaster não ter de estar constantemente a criar workers. Adicionalmente 

esses mesmos conjuntos, dependendo da quantidade de tarefas, têm a capacidade de 

se redimensionar dinamicamente, não sobrecarregando o mesmo.  
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3.3.2 Desenvolvimento da parte de Visualização de Informação (Frontend) 
 

A camada frontend é definida como a parte onde se desenvolve o que o utilizador 

final irá visualizar e que cria/define os elementos que permitem a interação do mesmo 

com o sistema. Por outras palavras, esta camada está responsável por criar e definir a 

interface gráfica do sistema e de proporcionar várias formas de interação com o 

utilizador de forma a que as funcionalidades contidas no sistema sejam de fácil acesso 

e atingíveis. Isto passa pela criação de uma plataforma que se foque na usabilidade, 

design e na correta estruturação do website, de forma a evitar possíveis bugs ou erros. 

Um website geralmente necessita de implementar três linguagens distintas, mas 

que unificadas, conseguem reger os requisitos necessários: HyperText Markup 

Language (HTML), Cascading Style Sheets (CSS) e Javascript. 

Tanto HTML como CSS, são linguagens universais e que se complementam, 

sendo que o HTML trata de criar a estrutura do website e o CSS o estilo dos documentos 

HTML. Atualmente, as suas versões, encontram-se na versão 5 e versão 3 

respetivamente. 

Em relação ao Javascript, é uma linguagem de programação que permite criar 

dinamismos entre os elementos contidos na plataforma assim como tratar o seu 

conteúdo. É uma programação orientada a objetos e, neste momento, conta com 

inúmeras bibliotecas, frameworks, plugins e ferramentas, facilitando, melhorando e 

aumentando o nível de desenvolvimento de aplicações web. Para além disso, permite 

aglomerar um maior número de funcionalidades mais específicas, tornando-se uma 

linguagem bastante abrangente e com uma enorme capacidade de suporte. Para fazer 

uma distinção entre as suas principais bibliotecas e frameworks, estas serão explicadas 

e analisadas para futuras conclusões. 

3.3.2.1 Bibliotecas Javascript 
 

React é uma biblioteca para desenvolvimento de aplicações web em Javascript, 

que se foca apenas na camada de visualização e é composto por views. É baseado em 

componentes, sendo toda a lógica e estados de variáveis normalmente definidos na 

camada de templates, criados e geridos em componentes desenvolvidos na linguagem 

Javascript. Este tipo de estrutura, tem como vantagens a organização, facilidade de 

detetar erros ou bugs e ser declarativo. O React ao ser composto por diversos 

componentes, só volta a renderizar os que sofrem alterações, não sobrecarregando o 

sistema com sucessivos recarregamentos de objetos não modificados [53].  
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JQuery já é uma biblioteca mais antiga e que teve bastante popularidade antes 

do aparecimento de bibliotecas como o React ou outras frameworks que surgiram no 

passar desta década. Ao contrário do React, esta biblioteca manipula diretamente o 

Document Object Model (DOM), permitindo a adição assim como a remoção de 

elementos DOM nas páginas HTML da plataforma. Tendo poder sobre os demais, esta 

biblioteca contém uma grande variedade de métodos que reúnem um conjunto de linhas 

de código numa linha só, permitindo ao programador desenvolver o seu código de uma 

forma mais simples e rápida. Esses métodos permitem modificar propriedades de estilo 

das páginas HTML através do uso de atributos CSS, alterar o conteúdo das mesmas 

através de métodos contidos na sua API, gerar animações, tratamento de eventos entre 

outras, o que tornam esta biblioteca compacta e capaz de fornecer diversas 

funcionalidades [54]. 

3.3.2.2 Frameworks Javascript 
 

Angular é uma framework/plataforma para desenvolvimento de aplicações web, 

que tem como particularidade ter sido desenvolvida em TypeScript, uma linguagem para 

aplicações Javascript, que tem como principais objetivos melhorar a qualidade e 

perceção do uso da linguagem. Para isso, faz uso de identificadores definidos como 

types, que permitem definir variáveis através de identificadores padrão (existe um type 

opcional “any” que permite atribuir qualquer valor à variável) ou criar types específicos 

onde se aglomeram as funcionalidades requeridas. Importa salientar que se trata de 

uma linguagem que fornece constantemente novas funcionalidades à medida que vão 

sendo lançadas, já que a equipa responsável pelo Typescript é tida como bastante ativa 

na procura e adição das mesmas, fazendo com que esteja o mais completa e atualizada 

possível [55]. O Angular em 2012, apareceu com o lançamento do AngularJS, referida 

como uma framework para aplicações web dinâmicas. Desenvolvida em Javascript 

(Typescript só foi implementado nas versões seguintes), com a sua arquitetura Mode 

View Controller (MVC) tinha o propósito de desenvolver projetos Single Page 

Applications (SPA) [56]. Apesar do AngularJS ter tido um bom feedback no 

desenvolvimento de SPA’s, era difícil fornecer um conjunto de técnicas que permitissem 

a otimização para mecanismos de busca das mesmas. Por isso, optaram por reescrever 

o AngularJS e assim nasceu o Angular, como hoje o conhecemos, apesar de já ter 

passado por várias atualizações e agora se encontrar na versão 8. Como já foi referido 

anteriormente, é desenvolvido em Typescript, e tem como principais funcionalidades a 

rapidez, a alta performance e fornecer um  ambiente produtivo, podendo ser usado para 
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desenvolver tanto aplicações nativas, como Desktop e aplicações web progressivas 

[57].  

Vue, mais concretamente Vue.js, é uma framework Javascript definida como 

versátil, acessível e de alto desempenho. É também uma framework que se foca na 

camada de visualização e tem como principal propósito, apesar de conseguir fornecer 

SPA’s, fornecer uma plataforma para uma maior rapidez de desenvolvimento de 

aplicações web escaláveis [58]. A sua versatilidade é definida pelo facto de conseguir 

divergir o seu ecossistema, podendo ser definida como uma biblioteca e como uma 

framework. Tal é possível devido à existência de uma biblioteca centralizada que 

possibilita a sua integração com outras bibliotecas e projetos [59]. A sua popularidade 

tem vindo a aumentar devido ao facto de se tratar de uma framework muito simples e 

fácil de aprender, o que motiva a que programadores com pouca experiência ou pessoas 

que simplesmente queiram aprender a fazer uma aplicação web, optem por a usar. Já 

se encontra na versão 2.x, o que trouxe algumas mudanças, principalmente a nível de 

tratamento de ligação de dados e posterior passagem para a sua API. Está mais rápido 

e leve, e usa uma implementação leve do DOM virtual para renderização e suporte para 

a mesma do lado do servidor [58]. 
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4 Desenho e Arquitetura do Sistema 

Uma vez que existe a necessidade de desenvolver uma nova solução, segue-se 

o estudo para viabilizar a modelação dos componentes que regem a arquitetura da 

mesma. Este estudo passa por definir qual a arquitetura a ser concebida e escolhas que 

permitem um melhor entendimento e definição dos vários componentes da solução. 

A solução passa pelo desenvolvimento de um sistema de workflows, mais 

concretamente um backoffice, que permita fornecer todas as funcionalidades e 

ferramentas necessárias para um correto e bom funcionamento desta componente nas 

integrações a que for alvo. Na Figura 10, encontra-se representada a sua arquitetura 

geral. A mesma passa por fornecer, como prioridade, um motor de workflows, que será 

incluído na camada já referida como backend. Esta camada está associada ao lado do 

servidor, onde se inclui toda a lógica de execução e processamento de dados. Aliado a 

isso, como os projetos integrados nessa camada se encontram hospedados em 

servidores, a única forma de aceder à informação e funcionalidades é através de 

pedidos que podem ser controlados, podendo ser recusados, garantindo uma maior 

segurança. Ainda na camada backend, de modo a possibilitar ao administrador do motor 

fazer a gestão dos utilizadores associados assim como de toda a informação contida no 

motor, a solução irá conter uma plataforma de administração do motor.  

 

Figura 10 - Arquitetura Geral da Solução 
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Também na Figura 10, se pode observar uma outra camada associada à 

arquitetura da solução, o frontend. A sua inclusão vem com a necessidade de fornecer 

uma plataforma que se foque na visualização da informação tratada e gerida pelo motor 

de workflows, facilitando o acesso a esta e fornecendo uma visão geral mais organizada 

e user friendly. Tal é possível graças a API, contida na camada de backend, que permite 

fazer uma segura e correta ligação entre a parte de visualização e a parte lógica. 

De seguida, de forma a expor mais detalhadamente as várias componentes da 

arquitetura em cada uma das camadas da solução, serão explicadas e justificadas todas 

as escolhas feitas em prol do desenvolvimento de todo o sistema. 

4.1 Backend 

O backend, como já foi referido anteriormente neste capítulo, pode-se dividir em 

três partes: o motor de workflows, a plataforma de administração do motor e a API de 

comunicação com o frontend. 

Começando pelo motor de workflows, este terá de ter a capacidade de fornecer 

funcionalidades para todo o tipo de casos que possam ser requisitados pelos sistemas 

de informação. Para tal, foram definidos requisitos funcionais que podem ser analisados 

no Apêndice 9.1. Desta forma, tendo em conta o tipo de requisitos, é necessário 

encontrar uma tecnologia capaz de fornecer as ferramentas necessárias para o seu 

correto desenvolvimento e implementação. 

Dando uso à pesquisa feita na secção 3.3.1, é possível proceder à escolha das 

tecnologias que mais se adequam para o desenvolvimento desta componente. Desse 

modo, foi possível eleger a framework Django. Embora seja normalmente usada para 

aplicações web, a sua arquitetura, apesar de incluir uma camada para templates, não 

necessita obrigatoriamente de ser desenvolvida. De modo a ser aproveitada, é possível 

incluir visualmente a documentação dos serviços do motor, através de ferramentas de 

visualização como o Swagger, que têm integração com a framework [60]. Assim sendo, 

o uso das restantes camadas torna-se suficiente para desenvolver o que foi proposto. 

Para além da sua arquitetura, o facto de conter uma plataforma que é gerada 

automaticamente para os administradores, tornou-se fundamental para a sua escolha. 

Isto permitiu complementar a parte referente à plataforma de administração num só 

projeto. Aliado a isso, a preferência por esta framework deve-se também ao facto de ter 

sido usada anteriormente em vários projetos desenvolvidos pelo autor desta 

dissertação, o que facilita o correto desenvolvimento deste projeto. 
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Sendo Django a framework escolhida, é importante verificar o tipo de suporte 

para os sistemas de gestão da base de dados já apresentados na secção acima referida. 

Apesar do Django os suportar a todos, cada um tem o seu modo de integração. 

Por definição, um projeto Django usa SQLite3. O facto de já estar incluído 

permite que não sejam necessárias instalações adicionais [61], o que facilita a sua 

integração e uso. No entanto, tanto o PostgreSQL como o MariaDB fornecem um maior 

leque de funcionalidades e segurança, permitindo uma maior integridade de dados e 

manutenção da base de dados. 

Na Tabela 2, é possível verificar as características que se destacam em cada 

sistema. 

Tabela 2 - Tabela de características dos SGBD 

 Características 

PostgreSQL Integridade 
de Dados 

Grande 
Comunidade 

Segurança Extensível 

MariaDB Robusto Segurança Escalável 
Compatibilidade com 

MySQL 

SQLite3 Apenas um 
Ficheiro 

Não necessita 
de 

Configuração 
Simples Rapidez 

Apesar do MariaDB ter compatibilidade com MySQL, Adrian Holovaty e Jacob 

Kaplan-Moss [62], optam por dar maior ênfase ao PostgreSQL e acabam por aconselhar 

o seu uso. É importante referir que, tanto o PostgreSQL como o MariaDB necessitam 

de pacotes para viabilizar a sua integração no Django. Como ambos os sistemas contêm 

as funcionalidades requeridas, optou-se por seguir os conselhos dos autores acima 

referidos e escolher PostgreSQL. Esta escolha passa também pela experiência 

anteriormente adquirida com o uso do sistema. O motor ao ser desenvolvido em Django, 

com o  uso do PostgreSQL [61], requer o estabelecimento da comunicação entre eles. 

A partir desse ponto, quando for realizada a primeira query para a base de dados, é 

criada uma conexão com a mesma, mantendo-a nesse estado, possibilitando a sua 

reutilização. A conexão apenas deixa de existir, quando a data de validade definida para 

a mesma for ultrapassada [61]. 

Em relação à autenticação feita ao nível do Django, esta é necessária para a 

verificação de utilizadores que tentam aceder à página de administração. O Django, 

tratando-se de uma framework complexa e completa, contempla um método de 
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autenticação de utilizadores que consegue tratar das suas contas, assim como de 

permissões [61]. Nos requisitos contidos no Apêndice 9.1 existe um, em particular, que 

exige um tratamento específico – datar transições. Como o Django não tem capacidade 

de o fazer, torna-se necessário integrar alguma ferramenta que forneça tais 

funcionalidades. Assim sendo, existem os sistemas de filas de tarefas, que se 

encontram referenciados na secção 3.3.1.3 e que fornecem as ferramentas para 

solucionar o requisito referido. Tratando-se de componentes externos, resta saber qual 

o tipo de integração para com a framework.  

A integração do Celery com o Django é feita, inicialmente, através da instalação 

do pacote “celery” contido no sistema de gestão de pacotes Python “pip” [63]. Como o 

Celery necessita de uma solução externa para conseguir receber e mandar mensagens, 

consegue suportar message brokers como o RabbitMQ [64], Redis, entre outros [48]. 

Após a instalação e execução do serviço, o passo seguinte passa pela configuração do 

Celery no projeto Django. Após a sua configuração, inicia-se o processo e consequentes 

workers que, apesar de terem uma configuração padrão, podem ser configurados pelo 

developer [65]. 

No caso do RQ, o pacote necessário para a integração com Django é o “django-

rq”. Como o RQ usa o Redis, a instalação deste sistema também passa a ser um 

requisito obrigatório. Tendo o Redis em execução, as configurações do projeto Django 

são feitas de modo a que o pacote esteja incluído no mesmo, as filas permaneçam 

configuradas corretamente e os urls associados ao novo pacote sejam integrados [66]. 

Após as configurações ao nível do Django, os workers podem finalmente ser 

inicializados, variando o processo de acordo com o tipo de execução requerida. 

Por fim, o TaskMaster, não tem integração com Django, sendo o mesmo 

executado como um projeto independente. É possível sim, a partir desse mesmo projeto, 

configurar e gerar métodos que, posteriormente, são atribuídos a um ou vários slaves 

(workers). Este sistema contém alguns requisitos que são normalmente fornecidos pela 

biblioteca de pacotes Python “setuptools” [67], sendo desenvolvido em Python.  

Apesar de todos os sistemas serem opções viáveis, optou-se pelo foco nos dois 

primeiros, pois contêm integração direta com projetos Django. Em termos de 

documentação, ambos fornecem o suficiente para conseguir executar o seu serviço sem 

problemas. Em termos de suporte de diferentes brokers, o Celery suporta vários, 

enquanto o RQ apenas suporta Redis.  
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Por último, através da observação do Gráfico 1, é possível concluir que existe 

uma maior popularidade e preferência em usar o Celery. O facto de suportar RabbitMQ, 

um broker anteriormente usado noutros projetos, aliado ao que já foi referido, faz com 

que o Celery seja o sistema escolhido. 

 

Gráfico 1 - Número de Github Stars dos sistemas de filas de tarefas [68] 

Tendo duas camadas de informação distintas, é necessário que exista um 

componente de ligação entre ambas e que, ao mesmo tempo, garanta maior segurança 

e faça o tratamento da informação solicitada e da devolvida. Nesse sentido, a 

componente encarregue dessa tarefa, é definida como API. Uma vez que uma API é um 

elemento de tratamento e passagem de informação, não abdicando da linguagem de 

desenvolvimento usada nesta camada (Python), procedeu-se a uma nova pesquisa. 

Dando uso à informação contida na secção 3.3.1.1, aglomerada à restante revisão de 

literatura sobre API’s, a escolha recaiu na microframework Flask. 

Uma API trata-se de um projeto composto por um determinado número de 

protocolos de comunicação que possibilitam a comunicação entre programas [69]. Para 

tal, através da extensão “flask_restful” [70],  a API passa a ter a capacidade de aplicar 

os princípios e regras associados ao Representational State Transfer (REST). Estes 

princípios, permitem garantir uma estruturação baseada no estilo de arquitetura 

cliente/servidor [71]. Para a passagem de informação, dando uso ao REST, é utilizado, 

através de métodos básicos como GET, PUT, POST, entre outros, o formato JavaScript 

Object Notation (JSON). Para além de ser mais rápido de tratar do que, por exemplo, o 

XML, o facto de ter sido construído sob duas estruturas distintas (uma coleção de pares 
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chave/valor ou uma lista ordenada de valores, compreendido como lista ou array), 

facilita e agiliza o seu uso [72]. 

4.2 Frontend 
 

Estando esta camada associada essencialmente à interface gráfica de um 

sistema, podemos especificá-la como a parte encarregue da visualização de 

informação. Uma vez que o motor de workflows trata de criar e gerir inúmeras instâncias 

associadas a determinados processos, torna-se importante fornecer uma plataforma, 

capaz de apresentar, visualmente, as ações por ele realizadas. 

Desta forma, mediante as componentes e métodos de comunicação planeadas 

para o backend, e de forma a completá-lo, esta camada conceberá uma plataforma web 

para visualização de informação. 

As web frameworks como o Django, são um sistema que engloba ambas as 

camadas de desenvolvimento de software na sua estrutura. Para a plataforma web, 

optou-se por criar um projeto que englobasse uma tecnologia focada na visualização e 

apresentação de informação. Para tal, é necessário escolher uma linguagem que se 

enquadre nesses paradigmas. Após a pesquisa apresentada na secção 3.3.2, é 

necessário analisar e escolher qual a biblioteca que suportará o desenvolvimento da 

plataforma web.  

Começando pelas bibliotecas, ambas foram criadas em períodos distintos, 

sendo o JQuery mais antigo pois foi lançado em 2006 enquanto o React foi em 2013. 

Quando o JQuery foi lançado, veio revolucionar o mundo da programação web. Fornecia 

funcionalidades que permitiam interagir diretamente com os elementos no browser, 

assim como API’s consistentes para pedidos Asynchronous JavaScript and XML 

(AJAX), em praticamente todos os browsers. Isto foi bastante importante para o 

desenvolvimento e crescimento da programação web. Hoje em dia, apesar dos browsers 

terem evoluído e passarem a ter API’s próprias que são bastante similares às do jQuery, 

a maior parte dos websites atuais, foram desenvolvidos com esta biblioteca.  

O React é ainda recente, mas teve um rápido crescimento e, cada vez mais, os 

programadores tendem a usá-lo. No Gráfico 2 é possível verificar um enorme aumento 

de repositórios React no GitHub, havendo, no início do ano de 2019, uma notável 

diferença entre os dois.  
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Gráfico 2 - Número de Github Stars das bibliotecas Javascript [68] 

Apesar de ter sido usado em menos websites que o jQuery (ver Figura 11), os 

números apontam para um crescimento contínuo podendo, no futuro, vir a ser uma das 

principais bibliotecas para desenvolvimento web. 

 

Figura 11 - Número de websites desenvolvidos com cada uma das bibliotecas [73] 

Por se tratar de bibliotecas com muitas vantagens cujo foco tende para tipologias 

diferentes, uma comparação direta entre as duas torna-se subjetiva. Pode-se, pois, 

concluir que se o propósito é aprender uma programação rápida e de baixa 

complexidade, o jQuery seja a escolha mais acertada. O React seria para casos mais 

específicos. 

Em relação às frameworks, ambas são recentes tendo sido o Angular lançado 

em 2016 e o Vue em 2014. Para permitir uma amostragem de dados mais realista, 

procedeu-se à separação do Angular do AngularJS e serão apresentadas como duas 

alternativas de desenvolvimento distintas. Através da Gráfico 3, é possível averiguar, 
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que tanto Angular como AngularJS, apesar de estarem a ganhar popularidade, ficam 

muito aquém das restantes opções. Em relação às restantes frameworks, tanto o Vue 

como o React (é constantemente comparado com as referidas frameworks) estão em 

clara fase de ascensão e continuam a somar cada vez mais utilizadores, o que tem 

levado a um aumento do número de projetos desenvolvidos. 

 

Gráfico 3 - Comparação de tecnologias javascript do Github Stars [68] 

Para o desenvolvimento da plataforma web, após a verificação de cada uma das 

opções apresentadas, a escolha recaiu para a biblioteca React. Para além da sua fácil 

integração com várias bibliotecas, o facto de apresentar uma estrutura e organização 

de dados diferente, com o aumento de utilizadores e da comunidade (consequente 

aumento e melhoria da documentação), foi o suficiente para a sua escolha. 

Tendo a tecnologia de desenvolvimento já escolhida, procedeu-se à arquitetura 

da plataforma, onde podemos observar, através da Figura 12, os módulos que serão 

implementados. 
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Figura 12 - Módulos da Plataforma Web 

4.2.1 Autenticação 
 

Este módulo está associado ao tipo de autenticação feita pelo utilizador no 

momento em que este pretender entrar na sua área privada. A sua correta 

implementação garante maior segurança dos dados expostos na plataforma web. Para 

tal é necessário garantir que a transmissão de dados seja feita sob certas regras de 

autenticação e autorização. Os métodos de autenticação mais utilizados para suporte 

de aplicações web são as autenticações baseadas em token e em cookies ou sessão, 

denominadas por Token-Based authentication e Session-Based authentication [74], 

respetivamente.  

O Token-Based authentication é um método de autenticação que faz uso de 

tokens para validação de pedidos HyperText Transfer Protocol (HTTP). Este método, 

principalmente para aplicações web, é normalmente implementado através do uso do 

padrão JSON Web Token (JWT). Este padrão open-source permite definir uma forma 

segura de transmissão de dados entre camadas, com o uso de objetos JSON. É definido 

como um modelo de transmissão independente e compacto pois consegue aglomerar 

toda a informação do utilizador, sem fazer pedidos adicionais à base de dados, e fornece 

duas formas de empacotamento de variáveis no próprio Uniform Resource Locator 

(URL) ou no header do protocolo HTTP [75].  

A Figura 13 representa e explica, passo a passo, o processo de autenticação 

desde o momento em que é feito o pedido até ao envio da resposta para o utilizador. 
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Figura 13 - Processo de autenticação do JWT [75] 

O Session-Based authentication por sua vez trabalha através de cookies. O 

utilizador, ao autenticar-se com sucesso, cria uma “session”, que é armazenada no lado 

do servidor. Posteriormente, cria um identificador único que é guardado num cookie do 

browser. Deste modo, enquanto o utilizador estiver conectado, esse cookie é enviado 

para o servidor como forma de autenticar os seus pedidos [76].   

 

Figura 14 - Processo de autenticação session-based [76] 

Tendo em conta o que cada um dos métodos fornece, escolheu-se o Token-

Based authentication. Esta escolha deve-se ao facto deste método possibilitar que o 

frontend e o backend estejam hospedados em domínios distintos enquanto que, no 

Session-Based authentication, o mesmo já não acontece [77]. Aliado ao já referido, no 
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JWT, o token contém o estado do utilizador do lado do cliente, não necessitando de o 

armazenar no servidor, o que permite uma maior escalabilidade e portabilidade [74], 

[76].  

4.2.2 Sistema de Notificações 
 

Para este módulo, o seu desenvolvimento será de raiz, e encontra-se 

representado pelo esquema da Figura 15. 

 

Figura 15 - Esquematização do Sistema de Notificações 

Este sistema terá como propósito notificar o utilizador de certas ações efetuadas 

pelo motor de workflows. Consoante os serviços fornecidos, as notificações serão 

criadas aquando de: 

• criar uma instância; 

• efetuar qualquer tipo de transição; 

• mudar o tipo de workflow de uma instância. 

Estas ações envolvem eventos consequentes, que poderão também despoletar 

outras notificações como inserções no histórico de uma determinada instância, 

mudanças de estado, entre outros. 

De forma a classificar a importância das notificações, estas serão agrupadas em: 

urgente, aviso e informação.  Deste modo, o utilizador pode dar maior atenção às que 

possam transmitir informação considerada urgente ou que requeiram especial atenção. 

4.2.3 Visualização de Dados 
 

O principal propósito desta plataforma web é fornecer uma interface gráfica e 

conteúdo, para uma melhor e eficiente visualização de toda a informação referente às 

instâncias geridas pelo motor.  
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De modo a delinear o conteúdo da mesma, procedeu-se à criação de vários 

diagramas de caso de uso, contidos no Apêndice 9.1 que se encontram associados à 

inserção de dados, à visualização de informação e a outras ações que possam ser 

realizadas por parte do utilizador.  

Em termos de interface, é importante definir como toda a informação estará 

organizada, assim como a palete cores e os ícones que auxiliam determinadas palavras. 

Assim sendo, a estruturação da plataforma, planeada através de mockups, está contida 

no Apêndice 9.4 e apresenta todas as páginas do consequente conteúdo. A palete de 

cores, acabou por reincidir em cores mais neutras e frias, de forma a criar a sensação 

de tranquilidade e também por ser um tipo de cores de eleição para o mundo do negócio 

[78]. As cores principais recaem nos seguintes códigos: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as restantes cores que possam vir a ser usadas, serão para realçar 

determinados objetos e não serão consideradas para a palete principal. 

 Por último, o uso de ícones é uma forma de complementar e reforçar o significado 

de determinadas palavras ou expressões que requerem maior enfâse. Após alguma 

pesquisa, foi delineado que os ícones seriam importados de um repositório denominado 

por “Font Awesome”, contendo mais de 7000 ícones disponíveis e fáceis de usar [79]. 

Tendo em consideração todos os aspetos necessários para o correto 

desenvolvimento desta solução, foi projetada a implementação da sua arquitetura. Na 

Figura 21, pode-se observar os vários componentes e tecnologias escolhidas.  

Figura 17 - Código: #fff 

Figura 18 - Código:  #282c34 

Figura 19 - Código:  #c9c2c2 

Figura 20 - Código:  #E6E0E0 

Figura 16 - Código: #90AFC5 
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Figura 21 - Implementação da Arquitetura da Solução 
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5 Implementação 

Neste capítulo é feita uma descrição do trabalho realizado para a elaboração e 

implementação dos vários componentes do sistema de workflows.  

5.1 Modelo de Base de Dados 

Numa primeira instância, a definição do tipo de dados assim como a sua 

estruturação, é crucial para o desenrolar do desenvolvimento da solução. Assim sendo, 

na Figura 22, encontra-se parte do diagrama de base de dados (o diagrama completo 

está contido no Apêndice 9.2). As tabelas criadas para o correto funcionamento lógico 

do motor de workflows são: 

• app_wf_instance: tabela associada a cada instância criada. Para tal, optou-se 

por guardar a informação associada ao tipo e nome do workflow executado, 

assim como o estado atual em que se encontra a instância. Toda esta 

informação encontra-se associada a um identificador único “id_instance” que 

permite isolar e organizar os dados de forma correta e objetiva; 

• app_wf_transition: como um workflow contém vários estados e consequentes 

transições, esta tabela permite guardar as transições efetuadas de todas as 

instâncias criadas. Tendo uma relação com a tabela “app_wf_instance”, esta 

permite associar uma transição à devida instância onde cada registo, para 

além de conter o identificador da instância e da transição (único) a ser 

executada, guarda também o novo estado que a transição efetuada 

providencia e a data exata da sua execução;  

• app_wf_history: repetindo a relação acima referida, o propósito desta tabela 

passa por garantir um histórico de ações para cada uma das instâncias 

criadas. Para tal, tendo acesso ao identificador de cada instância, são 

associados os estados e consequentes datas de mudança pelas quais cada 

uma passou, permitindo saber qual o caminho percorrido em cada instância. 

Adicionalmente, através da data, permite saber o caminho feito até ao 

momento. O que muda em relação à tabela anterior é o facto de esta incluir, 

para além das transições, as saídas e entradas de estados que existem em 

apenas algumas transições, impondo as regras de negócio existentes. Desta 
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forma, é possível saber se uma determinada instância se encontra em espera 

para entrar ou sair de um estado. 

 

Figura 22 - Diagrama de Base de Dados Relacional 

Apesar do motor de workflows ter sido desenvolvido em Django, o que implica 

ter tabelas automaticamente geradas pela framework e que se encontram incluídas no 



5 – Implementação 

53 

 

  

 
  

modelo geral, através destas três tabelas, foi possível, numa primeira modelação, criar 

e gerir todo o fluxo gerado por uma determinada instância. Com a inclusão do Celery, 

foram adicionadas mais tabelas, de forma automática, e que são necessárias para o seu 

funcionamento.  

Ainda na Figura 22, podem ser observadas três tabelas – “app_wf_alerts”, 

“app_descriptionofalerttype” e “app_typesofalerts” – que foram criadas posteriormente 

para a implementação de um sistema de notificações. A sua modelação encontra-se 

organizada de forma a que seja possível adicionar novos tipos de notificações, assim 

como definir o que cada uma significa (ver Apêndice 9.2). 

5.2 Motor de Workflows 

O motor de workflows, foi desenvolvido com a criação de um projeto Django, o 

que requer configurações específicas. No Apêndice 9.3, encontram-se as principais 

configurações necessárias de forma a incluir as ferramentas e bibliotecas para começar 

a desenvolver o motor. 

A partir deste ponto, já é possível começar a popular a base de dados. Para tal, 

procedeu-se à criação de um ficheiro que contém todos os métodos de inclusão e 

atualização de dados na base de dados. De forma a elucidar o método de criação de 

instâncias na base de dados, é apresentado, na Figura 23, um dos métodos. 

 

Figura 23 - Método de inserção de uma nova instância na base de dados 

Este ficheiro contém ainda descrições padronizadas para as notificações que 

são igualmente criadas para determinadas ações do motor. 

Os dois ficheiros seguintes são peças fundamentais do motor, que tratam de ler 

e extrair a informação dos workflows e fornecer métodos para comunicação e gestão de 

dados, respetivamente.  

Referente à interpretação, leitura e extração dos dados dos workfows, procedeu-

se a um conjunto de passos que são executados sempre que o projeto é iniciado. Após 

a sua execução, os dados extraídos são armazenados localmente. Para transformar a 

informação existente nos ficheiros, são implementadas bibliotecas específicas, mais 
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precisamente a ferramenta lxml [80] e o xmltodict [81]. Todo o processo pode ser 

dividido em vários passos, cuja interpretação é facilitada com a ajuda da Figura 24. 

 

Figura 24 - Processo de interpretação e tratamento de informação dos workflows 

Começa-se por ler documento a documento (ver Figura 7 e Figura 8). Estando 

toda a informação em formato XML, existe o propósito de, no momento de tratamento, 

a transformar num formato com maior facilidade de leitura e de mais fácil acesso. Assim 

sendo e seguindo os passos representados na Figura 24, após extrair a informação 

associada ao nome do workflow em questão é iniciado o processo de transformação da 

informação nele contida.  Através da ferramenta lxml, toda a informação extraída do 

ficheiro é associada a uma variável do tipo ElementTree. As variáveis do tipo Element 

são criadas com o intuito de conseguir armazenar dados hierárquicos em memória. A 

classe ElementTree possibilita o mesmo, mas para ficheiros XML [82]. Desta forma, o 

motor já tem os dados inerentes ao workflow organizados hierarquicamente, apesar de 

estarem encoded. O passo seguinte está associado, à serialização de dados, mas para 

o formato requerido inicialmente. Com o uso da ferramenta xmltodict assim como de 

métodos json, os dados encoded são transformados para texto (string). Por sua vez este 

é estruturado para formato JSON, o que em Python, pode ser definido como um 

dicionário, mais concretamente dict. Desta forma, o motor já contém em memória toda 

a informação do workflow lido. Antes de avançar para o próximo ficheiro, os dados são 

incluídos num dict que irá englobar a informação de todos os workflows. O formato final 

pode ser interpretado da seguinte forma (Figura 25): 
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Figura 25 - Formato do dicionário final com toda a informação dos workflows 

Toda a informação está organizada de forma hierárquica sendo que cada 

workflow, para além da sua informação, tem um conjunto de estados que, por sua vez, 

contêm uma lista de transições. Desta forma, o acesso a, por exemplo, transições de 

um determinado estado, torna-se num processo fácil e eficiente. A Figura 26 transcreve 

uma linha de código referente ao acesso ao dicionário final.  

 

Figura 26 - Exemplo de um acesso ao dicionário final por transições de um estado de um workflow 

A partir deste ponto, para além de ser necessário adicionar ao dicionário final as 

restantes variáveis referentes ao workflow, fica a faltar apenas a associação de sub-

workflows, caso existam. Se um determinado estado abarcar um sub-workflow, é 

recolhida a informação relativa ao mesmo e associada ao estado pai. Através da Figura 

4, é possível verificar como um sub-workflow é incorporado neste modelo de dados. Na 

Figura 27 está contida a estrutura de um sub-workflow no dicionário final. 
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Figura 27 - Exemplo de um estado com um sub-workflow 

Neste momento, o motor de workflows já tem toda a informação proveniente dos 

workflows e encontra-se devidamente organizada. De modo a criar um elo que 

possibilite a interação de outras aplicações com o motor, procedeu-se, através de 

serviços REST, à criação, manutenção e atualização das instâncias associadas aos 

diversos workflows. Para alguns dos serviços tornou-se necessário importar métodos 

associados a outros componentes como o Celery, que é usado para as transições 

calendarizadas. Na seguinte Tabela 3, são apresentados todos os serviços existentes 

no motor, onde é possível ver o tipo de serviço, dados de entrada e consequente 

descrição. 

Tabela 3 - Serviços REST do motor de workflows 

Serviços Tipo 

de 

serviço 

Dados  

de Entrada 

Descrição 

getWorkflow GET Nome do 

ficheiro workflow 

Devolve toda a informação 

referente ao workflow 

getStates GET Nome do 

ficheiro workflow 

Devolve todos os estados 

do workflow 

getStateName GET Nome do 

ficheiro workflow 

+ nome do 

estado                                

Devolve o título e o 

identificador do estado 

referido 



5 – Implementação 

57 

 

  

 
  

getRolesOfTransition GET Nome do 

ficheiro workflow 

+ estado atual + 

estado destino                                

Devolve os roles (cargos) da                                               

transição 

getTransitions GET Nome do 

ficheiro workflow 

+ estado  

Devolve as transições que 

podem ser efetuados a partir 

de um determinado estado 

getWorkflows GET Workflows 

ativos ou não, 

usando 1 ou 0 

respetivamente 

Devolve uma lista dos 

workflows ativos ou inativos, 

dependendo do valor 

recebido 

getAllInstances GET - - - Devolve todas as instâncias 

existentes no motor 

getInstance GET Identificador 

único de uma 

instância 

Devolve o tipo e nome do 

workflow e estado da 

instância recebida 

getCurrentState GET Identificador 

único de uma 

instância 

Devolve a informação do 

estado atual da instância 

recebida 

getInstanceTransitions GET Identificador 

único de uma 

instância 

Devolve as possíveis 

transições do estado atual 

da instância recebida 

getStateId GET Identificador 

único de uma 

instância + título 

de um dos 

estados 

pertencentes à 

instância 

Devolve o identificador 

único do estado requerido 

receiveEnterRequest GET Identificador 

único de uma 

instância + 

Verifica se o pedido de 

entrada no estado recebido 
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Identificador 

único de uma 

transição + 

resultado de um 

pedido a um 

endPoint 

da instância recebida foi 

bem-sucedido ou não. 

start POST Nome do 

ficheiro workflow 

+ estado onde 

se pretende 

começar a 

instância 

(default = None) 

Criar uma instância e iniciá-

la ou no estado inicial (caso 

não receba nenhum estado) 

ou no estado recebido 

makeTransition PUT Identificador 

único de uma 

instância + 

estado destino 

Efetuar uma transição na 

instância recebida para o 

estado requerido 

overrideState PUT Identificador 

único de uma 

instância + 

qualquer estado 

destino 

Efetuar uma mudança de 

estados ignorando o 

workflow e consequentes 

regras 

changeWorkflowInstance PUT Identificador 

único de uma 

instância + 

nome do ficheiro 

workflow + 

estado do novo 

workflow 

Efetuar uma mudança do 

tipo de workflow da instância 

recebida, podendo definir o 

estado onde começa 

receiveLeaveRequest PUT Identificador 

único de uma 

instância + 

Identificador 

Caso um estado tenha uma 

regra que necessita de pedir 

permissão a um endPoint 

externo, este método 
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único de uma 

transição + 

resultado de um 

pedido a um 

endPoint 

permite validar a resposta 

dada pelo mesmo e efetuar 

a saída de estado. Caso não 

existam mais regras para a 

transição requerida, a 

transição é efetuada com 

sucesso. 

getDateTransition PUT Identificador 

único de uma 

instância + 

estado de 

destino 

Efetuar uma transição 

calendarizada, sendo que 

no próprio workflow existe 

um parâmetro que indica a 

necessidade de tal transição 

Com estes serviços, é possível fornecer as funcionalidades para os requisitos 

propostos e ainda melhorar o provisionamento de informação. Em suma, eles permitem: 

• a criação de uma instância, por definição, no primeiro estado, ou então em 

qualquer estado de um determinado workflow; 

• avançar ou recuar livremente para qualquer estado, desde que esteja contido 

no workflow. Ainda possibilita fazer transição para si mesmo; 

• mudar do tipo de workflow de uma determinada instância; 

• realizar transições para estados com ligação direta ou para um sub-workflow 

e consequente estado inicial; 

• realizar transições calendarizadas; 

• saber quais as transições e estados, a partir de um determinado estado, que 

dão continuidade ao fluxo da instância e retorná-las; 

• saber toda a informação de um workflow ou de uma instância (estados, 

transições, etc). 

De modo a facilitar os testes e a fornecer uma interface de visualização e 

documentação dos serviços, procedeu-se à implementação do Swagger, uma 

ferramenta desenvolvida para dar um melhor suporte a este tipo de tarefas [83]. Na 

Figura 28, pode-se verificar parte da documentação dos serviços no Swagger onde é 

necessária autenticação por parte do administrador para conseguir aceder à mesma. 
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Figura 28 - Documentação dos serviços com o Swagger 

Devido ao facto de ser necessário um administrador para gerir os serviços, este 

também tem a capacidade de criar e gerir os restantes utilizadores. Para tal e dando 

uso à plataforma de administração que o Django fornece, o administrador é capaz de 

criar grupos, novos utilizadores e geri-los da maneira mais conveniente. O administrador 

é criado à posteriori através de linha de comandos, podendo depois o mesmo alterar e 

adicionar a restante informação pessoal. Na Figura 29 é possível ver, após o 

administrador se autenticar, uma área de autenticação e autorização para os grupos e 

utilizadores existentes no sistema. Como ele pode criar tanto grupos como utilizadores, 

consegue definir em que grupos os utilizadores se englobam e que tipo de permissões 

têm. 

 

Figura 29 - Tabelas para autenticação e autorização de utilizadores 

Na Figura 30, estão expostos os utilizadores já inseridos no sistema sendo 

possível verificar que o utilizador “trabalhador_1” não tem “STAFF STATUS”, o que o 

impossibilita de entrar na plataforma de administração. O administrador consegue editar 

permissões podendo, posteriormente, mudar esse campo de forma a um que 

determinado utilizador consiga autenticar-se na plataforma em questão. 



5 – Implementação 

61 

 

  

 
  

 

Figura 30 - Utilizadores registados no sistema 

Esta plataforma de administração é fundamental para, além da correta gestão 

dos utilizadores, gerir os utilizadores que podem ou não aceder à plataforma web de 

visualização de informação. A restante informação encontra-se indisponível para todos 

os utilizadores, sendo que estes dados são para ser manipulados apenas pelos 

sistemas que implementam o motor. 

5.3 API 

Tendo sido já referida na secção 4.1, a API que faz o elo entre a plataforma web 

de visualização de informação e a parte lógica (servidor), foi desenvolvida em Flask. Os 

serviços disponibilizados, contidos no Apêndice 9.5, são maioritariamente pedidos GET, 

pois trata-se de uma plataforma focada na visualização de informação. As exceções 

estão no momento de autenticação do utilizador e na mudança de alguns dos seus 

dados pessoais que são feitos através de métodos POST e PUT respetivamente.  

O desenvolvimento da API foi feito por etapas, sendo que a primeira se foca na 

configuração e instalação dos pacotes necessários para o seu correto funcionamento. 

Em termos de configuração, é necessário: 

• criar a chave secreta e associá-la ao projeto; 

• definir o Uniform Resource Identifier (URI) da base de dados; 

• integrar o SQLAlchemy no projeto; 

• definir o URL do motor de workflows. 

Tendo a configuração inicial feita, é importante referir como se procede à 

autenticação por parte da API. O método de autenticação a implementar trata-se do 

Token-Based authentication, referido na secção 4.2.1. Assim sendo, no momento em 

que a API recebe um pedido por parte da plataforma web para autenticação, verifica 

primeiro se o utilizador já se encontra registado. Caso seja um utilizador já registado, é 

gerado um token que é enviado juntamente com a informação do utilizador. A partir 

deste momento, o uso do token é obrigatório para conseguir comunicar corretamente 

com a API. Todos os serviços necessitam da verificação do token para funcionar, o que 

é feito através de um decorator – uma função que funciona sob a função principal, onde 

existem determinadas regras que são executadas antes da mesma ser executada [84]. 
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O token está definido como tendo uma validade de cinco dias, justificando os cinco dias 

de trabalho semanais que a maioria das pessoas tem.  

5.4 Sistema de Alertas/Notificações 

Antes de apresentar o conceito e toda a estrutura da plataforma web, é 

importante explicar o conceito implementado em torno do sistema de 

notificações/alertas de ações realizadas no motor de workflows. O uso de notificações, 

neste contexto, torna-se uma funcionalidade importante para uma contínua interação 

entre as ações do motor e o seu administrador. O processo associado a este sistema 

de notificações, como se pode ver na secção 4.2.2 assim como a estrutura lógica contida 

na base de dados, pode ser definida com os seguintes pontos: 

• definição e estruturação da base de dados para criação de diferentes tipos 

notificações: 

o Urgente: é usada para casos em que a ocorrência de uma falha é crucial 

para o desenrolar da execução da instância. Estão associados a casos de 

tentativas falhadas de mudar o tipo de workflow de uma determinada 

instância ou não conseguir calendarizar uma transição; 

o Aviso: para casos menos graves associados ao bom funcionamento do 

motor, mas que merecem a atenção do administrador. Este tipo de alerta 

já abrange mais casos onde se inclui a falha ou impossibilidade de fazer 

transições ou no caso se de tentar mudar o tipo de workfow de uma 

instância para o que já se encontra; 

o Informação: este tipo de notificação é a mais frequente e existe apenas 

para informar o administrador do que tem sido realizado, tendo em conta 

que o fez com sucesso. Tais notificações são despoletadas sempre que 

algum tipo de ação associada à criação de instâncias, alteração de estados 

e consequentes transições, e inclusão de dados no histórico das instâncias 

é realizada. 

• associar as notificações a uma determinada instância que por sua vez está 

associada a utilizadores; 

• criar serviços na API para apresentar as notificações na plataforma web de 

visualização de informação; 
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• para uma melhor organização, as notificações podem ser 

descartadas/marcadas como lidas, não podendo ser apagadas, de forma a 

fornecer um histórico real e completo. 

A criação destes alertas é feita é realizada pelo motor de workflows, sendo 

posteriormente requisitados pela API para os apresentar na plataforma web. Só podem 

ser visualizadas nessa mesma plataforma, não sendo possível alterar a sua descrição 

e tipo. 

5.5 Plataforma Web de Suporte ao Motor de Workflows 
 

Com a elaboração dos componentes já referidos, foi possível proceder à criação 

de uma plataforma web para visualização dos dados associados às instâncias de 

workflows. Esta plataforma, desenvolvida em React, apesar de conter uma página 

pública, só permite a visualização de todo o conteúdo relacionado às instâncias após a 

autenticação de um utilizador registado e com permissão para tal. Em relação ao 

conteúdo privado existente na plataforma, o mesmo pode ser definido como um conjunto 

de ferramentas e métodos de visualização que possibilitam com que toda a informação 

relevante esteja ao seu dispor de forma organizada e eficiente. Para uma melhor 

perceção das várias possibilidades ao seu dispor, é apresentado, na Figura 53 contida 

no Apêndice 9.1, um diagrama de casos de uso, disponibilizando o que o utilizador 

consegue fazer. Em relação aos possíveis atores, o grupo do utilizador pode variar 

dependendo do número de grupos que o administrador crie na plataforma de 

administração apesar de, para a plataforma web, os utilizadores ou podem aceder a 

toda a informação ou não. 

Em termos de desenvolvimento, um projeto React é estruturado através do uso 

de componentes. Assim sendo, este projeto é composto por “Pages”, onde cada ficheiro 

está associado a uma página da plataforma. Por sua vez, cada ficheiro é composto por 

uma classe que terá toda a lógica associada à estrutura da mesma, o que inclui os 

“Components”. Como o nome indica, estes componentes são ficheiros que aglomeram 

parte do código que pode ser incluído numa ou várias páginas e que é dinâmico, 

consoante a informação que é direcionada para os mesmos. Com o uso do gestor de 

bibliotecas para javascript intitulado de npm [85], foi possível instalar de forma fácil  e 

eficiente todas as dependências para o correto funcionamento da plataforma. Apesar de 

terem sido instaladas várias bibliotecas, o foco passa por explicar as principais 

bibliotecas de design (ou frameworks de CSS) integradas, assim como a que possibilita 

à plataforma realizar pedidos HTTP à API já existente.  
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As principais bibliotecas de design usadas para esta plataforma foram o React 

Bootstrap [86] e o material-ui [87].  

O Bootstrap é das framework mais populares na programação associada à 

camada de frontend e contém uma documentação bastante simples de interpretar, com 

vários exemplos e código pronto a utilizar [88]. O React Bootstrap é uma adaptação 

desta framework para a programação em React. Através desta biblioteca foi possível 

estruturar toda a plataforma e usar componentes pré-definidos para os 

alertas/notificações, botões, dropdowns, inputs, entre outros. O facto de ser 

automaticamente responsivo e possibilitar a definição de regras para os tipos de layouts, 

facilita o bom desenvolvimento da plataforma, tendo um design bastante agradável. 

Complementado ao já referido, existem extensões que se compatibilizam com a mesma, 

mas que necessitam de ser integradas separadamente como é o caso do react-

bootstrap-table2 [89], entre outras.  

A biblioteca material-ui é uma framework desenvolvida para integração em 

projetos React e, assim como o React Bootstrap, contém uma panóplia de componentes 

a poderem ser integrados de forma fácil e responsiva. Neste caso, o mesmo foi usado 

para complementar certas componentes que não existiam no React Bootstrap, a 

framework principal de design da plataforma web. 

Por último, a biblioteca a merecer um especial foco é o axios [90]. O axios é um 

cliente HTTP absolutamente necessário para a realização de todos os pedidos 

realizados à API. É bastante simples de usar e de integrar em React, e contém uma 

camada de proteção interna que permite controlar os pedidos feitos entre sites [90]. Para 

ter uma melhor perceção de como é utilizado, na Figura 31 apresenta-se uma das 

funções desenvolvidas com o axios para a plataforma. 

 

Figura 31 - Exemplo de um pedido HTTP através do método PUT com axios 

Estas funções são posteriormente integradas nos componentes de forma a que 

os pedidos sejam realizados e a informação requerida seja devolvida. 

De forma a fornecer uma explicação mais sucinta sobre as várias páginas e 

componentes existentes na plataforma assim como de todo o design e organização de 

informação, serão apresentadas algumas das páginas existentes na plataforma (as 
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restantes encontram-se no Apêndice 9.6), assim como as funcionalidades que cada uma 

contém e fornece ao utilizador.  

5.5.1 Página Inicial Privada 
 

Após o utilizador se autenticar na plataforma, é redirecionado para o menu 

principal. Na Figura 32 é apresentado o design assim como a informação inicialmente 

vista. 

 

Figura 32 - Página inicial privada 

Pode-se dividir esta figura em três componentes distintas. A primeira, associada 

ao header, possibilita ao utilizador visualizar todas as instâncias pertencentes a uma 

das duas categorias expostas na parte central do mesmo e, através de uma dropdown, 

poder aceder ao perfil assim como ao histórico de notificações e terminar a sessão (ver 

Figura 33). 

 

Figura 33 - Dropdown existente no header 

Os restantes componentes estão associados à informação contida no body da 

página. Utilizando uma orientação vertical e dividindo a página a meio, fica-se com dois 

componentes distintos. O componente da esquerda apresenta o histórico de instâncias, 
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mais concretamente as últimas dez instâncias criadas. Isto permite ter uma vista 

facilitada das instâncias mais recentes, podendo depois visualizar qualquer uma de 

forma independente. Ainda neste componente, é possível alterar a ordenação da tabela 

em qualquer uma das colunas existentes. Por fim, existe um botão abaixo da tabela, 

que permite redirecionar o utilizador para uma nova página associada ao histórico 

completo de instâncias. A componente à direita, é dividida em duas outras 

componentes. O componente padrão é o dashboard, que se pode visualizar na Figura 

32. Para além de conter os dados gerais sobre o número total de instâncias criadas e o 

número de instâncias em execução e finalizadas, disponibiliza um botão com efeito 

dropdown. Este elemento permite ao utilizador escolher entre uma das duas categorias 

existentes e posteriormente fornecer um gráfico, que pode ser visualizado na Figura 34, 

e ver também quantas instâncias foram criadas e finalizadas por mês. O mesmo pode 

ser exportado em diferentes formatos, no caso de o utilizador querer guardar a 

informação. 

 

Figura 34 - Gráfico das instâncias da categoria penal 

A opção existente é a visualização de notificações. Na Figura 32 é possível 

verificar que existem 39 notificações por ler (badge vermelho). Ao clicar no mesmo, a 

informação é trocada para uma listagem de notificações que se encontram ordenadas 

pelo tipo de notificação. As notificações classificadas como urgentes, têm prioridade, 

seguindo-se as de aviso e por fim as de informação. Na Figura 35 é possível ver a 

listagem de notificações e consequente ordenação. 
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Figura 35 - Listagem ordenada das notificações 

Também neste componente existe um botão, que pode ser observado na 

imagem acima, que permite ao utilizador ser redirecionado para o histórico de 

notificações. 

5.5.2 Histórico de Instâncias 
 

O utilizador ao clicar tanto no botão contido na componente de notificações do 

menu principal como na opção “Histórico de Notificações” existente na dropdown contida 

no header, é redirecionado para uma outra página, como se pode verificar na Figura 36. 

A informação existente é objetiva, permite ao utilizador ver todas as instâncias criadas 

até ao momento e fazer pesquisas através de vários parâmetros. Os filtros podem ser 

separados em três grupos diferentes, apesar da pesquisa conseguir englobar 

informação dos três e retornar as instâncias em função da mesma. O primeiro campo 

de filtragem trata-se de uma caixa de texto onde o utilizador pode escrever o que quiser. 

O texto ou palavra escrita não necessita de ser exatamente igual a um dos valores 

associados às instâncias. Por exemplo, caso se queira pesquisar apenas pelas 

instâncias que no seu nome tenham a palavra “Ordinario”, o utilizador não precisa de 

escrever o nome todo ou até mesmo a palavra toda, escrever parte dessa mesma 

palavra já é suficiente. 
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Figura 36 - Histórico de Notificações 

De seguida temos as duas checkboxs que permitem filtrar as instâncias pelas 

categorias existentes. Por fim, o último campo de pesquisa está associado à procura 

por instâncias num determinado intervalo de tempo. De realçar que, para que a pesquisa 

seja feita, o utilizador tem de carregar no botão abaixo da barra de pesquisa, de cor 

mais escura e com um ícone a aludir uma lupa. Ainda nesta página, o utilizador tem 

disponível no canto inferior direito, caso existam mais do que dez instâncias, a 

paginação da tabela, de modo a não existir uma tabela verticalmente desproporcional. 

Uma vez que se tratam de instâncias, o utilizador tem mais uma vez a possibilidade de 

selecionar uma e ser redirecionado para uma página que apresenta a descrição e 

informação associada à mesma.  

5.5.3 Visualização de Informação de uma Instância 
 

Tendo o utilizador escolhido visualizar uma determinada instância, passa para 

uma outra página que irá ser repartida em dois módulos distintos. Na Figura 37 

encontra-se o primeiro módulo que tem dois blocos de informação distintos. O da 

esquerda apresenta informação sobre a instância, desde o estado atual, datas de 

criação e finalização, até todo o histórico de transições realizado até ao momento. À 

direita encontra-se o workflow que a instância rege. Sendo difícil visualizar o workflow, 

que se encontra redimensionado, foi implementado um modo de visualização de lupa. 

Este modo permite ao utilizador, com o uso do rato, passar por cima de uma área da 

imagem do workflow, e ao lado aparece essa mesma área, mas mais próxima, sendo 

capaz de facilmente perceber todo o texto contido na imagem. 
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Figura 37 - Descrição da Instância e consequente Workflow 
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O seguinte módulo está associado à pesquisa de instâncias (ver Figura 38). O 

mesmo foi implementado de modo a que o utilizador, caso necessite de selecionar uma 

outra instância, o possa fazer sem ter de sair da página onde está. Nesta pesquisa, só 

é possível filtrar através da caixa de texto existente, onde existem as mesmas regras de 

pesquisa já referidas no histórico de instâncias. Mais uma vez, o utilizador pode 

selecionar uma das instâncias. 

 

Figura 38 - Pesquisa de Instâncias 

5.5.4 Visualização de Informação de uma Notificação 
 

Em temos de visualização de uma determinada notificação, podemos verificar 

na Figura 39 a página aquando da seleção de uma notificação. A componente associada 

à notificação permite descrever a mesma, assim como o seu tipo e a data em que foi 

despoletada. A cor do fundo da componente depende do tipo de notificação mas, neste 

caso, tratando-se de uma notificação urgente, o fundo é vermelho. De modo a fornecer 

todas as notificações associadas à instância representada, foi incluída uma tabela que 

contém todo o histórico de notificações, podendo o utilizador selecionar uma delas e 

visualizá-la. 

 

Figura 39 - Detalhes de uma Notificação 
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6 Conclusões 

Após o desenvolvimento da solução, é necessário retirar certas conclusões 

sobre o seu funcionamento e apresentar os problemas encontrados. Por último, é 

sugerido o trabalho que pode ser desenvolvido futuramente em prol do melhoramento 

do sistema de workflows. 

6.1 Considerações finais 

Esta dissertação foi concebida com o intuito de arranjar uma alternativa para os 

motores de workflows que estavam integrados nos sistemas já referidos do SIP e do 

SILP-CV. Com a solução apresentada, pretende-se colmatar as falhas desses motores 

fornecendo uma panóplia de funcionalidades que englobam todos os requisitos e regras 

impostos pelos workflows já desenvolvidos. Adicionalmente, o desenvolvimento de 

plataformas de gestão de utilizadores e visualização de informação, tornam esta solução 

ainda mais viável e completa, dando o suporte necessário para um correto 

funcionamento do motor.  

 O sistema de workflows, mais concretamente o motor, encontra-se concluído e 

em fase de espera para ser implementado nos sistemas acima referidos, existindo já 

um tutorial a explicar o necessário para a sua integração. 

O motor foi estruturado com a possibilidade de, ao usar workflows com a mesma 

tipologia e modelação, ser integrado em qualquer outro sistema. Desta forma, apesar 

de não estar associado a Cabo Verde, sendo que a UA se encontrava a desenvolver o 

Sistema de Gestão do Processo Legislativo e Parlamentar (SGPLP) de Timor Leste, a 

solução foi implementada neste. O processo de implementação passou por testar o 

funcionamento do motor e, como objetivo principal, fornecer todas as funcionalidades 

necessárias para o correto e eficiente funcionamento do sistema. Atualmente o motor 

integrado é o motor exposto nesta dissertação e, durante todo o período em que esteve 

em uso, conseguiu sempre fornecer o requerido, não apresentando quaisquer falhas. 

Tendo a solução integrada e em funcionamento num sistema real com processos 

verdadeiros, é possível concluir que o motor foi desenvolvido com sucesso. Ainda existe 

margem para melhorias, mas o fundamental está presente, conseguindo abranger todos 

os requisitos impostos.  
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6.2 Problemas encontrados 

Durante o desenvolvimento do sistema de workflows, surgiram alguns 

problemas.  

O primeiro problema surge com a necessidade de realizar transições 

calendarizadas. O Django não contém as ferramentas necessárias para o conseguir 

fazer e houve a necessidade de procurar alternativas que pudessem ser integradas. 

Acabou-se por utilizar um sistema de fila de tarefas, o Celery, algo que nunca tinha sido 

usado e que obrigou a uma maior pesquisa e integração com outras aplicações 

(RabbitMQ).  

O problema seguinte prendeu-se com o facto da plataforma web para 

visualização de informação ter sido desenvolvida em React. Apesar da insistência e 

vontade de aprender uma nova biblioteca de javascript, o facto de ser uma estruturação 

baseada em componentes e de não ter tido, até então, contacto com a mesma, dificultou 

o seu desenvolvimento numa fase inicial. Apesar disso, à medida que o 

desenvolvimento avançava, o entrosamento foi melhorando e entranhou-se os 

conceitos fundamentais do React, de modo a ter uma boa base para posteriormente 

poder aprofundar. 

Na página de visualização de informação de uma instância, a componente que 

contém o workflow, podendo visualizar o mesmo de forma mais detalhada, não foi a 

inicialmente pensada. O planeado passava por ter o workflow e realçar o fluxo realizado 

até ao momento naquela instância, estando o restante workflow não tão percetível. 

Desta forma, o utilizador focar-se-ia no fluxo já realizado, o que oferecia outro ponto de 

vista em relação às ações realizadas para cada instância. Devido a problemas de tempo, 

assim como de implementação, acabou-se por optar por outro caminho, mais simples 

de implementar e que mantém o propósito principal, o de poder visualizar a imagem do 

workflow. 

Por último, o número reduzido de workflows atualizados não foi suficiente para 

fornecer um dataset e consequente visualização de informação mais realista e variada. 

Este problema prende-se com a ocorrência de uma atualização no processo de 

transformação textual dos workflows, o que fez com que os anteriores deixassem de ser 

viáveis. Apesar da falta de workflows, os existentes foram suficientes para demonstrar 

as capacidades deste sistema. 
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6.3 Trabalho futuro 

Apesar do motor fornecer funcionalidades para todos os requisitos, existem 

componentes que podem ser mais desenvolvidas e/ou adicionadas.  

Começando pela plataforma web para visualização de informação, apesar de 

fornecer um método de autenticação local, seria interessante conseguir implementar um 

método de autorização de forma a autenticar-se na plataforma através de aplicações 

externas. Para tal, a sugestão passa pelo O-Auth 2.0, uma framework para a autorização 

de várias aplicações [91]. Obviamente que, com a sua implementação, a arquitetura 

lógica teria de ser modificada, de forma a permitir aos utilizadores poderem autenticar-

se e terem acesso apenas à sua informação. 

Na plataforma web um dos módulos implementados, o sistema de notificações, 

tem uma enorme margem para melhoramento. A ideia do sistema de notificações passa 

por disponibilizar as ações mais relevantes a quem gere, de forma a mantê-lo a par do 

que está a ser feito. Neste sistema, as notificações são despoletadas e depois 

visualizadas aquando da entrada na plataforma. Seria relevante o gestor conseguir 

receber as notificações consideradas mais urgentes por email, de forma a que o mesmo 

saiba, de antemão, que foi realizada alguma ação não esperada.  O módulo associado 

à visualização de informação, tem uma componente que pode ser melhorada. Trata-se 

do modo de visualização do workflow de uma instância. Tendo sido já referido na secção 

dos “Problemas encontrados”, a ideia inicial seria conseguir visualizar o workflow 

dependendo do fluxo já percorrido pela instância. Apesar de não ser o que foi 

implementado, não foi descartado e seria uma melhoria significativa. 

Na API de comunicação entre a plataforma web de visualização de informação 

e o motor de workflows, sendo que não foi incorporada nenhuma aplicação de suporte 

aos seus serviços, tendo em conta que o motor faz uso do swagger, seria igualmente 

uma opção viável para a API. 

No caso do motor de workflows, seria bastante interessante desenvolver um 

script que tratasse de, no momento da primeira execução, gerar tudo automaticamente, 

de modo a que o utilizador não necessitasse de seguir nenhum tutorial e que todo esse 

processo fosse o mais rápido possível.  

Por último, na plataforma de administração, sendo que o utilizador pode apenas 

gerir utilizadores e os níveis de notificações, seria importante o utilizador poder interagir 

com o motor a outros níveis. Ações como indicar a existência de novos workflows, quais 
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os ativos e os inativos, upgrades, configurar as aplicações que podem aceder a que 

workflows, entre outras que tornariam este sistema mais completo. 
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8 Anexos 

8.1 Akoma Ntoso 

Akoma Ntoso, “Corações Ligados” na linguagem Akan da África Ocidental [92],  trata-se 

de um padrão, pertencente à corporação Organization for the Advancement of Structured 

Information Standards (OASIS) – organização sem fins lucrativos que tem como objetivo 

estimular o desenvolvimento e uso de padrões gratuitos [93] – que permite descrever 

documentos parlamentares, judicias e legislativos, num formato textual [94]. Inicialmente 

desenvolvido para dar apoio aos parlamentos africanos, evoluiu e passou a ser um padrão oficial 

OASIS para uso global. O facto de poder ser usado em todo o mundo, faz com que o Akoma 

Ntoso tenha a capacidade de se adaptar às variações encontradas nos documentos de cada 

país, assim como ao idioma e a determinados acontecimentos tradicionais. Dando uso a 

características idênticas em todas as democracias parlamentares, ele consegue definir várias 

representações para as mesmas e agrupá-las num modelo que, posteriormente, pode ser 

aplicado a praticamente todos os documentos parlamentares, judicias e legislativos [92].  

No seu conjunto, o Akoma Ntoso foca-se no fornecimento de dois tipos de 

interoperabilidade que, em conjunto, permitem para além da capacidade interação e 

comunicação entre sistemas, usufruir de diferentes tipos de hardware e software para a 

implementação de soluções [95]: 

• Interoperabilidade Semântica: garantir que a informação trocada seja de total 

compreensão, independentemente da pessoa ou do programa que a esteja a 

interpretar; 

• Interoperabilidade Técnica: garantir com que os programas relacionados com o Akoma 

Ntoso compartilhem o mesmo tipo de linguagens e tecnologias, de forma a que a 

passagem e o acesso de dados sejam simplificados, assim como a reutilização de 

ferramentas.   

Tendo a interoperabilidade técnica em conta, é possível perceber o porquê de todos os 

documentos serem fundamentados sob uma linguagem bastante usada a nível global, a 

linguagem XML. A sua fácil, simples e flexível formatação textual [96] permite que os seus 
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documentos sejam facilmente interpretados, o que para processos extensos e centralizados, se 

torna fundamental. 

 

Figura 40 - Modelo padrão Akoma Ntoso dos documentos XML [94] 

Na Figura 40 é possível verificar um documento XML com uma das possíveis estruturas 

específicas do Akoma Ntoso. Para além de ser obrigatório começar sempre o ficheiro com a tag 

“<akamoNtoso>” (excluindo a tag indispensável “<xml>”), é necessário também indicar o tipo de 

documento. O modelo explícito na Figura 40, permite uma maior clareza do que é necessário e 

saber quais os blocos de informação estáticos e dinâmicos. O tipo de documento pode variar 

entre cinco tipos de estrutura [94]: 

Tabela 4 - Tipos de Documentos Akamo Ntoso 

Estrutura Tipo de Tags 

Aberto  <debateReport>; <statement>; <doc> 

Debate  <debate> 

Emenda  <amendment> 

Hierárquico <bill> ou <act> 

Julgamento <judgment> 

Cada uma das estruturas apresentada na Tabela 4, permite atribuir uma definição mais 

específica e estruturar os blocos de informação abrangidos pelo mesmo. No caso de se tratarem 

de um conjunto de ficheiros autónomos, ou seja, documentos que já existiam e que têm a sua 

própria identidade e simbologia [94], é fornecida a estrutura “Collection” que contém três tipos de 

blocos. Na Figura 41, é usado um dos três tipos, o “documentCollection”, que permite modelar 

documentos que contenham um ou mais documentos independentes. Os restantes são 

elucidados como o “officialGazette” e “amendmentList”, para modelação de problemas de 
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compilações oficiais de uma publicação igualmente oficial, e de propostas de modificação 

apresentadas aos órgãos deliberativos oficiais para discussão, respetivamente [94]. Esta 

estrutura permite que, através do uso da tag “<collectionBody>”, se incorpore vários documentos 

com diferentes tipos de estrutura interna através dos “components”. A sua agregação pode ser 

feita de diferentes formas, sendo que, na Figura 41, é usado o método de incorporação no 

“collectionBody”. Por fim, existe ainda um tipo de estrutura para casos em que se queira gerir 

partes de um documento e onde não subsiste uma correspondência explicita do tipo de 

documento. O mesmo é definido como “Portion” (porção) e é implementado através do uso da 

tag “<portion>”.  

Para além das coleções (Collections) incluírem o elemento body, os restantes tipos de 

estrutura fornecem esse mesmo recurso, sendo a sua definição diferente para cada estrutura.  

 

Figura 41 - Exemplo de um documento XML no formato Akoma Ntoso [97] 

Apesar de não estar explicito no documento da Figura 41, o Akoma Ntoso possibilita a 

definição de atributos aos elementos contidos no documento e adicionar blocos específicos na 

tag “<meta>”, o que permite melhorar a classificação do documento. 
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8.2 Representação da Modelação de Workflows 

A representação de um workflow requer várias etapas, podendo variar, dependendo do 

seu propósito e contextualização. 

8.2.1  Tipos de Perspetivas de um Workflow  
 

Jablonski, Van der Aalst e J. Tick, consideram pelo menos cinco diferentes perspetivas 

fundamentais para que exista uma compreensão eficiente e correta do modelo a implementar 

[98]–[100]. 

Perspetiva de função viabiliza a estrutura do workflow, descrevendo as unidades 

funcionais necessárias de forma a que se saiba que tarefa tem de ser executada. 

Perspetiva de operação especifica quais os elementos que usam determinadas 

aplicações, sendo que as mesmas, por vezes, podem ser desenvolvidas especialmente para 

uma determinada tarefa [98]. Essas aplicações, normalmente associadas ao controlo e 

tratamento dos dados, inserem-se no contexto da perspetiva de informação [100]. 

Perspetiva de comportamento determina quais os elementos que estão no processo e 

o tipo de relação definida entre eles [98], controlando assim o fluxo de todo o processo. 

Perspetiva de informação permite determinar quais os dados que devem ser 

consumidos e posteriormente produzidos para a realização do workflow [98].  

Perspetiva de organização determina o tipo e quantidade (qualitativo e quantitativo) de 

recursos disponíveis para a execução das tarefas [98]. 

Com o uso das perspetivas acima referidas, o modelo implementado é considerado 

suficiente para a maior parte das aplicações. No entanto, suficiente, por vezes não é satisfatório. 

Existem outras perspetivas que, em casos mais específicos, são igualmente importantes e 

necessárias de modo a cumprirem com todos os requisitos propostos. Apesar de Jablonski 

considerar outras seis perspetivas o foco, neste caso, incidirá apenas em quatro das referidas 

por este autor[99]. 

Perspetiva de integração e recuperação de falhas define quais as restrições que 

devem ser cumpridas (garantir integridade) de forma a que o workflow seja executado 

corretamente e as medidas de recuperação do estado do workflow em casos de inconsistência 

[99].   
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Perspetiva de qualidade garante que a qualidade da execução do workflow é tida em 

conta, dando maior importância ao tempo e custo de execução do mesmo. Para tal, é necessário 

usar métodos que forneçam essa informação e, posteriormente, guardá-la num ficheiro log – 

ficheiro de texto que guarda todos os eventos ocorridos - para possibilitar a sua análise de forma 

a classificar o nível de qualidade presente no mesmo [99]. 

Perspetiva de segurança foca-se em quem pode aceder ou não aos objetos do 

workflow. É um tipo de perspetiva similar à de organização mas, neste caso, a restrição é feita 

através de controlo de acesso obrigatório impondo total confidencialidade, ou por controlo de 

acesso através do administrador do workflow, sendo ele o responsável por decidir quem pode ou 

não aceder. 

Perspetiva de história propõe que, para cada instância executada, seja criado um 

histórico que contenha toda a informação do que aconteceu durante a execução do mesmo. O 

mesmo pode estar associado a contextos relacionados ao sistema ou à aplicação que envolve a 

computação e análise/revisão do workflow respetivamente. 

8.2.2 Métodos de Modelação de Workflows 
 

UML é uma linguagem de modelação com o propósito de padronizar a mesma para uso 

geral na área de engenharia de software orientada a objetos [101], [102]. Com o uso desta 

linguagem, é possível, com um conjunto de notações gráficas nela contidas, definir uma 

representação gráfica da estrutura base de um sistema. 

 

Figura 42 - Exemplo de um Diagrama de Atividades UML [103] 
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O UML já passou por algumas versões, estando de momento na versão 2.5. Os 

melhoramentos feitos permitiram que fossem adicionados cada vez mais tipos de diagramas, 

com o intuito de fornecer uma modelação da representação do workflow mais objetiva. Na Figura 

43 é possível verificar que existem dois grandes conjuntos de diagramas – estrutural e 

comportamental – que suportam diversos modos de construção e visualização de um sistema. O 

exemplo presente na Figura 42, está associado ao grupo de diagramas comportamentais, mais 

concretamente ao diagrama de atividades, e é o tipo de diagrama associado a modelação de 

processos de negócio [104]. No caso de se usar este método de representação, é possível 

verificar que se trata um diagrama mais simples em comparação com o BPMN muito devido ao 

facto do UML não ter sido criado apenas para este tipo de processos.  

 

Figura 43 - Conjunto de tipos de diagramas UML [104] 
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O Flowchart não escapa à regra, pois trata-se de um modo de visualização baseado em 

ícones, linhas e setas que permitem representar e documentar uma sequência de operações 

pertencentes a uma determinada tarefa [105]. Nos flowcharts, o tipo de símbolo é determinante, 

pois cada um tem o seu próprio significado, permitindo um nível de complexidade mais elevado.  

Na Figura 44 é possível observar alguns desses símbolos que vão desde a caixa 

retangular, que representa um evento relativo a um determinado passo ou ação que é controlado 

dentro do processo, até ao formato em diamante ou losango que, por sua vez, está associado a 

momentos de decisão, normalmente objetados com um ‘sim’ ou ‘não’. Para além dos símbolos, 

existem também as setas que auxiliam o utilizador a saber qual a correta direção do fluxo. 

 

Figura 44 - Exemplo de um Flowchart básico [106] 

Para além deste modelo base, existem várias categorias de flowcharts que podem ser 

utilizadas, dependendo do tipo de processo ou evento. Este variedade possibilita uma melhor 
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representação do que se pretende, ao ter as ferramentas específicas para cada tipo de processo, 

o que facilita e aumenta a rapidez de modelação dos mesmos [107], [108].  

Em suma, é possível verificar que a representação da modelação de workflows 

acompanhou a rampa de evolução da tecnologia e foi-se tornando numa ação cada vez mais 

objetiva permitindo, numa primeira fase, diferentes tipos de perspetivas que suportam a correta 

estruturação e planeamento de um workflow e, posteriormente, a definição de várias categorias 

em diferentes linguagens de modelação de workflows.  

Em relação às linguagens de modelação, na Tabela 5 encontram-se referidas as 

semelhanças, as diferenças e o que cada uma fornece. 

Tabela 5 - Comparação de Linguagens de Modelação 

 

Open-source 
Orientado a 

Objetos 

Orientado a 

Processos 

Múltiplos 

Tipos de 

Diagramas 

Modelação 

Processos 

de Negócio 

BPMN X  X X X 

UML X X  X 
Diagrama 

Atividade 

Flowchart X X  X 
Flowchart 

Processo 

8.2.3 Representação Final dos Workflows 
 

A Figura 45 está associada ao processo penal ordinário regido no país de Cabo Verde. 

Trata-se da representação final do processo e que é posteriormente usada no motor de 

workflows, em formato textual. Apesar de fornecer inúmeros templates pré-definidos, optou-se 

por assumir um template em branco, a partir do qual se começou a desenhar todo o fluxo assim 

como os vários componentes e devida informação com o uso de símbolos de diferentes métodos 

de representação. Esta escolha deveu-se à necessidade de incluir e combinar componentes que 

nenhuma linguagem ou template conseguia fornecer na totalidade.  
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Figura 45 - Workflow do Processo Penal Ordinário 

O processo de desenho do workflow passa por: 

• definir grupos associados a uma fase do processo através do símbolo Group 

pertencente aos símbolos associados ao BPMN 2.0; 
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• elucidar os eventos de início e fim do workflow através dos símbolos Start Event e 

Intermediate Event respetivamente. O evento associado ao fim do workflow não está 

como End Event sendo que, como se pode verificar na Figura 45, existe um possível 

estado que pode ocorrer mesmo tendo chegado ao fim do fluxo. No caso de não existir 

um caso similar, o evento passa a ser descrito como End Event. Mais uma vez foram 

utilizados símbolos do modelo de notação BPMN 2.0; 

 

 

• definir os diferentes estados presentes no processo através de figuras associadas à 

linguagem UML; 

• fazer as consequentes ligações entre estados através de transições unidirecionais, pois 

as mesmas contêm uma pequena legenda para a sua melhor identificação (BPMN 2.0); 

• definir o tipo de transição sendo que, neste caso, existem transições sem incidentes 

(setas a verde) e situações em que se necessita de mudar o caminho padrão do 

processo (setas a preto); 

• definir quais as ações externas permitidas num determinado estado. Na Figura 49 é 

possível observar quais as possibilidades associadas às transições que podem 

acontecer sem qualquer antecedente. Para tal, são desenhados pequenos quadrados, 

neste caso vermelhos, com o número 1 ou 2, que contêm um determinado número de 

transições, podendo as mesmas ocorrer no estado a que estão associados. Estes 

pequenos quadrados são símbolos relacionados a símbolos padrão denominados 

como “Basic Shapes”. 

 

Figura 49 - Ações permitidas na fase Instrução 

Figura 48 - Start 
Event 

Figura 47 - 
Intermediate Event 

Figura 46 - End 
Event 
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Como é percetível, cada processo engloba as sua próprias regras e eventos, o que pode 

resultar na inclusão de novos símbolos mas, a representação padrão de todos os tipos de 

processos segue na íntegra os passos acima referidos. 
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9 Apêndice 

9.1 Requisitos da Solução 

Especificação dos requisitos funcionais: 

Tabela 6 - Especificação dos Requisitos Funcionais 

# Requisito Descrição 

1 Interpretar todos 

os Workflows  

Leitura, tratamento e interpretação dos diversos workflows 

contidos nos documentos associados a um determinado processo. 

2 Criar Novas 

Instâncias 

Dependendo do tipo de processo que o utilizador deseje iniciar, 

conseguir criar uma instância associada a um dos workflows 

contidos no motor. Por definição deve começar sempre no estado 

inicial, mas tem a possibilidade de o iniciar em qualquer estado 

presente nos mesmos. 

3 
Efetuar Transições 

Sequenciais entre 

Estados 

Aquando da necessidade de modificar o estado atual de uma 

instância, o motor deve efetuar uma transição do estado atual para 

o que lhe for transmitido, cumprindo as regras e sequência do 

workflow. 

5 Efetuar Transições 

Calendarizadas 

Permitir marcar uma transição para um determinado dia, sendo 

que esse tempo é definido nas transições existentes nos workflows 

5 Efetuar Transições 

para qualquer 

Estado 

Podendo o processo tomar um rumo diferente do previsto no 

workflow, é feita uma transição para qualquer estado, ignorando 

qualquer tipo de regras e sequências impostas pelo workflow. 

6 Trocar o tipo de 

Workflow de uma 

Instância 

Na necessidade de mudar o tipo de processo de uma instância, é 

necessário mudar o tipo de workflow. Assim sendo, o motor tem de 

trocar o workflow e atribuir o estado inicial à instância. 

7 Pedir Permissão 

para sair de um 

Dependendo dos estados, alguns têm regras associadas à saída 

de estados. Nesse sentido, é necessário pedir permissão externa. 
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Estado e efetuar 

uma Transição 

O mesmo deve ser feito através de pedidos HTTP para um 

endpoint. 

8 Pedir Permissão 

para entrar num 

Estado após 

Transição 

Dependendo dos estados, alguns têm regras associadas à entrada 

de estados. Nesse sentido, é necessário pedir permissão externa. 

O mesmo deve ser feito através de pedidos HTTP para um 

endpoint. 

9 Fornecer 

informação sobre 

as instâncias 

O motor deve conseguir fornecer informação sobre as instâncias 

existentes. Isso engloba workflows, instâncias, estados, 

transições, entre outros. 

Diagramas de caso uso e consequente descrição referentes à plataforma web de 

visualização de informação: 

 

Figura 50 - Diagrama de Casos de Uso - Inserção de Dados 

De acordo com a Figura 50, os casos de uso em que o utilizador necessita ou pode inserir 

dados são: 

• Fazer Login: o utilizador para aceder à área privada da plataforma com a informação 

a ele associada, necessita de se autenticar com sucesso, inserindo os seus dados 

pessoais; 
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• Alterar Dados do Utilizador: o utilizador tem a possibilidade de alterar os seus dados 

pessoais, podendo apenas fazê-lo nos campos em que lhe for permitido; 

• Pesquisar por Instâncias: o utilizador, se quiser pesquisar por uma ou mais 

instâncias, tem a possibilidade de o fazer consoante os inputs permitidos pela 

plataforma; 

• Pesquisar por Notificações: a par do “Pesquisar por Instâncias”, o utilizador consegue 

fazer outro tipo de pesquisa, só que a mesma está associada às notificações recebidas; 

No diagrama da Figura 51, são representados casos de uso associados à visualização 

de informação, onde existem a maior parte das ações que o utilizador terá ao seu dispor. 
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Figura 51 - Diagrama de Casos de Uso - Visualização de Informação 

• Visualizar as últimas dez instâncias criadas: o utilizador tem a possibilidade de ver 

separadamente, as últimas dez instâncias criadas pelo motor; 

• Visualizar a informação de uma instância: o utilizador tem a possibilidade de, ao 

escolher determinada instância, ver toda a informação, até ao momento a ela 

associada; 

• Ver histórico de instâncias: o utilizador tem a possibilidade de ver o histórico de todas 

as instâncias criadas e executadas pelo seu motor de workflows; 
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• Ver instâncias por categoria: o utilizador pode-se focar numa das categorias, tendo 

posteriormente a possibilidade de ver as instâncias associadas à mesma; 

• Visualizar Dashboard: o utilizador tem a possibilidade de visualizar um dashboard que 

é composto por certos gráficos e dados associados a todas as instâncias existentes; 

• Visualizar Notificações: o utilizador tem a possibilidade de visualizar as notificações 

não lidas e que foram despoletadas pelo motor de workflows; 

• Ver histórico de notificações: o utilizador tem a possibilidade de ver o histórico de 

todas as notificações despoletadas pelas ações realizadas pelo motor de workflows; 

• Ver Perfil: o utilizador tem a possibilidade de ver o seu perfil com a informação 

existente sobre ele; 

•  Visualizar a informação de uma notificação: o utilizador tem a possibilidade, ao 

escolher determinada notificação, de ver, mais detalhadamente, o seu conteúdo e tipo. 

Por último, na Figura 52, pode-se ver o caso de uso associado a outro tipo de ações que 

o utilizador pode efetuar. 

 

Figura 52 - Caso de Uso - Outros 

• Descartar notificações: o utilizador tem a possibilidade de, ao visualizar as 

notificações não lidas, as descartar, fazendo-as desaparecer. A partir deste momento, 

apenas consegue visualizá-las no histórico de notificações. 
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Diagrama de casos de uso final referente à plataforma web e consequente estruturação: 

 

Figura 53 - Diagrama de Casos de Uso da Plataforma Web 
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9.2 Descrição da Base de Dados                   

Este apêndice contém o diagrama completo da base de dados e a consequente descrição 

das suas tabelas. Como a maior parte das tabelas são geradas automaticamente, o foco será 

feito nas que foram manualmente criadas e desenvolvidas, adicionando a tabela relacionada com 

os utilizadores, dando uma breve explicação às restantes e de que forma são usadas nesta 

solução. 

Na Figura 54, é possível verificar o diagrama de base de dados completo desta solução. 
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Figura 54 - Modelo de Base de Dados completo 
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A Tabela 7 contém a informação associada às instâncias existentes no motor de 

workflows. Sempre que uma nova instância é criada, é inserida uma nova linha na mesma. 

Tabela 7 - Atributos associados à tabela app_wf_instance 

Atributos Descrição 

Id_instance Identificador único de cada instância 

Wf_type Nome do ficheiro que contém o workflow 

Wf_name 
Nome do tipo de instância associada ao 
workflow 

Current_state Estado atual da instância 

A Tabela 8 está associada ao histórico de todas as instâncias existentes no motor. Torna-

se crucial para saber quando e quais os passos realizados em cada uma das instâncias e se 

existem transições em espera pelas confirmações de entrada ou saída.  

Tabela 8 - Atributos associados à tabela app_wf_history 

Atributos Descrição 

Id_history Identificador único para cada histórico criado 

State Estado destino aquando da transição 

Data 
Data em que a transição a ser inserida no 
histórico foi realizada 

Instance_wf_id 
Chave estrangeira associada ao identificador 
único de uma instância 
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A Tabela 9 especifica cada transição completa de uma determinada instância. 

Tabela 9 - Atributos associados à tabela app_wf_transition 

Atributos Descrição 

Id_transition Identificador único para cada transição 

DestinationState Estado para o qual a transição se realizou 

transitionDate Data do momento da transição  

Instance_wf_id 
Chave estrangeira associada ao identificador 
único de uma instância 

A Tabela 10 está associada aos alertas criados para determinada instância. 

Tabela 10 - Atributos associados à tabela app_wf_alerts 

Atributos Descrição 

Id_alert 
Identificador único para cada 
alerta/notificação 

wasRead 
Define se é uma notificação lida ou não, sendo 
que as lidas são descartadas da página 
principal da plataforma web 

dataAlert Data do momento em que o alerta foi criado 

Id_description_id 
Chave estrangeira associada ao identificador 
único da descrição de um determinado alerta 

Instance_wf_id 
Chave estrangeira associada ao identificador 
único de uma instância 
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A Tabela 11 está relacionada com as descrições pré-definidas que os alertas podem 

conter.  

Tabela 11 - Atributos associados à tabela app_descriptionofalerttype 

Atributos Descrição 

Id_description Identificador único para cada descrição 

Description Descrições padrão 

Id_type_id 
Chave estrangeira associada ao identificador 
único do tipo de alertas 

A Tabela 12 contém o tipo de alertas com que se pode definir um alerta, de forma a 

identificar o seu grau de importância. 

Tabela 12 - Atributos associados à tabela app_typesofalerts 

Atributos Descrição 

Id_type Identificador único para cada tipo de alerta 

Alert_type Descrição do tipo de alerta 

A Tabela 13, é uma tabela gerada automaticamente pela framework Django e permite 

registar utilizadores na solução. Dessa forma, passam a poder aceder tanto à área de 

administração como à plataforma web, dependendo sempre do tipo de utilizadores que são e 

que permissões têm. Estas condições também são englobadas pelo Django, sendo que fornece 

outras tabelas que permitem criar e associar um utilizador a um determinado grupo que engloba 

determinadas permissões, ou simplesmente definir, no momento da sua criação, por parte do 

administrador, o que pode ou não ver. As permissões apenas funcionam ao nível da plataforma 

de administração do motor. 
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Tabela 13 - Atributos associados à tabela auth_user 

Atributos Descrição 

Id Identificador único para cada utilizador 

Password Password codificada do utilizador 

Last_login 
Data do último login feito pelo utilizador na 
plataforma 

Is_superuser 
Variável que viabiliza a condição de 
superutilizador  

Username Nome do utilizador 

First_name Primeiro nome do utilizador 

Last_name Último nome do utilizador 

Email Email do utilizador 

Is_staff 
Variável que viabiliza a condição de staff ao 
utilizador, dando permissão ou não para 
aceder à plataforma de administração 

Is_Active 

Variável que designa se este utilizador deve 
ser considerado ativo. Desta forma, não é 
necessário apagar a conta, apenas colocar 
esta variável a “False” 

Date_joined Data em que o utilizador foi criado  

As restantes tabelas geradas automaticamente, tanto pela framework Django como pelo 

sistema de tarefas Celery, são peças necessárias para o correto funcionamento da solução. As 

restantes tabelas do Django não referidas, estão associadas às sessões dos utilizadores na 

plataforma de administração e às migrações feitas de forma a não realizar modificações inválidas 

ou duplicadas ao nível da base de dados. As tabelas associadas ao Celery são obrigatórias para 

possibilitar a integração do mesmo com a plataforma Django. 
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9.3 Configurações do motor de workflows 

Aquando da criação do projeto, são gerados múltiplos ficheiros necessários para o seu 

correto funcionamento. Um desses ficheiros é o “settings.py”. Este engloba as especificações 

fundamentais em termos de integração com outros programas, sendo um dos ficheiros 

imprescindível para o funcionamento do projeto [61]. Procedeu-se à alteração da maioria das 

configurações pré-definidas e adição de variáveis essenciais para o projeto. As alterações mais 

importantes passam por: 

• definir o caminho correto para a origem do projeto, assim como para o diretório base 

dentro do mesmo; 

• modificar e/ou adicionar os hosts que têm permissão para comunicar com o motor; 

• expor os dados associados à base de dados de forma a conseguir se conectar com a 

mesma; 

A par das alterações, as variáveis adicionadas consideradas relevantes são: 

• o URL do broker a ser usado no Celery; 

• o host associado ao endpoint de confirmação de transições contido em determinados 

estados do worklfow; 

• os componentes necessários para o processamento de pedidos no middleware; 

• as aplicações que necessitam de ser incluídas no projeto; 

• as configurações para permissão e autenticação dos serviços REST. 

Com todas as configurações corretamente definidas, torna-se necessário popular o 

ficheiro “models.py”. Este ficheiro contém as classes e variáveis associadas às tabelas da base 

de dados, permitindo definir o tipo de dados e fazer a ligação entre o projeto e a base de dados. 

O Django, tendo este ficheiro corretamente configurado, graças a uma API interna, permite o 

acesso à base de dados para criar, devolver, atualizar e remover objetos [61]. Na seguinte Figura 

55, é apresentado um excerto desse mesmo ficheiro onde é possível verificar a instanciação das 

classes e consequentes objetos, assim como métodos que complementam a definição da 

mesma. 
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Figura 55 - Excerto do ficheiro models.py 

De forma a estruturar a base de dados, procede-se então à migração da estrutura 

elaborada no “models.py” para a base de dados através dos comandos [61]: 

• makemigrations: cria um ficheiro que, caso não existam outros no diretório associado 

às migrações, irá conter toda a estrutura que servirá para o comando seguinte 

incorporar a mesma na base de dados. Caso existam outros ficheiros na pasta, esse 

ficheiro irá apenas conter as alterações face às migrações já executadas. 

• migrate: é feito o commit dos ficheiros contidos no diretório das migrações diretamente 

para a base de dados. Caso existam alterações face à situação atual da base dados, 

as mesmas são tidas em conta e implementadas. 
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9.4 Mockups da Plataforma Web 

Presente neste apêndice, encontram-se todos os mockups referentes às diversas páginas 

de estruturação da plataforma web para visualização de informação.   

Na Figura 56 está presente o protótipo feito para a página pública, onde o utilizador realiza 

o processo de autenticação. 

 

Figura 56 - Protótipo do menu inicial público 

De seguida, na Figura 57, encontra-se o protótipo associado ao menu principal da área 

privada. Pode-se verificar os diferentes componentes existentes e consequente organização. 

 

Figura 57 - Protótipo do menu principal privado com dados gerais 



9 – Apêndice 

112 

 

  

 

  

O seguinte protótipo, pretende apresentar a variação que existe num dos componentes 

do menu principal. Na Figura 58 encontra-se o caso em que o utilizador escolhe uma das 

categorias existentes na dropdown do dashboard. 

 

Figura 58 - Protótipo do menu principal privado com dados de uma categoria 

A outra variação existente está associada às notificações. Na Figura 59 é possível ver os 

diferentes tipos de notificações e o botão que permite ao utilizador aceder ao histórico das 

mesmas. 

 

Figura 59 - Protótipo do menu principal com notificações 
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No momento em que o utilizador seleciona uma das categorias presentes no header, a 

página que aparece será estruturada com a disposição presente na Figura 60. Poderá escolher 

um dos tipos de processo existentes no motor e listar as instâncias associados ao mesmo. 

 

Figura 60 - Protótipo das instâncias de um processo associado a uma categoria 

A Figura 61 representa a página com os detalhes de uma instância assim como uma 

imagem do workflow que rege. Contém ainda uma tabela com as restantes instâncias onde pode 

efetuar uma pesquisa. 

 

Figura 61 - Protótipo da descrição de uma instância 
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A Figura 62 e a Figura 63 estão associadas aos históricos de instâncias e notificações, 

respetivamente. A sua estrutura é idêntica, alterando algumas variáveis na pesquisa. 

 

Figura 62 - Protótipo do histórico de instâncias 

 

Figura 63 - Protótipo do histórico de notificações 

O protótipo seguinte, presente na Figura 64, expõe os detalhes de uma notificação. Aliado 

a isso, é exibida uma tabela com todas as notificações associadas à instância da notificação 

detalhada. 
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Figura 64 - Protótipo dos detalhes de uma notificação 

Por último, a Figura 65 está associada ao perfil do utilizador que se encontra autenticado 

na plataforma. Para além de conseguir visualizar a sua informação, pode alterar o seu email e 

password. 

 

Figura 65 - Protótipo do perfil do utilizador 
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9.5 Descrição dos Serviços da API 

Presente neste apêndice, de forma a elucidar todos os serviços que a API dispõe, através 

da Tabela 14, pode-se verificar os mesmos. Para além disso, é explicado o tipo, dados de entrada 

e uma pequena descrição para cada um deles. 

Tabela 14 - Definição dos serviços da API 

Serviços Tipo 

de 

serviço 

Dados  

de Entrada 

Descrição 

Auth_user POST Email + 

password 

Verifica se o utilizador existe 

e devolve o token  

ChangeReadAlert 

 

PUT Identificador 

único de uma 

notificação 

Muda o estado de uma 

notificação para lida 

getStateName GET Nome do 

ficheiro workflow 

+ nome do 

estado 

Devolve o título e o 

identificador do estado 

referido 

getUserInfo 

 

GET Username                             Devolve toda a informação 

existente sobre o utilizador 

allInstances 

 

GET - - - Devolve todas as instâncias 

existentes no motor 

GetFilterInstances 

 

GET Pode ou não 

receber nada ou 

receber dados 

sobre as 

categorias, 

datas e texto 

livre  

Devolve todas as instâncias 

consoante as variáveis 

recebidas que atuam como 

filtros 
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GetLastTenInstances 

 

GET - - - Devolve as últimas dez 

instâncias criadas 

GetInstance 

 

GET Identificador 

único de uma 

instância 

Devolve o tipo de workflow, 

título e estado da instância 

requerida 

GetAllInstanceInfo 

 

GET Identificador 

único de uma 

instância 

Devolve os dados da 

instância assim como todos 

dados de históricos e 

transições 

GetAllNotifications 

 

GET - - - Devolve todas as 

notificações existentes no 

motor 

GetNotification 

 

GET Identificador 

único de uma 

notificação 

Devolve a informação 

associada à notificação 

requerida 

GetUnreadNotifications 

 

GET - - - Devolve todas as 

notificações não lidas 

GetFilterNotifications 

 

GET Pode ou não 

receber nada ou 

receber dados 

sobre tipos de 

notificações, 

datas e texto 

livre  

Devolve todas as 

notificações consoante as 

variáveis recebidas que 

atuam como filtros 

GetCountInstances 

 

GET Pode ou não 

receber nada ou 

uma das 

categorias 

Devolve o total de instâncias 

que existem de uma 

determinada categoria ou de 

tudo 
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GetCountWfs 

 

GET Categoria de 

workflows 

Devolve o número de 

workflows que existem 

numa determinada 

categoria 

getAllWfsNames 

 

GET - - - Devolve todos os nomes de 

todos os workflows 

existentes no sistema 

getExecWfsNum 

 

GET - - - Devolve o número de 

instâncias que ainda se 

encontram em aberto 

getFinishWfsNum 

 

GET - - - Devolve o número de 

instâncias que já se 

encontram finalizadas 

getChartsNum GET Tipo de 

categoria de 

workflows 

Devolve a informação 

necessária sobre todas as 

instâncias da categoria 

requerida para o correto 

preenchimento dos gráficos 

chart 

GetNotificationsByInstan

ceId 

GET Identificador 

único de uma 

instância 

Devolve as notificações que 

ocorreram para a instância 

requerida 
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9.6 Interface Gráfica da Plataforma Web 

9.6.1 Página Inicial Pública 
 

Como primeira página da plataforma web, é fornecida a possibilidade de fazer login. Esta 

é a única página pública, sendo obrigatório preencher ambos os campos expostos corretamente, 

de forma a conseguir aceder à área privada a si associada. 

 

Figura 66 - Página Inicial Pública da Plataforma Web 

9.6.2 Perfil do Utilizador 
 

Na Figura 67 está contida a informação existente na página de perfil do utilizador. A 

informação encontra-se organizada de forma ao utilizador poder verificar os seus dados e, 

posteriormente, mudar dois dos campos existentes, mais concretamente o seu email e password. 

 

Figura 67 - Página de Perfil do Utilizador 



9 – Apêndice 

122 

 

  

 

  

9.6.3 Instâncias de uma Determinada Categoria 
 

No momento em que o utilizador clica numa das categorias expostas, é redirecionado 

para a página que está associada à Figura 68, consoante a categoria escolhida. É possível, 

através da dropdown, escolher o tipo de processo que posteriormente disponibiliza as instâncias 

na tabela exposta. Na listagem de instâncias, o utilizador pode selecionar uma e ver a sua 

informação mais detalhadamente. 

 

Figura 68 - Página de Visualização de Instâncias por Categoria 

9.6.4 Histórico de Notificações 
 

O histórico de notificações juntamente com o histórico de instâncias, partilham da mesma 

estrutura mas, para este caso, os parâmetros de pesquisa são diferentes, assim como o tipo de 

informação existente na tabela. A Figura 69 apresenta a visualização padrão da mesma. 

 

Figura 69 - Página do Histórico de Notificações 


