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Resumo 

A comunicação nas organizações é um desafio, especialmente no que diz respeito à colaboração entre os seus 

inúmeros membros, onde as informações relevantes devem fluir de forma eficiente. As Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) desempenham um papel fundamental neste contexto, fornecendo uma ampla 

gama de canais de comunicação. Alguns destes canais são acessíveis por qualquer cidadão que possua 

dispositivos eletrónicos, nomeadamente o telemóvel, que permite aceder ao email, ao Short Message Service 

(SMS), fazer chamadas de voz, etc.  

No entanto, quem envia ou recebe uma mensagem pode ter diferentes preferências de canais de comunicação, 

podendo priorizar um canal ou um determinado tópico de mensagem. Sistemas de comunicação capazes de 

atuar mediante uma gestão e análise desta informação são essenciais para melhorar a eficiência da comunicação.  

Esta dissertação propõe e descreve uma plataforma de comunicação integrada capaz de receber mensagens de 

diferentes aplicações de software e enviá-las através de diferentes canais aos seus destinatários de acordo com 

essas preferências. A adoção de novos canais é uma necessidade e um desafio às organizações, pelo que esta 

plataforma também fornece mecanismos para a sua fácil integração. Os contatos pessoais dos destinatários de 

mensagens podem ser geridos por estes e estão ocultos aos remetentes.  

Verificou-se que esta plataforma é concebível, mas requer a implementação de soluções complexas para garantir 

a entrega de mensagens. No contexto das organizações escolares, revela-se uma solução vantajosa, no qual se 

sugere a adoção de canais de mensagens instantâneas, pois são os mais utilizados e relevantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: 

entrega de mensagens, eficiência da comunicação, comunicação organizacional, canais de comunicação, 

plataforma de integração 

 

  



iii 
 

Abstract 

Communication in large organizations is a challenge, especially regarding collaboration between their members, 

where useful information must flow efficiently. Information and Communication Technologies (ICT) play a key 

role in this context by providing a wide range of communication channels. Some of these channels are accessible 

by any citizen who owns electronic devices, namely a mobile phone, which is the most used device in the world 

and a useful work tool. This device by itself allows people to access email, Short Message Service (SMS), make 

phone calls, etc. 

However, those who send or receive a message might have different preferences of communication channels. 

They may prioritize a communication channel or even a message topic. The existence of communication systems 

capable of managing these preferences and acting according to them are necessary to improve the efficiency of 

information transmission.  

This dissertation proposes and describes an integrated communications platform capable of receiving messages 

from different software applications and sending them through different communication channels to its 

recipients according to those preferences. Organizations might also have trouble integrating new channels into 

their information systems, that is why this platform provides mechanisms to ease that task. Recipients’ personal 

contacts are hidden from the messages’ senders and can be managed by them.  

It has been found that this platform is conceivable and it has been proved useful in the context of school 

organizations and the adoption of instant messaging channels is the most relevant. 
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1 Introdução 

Diversos são os canais de comunicação existentes, são eles uma simples chamada telefónica, email ou até o 

alarme que soa em caso de incêndio num edifício. O objetivo destes canais é sempre o mesmo: transmitir 

mensagens relevantes aos seus destinatários. No entanto, nenhum canal garante que a mensagem que está a 

transmitir será entregue e rececionada pelo seu destinatário no momento mais oportuno. Sendo assim, 

aumentar esta eficiência de entrega de mensagens passa por utilizar vários dos canais de comunicação 

disponíveis. Garanti-la é relevante para as várias organizações como escolas e empresas que precisam de 

informar os membros das suas comunidades com a maior brevidade possível acerca das últimas notícias, 

situações de emergência, eventos, para processos de recrutamento, etc. 

Uma comunicação eficaz entre colaboradores é benéfica à sua produtividade. Esta ajuda a mantê-los alinhados 

com os objetivos e causas da organização a que pertencem [1]. A eficácia da comunicação está dependente do 

tipo canal de comunicação e da capacidade de os interlocutores interpretarem corretamente as mensagens 

trocados por esse canal. Portanto, se aumentar a eficiência da comunicação passa por aumentar o número de 

canais disponíveis entre dois interlocutores, maiores as chances de estes encontrarem um canal que otimize a 

eficácia da comunicação entre eles. Com o passar do tempo, novos canais surgem e outros ficam obsoletos. Pelos 

motivos mencionados acima, as organizações devem acompanhar estas mudanças. No entanto, adotar novos 

canais de comunicação é um processo não necessariamente trivial. Adicionar um canal de comunicação exige 

modificações nos sistemas informáticos das organizações que, por sua vez, pode obrigar à suspensão temporária 

de certos serviços, o que prejudica diretamente toda a comunidade que depende e que pode precisar destes a 

qualquer instante.  

Nos últimos anos, houve um rápido e constante crescimento do número de canais, principalmente digitais. Prova 

disso são o lançamento do WhatsApp Business em 2018, a versão exclusiva para empresas da plataforma digital 

de mensagens instantâneas WhatsApp ou os 2 biliões de mensagens trocadas mensalmente entre empresas e 

os seus clientes na plataforma digital de mensagens instantâneas Facebook Messenger [2]. De mencionar 

também o plugin Customer Chat Plugin [3] que permite a integração do Facebook Messenger nos websites das 

empresas, dando assim flexibilidade aos colaboradores na escolha da plataforma através da qual pretendem 

interagir com clientes ou outros colegas, conforme a sua preferência e conveniência. 

Urge a criação de uma plataforma que agilize o processo de adoção de novos canais de comunicação. É nesse 

sentido que nasce a ideia de Sistema de Notificações, uma aplicação que trata da agregação de novos canais, 

gestão dos respetivos dados de contacto dos destinatários de mensagens, assim como disponibilização dos 

estados de entrega destas, que pode ser integrado num sistema informático de qualquer organização ou 

disponibilizado como uma solução SaaS na cloud. Esta aplicação dá preferência à exposição dos seus recursos de 

forma normalizada, e.g. arquitetura REST (Representational State Transfer), o que permite a interoperabilidade 

entre diferentes sistemas informáticos. 
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1.1 Comunicação no Dia-a-Dia 

Segundo Mehrabian [4], uma comunicação efetiva envolve três componentes: 55% de linguagem corporal, 38% 

de tons de voz e 7% de palavras. Quanto maior a proximidade que se tem com alguém, maior é o número destas 

componentes que se tem em atenção quando comunicamos com essa pessoa. Quanto maior a necessidade de 

fazer passar uma mensagem inequivocamente, maior também será esse número de componentes que se tem 

em conta. A comunicação “cara a cara” é o meio de comunicação mais antigo e envolve estas três componentes. 

As tecnologias trazem o benefício da comunicação à distância, mas, usualmente, em detrimento de algumas 

destas componentes. Ainda assim, possibilitam a entrega de mensagens a um número abrangente de 

destinatários, um cenário bastante comum no dia-a-dia. Como exemplo, tem-se o toque de sirene dos 

bombeiros, que consegue avisar um grande número de indivíduos das populações locais em caso de acidentes, 

incêndios e outras situações de emergência. O aviso pode não chegar a todos nem ser entendido com clareza, 

mas ainda assim é um meio eficiente para a entrega de mensagens. Há, portanto, vários fatores que nos levam 

a escolher um canal de comunicação perante outro quando queremos transmitir uma mensagem. 

A civilização humana move-se rapidamente na direção de uma cultura de dependência nas tecnologias [5]. 

Tecnologias como a rede global de computadores e os telemóveis estão diretamente ligados ao fenómeno da 

globalização, pois permitem duas ou mais pessoas em qualquer parte do mundo se comunicarem a qualquer 

instante. Esta rede global chamada Internet surgiu com inúmeras formas de comunicar, mais do que alguma vez 

na história antes do seu aparecimento.  A Internet pode ser vista como uma auto-estrada que conecta todas as 

casas, organizações e organizações [6] e é a via mais económica de comunicar entre pessoas de diferentes 

continentes [7]. Os meios de comunicação que esta oferece, como o correio eletrónico (email), a mensagens 

instantâneas e os telemóveis mudaram completamente a forma como interagimos com a família e amigos, e 

também está a mudar a interação no contexto de trabalho [8]. Em 2016, o número de utilizadores com Internet 

em casa foi de 3.4 biliões [9] (Figura 1). 

Na sociedade contemporânea, o dispositivo tecnológico mais utilizado como meio de comunicação é o 

telemóvel. Em 2016, 62.9% da população mundial já possuía um telemóvel e estima-se para o ano de 2019 que 

este valor cresça para os 67% [10]. Nos Estados Unidos da América, que é a maior potência mundial [11], 95% da 

população possui um telemóvel [12]. É um aparelho portátil que chega a ter uma performance equivalente aos 

computadores pessoais e, para além de possibilitar efetuar chamadas telefónicas e enviar mensagens por Short 

Message Service (SMS), também pode dar acesso à Internet, ao email, redes sociais, às aplicações de Instant 

Messaging (IM) que permitem trocar mensagens instantâneas com outros dispositivos (não necessariamente 

apenas telemóveis) pela Internet, e ainda pode trazer vários sensores embutidos como o Global Positioning 

System, vulgarmente conhecido como GPS, características estas que o tornam num dispositivo muito útil no dia-

dia. Mais influente que a televisão e a rádio, tornou-se numa verdadeira plataforma de persuasão no comércio, 

saúde, ativismo, etc. e mudou a forma como vivemos, trabalhamos e nos entretemos [13].   
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Figura 1 - Número de utilizadores com Internet em casa [9] 

 

1.2 Trabalho Proposto 

Este trabalho propõe uma solução de software para a agregação simplificada de canais de comunicação e envio 

de mensagens de remetentes para determinados destinatários através desses canais conforme determinadas 

permissões. Este sistema pode ser integrado nos sistemas informáticos das organizações que procuraram 

otimizar a eficiência da comunicação na sua comunidade. Sendo assim, o emprego desta solução permite que: 

• as organizações se foquem menos no processo de agregação de canais, minimizando possíveis tempos 

de indisponibilidade dos seus serviços informáticos e maximizando a rapidez de adoção de novos canais; 

• os membros das organizações identifiquem quais os canais de comunicação que lhes são mais 

convenientes para receber mensagens, otimizando a eficiência da comunicação; 

• não seja necessário aos remetentes conhecerem os contactos dos destinatários das suas mensagens. 

 

Este sistema exige, essencialmente, a aplicação de mecanismos para a simplificação da agregação de canais, 

gestão de permissões de remetentes para envio das suas mensagens para determinados canais e grupos de 

destinatários, gestão de contactos desses destinatários, adaptação do conteúdo das mensagens aos canais por 

onde são enviadas e armazenamento dos seus estados de entrega. Da análise destas funcionalidades, foram 

concebidos uma arquitetura de sistema, modelo de dados e identificadas as tecnologias necessárias à 

implementação destas funcionalidades no sistema. Desta forma, foi possível criar uma prova de conceito, através 

da qual se prova a ideia deste trabalho de forma objetiva. 
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1.3 Organização do Documento 

No capítulo 2 discute-se a relevância dos diferentes canais de comunicação nas organizações e sociedade, a 

relevância da sua interoperabilidade, soluções que fornecem esses canais e tecnologias necessárias à sua 

utilização. 

No capítulo 3 são detalhados os requisitos do sistema, nomeadamente os funcionais, não funcionais e de 

interface. 

No capítulo 4 são discutidos os aspetos envoltos na elaboração de uma prova de conceito, nomeadamente 

tecnologias utilizadas, modelo de dados e arquitetura do sistema. 

No capítulo 5 é apresentada uma demonstração da prova de conceito, os respetivos requisitos implementados 

e dados do seu desempenho, são discutidos os resultados obtidos, formas de aperfeiçoar o sistema e ainda 

comprovada a sua relevância no contexto organizacional. 

No capítulo 6 é elaborada uma síntese de todo o trabalho, apresentadas as principais conclusões e sugeridos 

desenvolvimentos futuros do trabalho realizado. 

  

 

 

 

  



5 
 

2 Trabalho Relacionado 

Neste capítulo faz-me uma análise aos diferentes canais de comunicação em termos da forma como funcionam, 

a sua relevância no contexto social e organizacional, a importância da sua interoperabilidade e integração, 

soluções existentes, restrições e tecnologias envolvidas na sua utilização. 

 

2.1 Comunicação nas Organizações 

A comunicação é uma das alavancas mais importantes de gestão que uma organização pode implementar para 

a formação de equipas e para atingir a melhor performance nas suas tarefas. A gestão lida com a planejamento, 

organização, coordenação de atividades e objetivos pré-estabelecidos, pelo que um gestor utilizará sempre os 

processos de comunicação para a coordenação das atividades de negócio, influenciar a tomada e implementação 

de decisões (o chamado decision-making) [14], a fim de realizar acordos de parceria e cooperação [15]. A 

Tecnologia da Informação (TI), que é o design e a implementação de redes de computadores para o 

processamento e transmissão de informação, ajuda as organizações neste sentido [16] [17] [18] [19].  Na 

verdade, a comunicação na sociedade contemporânea é fundamentalmente baseada em redes de Internet, a 

chamada Computer-mediated Communication (CMC), estimando-se que uma larga proporção de colaboradores 

usa computador e a maioria usa telemóvel nos seus empregos [20], pelo que nas organizações contemporâneas 

a comunicação sem TI é inimaginável. É um alvo de estudo de investigadores da comunicação organizacional, 

essencialmente em termos da sua eficácia [21]. Por exemplo, o artigo de Yazici - The role of communication in 

organizational change: an empirical investigation [22] defende que a eficácia da comunicação depende da 

complexidade da tarefa a executar e dos meios de comunicação que os colaboradores preferem utilizar. O uso 

de TI está também associado à rápida transmissão de enormes volumes de informação e comunicação a reduzido 

custo [23] e permite um diálogo imediato, personalizado e construtivo com os clientes (o chamado marketing de 

relacionamento), que melhora a relação empresa-cliente, garantindo uma melhor compreensão do que o cliente 

procura e a sua maior confiança, que consequentemente faz diminuir o risco de insucesso dos negócios [24] [25]. 

As pequenas, médias e grandes empresas estão constantemente a tentar incorporar nas suas operações as 

últimas tecnologias de informação, daí a criação departamentos de serviços de informática que são agora uma 

componente essencial destes organismos, que os torna mais conhecedores, eficientes e rentáveis [26]. Uma 

organização pode capacitar os seus colaboradores explorando as tecnologias baseadas na web que permitem 

fácil integração entre aplicativos, dispositivos e armazenamento de dados [18] . 

O espaço de trabalho moderno é inerentemente colaborativo e essa colaboração depende de uma comunicação 

eficaz entre os colegas de trabalho. Esta comunicação permite que os colaboradores promovam ideias, 

construam common ground e desenvolvam relações interpessoais complexas [27]. À medida que surgem novas 

tecnologias de comunicação, o seu uso vai-se tornando cada vez mais comum e aceite no local de trabalho [28]. 

Investigadores de ferramentas Computer-supported Cooperative Work (CSCW) corroboram que os meios de 

comunicação mais tradicionais como o email, FAX e o telefone são agora uma pequena parte do leque de canais 
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do qual as organizações tiram partido. As mensagens instantâneas [29] para comunicação back-channel 

(comunicação informal que se dá paralelamente num determinado canal que não é o canal oficial de uma 

empresa) [30], mundos virtuais (ambientes simulados por computador nos quais os indivíduos interagem entre 

si por meio de avatares que representam os seus eus digitais), redes sociais [31] como o Twitter [32], Wiki 

(website onde os utilizadores colaboram na criação de conteúdo), blogs  [33] são parte integrante dos locais de 

trabalho, e benéficos às organizações [34]. 

Outras ferramentas são os quadros interativos que facilitam a transmissão de opiniões e ainda possibilitam a 

realização de votações instantâneas para avaliar as opiniões dos participantes das reuniões de trabalho e os 

grupos de discussão online para identificação e resolução de conflitos [30] [35]. Estes meios de comunicação 

permitem a troca de informação a qualquer momento, em qualquer lugar e, por vezes, entre quaisquer 

plataformas.  

Na sociedade contemporânea é comum encontrar colaboradores a trabalhar a partir de casa. Uma empresa pode 

ter programadores de computadores a trabalhar na Índia, fábricas na Singapura e a sua administração na 

Califórnia. Além disso, o uso de tecnologia de comunicação permite às empresas reduzir o número de gestores 

e nivelar a estrutura organizacional [18]. Por exemplo, um gestor pode receber mensagens de email de vários 

colaboradores e resolver os problemas quando e onde quiser. 

De destacar que a tecnologia de informação é utilizada cada vez mais extensivamente nas organizações da área 

da saúde para reduzir falhas na troca de informações e na comunicação [36] [37] e também na área do ensino, 

especialmente no ensino à distância [38] [39]. 

 

Para perceber a diversidade de utilização de canais, a sua relevância e o grau de eficiência da comunicação no 

contexto escolar, foi realizado um inquérito aos alunos do Instituto Superior Técnico envolvendo 32 inquiridos 

(ANEXO A). Observou-se que: 

• as mensagens instantâneas e email são os canais mais utilizados; 

• os leitores de RSS e videoconferência são os canais menos utilizados; 

• as mensagens instantâneas e o email são os canais mais relevantes; 

• os leitores de RSS e as redes sociais são os canais menos relevantes; 

• as mensagens instantâneas e SMS apresentam o menor tempo de resposta;  

• o email e vídeo conferência apresentam o maior tempo de resposta; 

• cerca de 90.7% dos alunos afirma já ter perdido informações ou mensagens importantes provenientes 

da universidade, sendo que 59.4% diz perder mensagens “às vezes”. 

 

Podemos concluir que há diversidade na utilização dos canais, e que uma maior frequência de utilização e 

relevância de um canal não implica um menor tempo de resposta, como é o caso do email. Existe uma notável 

perda de mensagens importantes, o que significa que a eficiência da comunicação está longe de ser a ideal. 

Importa também destacar que as mensagens instantâneas são o canal mais utilizado, mais relevante e com 

menor tempo de resposta, pelo que, à data de realização deste trabalho, importa incluir plataformas de 

mensagens instantâneas na comunicação entre os membros das organizações.  
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2.2 A Interoperabilidade e Integração de Canais de Comunicação 

A interoperabilidade é a capacidade de dois sistemas diferentes comunicarem entre si sem recorrer a um 

“tradutor”, o chamado “middleware”. A integração acontece quando se recorre a um middleware para permitir 

a comunicação entre dois sistemas incapazes de comunicar diretamente entre si [40].  

Sendo o telemóvel o dispositivo mais utilizado para comunicação e dada a variedade de canais disponíveis como 

o email, mensagens instantâneas, redes sociais, etc. surgem propostas que tentam agregar o conteúdo 

proveniente de todos estas fontes de informação numa só aplicação, de forma a combater a possível sobrecarga 

de informação e a necessidade de instalar uma aplicação por cada canal existente. 

Sohn [41] sugere a criação de um sistema que funciona como uma caixa de entrada inteligente que organiza, 

filtra e extrai a informação de maior interesse ao utilizador dos diversos canais, permitindo agrupar essa 

informação em diversas categorias (e.g. família, trabalho, etc.) (Figura 2). Por exemplo, se algum colega de 

trabalho fizer uma publicação numa rede social ou num blog, o utilizador será notificado de tal acontecimento 

na categoria “trabalho”. 

 

 

Figura 2 - Modelo proposto por Sohn, et al que consiste na recepção e categorização do conteúdo proveniente dos diversos 
canais através de filtros (“Lenses”) [41] 

 

Já Bentley [42] propõe a criação de um serviço e aplicação mobile de gestão de contactos que combina a 

comunicação convencional dos smartphones (SMS e chamadas telefónicas) com a comunicação das redes sociais, 

comportando-se assim como um eixo central de comunicações (Figura 3).  Ou seja, mistura os contactos 

telefónicos com os contactos das diversas redes sociais numa só aplicação e notifica os utilizadores de novas 

atualizações das diversas redes. 
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Figura 3 - Arquitetura de middleware proposta por Bentley et al. para fornecer informações de contacto das diversas 
plataformas sociais [42] 

 

Battestini [43] identifica a existência de uma continuação da conversação com um mesmo contacto entre 

diferentes canais de comunicação, e.g. de mensagens SMS para mensagens instantâneas, o que mostra a 

necessidade de explorar a interoperabilidade entre os diferentes meios de comunicação. Sugere ainda que, à 

medida que os telemóveis se tornam cada vez mais capazes e com acesso a diferentes meios de comunicação 

por mensagem, os utilizadores podem querer uma forma fácil de gerir estes múltiplos canais. Como exemplo, 

tem-se a aplicação de mensagens instantâneas Facebook Messenger que, em 2016, passou também a suportar 

o serviço Short Message Service (SMS). Desta forma, os utilizadores têm a conveniência de conseguir centralizar 

nesta aplicação todas as mensagens destes dois canais [44]. 

Estas propostas corroboram a necessidade de convergência e interoperabilidade entre os diferentes canais de 

comunicação. 

 

No contexto organizacional, duas ferramentas comummente utilizadas são o Group Decision Support System 

(GDSS) e o Customer Relationship Management (CRM). Ambas são soluções que já integram alguns meios de 

comunicação inerentes ao seu funcionamento básico. Em 2019, são as soluções de Unified Communication (UC) 

que estão em destaque, muito devido à sua capacidade de integrar novos canais de comunicação, para além de 

todo um conjunto de aplicações para colaboração que oferecem. 

Estas ferramentas são discutidas de seguida. 

 

2.2.1 Group Decision Support System (GDSS) 

Os chamados Group Decision Support System (GDSS) (Figura 4), como o Lotus Notes, são ferramentas de software 

que trabalham em conjunto com diversas tecnologias multimédia e canais de comunicação para a interação entre 

colabodares e desempenham um papel importante no processo de decision making de equipas virtuais de uma 

organização, pois promovem a fácil compreensão entre os membros da equipa e o consenso de grupo, estando 

assim diretamente relacionados com o sucesso destas equipas [35] [45]. Várias empresas conhecidas como a 

Dell, HP e IBM usam estas ferramentas para coordenar equipas de especialistas espalhados pelos vários 

continentes [46]. 
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Figura 4 - Componentes de um Group Decision Support System (GDSS) [45] 

 

2.2.2 Customer Relationship Management (CRM) 

Já os Customer Relationship Management (CRM), por exemplo o Microsoft Dynamics, são outro tipo de 

programas de software que permitem às empresas reunir dados sobre as necessidades e comportamentos dos 

seus clientes, de forma a realizar as melhores estratégias de negócio com base nessas informações [47]. Esses 

dados proveem de diferentes canais de comunicação, como o telefone, email, mensagens instantâneas, etc. e 

agora também as redes sociais [48].  

 

2.2.3 Unified Communications (UC) 

Num contexto de colaboração é fundamental que sistemas diferentes sejam capazes de comunicar entre si. Caso 

contrário, geram-se atritos e leva a que ocorra o fenómeno de “shadow messaging” [49]. Este fenómeno ocorre 

quando um colaborador necessita de comunicar com outro de imediato através do meio de comunicação 

principal da empresa (e.g. email), mas não consegue, visto que o outro pode estar temporariamente numa 

situação que o impede de aceder a esse meio ou simplesmente é mais responsivo noutro meio de comunicação 

que não o principal, derivado das suas preferências pessoais. No final, o colaborador que quer transmitir a 

mensagem acaba por utilizar o meio de comunicação preferido do outro, pois sabe que terá uma maior chance 

de obter resposta imediata.  Este problema impede que as organizações de tirar total proveito das grandes 

plataformas de comunicação existentes e em 2019 é impensável para uma organização utilizar apenas uma 

plataforma de comunicação e colaboração [50]. Por isso, as empresas que desenvolvem estas ferramentas de 

colaboração estão a agir de forma a possibilitar a interoperabilidade e integração entre estas ferramentas e os 

diversos canais de comunicação, e.g. videoconferência, chamada de voz, mensagens instantâneas, live streams, 

etc., possibilitando assim uma maior eficiência da comunicação a um custo mais reduzido. A este novo tipo de 

ferramentas de comunicação dá-se o nome de Unified Communications (UC) [51]. Como exemplo, tem-se o 

Regroup Mass Notification, que tal como o Sistema de Notificações, otimiza a eficiência da comunicação 

enviando mensagens por diferentes canais especialmente para situações de emergência [52], o Microsoft Teams 

que agora é interoperável com o Skype for Business [53], com o Cisco Webex Teams e com uma aplicação 
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chamada MailClark [54] para a comunicação por múltiplos canais, o Cisco Webex Teams que agora é 

interoperável com o Office 365 da Microsoft e a aplicação Jabber [55], e o Slack que disponibiliza uma biblioteca 

com centenas de aplicações que se podem integrar nele, e.g. serviços de hospedagem de ficheiros na cloud, 

plataformas de hospedagem de código-fonte com controlo de versão, redes sociais, software Customer 

Relationship Management (CRM), etc., [56] e interoperabilidade com o Office 365 [57]. De destacar uma 

publicação feita em 2017 [58] por Jonathan Rosenberg, antigo Vice-Presidente e Diretor Técnico da Cisco na área 

da colaboração, na qual salienta a necessidade da interoperabilidade entre os produtos da Microsoft e da Cisco. 

Em 2018, a Google também apresentou a interoperabilidade entre ferramentas da sua G-Suite com as 

ferramentas da Microsoft [59], nomeadamente entre o Google Calendar e o Microsoft Exchange, a sua 

ferramenta de texto e o Microsoft Word, etc. Para além disso, a Google lançou add-ons que permitem a 

integração de ferramentas de colaboração como o Cisco Webex Teams, Arkadin, GotToMeeting, etc. [60]. Irwin 

Lazer, Vice-Presidente e Diretor de Serviços da empresa de consultoria Nemertes Research em 2019, aborda o 

problema da necessidade da Google melhorar as suas ferramentas de colaboração, em especial na sua integração 

com o serviço de email Gmail, dando como exemplo a possibilidade de iniciar um chat para troca de mensagens 

instantâneas a partir de numa conversa de emails (email thread) [61]. 

A empresa de pesquisa de marketing MarketsandMarkets prevê que o mercado global de Unified 

Communication as a Service (UCaaS) cresça de 17,35 biliões de dólares americanos em 2016 para 28,69 biliões 

até 2021, com uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) de 10,6% entre 2016-2021 [62]. O SendPulse 

é um exemplo de uma plataforma de marketing que permite a integração de múltiplos canais e o envio de 

mensagens de forma automatizada por estes [63]. 

 

É evidente a necessidade da interoperabilidade entre os canais de comunicação e de uma integração mais fácil 

de novos canais nas plataformas digitais que precisam de aumentar a sua eficiência de transmissão de 

mensagens para os seus utilizadores. 

 

2.3 Papel dos Meios de Comunicação nos Casos de Emergência Humanitária 

A tecnologia tem o potencial para desempenhar um papel fundamental no espaço humanitário - o espaço 

humanitário pode ser entendido como a capacidade de atuação dos agentes humanitários para minimizar o 

sofrimento das pessoas afetadas por catástrofes humanitárias [64] – e também no aviso prévio de risco de 

catástrofes naturais. De seguida são abordados casos de três países onde os meios de comunicação e a eficiência 

de comunicação são cruciais, essencialmente para salvar vidas. 

 

2.3.1 Sismos no Japão 

No Japão tem um risco elevado de sofrer desastres naturais como terramotos e tsunamis, assim como acidentes 

nucleares e ataques militares baseados em mísseis. Em 2007, a Agência de Gestão de Incêndio e Desastres 

(FDMA) do governo japonês lançou o J-Alert, um sistema baseado em satélite que permite que à FDMA e às 
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autoridades locais transmitirem mensagens de aviso diretamente para a comunicação social e para os cidadãos. 

Até Maio de 2013, 99.6% dos municípios do Japão receberam um recetor J-Alert [65].  O processo inicia-se com 

a transmissão de informação acerca de uma situação de emergência a partir da FDMA e outras agências 

japonesas (e.g. operadores de telecomunicações) para os recetores J-Alert através de satélite ou circuitos 

terrestes de reserva, que por sua vez retransmitem essa informação para altifalantes colocados em torres e 

edifícios, para a televisão e rádio, SMS, email, notificações push nos telemóveis usando aplicações móveis como 

a NHK World TV, etc. [66] (Figura 5). Há também smartphones vendidos no Japão que já vêm com uma aplicação 

capaz de receber alertas deste sistema  [67]. 

 

 

Figura 5 - Funcionamento do sistema J-Alert [66] 

 

Mais tarde, em Agosto de 2013, a Agência Meteorológica do Japão (JMA) lançou o Emergency Warning System, 

que avisa as pessoas sobre a probabilidade significativa de catástrofes associadas a fenómenos naturais de 

magnitude extraordinária, como o tsunami causado pelo Grande Terremoto do Leste do Japão em 2011, no qual 

18000 pessoas foram mortas ou desaparecidas, e a tempestade de 1959 na Baía de Ise causada pelo Tufão Vera 

onde morreram ou foram desaparecidas mais de 5000 pessoas [68]. A JMA recebe informação dos seus sensores 

espalhados pelo país (conta com mais de 4000 sensores de sismos), analisa-a e, em caso de emergência, cria um 

relatório com os dados acerca da situação e envia-o para a FDMA através de linhas dedicadas. Esta informação 

é crucial para acionar atempadamente as operações de resgate e socorro necessárias ao tipo de desastre [69]. 

 

2.3.2 Crise no Quénia de 2007–2008 

O aumento global do uso dos telemóveis e software de código aberto está a convergir para a produção de 

plataformas de “live maps” de crises humanitárias, como é o caso da plataforma Ushahidi [70] que foi criada para 

documentar a violação dos direitos humanos após as eleições presidenciais de 2007/2008 no Quénia que 

resultaram numa crise política, económica e humanitária. Esta plataforma fez uso dos telemóveis que 

disponibilizam meios de comunicação como o SMS e o email de forma a reunir os relatos dos cidadãos 

relativamente aos casos de violação de direitos humanos. Estes relatos foram mapeados na plataforma e 

acessíveis na web como um “live map” [71]. 
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2.3.3 Sismo do Haiti de 2010 

A plataforma Ushahidi, anteriormente mencionada, foi utilizada para criar um “live map” de pedidos de ajuda 

humanitária após o terramoto catastrófico que ocorreu no Haiti em 2010. Dias após a catástrofe, foi criada uma 

iniciativa denominada Mission 4636 que envolveu os responsáveis da plataforma Ushahidi, o departamento e 

serviço de emergência dos Estados Unidos da América, fundações, empresas de telecomunicações e entidades 

de ajuda humanitária. Esta iniciativa forneceu um serviço de tradução e processamento de informações online 

que ajudou a conectar o povo haitiano entre si e com os agentes de ajuda humanitária. Foi criado um número 

de telefone especial para o envio gratuito de mensagens SMS, através do qual foram recebidos os pedidos de 

ajuda que, de seguida, foram processados e apresentados no “live map”. Após o sismo, grande percentagem de 

torres de comunicação continou a funcionar, através das quais foi possível tirar partido do serviço SMS. Foi 

também utilizado rádio local para difundir este número de telefone especial [72]. 

 

2.4 Controlo de Comunicações 

Uma Access Control List (ACL) fornece um mapeamento entre entidades como o utilizador, grupo ou serviço e 

um conjunto de permissões de acesso a recursos disponibilizados por um sistema informático, nomeadamente 

ler, adicionar, modificar e eliminar dados, ou outras ações conforme a função do sistema (Figura 6). Estas 

permissões protegem os dados das organizações do acesso indevido por parte destas entidades, que podem 

causar danos irreversíveis nos seus sistemas informáticos e também desrespeitar leis de privacidade como o 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). 

 

 

Figura 6 - Painel de configuração de ACL do serviço IBM Cloud Identity [73] 

 

O RGPD entrou em vigor a 25 de Maio de 2018 e trata-se de um regulamento do Direito Europeu sobre a 

privacidade e proteção de dados pessoais, aplicável a todos os indivíduos na União Europeia e Espaço Económico 

Europeu. As organizações sujeitas a este regulamento devem adotar políticas de privacidade que o respeitem, 
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senão incorrem em coimas que vão dos 10 a 20 milhões de euros ou de 2 a 4% do volume de negócios anual a 

nível mundial, conforme o montante que for mais elevado [74]. O regulamento impõe a implementação da 

política opt-in nas organizações. O opt-in é um processo em que uma pessoa insere os seus contactos pessoais 

para um dado canal de comunicação, como o email e número de telefone, num formulário disponibilizado por 

uma organização, e que após a sua submissão, concede à organização o direito de a contactar através desse 

canal. 

Uma plataforma de comunicações como o Sistema de Notificações faz uso de contactos pessoais para entrega 

de mensagens pelos diferentes canais. Deve, por isso, respeitar as políticas existentes. 

 

2.5 Tipos de Canais 

Listam-se, de seguida, as tecnologias mais utilizadas em telecomunicação. 

 

2.5.1 Chamada Telefónica 

A chamada telefónica é a conexão através de uma rede telefónica, normalmente a Public Switched Telephone 

Network (PSTN), entre dois interlocutores que, utilizando dispositivos eletrónicos localizados em sítios 

diferentes, mas ambos ligados a esta rede, transmitem as suas vozes de um para o outro. Cada utilizador dessa 

rede tem um identificador único, o número de telefone. O processo é simples: um dos interlocutores marca o 

número do outro no seu telefone ou telemóvel, e seguidamente este número é enviado para uma central 

telefónica que se encarrega de efetuar a conexão com o outro interlocutor, se este atender a chamada. 

 

Este é um dos meios de comunicação mais enraizados na sociedade moderna. É um canal que dá aos 

interlocutores a possibilidade de se ouvirem mutuamente, estabelecendo assim um contacto mais humano, 

como também a chance de obter uma resposta imediata da outra parte, ao contrário do que acontece  nos outros 

canais, e.g. mensagens instantâneas e email. Efetuar uma chamada telefónica tem um impacto mais significativo 

nas pessoas do que uma simples troca mensagens de texto pela Internet, especialmente na comunicação de 

assuntos sensíveis como dar condolências [75].  

Nas empresas, é considerada uma das formas de comunicação mais eficaz para realização de negócios e 

resolução de problemas complexos com os clientes. Empresas concorrentes que oferecem determinados 

conjuntos de serviços, devem ter especial atenção no atendimento ao cliente, pois 66% dos clientes costumam 

mudar para a concorrência em caso de mau atendimento telefónico [76]. A funcionalidade chamada “Click-to-

Call”, que consiste em clicar num elemento (e.g. um simples botão, imagem, hiperligação, etc.) (Figura 7) de um 

website ou aplicação móvel de forma a efetuar um pedido de chamada telefónica de imediato, permite aumentar 

a taxa de conversão (métrica na análise de estratégias de marketing e publicidade online) desse website ou 

aplicação em 200% [77]. 70% dos utilizadores de smartphones utilizam esta funcionalidade de forma a contactar 

uma empresa. Ainda assim, independentemente da sua presença, 94% dos utilizadores contactam as empresas 
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para solicitar informações, efetuar marcações, compras, etc., o que mostra que as chamadas ainda têm um 

importante papel a desempenhar [78]. 

 

 

Figura 7 - Imagem ilustrativa de um botão Click-to-Call [78]  

 

São as operadoras de telecomunicações que oferecem serviços de chamadas telefónicas aos utilizadores de 

telefone fixo ou telemóvel, que comunicam entre si através das redes de telecomunicações. No Reino Unido, em 

2018, cerca de 50% dos seus utilizadores fizeram mais que uma chamada telefónica por dia [79]. No entanto, é 

importante destacar o crescimento das chamadas de voz pela Internet, análogas às chamadas telefónicas, feitas 

por 49% dos 3.9 biliões internautas em 2019 [80] [81]. Em Janeiro de 2019, só a aplicação de mensagens 

instantâneas WhatsApp contou com 100 milhões de chamadas de voz por dia [82].  

 

2.5.2 Videoconferência 

A videoconferência é um meio de comunicação que permite o contacto visual e sonoro entre pessoas que estão 

em sítios diferentes. Duas das tecnologias mais utilizadas para videoconferência são o VoIP e o WebRTC. 

Voice over Internet Protocol (VoIP) permite a transmissão de voz e conteúdo multimédia em tempo real entre 

dispositivos ligados através de uma rede IP como a Internet. Usa o protocolo de sinal Simple Initiation Protocol 

(SIP) para estabelecer, manter e terminar as chamadas e o protocolo Real-time Transport Protocol (RTP) para 

efetuar a entrega de dados de áudio e vídeo. Um servidor VoIP comporta-se como uma central telefónica e é a 

esta entidade que os clientes VoIP se conectam. Cada utilizador de um cliente tem uma conta que está registada 

no servidor com um identificador único, normalmente um número. Há servidores ligados à rede Public Switched 

Telephone Network (PSTN), o que permite, por exemplo, efetuar chamadas de voz de um computador para um 

telefone dessa rede. 

Já o Web Real-Time Communication (WebRTC) é um projeto de código aberto que define padrões de 

comunicação para permitir a transmissão direta (peer-to-peer) de voz, texto e vídeo em tempo real entre 

browsers e aplicações móveis. A encriptação dos dados transmitidos entre as duas partes é obrigatória, pelo que 

faz uso de protocolos como o Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) e Datagram Transport Layer Security 

(DTLS). Por questões de flexibilidade, o WebRTC não define um protocolo de sinalização obrigatório para o 
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controlo das comunicações, podendo os programadores do sistema implementar um protocolo da sua 

preferência, nomeadamente um servidor Web com API Javascript (Figura 8) [83].  

 

Figura 8 - Topologia de uma chamada de vídeo usando WebRTC [83] 

 

A videoconferência está a tornar-se popular no trabalho, com 23% dos colaboradores de empresas americanas 

a usá-la como meio de comunicação [84]. Com a globalização das empresas, há a necessidade da adoção de 

técnicas de colaboração eficazes para comunicação em tempo real por vídeo que permitam a realização de live 

streams e de reuniões online entre as equipas de colaboradores espalhadas pelos vários continentes [85], 

evitando assim os grandes custos e tempo de deslocação [86].  A evolução dos smartphones e das redes móveis 

facilitam e promovem este meio de comunicação [87], visto que a videoconferência é uma tecnologia exigente, 

necessitando de equipamentos com boa performance, rapidez de transmissão de dados e sensores de imagem 

de alta resolução de forma a proporcionar uma melhor experiência de utilização, sem quebras e a melhor fluidez 

possível na transmissão, condições especialmente importantes no contexto organizacional.  

Em 2015, o mercado global de videoconferência corporativa valia 3.85 biliões e prevê-se atingir os 7.94 biliões 

em 2023, especialmente devido à adoção desta tecnologia por empresas do sector da saúde e educação [88]. 

  

O Skype for Business é uma das soluções de colaboração por videoconferência mais utilizadas pelas organizações. 

Em 2016, cerca de 36% das organizações usavam esta ferramenta. Em 2018, este valor cresceu para 44% [89]. 

Em Março de 2019, o Skype contou com 3 biliões de minutos em chamadas (voz e vídeo) por dia [90]. Este serviço 

permite também a troca de mensagens instantâneas, troca de ficheiros, votações entre os participantes da 

videoconferência [91], integração de bots para interação com clientes através de voz, vídeo e chat para 

entretenimento, suporte e comércio online. Apresenta ainda uma funcionalidade chamada Skype Interviews, 

dedicada ao recrutamento, que sugere o interesse nas empresas em utilizar a videoconferência para entrevistas 

de emprego [90]. 

O WhatsApp e Facebook Messenger, apesar de serem plataformas dedicadas às mensagens instantâneas, têm 

estimulado o uso de videoconferência. Em 2017, o número de videoconferências no Facebook Messenger foi 17 

biliões, o dobro do ano anterior [92]. Já o WhatsApp contou com 2 biliões de minutos de chamadas (100 milhões 

de chamadas de voz e 55 milhões de chamadas de vídeo) por dia em Janeiro de 2019 [82]. 
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2.5.3 SMS 

O serviço Short Message Service (SMS) é parte integrante da rede Global System for Mobile Communications  

(GSM), sendo um mecanismo de comunicação amplamente utilizado pelos utilizadores de telemóveis para o 

envio de mensagens curtas de texto. Uma mensagem contém os números de telefone do remetente e o do 

destinatário, suportando uma carga máxima útil de 140 octetos [93], pelo que o limite máximo de caracteres de 

uma mensagem varia consoante a codificação utilizada. As mensagens SMS são tratadas, armazenadas e 

enviadas para os destinatários por meio de um Short Message Service Center (SMSC) gerido pelos operadores 

móveis. 

 

As mensagens de texto SMS tornaram-se numa forma popular de comunicação em consequência do aumento 

do uso dos telemóveis [10] [94], menor custo comparativamente com as chamadas telefónicas, facilidade de uso, 

etc. O número de mensagens enviadas por mês crescido de 12 milhões para 135 biliões entre 2000 e 2010 [43]. 

Mais comumente trocadas entre estudantes com um amplo número de contactos por extensos períodos de 

tempo essencialmente para efetuar planos, servem também como forma de alternar entre os diferentes meios 

de comunicação. Tudo indica que este meio de comunicação continuará a ser utilizado, pois os hábitos dos 

estudantes transferem-se para a sua vida adulta, i.e. para o seu local de trabalho [43].  

O SMS é um serviço amplamente empregado na interação online, nomeadamente para autenticação em 2 passos 

em que é enviado um código por SMS para o número de telemóvel aquando da tentativa de autenticação num 

determinado website como o email, e.g. Gmail [95], garantindo assim uma maior segurança no acesso à conta 

pessoal; para aumento de segurança nas transações efetuadas via homebanking, e.g. SMS Token do Serviço 

CaixaDirecta do banco português Caixa Geral de Depósitos [96], para envio de atualizações das redes sociais, 

notícias, entre outros. Para além disso, ainda é um meio empregado pelas empresas para marketing [94] [97], 

serviços de valor acrescentado que fazem parte de vários modelos de negócio [98], notificar colaboradores de 

paragens de serviço, notificar médicos em caso de emergência, entre outros [99]. 

 

São essencialmente as operadoras de telecomunicações que oferecem o serviço SMS através de tarifários móveis 

que são usufruídos a partir dos telemóveis usando um cartão SIM (Subscriber Identity Module) que os permite 

ligar à rede móvel. No entanto, é possível enviar mensagens SMS a partir da Internet, usando plataformas online 

como o Twilio [100] ou aplicações como o Skype [101]. 

 

2.5.4 Email 

O mail eletrónico (email) é um método de trocar mensagens de texto curtas, longas e de multimédia em redes 

de computadores, normalmente pela Internet. Cada utilizador de um cliente de email tem um endereço único 

que lhe permite receber e enviar mensagens como se de uma morada se tratasse. Os servidores de email 

recebem, encaminham, entregam e armazenam as mensagens para os seus clientes. O remetente e o 

destinatário não precisam de estar simultaneamente ligados à rede para este método funcionar. 
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O email é ainda o meio de comunicação universalmente mais utilizado, apesar do crescimento dos outros meios 

como as mensagens instantâneas e as redes sociais [102]. O email é parte integral de toda a experiência de 

utilização da Internet, dado que é preciso um endereço email para o utilizador se registar nos diversos serviços 

online, e.g. redes sociais, plataformas de mensagens instantâneas, serviços de streaming online, etc. [103]. 

Em 2018, cerca de 281 biliões de mensagens de email foram trocadas por dia entre os 3.8 biliões de utilizadores 

deste serviço (utilizadores comuns e utilizadores das organizações). Prevê-se uma taxa de crescimento média 

deste indicador na ordem dos 4.35% ao ano até 2022 e um aumento do número de utilizadores na ordem dos 

3% ao ano até 2022. Para além disso, em 2018 verificou-se uma média de 1.75 contas de email por utilizador, e 

em 2022 este valor deverá aumentar para 1.86, o que significa que os utilizadores têm mais que uma conta de 

email [103]. 

É utilizado pela quase totalidade das empresas como meio de comunicação central [89]. E é de notar que o 

serviço de email é um meio de fácil transmissão de malware [104], pelo que a proteção contra este problema 

continua a ser uma preocupação para as organizações, que devem, por isso, investir em programas informáticos 

de anti-malware, de forma a protegerem os dados e serviços da sua rede interna [103]. 

 

Em Março de 2019, os dois clientes de email mais utilizados foram o Apple Mail e o Gmail com 28% e 26% de 

quota de mercado, respetivamente, sendo que o terceiro lugar pertenceu ao Microsoft Outlook, com 9% [105]. 

No final de 2018, o serviço Gmail atingiu os 1.5 biliões de utilizadores [106], já o Microsoft Outlook apresentava 

400 milhões de utilizadores no início do mesmo ano [107], o que revela um claro domínio dos serviços Apple 

Mail e Gmail e, consequentemente, uma maior necessidade, no âmbito empresarial,  de se adaptar o conteúdo 

das mensagens enviadas aos colaboradores e clientes a estes dois serviços, especialmente para efeitos de 

marketing. De notar que, com o crescimento do uso do telemóvel, o correio eletrónico passou a ser 

maioritariamente acedido através da versão móvel destes clientes. No primeiro semestre de 2018, cerca de 46% 

dos utilizadores usaram o telemóvel para consultar o email, 35% através do browser e 18% pelo computador 

[108], o que justifica também a necessidade de adaptar o conteúdo das mensagens à plataforma mobile. Há 

estudos que mostram que a maioria dos utilizadores apagam as mensagens de email que não conseguem 

visualizar corretamente [109]. 

 

2.5.5 Mensagens Instantâneas 

O serviço de mensagens instantâneas (IM) permite a troca em tempo real de mensagens de texto curto e longo 

entre os utilizadores de dispositivos ligados a uma rede IP. No entanto, por vezes, permitem efetuar chamadas 

e enviar ficheiros multimédia ou mesmo enviar mensagens para um destinatário sem este estar ligado à rede. 

Os sistemas que oferecem este tipo de serviço seguem uma topologia P2P (peer-to-peer) ou cliente-servidor. É 

uma tecnologia que, por norma, permite definir o estado online do utilizador, i.e. se este está disponível, 

ocupado ou ausente, informando esse estado aos outros utilizadores. Um utilizador é usualmente identificado 

com base no seu número de telefone, nome de utilizador, endereço de email ou simplesmente no endereço IP e 

porto TCP/UDP utilizados pela ligação do cliente à rede.  
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O uso de IM melhora a perceção de interatividade de comunicação e controlo em ambiente de trabalho, 

promovendo o debate de ideias, questões emergentes e o entendimento mútuo entre os colegas de trabalho 

[110]. Pode influenciar negativamente a produtividade no trabalho por originar distrações e interrupções, mas 

estes efeitos negativos podem ser negligenciados dado que esta tecnologia melhora significativamente a 

qualidade de comunicação e confiança mútua entre os colaboradores, o que resulta em melhores resultados de 

grupo e melhor performance [111]. O IM ajuda a resolver questões e problemas à medida que estes surgem, 

sendo uma ótima ferramenta de feedback para os gestores. É aconselhado também como meio de comunicação 

preferencial para reuniões de trabalho, pois minimiza a probabilidade de desvio do tópico principal devido à 

relação esforço em escrever vs. falar [112]. Nas empresas de tecnologia industrial, 71% dos colaboradores estão 

dependentes deste serviço. Já nas empresas internacionais, é utilizada em cerca de 62% [84]. 

De destacar a influência do uso de IM no marketing (Figura 9), especialmente no marketing de boca-a-boca 

eletrónico, que se iniciou com os serviços de email. Há uma tendência dos utilizadores em reencaminhar 

mensagens cujo o conteúdo é útil ou de entretenimento, o que torna o IM num ótimo meio para estratégias de 

marketing viral [5]. Essencialmente, cada utilizador torna-se num anunciante de confiança perante a partilha 

destas mensagens com os seus contactos mais próximos. O número de contactos mais próximos ronda entre as 

8 e 12 pessoas, normalmente família e amigos [113]. 

 

 

Figura 9 – Vantagens para as empresas do uso de plataformas IM como canal de comunicação com os clientes [114] 

 

O aparecimento do smartphone (um telemóvel que permite instalar aplicações tal como um computador) causou 

a explosão das aplicações móveis (mobile apps), nomeadamente as aplicações de mensagens instantâneas que 

se tornaram uma alternativa mais barata ao serviço SMS.  

Presentemente, o WhatsApp e o Facebook Messenger são as plataformas de mensagens instantâneas mais 

utilizadas. Em Janeiro de 2019, o WhatsApp foi a mais utilizada tendo registado cerca de 1.5 biliões de utilizadores 

nesse mês e mais de 65 biliões de mensagens trocadas diariamente, seguida do Facebook Messenger com 1.3 

biliões  [115] [82]. É importante salientar o lançamento da WhatsApp Business em Janeiro de 2018 para a 

plataforma móvel Android, que em Abril de 2018 já contava com 3 milhões de utilizadores ativos  [116], uma 

aplicação para empresas que facilita o contacto com os clientes, pois inclui ferramentas para responder, 

organizar e enviar mensagens para estes, podendo ser utilizada para marketing [117], comércio eletrónico 

conversacional, serviço de apoio a cliente, notificações, entre outros [118]. O Facebook Messenger também 

oferece estes serviços, sendo de destacar a entrega de conteúdo personalizado disponibilizado através da 



19 
 

interação com um bot (um programa de computador com ou sem inteligência artificial capaz de dialogar com 

um ser humano) (Figura 10). Todas as possibilidades que estas ferramentas oferecem desempenham um papel 

fundamental em qualquer negócio na sociedade contemporânea [119]. Em Setembro de 2018, 10 biliões de 

mensagens foram trocadas entre pessoas e negócios no Facebook Messenger [120]. 

 

 

Figura 10 - Exemplo de conversa com o bot da empresa Whole Foods Market que ajuda o cliente a encontrar artigos do seu 
interesse [121] 

 

2.5.6 Redes Sociais 

A rede social é uma aplicação web onde as pessoas e organizações se relacionam através da troca de mensagens, 

partilha e discussão de qualquer conteúdo, e.g. notícias, eventos, User-Generated Content (UGC) como 

fotografias tiradas numa viagem, etc. Essencialmente, cada pessoa tem um perfil com limitações de 

acessibilidade e um conjunto de ligações com perfis de outras pessoas ou organizações com quem pretende 

partilhar conteúdos ou simplesmente receber conteúdo partilhado. Por norma, as redes sociais são acedidas pelo 

browser, mas também é comum a sua disponibilização através de aplicações para dispositivos móveis como os 

smartphones. Para fazer parte de uma rede social, o utilizador necessita de criar um perfil com base em algum 

dos seus contactos pessoais, nomeadamente o endereço de email e o número de telefone.  

 

Em 2017, 2.46 biliões foi o número de utilizadores das redes socias. A tendência deste valor é continuar a crescer, 

prevendo-se que chegue aos 3.02 biliões em 2021, especialmente devido ao aumento do uso dos dispositivos 

móveis como o smartphone [122], através dos quais estas redes proporcionam ferramentas úteis ao dia-a-dia 

como a simples pesquisa do restaurante mais próximo com respetivo feedback dos outros utilizadores. Com as 

suas características inerentes, serviços que oferecem e esta enorme base de utilizadores, é fácil de perceber a 

magnitude do seu impacto social. Nos últimos anos, tem sido enorme a discussão acerca dos efeitos positivos e 

negativos do uso das redes sociais na sociedade e organizações [123]. Por um lado, possibilita a partilha de 

informações, conhecimentos e interesses, o que fortalece a sociedade civil. Por outro, cria riscos como o 

problema da exposição de dados pessoais ou, mais a nível global, pode até mesmo ser prejudicial à democracia 

[124] [125]. 
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Sendo plataformas com um enorme número de utilizadores, tornam-se num meio atrativo às empresas, que 

procuram criar novos negócios, e.g. a criação de jogos sociais como o FarmVille [126], ou melhorar os negócios 

existentes, através de marketing mais personalizado derivado de um contacto mais próximo com os clientes 

[119]. 

 

Dos vários tipos de redes sociais existentes, destacam-se o Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e a rede social 

de profissionais LinkedIn. Todas estas redes estão acessíveis através dos diversos dispositivos com acesso à 

Internet, nomeadamente o PC e o smartphone. 

O Facebook é a rede social mais utilizada no mundo com 2.271 biliões de utilizadores em Janeiro de 2019 [127]. 

Destes, 1.6 biliões estão conectados a pequenos negócios na rede [128]. Após contactar uma marca através do 

Facebook, 66% das pessoas sentem mais confiança na marca e 55% sente-se mais pessoalmente ligada à marca 

[120]. Todos estes números provam a grande importância desta rede social na sociedade.  

Em segundo lugar, está a rede social de compartilhamento de vídeos Youtube, com 1.9 biliões em Janeiro de 

2019 [127]. Nesta rede, destaca-se o crescimento do marketing de influências, que usa a credibilidade dos 

chamados “influenciadores digitais” (utilizadores da rede com seguidores) para promover negócios. Estes 

influenciadores passaram também a definir tendências e opiniões das massas [129]. 

 

2.5.7 RSS Feed 

Rich Site Syndication (RSS) é uma tecnologia em que um utilizador subscreve fontes de informação, as chamadas 

feeds, normalmente os websites, de forma a obter descrições breves acerca de atualizações dessas fontes. Ou 

seja, permite o utilizador manter-se informado sobre novos conteúdos lançados nos websites aos quais está 

subscrito sem precisar de consultá-los, o que reflete numa melhor poupança de tempo. Essencialmente, o RSS 

Feed descreve resumidamente o conteúdo num ficheiro Extensible Markup Language (XML) que é acedido 

através de uma ferramenta que subscreve RSS Feeds denominada RSS Reader ou RSS Aggregator (Figura 11). 
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Figura 11 - Como funciona o RSS Feed [130] 

 

Os blogs e websites de notícias usam RSS, assim como as empresas para notificar clientes de novos produtos ou 

eventos futuros.  Como exemplo, tem-se a rede social Facebook [131] e a empresa de notícias CNN [132], que 

tiram partido desta tecnologia internamente [133] e para difundir novos artigos e notícias. No entanto, grandes 

empresas deixaram de investir nesta tecnologia, nomeadamente a Google, que em 2005 criou o seu RSS 

Aggregator denominado Google Reader, mas encerrou-o em 2013 devido a um declínio na sua utilização [134].  

Em Abril de 2019, cerca de 27 milhões de websites em todo o mundo tiraram partido desta tecnologia, dos quais 

22101 são portugueses [135]. 

 

Com 14 milhões de utilizadores, o Feedly é o RSS Aggregator mais utilizado no mercado. Com maior foco para os 

utilizadores profissionais, o Feedly espera que a implementação de Inteligência Artificial (AI) possa conectar 

melhor os seus utilizadores com os especialistas de nicho, podendo ser visto como uma ferramenta inteligente 

ou assistente de pesquisa, segundo o seu CEO Edwin Khodabakchian [136]. 

  

2.5.8 Notificações Push 

A notificação push é a entrega de informações de um servidor informático (e.g. website, aplicação móvel) a um 

cliente (e.g. browser, smartphone), sem uma solicitação específica por parte do último. O utilizador do cliente só 

recebe notificações push de um servidor ao qual deu previamente autorização para tal. O protocolo de 

comunicação é acordado entre o servidor e o cliente, sendo geralmente o TCP, HTTP ou o Extensible Messaging 

and Presence Protocol (XMPP). Devido a políticas de segurança, a comunicação de servidor para cliente pode ser 

proibida, pelo que, nesse caso, as notificações push são emuladas através de polling, isto é, é o cliente a iniciar a 

requisição de informações. 

No browser, o utilizador pode receber notificações push sem estar a visitar os websites que lhas enviam. No 

smartphone, esta tecnologia também tem a vantagem de funcionar estando este bloqueado e dá ao utilizador a 
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possibilidade de definir o comportamento do dispositivo aquando da receção de uma notificação, como vibrar, 

ligar o ecrã, realizar um sinal sonoro, etc.  

 

Esta tecnologia é utilizada para enviar alertas de novas mensagens num chat, atualizações em redes sociais e 

blogs, publicidade a artigos e serviços, notícias, progresso de um download, lembrete de eventos, estado do 

tempo numa localização, etc. [137]. Em marketing, a utilização de notificações push personalizadas reflete-se 

numa maior taxa de adesão a campanhas [138]. 

 

Os browsers mais utilizados como o Chrome, Safari e Firefox [139] são clientes nativos desta tecnologia, que 

executam scripts disponibilizados pelos servidores. Na integração de notificações push no smartphone, 

destacam-se o Firebase Cloud Messaging e o Apple Push Notification service [140]. 

 

2.5.9 Avisos Físicos 

O corpo humano é composto de cinco sentidos: a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Entende-se aqui 

por aviso físico qualquer aviso capaz de ser identificado por algum destes sentidos e que é emitido por um 

equipamento eletrónico a informar de uma determinada situação. Estes avisos estão presentes em todo o lado: 

a luz do botão de standby de uma televisão, a luz a piscar a indicar a falta de bateria de um computador portátil, 

a vibração de um telemóvel a indicar que chegou uma mensagem, despertadores que lançam cheiros para 

acordar (e.g. Sensorwake), painéis nas estradas a avisar do piso escorregadio, som de uma sirene de um sistema 

de alarme em caso de intrusões (e.g. Securitas Direct), a sirene que toca em caso de incêndio, da campainha 

quando alguém pretende entrar em casa,  do cronómetro digital a indicar que o tempo se esgotou, o alarme que 

soa aquando de um pedido de ajuda de um paciente de um hospital, a lâmpada que acende quando um carro 

faz marcha-atrás, as luzes a piscar de uma ambulância em marcha de emergência, a vibração de sistemas de 

alarme para pessoas surdas (e.g. Deaf Alerter), etc. A utilização destes avisos para efeitos de segurança é 

evidente. A interoperabilidade entre alguns destes sistemas e os canais de comunicação descritos anteriormente 

pode-se relevar conveniente. Por exemplo, avistar um incêndio num edifício e poder solicitar pelo telemóvel o 

acionamento dos alarmes enviando uma mensagem instantânea para um contacto destinado ao efeito. 

 

2.6 Comunicação no Instituto Superior Técnico 

O Instituto Superior Técnico (IST) marca presença nos media, através da divulgação das atividades mais 

relevantes desenvolvidas pela Escola, com ênfase no ensino, investigação, empreendedorismo e 

internacionalização, com o objetivo de projetar a sua imagem junto da sociedade em geral. Privilegia a 

publicidade na Internet enquanto meio de divulgação da sua oferta formativa, pois é onde os alunos e candidatos 

procuram a informação mais útil na projeção das suas vidas profissionais. Tem uma newsletter, website e faz uso 

de redes sociais como o Facebook e Twitter, onde divulga as suas atividades de forma regular. Tem uma revista 
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bimestral chamada Valores Próprios, feita a pensar na sua comunidade alumni e com o objetivo de fortalecer a 

sua ligação com a sociedade civil, disponível online e em papel nos seus três campi [141].  

O IST é constituído por [142]: 

• Órgãos, como o Conselho da Escola, Assembleia de Escola, Conselho Consultivo, Presidente do IST e 

Conselho de Gestão; 

• Unidades de Ensino e Investigação, como o Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de 

Computadores (DEEC) e respetivas Comissões Coordenadoras e Delegados dos Alunos, Instituto de 

Sistema e Robótica (ISR), Instituto de Telecomunicações (IT); 

• Unidades Especializadas, como IST Press, Laboratório de Inovação do IST (ISTARTLAB) e Núcleo de 

Oficinas do IST (NOF); 

• Serviços de Natureza Administrativa e de Apoio Técnico, como o Núcleo de Contabilidade, Direção 

Académica, Área de Graduação, Núcleo de Mobilidade e Cooperação Internacional, Direção de Serviços 

de Informática. 

A comunicação com e entre estes órgãos, unidades e serviços é essencialmente feita através de email e chamadas 

de voz, para além da forma presencial.  

O IST disponibiliza serviço de email para toda a comunidade, que pode ser acedido por clientes de email ou 

webmail. É possível a obtenção de mailing lists para que múltiplos utilizadores possam comunicar com diferentes 

fontes via email, através dos seguintes serviços: 

• lista de divulgação de correio eletrónico, cujas mensagens são difundidas para um conjunto de 

subscritores; 

• listas de discussão de correio eletrónico, cujas mensagens são difundidas e transmitidas pelos seus 

subscritores para debater assuntos; 

• Forwarders de correio eletrónico, que funcionam como encaminhadores dos endereços com um nome 

diferente (alias) para o endereço original. 

Para poder utilizar estes serviços é necessário ter privilégios de administração num determinado grupo ou 

efetuar um pedido aos Serviços de Informática (SI) [143]. Por exemplo, um coordenador de um curso tem acesso 

a listas de divulgação cujos subscritores são alunos e docentes desse curso. Já o presidente do IST tem acesso a 

listas que lhe permite enviar emails para todos os membros da comunidade, e um professor de uma cadeira tem 

acesso a uma lista que lhe permite enviar emails aos seus alunos. 

Os Serviços de Informática também fornecem à comunidade desta instituição um serviço telefónico fixo baseado  

na interconexão entre um sistema de linhas telefónicas analógicas e um sistema baseado na tecnologia Voice 

over Internet Protoco  (VoIP), ligado à Public Switched Telephone Network (PSTN) [144]. Portanto, é possível 

estabelecer chamadas de voz entre telefone fixo e um cliente VoIP no PC ou no smartphone, uma conveniência 

derivada desta interoperabilidade entre sistemas. 

Para além do email e chamadas de voz, o IST faz uso do serviço de videoconferência da plataforma Colibri, 

disponibilizado pela Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN) [145], e da ferramenta Matrox 

Monarch HD em conjunto com um serviço de streaming da FCCN para transmissão e gravação de eventos ao vivo 

[146] 
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O IST faz uso da plataforma digital FenixEdu, um sistema académico que permite gerir toda a informação das 

atividades académicas, como cursos, unidades curriculares, aulas, sumários, espaços e pautas, e dezenas de 

ferramentas úteis à comunidade como o repositório de documentos [147]. É nesta plataforma que os professores 

usualmente divulgam e afixam informações úteis para os alunos das cadeiras que lecionam. Outra vantagem do 

FenixEdu é a possibilidade de integração de módulos aplicacionais. O Sistema de Notificações é um módulo 

construído com base na API desta plataforma e dá-lhe a capacidade da fácil integração de novos canais de 

comunicação. 

 

2.7 Tecnologias 

Nesta secção são descritas as diferentes tecnologias relevantes para o acesso e interação com os diversos canais 

apresentados no capítulo 2.5 - “Tipos de Canais”. 

 

2.7.1 Protocolos de Comunicação 

Aqui são abordados alguns dos principais protocolos de comunicação utilizados neste tipo de sistema. 

 

2.7.1.1 HTTP 

O protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pertence à camada de aplicação do modelo OSI utilizado para a 

transferência de dados como hipermédia (imagens, sons e textos) numa rede de computadores, habitualmente 

a Internet. Esta transferência é feita recorrendo aos protocolos TCP e IP, o que significa que faz uso do modelo 

de comunicação cliente-servidor. É um protocolo “stateless”, pois assim que uma transação finda, termina a 

ligação entre cliente e servidor, não sendo necessário guardar qualquer informação de sessão entre os diferentes 

pedidos ao servidor. Normalmente, este protocolo é utilizado na transferência de páginas Web.  Estes websites, 

acedidos pelo utilizador através de um browser, fazem uso da linguagem de marcação HTML, que lhes permitem 

enriquecer a forma como apresentam o texto e outros dados ao utilizador. 

 

2.7.1.2 SMTP, POP3, IMAP 

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) é o protocolo TCP/IP padrão para o envio de emails de clientes para 

servidores ou de servidores para servidores de email. Post Office Protocol (POP3) e Internet Message Access 

Protocol (IMAP) são protocolos TCP/IP utilizados pelos clientes para aceder aos emails armazenados nos 

servidores. Qualquer linguagem de programação com suporte para sockets TCP/IP pode utilizar estes protocolos.  

 

2.7.2 Webservices 

Um webservice é um conjunto de métodos/recursos disponibilizados por um programa informático a outros 

programas utilizando tecnologias Web. Possibilita a interoperabilidade entre programas de linguagens e 

plataformas diferentes. Permite, por isso, que novas aplicações interajam com outras já existentes, agilizando 
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todo o processo de integração de novos sistemas, o que é útil, por exemplo, para facilitar a Enterprise Application 

Integration (EAI) nas organizações. Essencialmente, o webservice faz com que cada aplicação disponibilize os 

seus recursos à rede Web de forma normalizada. Por esta razão, a utilização de webservices é uma solução 

económica para as organizações, pois deixa de ser necessário criar aplicações à medida para a integração de 

dados [148]. Os recursos são acedidos através de endereços únicos da Web chamados URI (Uniform Resource 

Identifier). Para permitir essa normalização, são utilizados padrões de comunicação como o REST ou protocolos 

como o SOAP: 

• REST (Representational State Transfer) - é uma arquitetura de comunicação e permite utilizar vários 

formatos para a representação de dados, nomeadamente o Extensible Markup Language (XML) e o 

JavaScript Object Notation (JSON). Tem como principais vantagens a facilidade de desenvolvimento, 

aproveitamento da infraestrutura web e reduzido esforço de aprendizagem; 

• SOAP (Simple Object Access Protocol) - é um protocolo de comunicação que faz uso de XML para a 

representação dos dados trocados entre aplicativos distribuídos numa rede de computadores. Não é 

tão simples como o REST e a natureza prolixa do XML implica uma maior carga de dados trocados, mas 

contém informações úteis como o tipo de conteúdo incluído na mensagem, forma de a processar, regras 

de codificação para os tipos de dados, etc. Para além disso, pode utilizar qualquer meio de transporte 

para além do HTTP, tal como o SMTP. 

 

2.7.3 Autenticação de APIs 

A API é uma extensão poderosa de qualquer programa de software pois permite outro programa de software 

aceder, eliminar e modificar os seus dados. Porém, é necessário gerir as permissões destes programas que fazem 

uso da API e verificar as suas identidades antes de efetuarem alguma alteração a estes dados. 

Abaixo são descritos os três métodos mais populares para autenticação em APIs REST: API keys, OAuth 2.0 e 

JSON Web Token (JWT) [149]. É importante destacar que todos estes métodos são vulneráveis a ataques do tipo 

man-in-the-middle, pelo que exigem o uso de protocolos de criptografia como Secure Socket Layer (SSL) de forma 

a assegurar uma troca de dados segura. 

 

2.7.3.1 API key 

Uma API key é o método mais simples e consiste num código que atua como um identificador único para a 

autenticação de uma aplicação aquando do uso da API.  Normalmente está associado a um conjunto de 

permissões dadas a essa aplicação.   

Este método, por ser simples, é também pouco seguro, pois o uso de uma aplicação corrupta pode facilmente 

destruir dados. Este identificador pode ser inserido no próprio URL ou no cabeçalho de autorização HTTP, o que 

torna fácil a um utilizador ilegítimo descobrir o seu valor através, por exemplo, de um ataque man-in-the-middle. 

Tem também o problema que é criado essencialmente para programadores de software, pelo que ao efetuarem 

a distribuição do seu software, cada utilizador final terá de obter também uma API key, o que pode não ser uma 

tarefa trivial.  
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2.7.3.2 OAuth 2.0 

As implementações mais comuns do OAuth 2.0 fazem uso de um ou ambos destes tokens: access token, enviado 

como uma API key, que permite a uma aplicação aceder aos dados do utilizador; e refresh token, que solicita um 

novo access token se o anterior expirar. Estes tokens são gerados através de um Client ID e Client Secret e são 

normalmente enviados através do cabeçalho de autorização HTTP. Tal como uma API key, alguém na posse de 

um access token pode efetuar alterações a dados sensíveis. Porém, é possível definir em cada access token um 

conjunto de operações e dados acessíveis à aplicação. Combinar access tokens com refresh tokens ajuda também 

a limitar operações ilícitas, porque impõe um prazo de validade a cada access token. Mesmo que não sejam 

utilizados refresh tokens, é possível revogar access tokens a qualquer momento. 

 

2.7.3.3 JSON Web Token 

O JSON Web Token (JWT) é um método que usa o formato JSON para a transferência de dados assinados 

digitalmente com algoritmos como Hash-based Message Authentication Code (HMAC) SHA256 ou RSA (Rivest-

Shamir-Adlema), o que permite verificar a autenticidade do remetente e a integridade dos dados. Pode ser 

enviado através de um URL ou num cabeçalho HTTP.  

Após um cliente se autenticar num servidor com as suas credenciais, é possível o servidor gerar um token JWT 

que o cliente pode incluir em posteriores pedidos de recursos e serviços ao servidor, cujas permissões de acesso, 

ID do cliente, etc. estão definidos nesse token. Só o servidor pode verificar a validade de um token através da 

chave que usou para o assinar [150]. Tem assim a vantagem de não ser necessário ir verificar o ID do cliente e as 

suas permissões à base de dados cada vez que o servidor recebe um pedido do cliente. 

Este método apenas permite definir um prazo de validade para cada token gerado, pelo que usualmente é 

utilizado em conjunto com OAuth 2.0, o que permite revogar um token a qualquer momento através de refresh 

tokens. 

 

2.7.4 APIs 

De seguida são apresentadas algumas das principais soluções existentes no mercado que permitem a entrega de 

mensagens e cuja API REST foi analisada para perceber qual a forma de autenticar, entregar mensagens e 

verificar o respetivo estado de entrega. 

 

2.7.4.1 SendMail (SMTP) 

O SendMail é um Mail Transfer Agent (MTA), um software de código aberto responsável por receber, rotear e 

entregar mensagens de email a outros servidores ou clientes de email usando protocolos como o SMTP. Não 

apresenta interface REST. 

 

Parâmetros API para enviar email: 

• Autenticação: endereço de email e password 



27 
 

• Enviar um e-mail: e-mails do remetente e destinatário, assunto, corpo da mensagem e ficheiros anexos  

• Verificar estado de entrega de um e-mail:  através de envio de notificações Delivery Status Notification 

(DSN) (pode não funcionar caso a mensagem de email passe por um servidor que não suporte DSN) 

 

2.7.4.2 WhatsApp 

O WhatsApp é uma aplicação multiplataforma de mensagens instantâneas, chamadas de voz e de vídeo que 

funciona através da Internet. Permite enviar ficheiros multimédia e outros documentos conforme a plataforma 

utilizada [151]. Embora esteja disponível através de qualquer browser, MAC ou Windows, para usufruir do 

serviço é necessário o utilizador ter um smartphone ligado à Internet com a aplicação instalada e uma conta 

registada com base no número de telemóvel [152]. Após o lançamento do WhatsApp Business em 2018 [116], 

foi disponibilizada uma API REST para as empresas interagirem com os serviços que o WhatsApp disponibiliza, 

e.g. gerir grupos, enviar mensagens, etc. [153]. 

 

Parâmetros API para enviar mensagem instantânea: 

• Autenticação: todos os pedidos efetados à plataforma são autenticados através da inclusão de um token 

de acesso que é gerado aquando da criação de uma conta API do WhatsApp Business através do 

Facebook [154]; 

• Enviar mensagem: token gerado na autenticação, identificação do utilizador ou grupo destinatário, 

mensagem de texto e, opcionalmente, outros ficheiros [155] [156] 

• Verificar estado de entrega da mensagem: a função que envia a mensagem retorna o estado da entrega 

e através de callback [157] 

 

 

2.7.4.3 Telegram 

O Telegram é uma aplicação de mensagens instantâneas que permite também realizar chamadas de voz e enviar 

ficheiros multimédia e outros documentos. Está disponível para as principais plataformas móveis e Desktop como 

Linux, Windows, Android e iOS. Cada utilizador tem uma conta registada com base no seu número de telemóvel. 

A empresa que desenvolve este serviço disponibiliza duas interfaces de comunicação com a sua plataforma: o 

MTProto, um protocolo seguro destinado aos dispositivos móveis [158]; e uma API REST, que permite conectar 

bots à plataforma [159]. Estes bots permitem aos programadores enviar mensagens personalizadas, comandos 

e outros pedidos a partir das suas aplicações [160]. Tem SDK para diversas linguagens de programação como 

PHP, Java e Node.js [161]. 

 

Parâmetros API REST para enviar mensagem instantânea [162]: 

• Registar no sistema: número de telemóvel, ID de mensagem SMS enviada pelo serviço, código numérico 

válido da mensagem SMS, primeiro e último nome  
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• Enviar mensagem: token de autorização (obtido da criação de um bot – feita através de uma troca de 

mensagens instantâneas com o gestor de bots), identificação do utilizador ou chat destinatário, 

mensagem de texto ou ficheiros 

• Verificar estado de entrega da mensagem: a função que envia a mensagem retorna o estado da entrega 

 

2.7.4.4 Mattermost 

Mattermost é um SaaS que permite realizar chamadas de voz e vídeo, enviar mensagens instantâneas e todo o 

tipo de ficheiros multimédia e documentos entre membros de grupos de trabalho. Tem aplicações para iOS, 

Android, MAC e Linux [163]. Tem SDK para as linguagens de programação JavaScript, Go, PHP e Python. 

Disponibiliza como interfaces um web service RESTful e uma API WebSocket [164]. Este serviço suporta a 

integração de aplicações de terceiros com web service HTTP, de forma a permitir a autenticação, envio e receção 

de mensagens de canais e utilizadores [165].  Permite também a integração de módulos de terceiros [166]. 

  

Parâmetros API REST para enviar mensagem instantânea: 

• Autenticação: email ou nome de utilizador único e palavra-passe; SAML, LDAP, OAuth 2.0: ID de cliente 

e segredo (gerados na criação de uma aplicação) 

• Enviar uma mensagem: token gerado na autenticação, identificação do canal de chat destinatário, 

mensagem de texto ou ficheiros 

• Verificar estado de entrega da mensagem: a função que envia a mensagem retorna o estado da entrega 

 

2.7.4.5 Twitter 

O Twitter é uma rede social da Internet que permite aos utilizadores enviar e receber atualizações pessoais de 

outros utilizadores em forma de textos curtos acompanhados ou não de multimédia. Tem um serviço de 

mensagens instantâneas que permite também enviar multimédia. É acessível por browser, aplicação móvel (iOS, 

Android, BlackBerryOS, entre outros) e aplicação Desktop (MAC e Windows 10) [167]. Para utilizar este serviço 

basta criar uma conta com base no email pessoal. Porém, para usufruir do seu API é necessário associar número 

de telemóvel. Todas as suas API’s são baseadas em HTTP. Disponibiliza oficialmente SDK para as linguagens de 

programação Java, Objective-C e Swift [168].  

 

Parâmetros API REST para enviar mensagem instantânea:  

• Autenticação: email e password; consumer key (ID da aplicação) e consumer secret, OAuth 2.0 access 

token e OAuth 2.0 access token secret [169] 

• Enviar uma mensagem privada: parâmetros de autenticação supramencionados (gerados no website do 

serviço), ID do destinatário, texto e anexos multimédia 

• Verificar estado de entrega de uma mensagem: a resposta ao método de enviar mensagem indica se a 

mensagem foi entregue 
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2.7.4.6 Facebook Messenger 

O Facebook Messenger é um serviço de mensagens instantâneas que permite enviar multimédia, qualquer tipo 

de ficheiro e realizar chamadas de voz e vídeo entre membros da rede social Facebook. Encontra-se disponível 

por browser ou em forma de aplicação em todas as plataformas móveis e Desktop. Basta criar uma conta no 

Facebook com um email pessoal de forma a poder usufruir deste serviço. Este serviço disponibiliza uma API REST 

que permite utilizar bots para comunicar com utilizadores da rede social. É necessário um servidor web service 

HTTP para lidar com as interações feitas com o bot [170]. Disponibiliza SDK para várias linguagens de 

programação como Java, Node.js e Objective-C [171]. Tem também um plugin chamado Customer Chat Plugin 

que permite a sua integração nos websites das empresas [3]. 

 

Parâmetros API REST para enviar mensagem instantânea:  

• Autenticação: todos os pedidos efetuados à plataforma são autenticados através da inclusão de um 

token de acesso que é gerado aquando da criação de uma aplicação e página do Facebook; 

• Enviar uma mensagem: token de acesso, identificador único do destinatário (pode ser o número de 

telemóvel), mensagem de texto e anexos (imagem, áudio, vídeo, ficheiro ou mensagem estruturada) 

• Verificar estado de entrega de uma mensagem: callback URL (requer servidor web service HTTP) 

 

2.7.4.7 Twillio (como Gateway SMS) 

As redes de telecomunicações mais comuns são a rede de telefone fixo como a Public Switched Telephone 

Network (PSTN), a rede móvel como a Global System for Mobile Communications  (GSM) e as redes de 

computadores como a Internet. Todas estas redes têm infraestruturas, protocolos de comunicação próprios e 

objetivos diferentes. No entanto, é possível interligá-las através dos chamados gateways, um “tradutor” de 

protocolos. Esta interligação é vantajosa, pois favorece a interoperabilidade entre diversos canais de 

comunicação. O Gateway SMS permite a um computador enviar mensagens SMS para a rede móvel e também 

receber mensagens desta. O Gateway SMS pode ser um equipamento físico chamado GSM Modem, que utiliza 

um cartão SIM com dispositivos rádio embutidos para se ligar à rede móvel, exatamente com um telemóvel. Há 

também o Gateway SMS que é uma aplicação que se liga, diretamente ou por via de um agregador, aos Short 

Message Service Centers (SMSC) e comunica com estes através de protocolos como o Short Message Peer-to-

Peer (SMPP). O Twilio é um exemplo deste tipo de Gateway SMS. 

O Twillio é uma PaaS (Platform as a Service) que permite realizar chamadas de voz e vídeo, enviar mensagens de 

texto curtas, longas e de multimédia. A interface com a plataforma é feita através de REST (que permite obter 

apenas metadata da conta, números de telefone, chamadas, mensagens e gravações) ou das bibliotecas SDK 

disponibilizadas para várias linguagens de programação como Java, Android e C#, sendo este serviço compatível 

com todas as aplicações de plataformas móveis, web e web mobile [172]. Para usufruir deste serviço são 

necessários uma conta de email e número de telemóvel. 

 

Parâmetros API REST para enviar SMS [173]:  

• Autenticação:  SID, chave API e segredo (gerados através da API ou no website do serviço) 
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• Enviar uma SMS: SID, token gerado na autenticação, número destino, número remetente, corpo da 

mensagem SMS 

• Verificar estado de entrega de uma SMS: callback URL (requer servidor web service HTTP) 

 

2.7.5 Integração de Sistemas 

Na Tabela 1 resumem-se os diferentes tipos de canais disponibilizados por cada solução existente no mercado. 

 

Tabela 1 – Tipos de canais de comunicação disponibilizados pelas soluções existentes no mercado 

(1) disponibiliza API para a criação deste tipo de canais 

(2) disponibiliza API que opera como servidor de sinalização 

(3) através de integração de ferramentas third-party como bots 

 

 Tipos de canais 
C

h
am

ad
a 

d
e 

vo
z 

V
id

eo
co

n
fe

rê
n

ci
a 

SM
S 

Em
ai

l 

M
e

n
sa

ge
n

s 
in

st
an

tâ
n

ea
s 

R
ed

es
 s

o
ca

is
 

R
SS

 F
ee

d
/ 

A
gg

re
ga

to
r 

 
N

o
ti

fi
ca

çõ
es

 p
u

sh
 

A
vi

so
s 

fí
si

co
s 

So
lu

çõ
es

 

WhatsApp Business ✓ ✓ - - ✓ - -/- ✓ - 

Skype for Business ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -/- ✓ - 

Facebook Messenger ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ -/- ✓ - 

Twilio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -/- ✓ - 

Facebook ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ 
✓ 

(3)/- 
✓ - 

Feedly - - - - - - -/✓ ✓ - 

Microsoft Teams ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -/✓ ✓ 
✓ 

(3) 

Firebase Cloud Messaging 
✓ 

(2) 

✓ 

(2) 
- 

✓ 

(1) 

✓ 

(1) 

✓ 

(1) 
-/- ✓ - 

Telegram ✓ - - 
✓ 

(3) 
✓ 

✓ 

(3) 

✓ 

(3) 
✓ 

✓ 

(3) 

Mattermost 
✓ 

(3) 

✓ 

(3) 

✓ 

(3) 

✓ 

(3) 
✓ 

✓ 

(3) 

-/✓ 

(3) 
✓ 

✓ 

(3) 

Twitter - - - - ✓ ✓ -/- ✓ - 

SMTP - - - ✓ - - -/- - - 
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Na Tabela 2 sumarizam-se as informações recolhidas acerca da API das diferentes soluções. Da sua observação, 

verifica-se que o identificador e o número de telemóvel são os mais utilizados para identificar destinatários. O 

protocolo mais empregue é o HTTP e para verificar estados  de entrega são utilizados frequentemente webhooks 

e response. Na autenticação do emissor de mensagens, é o token o parâmetro que se destaca.  

 

Tabela 2 – Análise à API das diferentes soluções 

   

  

Identificadores dos 

destinatários 

 

Protocolo no 

envio de 

mensagens 

 

Autenticação do 

emissor no envio de 

mensagens 

Verificar estado 

de entrega 

So
lu

çõ
es

 

SendEmail 

(SMTP) 
email SMTP email, password 

Delivery Status 

Notification 

(DSN) 

WhatsApp 
número de 

telemóvel 
HTTP token 

response, 

webhook 

Telegram identificador HTTP token response 

Mattermost identificador HTTP token response 

Twitter identificador HTTP 

chave e segredo de 

consumidor, 

token e segredo 

token (OAuth) 

response 

Facebook 

Messenger 

identificador, 

número de 

telemóvel 

HTTP token 
response, 

webhook 

Twilio (como 

Gateway SMS) 

número de 

telemóvel 
HTTP identificador, token webhook 
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3 Requisitos de Software 

Esta secção apresenta uma descrição detalhada dos requisitos do sistema e dos elementos com quem interage. 

 

3.1 Arquitetura Genérica 

A Figura 12 apresenta a arquitetura genérica, isto é, a forma como o Sistema de Notificações se integra com 

outros sistemas e interage com os seus utilizadores. Esta arquitetura é explicada de seguida. 
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Figura 12 - Arquitetura genérica 

 

As aplicações são os clientes da API do sistema e, portanto, comunicam com este utilizando os padrões REST. Os 

remetentes são os utilizadores das aplicações que através destas enviam mensagens para o sistema. Há uma 

interação do sistema com os canais de comunicação, pois é através destes que são enviadas as mensagens para 

os seus destinatários. Os utilizadores interagem com o sistema pela aplicação web recorrendo a um browser, 

pelo que o protocolo de comunicação utilizado é o HTTP. É através do gestor de identidades que o sistema 

permite a autenticação dos seus utilizadores na aplicação web. É pelo gestor de grupos que o sistema consegue 

identificar quais os membros dos grupos destinatários de uma mensagem. Também utiliza o gestor de grupos 

para identificar quais os utilizadores que fazem parte de grupos de administração. Em alternativa, o sistema pode 

identificar permissões de administração de um utilizador recorrendo ao gestor de identidades. 

 



33 
 

3.2 Descrição das Entidades 

De acordo com o modelo de dados proposto na Figura 16, tem-se as seguintes entidades: 

• Sistema de Notificações – recebe mensagens das aplicações e envia-as pelos canais de comunicação 

para os destinatários; 

• Aplicação – cliente que envia pedidos de envio de mensagens para o sistema de notificações; 

• Remetente – utilizador da aplicação que envia mensagens; 

• Mensagem – contém a informação a ser transmitida aos destinatários; 

• Canal de Notificação – canal que um remetente pode utilizar para fazer chegar as suas mensagens aos 

destinatários; 

• Utilizador – membro da comunidade que recebe mensagens, gere os seus dados de contacto para cada 

canal e visualiza as mensagens destinadas a ele,  

• Administrador – utilizador que gere o sistema (aplicações, canais, contactos, mensagens e remetentes); 

• Programador – utilizador com permissões de administração que pode adicionar e compilar código de 

novos canais; 

• Canal – meio de comunicação utilizado para enviar mensagens para os destinatários; 

• Grupo – conjunto de membros de uma comunidade, os destinatários das mensagens; 

• Contacto – dados de contacto de destinatário para um determinado canal; 

• Estado de entrega – estado de entrega de uma mensagem a um determinado utilizador. 

 

3.3 Casos de Uso 

De seguida, listam-se os diferentes casos de uso que descrevem as funcionalidades do sistema, através dos quais 

foram deduzidos os requisitos funcionais.  

 

3.3.1 Adição de Novo Canal 

1. Programador cria uma classe de canal;  

2. Programador adiciona classe ao código do sistema; 

3. O sistema é recompilado; 

4. O sistema é executado; 

5. Administrador abre janela de configuração e configura nova instância da classe canal; 

6. Sistema verifica e guarda configurações. 

 

3.3.2 Adição de Aplicação 

1. Aplicação envia os seus dados para se registar no sistema (opcional); 

2. Sistema verifica e guarda dados da aplicação (opcional); 
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3. Administrador abre janela de configuração e configura a nova aplicação; 

4. Sistema verifica e guarda configurações. 

  

3.3.3 Gestão de Permissões da Aplicação 

1. Administrador abre janela de configuração de aplicações; 

2. Administrador altera permissões da aplicação; 

3. Sistema guarda configurações. 

 

3.3.4 Inserção de Remetente de Aplicação 

1. Aplicação envia dados do remetente para o sistema; 

2. Sistema verifica dados e faz corresponder remetente à aplicação; 

3. Administrador abre janela de configuração e aprova ou não o pedido (opcional -conforme as permissões 

da aplicação); 

4. Sistema verifica e guarda dados do pedido; 

 

3.3.5 Autorização de Envio de Mensagens de Remetente para Grupo 

1. Aplicação envia ao sistema um pedido para autorizar o envio de mensagens de um remetente para um 

determinado grupo; 

2. Sistema verifica dados e faz corresponder grupo ao remetente; 

3. Administrador abre janela de configuração e aprova ou não o pedido (opcional - conforme as permissões 

da aplicação); 

4. Sistema verifica e guarda configurações. 

 

3.3.6 Criação de Canal de Notificação 

1. Aplicação envia ao sistema um pedido de criação de canal de notificação para um remetente; 

2. Sistema verifica dados, cria e faz corresponder canal de notificação ao remetente; 

3. Administrador abre janela de configuração e aprova ou não o pedido (opcional - conforme as permissões 

da aplicação); 

4. Sistema verifica e guarda configurações. 

 

3.3.7 Gestão de Canais de Notificação de Remetente de uma Aplicação 

1. Administrador abre janela de configuração de remetentes de aplicações; 

2. Administrador faz ou não corresponder canal de notificação ao remetente da aplicação; 

3. Sistema guarda configurações. 

 



35 
 

3.3.8 Gestão de Grupos de Destinatários para um Remetente de uma Aplicação 

1. Administrador abre janela de configuração de remetentes de aplicações; 

2. Administrador faz ou não corresponder grupo ao remetente da aplicação;  

3. Sistema guarda configurações. 

 

3.3.9 Inserção de Contacto de Utilizador 

1. Utilizador abre janela de configuração de contactos; 

2. Utilizador faz corresponder dados de contacto do utilizador ao canal; 

3. Sistema verifica e guarda configurações. 

 

3.3.10 Envio de uma Mensagem 

1. Aplicação envia mensagem para o sistema; 

2. Sistema verifica o conteúdo da mensagem; 

3. Sistema verifica se a aplicação tem permissões para enviar a mensagem para os grupos e canais 

solicitados; 

4. Sistema solicita ao gestor de grupos as identidades dos destinatários da mensagem; 

5. Sistema reúne os dados de contacto dos destinatários para o(s) canal(ais) de entrega em questão; 

6. Sistema envia mensagem para esses contactos; 

7. Sistema pode informar a aplicação das possíveis falhas na entrega. 

 

3.3.11 Pedido do Estado de Entrega de Mensagem 

1. Aplicação solicita estado de entrega de uma mensagem ao sistema; 

2. Sistema verifica dados e se a mensagem pertence à aplicação; 

3. Sistema envia estado de entrega da mensagem para a aplicação. 

 

3.3.12 Visualização de Mensagens 

o O utilizador abre janela de visualização de mensagens recebidas. 

 

3.4 Requisitos de Interface Externos  

Aqui apresenta-se uma descrição detalhada de todas as entradas e saídas do sistema. 

 

3.4.1 Interfaces de Utilizador  

O utilizador interage com o sistema através de aplicações web. É através deste que os utilizadores gerem os seus 

dados de contactos para os diferentes canais e que os administradores efetuam a gestão do sistema. O 
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programador da aplicação web deve ter em conta padrões que favoreçam uma experiência de utilizador (UX) 

satisfatória. Por exemplo, para configuração e gestão de aplicações, sugere-se: 

• página que apresenta uma lista de aplicações registadas no sistema. Cada elemento dessa lista tem os 

parâmetros de cada aplicação em campos de texto e/ou caixas de seleção que podem ser modificados 

e botões para poder eliminar aplicações. Após modificar os campos, o utilizador deve dar ENTER ou 

clicar num botão para gravar os novos dados no sistema. Aquando da tentativa de alteração ou 

eliminação de uma aplicação, poderá surgir, opcionalmente, uma caixa de diálogo a pedir confirmação 

para continuar ou não a operação; 

• página que permite adicionar uma aplicação preenchendo em campos de texto e/ou caixas de seleção 

os vários parâmetros desta, e um botão através do qual se dá a ordem para guardar os dados no sistema. 

 

3.4.2 Interfaces de Hardware  

O sistema não tem nenhum hardware designado, pelo que não tem interface direta de hardware. A comunicação 

com hardware é feita por intermédio de interfaces de software existentes para o efeito, e.g. sistema operativo 

onde o sistema é executado e comunicação com a base de dados. No entanto, há uma exceção: agregar novos 

canais de comunicação ao sistema pode envolver uma interface direta de hardware, e.g. comunicação com um 

alarme físico ou serviço SMS. 

 

3.4.3 Interfaces de Software  

O sistema interage com programas de software que são: 

• clientes (as aplicações), através de uma API cujos padrões e protocolos favoreçam uma ampla 

interoperabilidade entre sistemas, nomeadamente o REST. Nesta interface, o sistema recebe e 

responde a pedidos de envio e estados de entrega de mensagens, pedidos de criação/eliminação de 

remetentes e canais de notificações, pedidos de autorização de envio de mensagens de um remetente 

para um determinado grupo, inserção/alteração de dados de contactos de utilizadores para os 

diferentes canais de comunicação; 

• sistema de gestão de identidades, através da API deste. É através desta interface que o sistema faz 

pedidos de autenticação e autorização dos utilizadores, isto é, confirma as credenciais para 

autenticação na aplicação web e verifica se o utilizador é ou não administrador; 

• gestor de grupos, através da API deste. Através desta interface o sistema identifica quem são os 

membros dos diferentes grupos; 

• servidor de base de dados, através da API deste. Serve para persistir dados das entidades do sistema. 

Isto é, é para ele que o sistema envia pedidos de adição, alteração ou eliminação de aplicações, 

remetentes, canais de notificação, canais, contactos e mensagens; 

• sistema de armazenamento de ficheiros, através da API deste. É utilizado para guardar anexos de 

mensagens; 
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• canais de comunicação, através da API destes. O sistema envia mensagens e requer estados de entrega 

de mensagens por esta interface. 

 

3.4.4 Interfaces de Comunicação  

A comunicação com utilizadores é feita pela aplicação web que pode ser acedida através de um navegador web. 

O protocolo de comunicação subjacente é o HTTP. 

Define-se a comunicação com aplicações através do uso de uma API REST, baseada no protocolo HTTP. O intuito 

é incitar à adoção de padrões de comunicação que promovam a interoperabilidade entre sistemas informáticos. 

A comunicação com servidores de base dados, gestores de identidades, gestores de grupos, servidores de 

armazenamento de ficheiros e canais de comunicação poderá ser fazer uso de qualquer interface e protocolo de 

comunicação, de preferência que inclua protocolos de segurança para a proteção dos dados no caso destes 

serviços se encontrarem a correr em servidores que não os servidores onde o sistema está a ser executado. 

Os dados trocados entre as diferentes aplicações são essencialmente caracteres. Apenas os anexos das 

mensagens e alguns elementos constituintes da aplicação web poderão exigir larguras de banda superiores de 

forma a viabilizar a sua rápida transmissão, melhorando a experiência de utilização do sistema. 

 

3.5 Requisitos Funcionais 

Nesta secção são apresentados os requisitos funcionais necessários ao funcionamento básico do Sistema de 

Notificações. 

 

3.5.1 Configuração e Gestão de Canais  

3.5.1.1 Introdução e Objetivo 

O sistema necessita de canais de comunicação através dos quais as mensagens serão entregues aos destinatários. 

O administrador, após autenticação, deve poder gerir estes canais e respetivos parâmetros de forma a torná-los 

operacionais. 

3.5.1.2 Estímulo/Sequência de Resposta 

Pedido: Administrador pede para criar/modificar canal. 

Resposta: Sistema solicita parâmetros para criação/modificação de canal, o administrador insere-os e, se 

corretos, o sistema cria/modifica o canal. 

Pedido: Administrador pede para eliminar um canal. 

Resposta: O sistema elimina o canal. 

Pedido: Administrador pede para visualizar canais. 

Resposta: O sistema mostra os canais gravados no sistema. 
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3.5.1.3 Requisitos Funcionais Associados 

FR131 –  Autenticar utilizador 

Quando o utilizador acede à aplicação web, esta deve requerer a sua autenticação. O utilizador deve 

poder introduzir e submeter as suas credenciais (fornecidas pela sua organização). Se as credenciais 

submetidas forem inválidas, o utilizador deve ser notificado disso é retido numa página com um aviso 

de insucesso de autenticação. Sendo válidas, o utilizador é redirecionado para a área de utilizadores. 

Dependências: Nenhuma 

FR132 –  Adicionar instância de canal 

Na aplicação web, o administrador deve poder solicitar a criação de uma instância de canal, inserindo 

os seus parâmetros e identificando a classe do canal a criar. Se os dados inseridos forem válidos e 

suficientes, o sistema cria a instância, à qual é atribuída um identificador único, e notifica-o do sucesso 

da operação, caso contrário, notifica-o da causa do insucesso da operação. 

Dependências: FR131 

FR133 –  Visualizar lista de instâncias de canais 

Na aplicação web, o administrador autenticado deve poder solicitar uma listagem das instâncias de 

canais gravadas no sistema. O sistema mostra uma lista de canais com os seus parâmetros e respetivos 

identificadores únicos. Para efeitos de otimização, os elementos da lista podem ir surgindo à medida 

que o administrador faz scroll down ou dispostos por páginas. 

Dependências: FR131 

FR134 –  Filtrar e ordenar elementos de lista de canais (opcional) 

Aquando da visualização da lista de instâncias de canais, o administrador autenticado pode escolher 

filtrar as instâncias por classe de canal ou algum parâmetro e/ou ordená-las por classe de canal, data de 

criação ou data de modificação. 

Dependências: FR131, FR133 

FR135 –  Modificar instância de canal 

Aquando da visualização da lista de instâncias de canais, o administrador deve poder selecionar uma 

instância e solicitar a sua modificação, inserindo os seus novos parâmetros. Se os dados inseridos forem 

válidos, o sistema modifica a instância e notifica-o do sucesso da operação, caso contrário, notifica-o da 

causa do insucesso da operação. 

Dependências: FR131, FR132, FR133 

FR136 –  Eliminar instância de canal 

Aquando da visualização da lista de instâncias de canais, o administrador deve poder selecionar uma 

instância e solicitar a sua eliminação. O sistema elimina a instância e notifica-o do sucesso da operação. 

Dependências: FR131, FR132, FR133 
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3.5.2 Configuração e Gestão de aplicações  

3.5.2.1 Introdução e Objetivo 

São as aplicações que efetuam o pedido de envio de mensagens para os diferentes canais. É necessário identificá-

las aquando da receção dos seus pedidos para utilização dos recursos fornecidos pela API do sistema e, para tal, 

têm de estar previamente registadas neste. O administrador, após autenticação, deve poder configurar e gerir 

as aplicações. 

3.5.2.2 Estímulo/Sequência de Resposta 

Pedido: Administrador pede para adicionar/modificar aplicação. 

Resposta: Sistema solicita parâmetros para adição/modificação de aplicação, o administrador insere-os e, 

se corretos, o sistema adiciona/modifica a aplicação.  

Pedido: Administrador pede para eliminar uma aplicação. 

Resposta: O sistema elimina a aplicação. 

Pedido: Administrador pede para visualizar aplicações. 

Resposta: O sistema mostra as aplicações registadas no sistema. 

3.5.2.3 Requisitos Funcionais Associados 

FR231 –  Adicionar aplicação  

Na aplicação web, o administrador deve poder solicitar a adição de uma aplicação, inserindo os seus 

parâmetros. Se os dados inseridos forem válidos e suficientes, o sistema adiciona a aplicação, à qual é 

atribuída um identificador único e credenciais para autenticação na API, e notifica-o do sucesso da 

operação, caso contrário, notifica-o da causa do insucesso da operação.  

Dependências: FR131 

FR232 –  Visualizar lista de aplicações 

Na aplicação web, o administrador autenticado deve poder solicitar uma listagem das aplicações 

gravadas no sistema. O sistema mostra uma lista de aplicações com os seus parâmetros, respetivos 

identificadores únicos e credenciais. Para efeitos de otimização, os elementos da lista podem ir surgindo 

à medida que o administrador faz scroll down ou dispostos por páginas. 

Dependências: FR131 

FR233 –  Filtrar e ordenar elementos da lista de aplicações (opcional) 

Aquando da visualização da lista de aplicações, o administrador autenticado pode escolher 

filtrar/ordenar as aplicações por parâmetro, data de adição ou data de modificação. 

Dependências: FR131, FR232 

FR234 –  Modificar aplicação 

Aquando da visualização da lista de aplicações, o administrador deve poder selecionar uma aplicação e 

solicitar a sua modificação, inserindo os seus novos parâmetros. Se os dados inseridos forem válidos, o 

sistema modifica a aplicação e notifica-o do sucesso da operação, caso contrário, notifica-o da causa do 

insucesso da operação. 

Dependências: FR131, FR231, FR232 
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FR235 –  Eliminar aplicação 

Aquando da visualização da lista de aplicações, o administrador deve poder selecionar uma aplicação e 

solicitar a sua eliminação. O sistema elimina a aplicação e notifica-o do sucesso da operação. 

Dependências: FR131, FR231, FR232 

 

3.5.3 Configuração de Permissões de Aplicações  

3.5.3.1 Introdução e Objetivo 

As aplicações registadas no sistema estão sujeitas a permissões que determinam quais os recursos API que 

podem utilizar. Estas permissões são definidas pelos administradores do sistema. 

3.5.3.2 Estímulo/Sequência de resposta 

Pedido: Administrador pede para alterar as permissões de uma aplicação. 

Resposta: Sistema solicita novas permissões para aplicação, o administrador seleciona as permissões 

pretendidas, e o sistema grava-as. 

3.5.3.3 Requisitos Funcionais Associados 

FR331 –  Alterar permissões de aplicação 

Aquando da visualização da lista de aplicações, o administrador deve poder selecionar uma aplicação e 

solicitar a alteração das suas permissões para:  

• “nenhuma” - o equivalente a bloquear aplicação, não podendo esta utilizar os recursos da API;  

• “requer aprovação” – a aplicação pode efetuar pedidos para adicionar remetentes e adicionar 

permissões de envio de mensagens de um remetente para determinados canais/grupos, que 

deverão ser registados no sistema e aguardar aprovação dos administradores; 

• “todas as permissões” – a aplicação pode realizar pedidos para adicionar remetentes e 

adicionar permissões de envio de mensagens de um remetente para determinados 

canais/grupos, que deverão ser aceites imediatamente e registados no sistema.  

De seguida, o sistema grava as novas permissões da aplicação e notifica o administrador do sucesso da 

operação. 

Dependências: FR131, FR231, FR232 

 

3.5.4 Configuração e Gestão de Remetentes de Aplicação 

3.5.4.1 Introdução e Objetivo 

O remetente identifica um utilizador de uma aplicação que pode ou não enviar uma mensagem para 

determinados grupos através de certos canais. É necessário que a aplicação registe os seus remetentes de forma 

a, posteriormente, definir quais os grupos e canais que estes podem utilizar para enviar mensagens. 

3.5.4.2 Estímulo/Sequência de Resposta 

Pedido: Aplicação pede para adicionar remetente. 
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Resposta: Sistema aceita ou não o pedido, grava-o, e depois o administrador deverá aprová-lo ou não, 

conforme as permissões da aplicação. 

Pedido: Aplicação pede para modificar parâmetros ou eliminar um remetente. 

Resposta: O sistema modifica/elimina o remetente. 

Pedido: Administrador pede para visualizar remetentes de uma aplicação. 

Resposta: O sistema mostra lista dos remetentes da aplicação. 

3.5.4.3 Requisitos Funcionais Associados 

FR431 –  Autenticar uma aplicação 

A aplicação deve-se autenticar aquando do seu acesso a qualquer recurso disponibilizado pela API do 

sistema. Se as credenciais recebidas forem inválidas, a aplicação é notificada disso, sendo-lhe recusado 

o acesso ao recurso. Sendo válidas, a aplicação deverá poder aceder ao recurso solicitado, conforme as 

suas permissões. 

Dependências:  FR231 

FR432 –  Adicionar remetente  

Na API, a aplicação poder solicitar a adição de um remetente, enviando os seus parâmetros. Se os dados 

enviados forem válidos e suficientes, o sistema adiciona o remetente que poderá ficar pendente de 

aprovação, conforme as permissões da aplicação. De seguida, o sistema notifica-a do sucesso da 

operação e do identificador único do remetente, caso contrário, notifica-a do insucesso da operação e 

respetiva causa. 

Dependências:  FR231, FR431 

FR433 –  Visualizar lista de remetentes 

Na aplicação web, o administrador autenticado deve poder solicitar uma listagem dos remetentes 

gravados no sistema para uma determinada aplicação. O sistema mostra uma lista de remetentes com 

os seus parâmetros e respetivos identificadores únicos. Para efeitos de otimização, os elementos da lista 

podem ir surgindo à medida que o administrador faz scroll down ou dispostos por páginas. 

Dependências: FR131, FR232 

FR434 –  Filtrar e ordenar elementos da lista de remetentes (opcional) 

Aquando da visualização da lista de remetentes de aplicações, o administrador autenticado pode 

escolher filtrar/ordenar os remetentes por parâmetro, por aprovado/não aprovado, data de adição ou 

data de modificação. 

Dependências: FR131, FR232, FR433 

FR435 –  Aprovar pedidos de adição de remetente 

Aquando da visualização da lista de remetentes de uma aplicação, o administrador deve poder 

selecionar um remetente e aprová-lo ou não. De seguida, o sistema guarda as alterações e notifica-o do 

sucesso da operação. 

Dependências: FR131, FR232, FR432, FR433 
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FR436 –  Modificar remetente 

Na API, a aplicação poder solicitar a modificação de um remetente, enviando o identificador único e 

novos parâmetros deste. Se os dados enviados forem válidos, o sistema modifica o remetente, guarda 

as alterações e notifica-a do sucesso da operação. Caso contrário, notifica-a do insucesso da operação 

e respetiva causa. 

Dependências: FR131, FR232, FR431, FR432 

FR437 –  Eliminar remetente 

Na API, a aplicação poder solicitar a eliminação de um remetente, enviando o identificador único deste. 

Se os dados enviados forem válidos, o sistema elimina o remetente, guarda as alterações e notifica-a do 

sucesso da operação. Caso contrário, notifica-a do insucesso da operação e respetiva causa. 

Dependências: FR131, FR232, FR431, FR432 

 

3.5.5 Configuração de Permissões de Remetentes  

3.5.5.1 Introdução e Objetivo 

Os remetentes das aplicações estão registados no sistema de forma a possibilitar a gestão de permissões de 

envio para grupos e canais. Uma aplicação cujos administradores autorizaram o uso da API sem restrições pode 

realizar essa gestão enviando pedidos que são automaticamente aprovados sem intervenção dos 

administradores. Caso contrário, todos estes pedidos precisam da aprovação dos administradores. Nesse caso, 

o administrador, após autenticação, deve poder visualizar uma lista desses pedidos e aprová-los ou não. 

3.5.5.2 Estímulo/Sequência de Resposta 

Pedido: Aplicação solicita permissões para envio de mensagens de um remetente para um grupo/canal. 

Resposta: Sistema aceita ou não o pedido, grava-o, e depois o administrador deverá aprová-lo ou não, 

conforme as permissões da aplicação. 

Pedido: Aplicação solicita lista de grupos/canais. 

Resposta: O sistema retorna lista de grupos/canais. 

3.5.5.3 Requisitos Funcionais Associados 

FR531 –  Apresentar lista de grupos 

Na API, a aplicação deve poder solicitar uma listagem de grupos. O sistema retorna uma lista de grupos 

com os respetivos identificadores e nomes. 

Dependências: FR231, FR431 

FR532 –  Apresentar lista de canais 

Na API, a aplicação deve poder solicitar uma listagem de canais. O sistema retorna uma lista de canais 

com os respetivos identificadores e classes de canal. 

Dependências: FR231, FR431 

FR533 –  Adicionar permissões de envio para grupo 

Na API, a aplicação deve poder solicitar a adição de permissões para envio de mensagens de um 

remetente para um determinado grupo, enviando os identificadores únicos do grupo e do remetente. 
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Se os dados enviados forem válidos e suficientes, o sistema adiciona a permissão que poderá ficar 

pendente de aprovação, conforme as permissões da aplicação. De seguida, o sistema notifica-a do 

sucesso da operação, caso contrário, notifica-a do insucesso da operação e respetiva causa. 

Dependências:  FR231, FR431 

FR534 –  Adicionar permissões de envio para canal 

Na API, a aplicação deve poder solicitar a adição de permissões para envio de mensagens de um 

remetente para um determinado canal, enviando os identificadores únicos do canal e do remetente. Se 

os dados enviados forem válidos e suficientes, o sistema adiciona a permissão (criando um Canal de 

Notificação) que poderá ficar pendente de aprovação, conforme as permissões da aplicação. De seguida, 

o sistema notifica-a do sucesso da operação e do identificador único do Canal de Notificação criado, 

caso contrário, notifica-a do insucesso da operação e respetiva causa. 

Dependências:  FR231, FR431 

FR535 –  Aprovar pedidos de permissões de envio para grupo 

Aquando da visualização da lista de remetentes de uma aplicação, o administrador deve poder 

selecionar um remetente e aprovar ou não pedidos pendentes de permissões de envio para grupo. De 

seguida, o sistema guarda as alterações e notifica-o do sucesso da operação. 

Dependências: FR131, FR232, FR432, FR433, FR533 

FR536 –  Aprovar pedidos de permissões de envio para canal 

Aquando da visualização da lista de remetentes de uma aplicação, o administrador deve poder 

selecionar um remetente e aprovar ou não pedidos pendentes de permissões de envio para canal. De 

seguida, o sistema guarda as alterações e notifica-o do sucesso da operação. 

Dependências: FR131, FR232, FR432, FR433, FR534 

 

3.5.6 Configuração e Gestão de Contactos 

3.5.6.1 Introdução e Objetivo 

O utilizador deve poder adicionar e gerir os seus dados de contacto para os diferentes canais de forma a receber 

mensagens através desses canais.  

3.5.6.2 Estímulo/Sequência de Resposta 

Pedido: Utilizador pede para adicionar/modificar contacto para um canal. 

Resposta: Sistema solicita parâmetros para adição/modificação de um contacto seu, o utilizador insere-os e, 

se corretos, o sistema adiciona/modifica o contacto.  

Pedido: Utilizador pede para eliminar um contacto seu. 

Resposta: O sistema elimina o contacto. 

Pedido: Utilizador pede para visualizar os seus contactos. 

Resposta: O sistema mostra os contactos do utilizador para os diferentes canais. 
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3.5.6.3 Requisitos Funcionais Associados 

FR631 –  Adicionar contacto  

Na aplicação web, o utilizador deve poder solicitar a adição de um contacto para um determinado canal, 

inserindo os seus dados para esse canal. Se estes forem válidos, o sistema adiciona o contacto, grava as 

alterações e notifica-o do sucesso da operação. Caso contrário, notifica-o da causa do insucesso da 

operação. 

Dependências: FR131 

FR632 –  Visualizar lista de contactos 

Na aplicação web, o utilizador autenticado deve poder solicitar uma lista dos seus contactos para os 

diferentes canais do sistema. 

Dependências: FR131 

FR633 –  Modificar contacto 

Aquando da visualização da lista dos seus contactos, o utilizador deve poder selecionar um contacto e 

solicitar a sua modificação, inserindo novos dados. Se os dados inseridos forem válidos, o sistema 

modifica o contacto, grava as alterações e notifica-o do sucesso da operação. Caso contrário, notifica-o 

da causa do insucesso da operação. 

Dependências: FR131, FR631, FR632 

FR634 –  Eliminar contacto 

Aquando da visualização da lista dos seus contactos, o utilizador deve poder selecionar um contacto e 

solicitar a sua eliminação. O sistema elimina o contacto e notifica-o do sucesso da operação. 

Dependências: FR131, FR631, FR632 

 

3.5.7 Envio de Mensagens 

3.5.7.1 Introdução e Objetivo 

O envio de mensagens para diferentes canais é o objetivo principal do Sistema de Notificações. Tendo as devidas 

permissões, um remetente de uma aplicação deve poder enviar uma mensagem para determinados grupos 

através dos diferentes canais que desejar utilizar. De seguida, a aplicação deve poder solicitar o estado de entrega 

da mensagem para os diferentes destinatários. 

3.5.7.2 Estímulo/Sequência de Resposta 

Pedido: Aplicação pede para enviar uma mensagem de um remetente para determinados grupos através de 

determinados canais. 

Resposta: O sistema verifica as permissões, valida ou não o pedido, envia a mensagem para os membros dos 

grupos destinatários através dos canais solicitados e grava a mensagem, ficando a aguardar atualizações 

acerca dos estados de entrega desta. 

Pedido: O canal informa acerca do estado de entrega de uma mensagem para um determinado destinatário. 

Resposta: O sistema guarda o estado de entrega. 

Pedido: Aplicação solicita estado de entrega de uma mensagem. 



45 
 

Resposta: O sistema entrega listagem com o(s) estado(s) de entrega da mensagem para o(s) destinatário(os). 

Pedido: Utilizador solicita listagem de mensagens enviadas para ele. 

Resposta: O sistema entrega lista de mensagens enviadas para o utilizador. 

3.5.7.3 Requisitos Funcionais Associados 

FR731 –  Enviar mensagem 

Na API, a aplicação deve poder solicitar o envio de uma mensagem de um remetente para determinados 

grupos através de determinados canais, enviando os identificadores únicos do(s) grupo(s) 

destinatário(s) e do(s) canal(ais) de notificação e os parâmetros da mensagem. Se os dados enviados 

forem válidos, suficientes e verificarem todas as permissões necessárias para o envio da mensagem para 

todos os grupos e canais solicitados, o sistema grava e envia a mensagem para os membros desses 

grupos através desses canais, notificando a aplicação do sucesso da operação e do identificador único 

dessa mensagem. Se as condições anteriores não se verificarem, o sistema notifica a aplicação do 

insucesso da operação e respetiva causa.  

Dependências:  FR231, FR431, FR432, FR533, FR534, FR631 

FR732 –  Adaptar conteúdo de uma mensagem a um canal (opcional) 

Aquando do envio de uma mensagem, o sistema pode adaptar o conteúdo desta ao(s) canal(ais) de 

entrega. Desta forma, o destinatário da mensagem visualizará a mensagem de forma mais eficaz. 

Dependências: FR731 

FR733 –  Guardar estados de entrega de mensagens 

Após enviar uma mensagem para um contacto de um canal, o sistema fica a aguardar uma resposta por 

parte do canal acerca do seu estado de entrega (pode ser criado um recurso na API para este efeito). 

Aquando da receção de um estado de entrega, o sistema deve guardá-lo. Note-se que o estado de 

entrega é automaticamente considerado e gravado como “falhado” para destinatários que não têm 

dados de contacto válidos respetivos ao canal por onde uma mensagem é enviada. 

Dependências: FR731 

FR734 –  Apresentar estados de entrega de mensagens 

Na API, a aplicação deve poder solicitar uma listagem dos estados de entrega de uma mensagem, 

enviando o identificador único desta. Se os dados forem válidos, o sistema retorna uma lista dos estados 

de entrega dessa mensagem respetivos aos diferentes destinatários. Caso contrário, o sistema notifica 

a aplicação do insucesso da operação e respetiva causa. 

Dependências: FR231, FR431, FR432, FR533, FR534, FR631, FR731, FR733 

FR735 –  Visualizar mensagens 

Na aplicação web, o utilizador autenticado deve poder solicitar uma lista das mensagens enviadas para 

ele, ordenada por data de receção. Para efeitos de otimização, os elementos da lista podem ir surgindo 

à medida que o administrador faz scroll down ou dispostos por páginas. 

Dependências: FR131 
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3.5.8 Agregação de Canais 

3.5.8.1 Introdução e Objetivo 

O sistema necessita de canais de comunicação através dos quais as mensagens serão entregues aos destinatários. 

Antes dos administradores poderem configurar canais através da inserção das respetivas credenciais de acesso, 

é necessário incorporar novas classes de canais no código do sistema. 

3.5.8.2 Estímulo/Sequência de Resposta 

Pedido: O programador adiciona uma nova classe de canal. Recompila o código e reinicia o sistema. 

Resposta: O sistema torna disponível a possibilidade de configurar um canal com base nessa nova classe. 

3.5.8.3 Requisitos Funcionais Associados 

FR831 –  Agregar classes de canais ao código do sistema 

O sistema deve permitir a um programador poder agregar novas classes de canais ao seu código, 

recompilá-lo e reexecutá-lo. Cada nova classe criada deve estender uma classe abstrata que é um 

modelo padrão para qualquer canal, que o sistema disponibiliza. 

Dependências: Nenhuma 

 

3.6 Outros requisitos 

Os requisitos não funcionais que o sistema deve implementar são: 

 

• Segurança e Controlo de Acesso - o sistema deve prover mecanismos de autenticação e autorização aos 

utilizadores da aplicação web e clientes do webservice, de forma a garantir a confidencialidade dos 

dados, nomeadamente contactos e mensagens. Estes mecanismos devem também ser utilizados para 

restringir o acesso a páginas da aplicação web relacionadas com a gestão do sistema apenas aos 

administradores. O sistema deve igualmente adotar protocolos de comunicação seguros para proteção 

dos dados; 

• Fiabilidade - o sistema deve ser consistente em todas as suas operações. Em caso de falhas externas ao 

sistema como falhas nos servidores ou na conexão com aplicações com quem este comunica durante 

uma determinada operação, o sistema deve retomar a operação e terminá-la, garantindo assim 

probabilidade mínima de falhas nas operações executadas; 

• Usabilidade - a aplicação web deve oferecer uma experiência de utilização eficiente e intuitiva; 

• Portabilidade - o sistema deve poder funcionar em diferentes sistemas operativos; 

• Escalabilidade - o sistema deve apresentar flexibilidade para escalonamento horizontal; 

• Disponibilidade - o sistema deve estar disponível 99% do tempo e suportar um número simultâneo de 

utilizadores na ordem de grandeza do número de membros/clientes da organização na qual que é 

utilizada; 

• Robustez - transações na base de dados devem respeitar as propriedades ACID (Atomicidade, 

Consistência, Isolamento e Durabilidade). O sistema deve lidar com as diferentes situações de erro. Deve 
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verificar a validade dos dados que lhe são enviados antes de os gravar ou utilizar para um determinado 

efeito; 

• Openness - a comunicação com aplicações clientes do webservice deve ser feita por REST. O objetivo é 

incitar o uso de padrões e protocolos que favoreçam uma ampla interoperabilidade entre diferentes 

sistemas. No entanto, o sistema deve suportar a comunicação com as diferentes interfaces dos diversos 

serviços com que necessita de comunicar para garantir o seu funcionamento básico, o que inclui o 

servidor de base de dados, o gestor de identidades, o sistema de armazenamento de ficheiros e os 

canais agregados. Ou seja, deve também apresentar elevada capacidade de integração com outros 

sistemas informáticos; 

• Extensibilidade - O sistema deve implementar bibliotecas que promovam a abstração de forma a ignorar 

os detalhes de baixo nível, facilitando assim a criação e agregação de novas classes de canal ou 

implementação/modificação de funcionalidades.   
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4 Implementação  

Nesta secção são abordados todos os detalhes de implementação de uma prova de conceito, o que inclui todas 

as tecnologias, modelo de dados, arquitetura, serviços e funcionalidades utilizadas. 

 

4.1 Tecnologias Utilizadas 

A prova de conceito foi desenvolvida como um módulo a integrar no FenixEdu, uma plataforma que oferece um 

conjunto de ferramentas/tecnologias que fazem cumprir a priori os requisitos funcionais e não funcionais do 

Sistema de Notificações, tendo apenas o programador de se preocupar com a conceção da aplicação web e da 

API do webservice. De seguida, são apresentadas e explicadas todas estas ferramentas. Note-se que nem todas 

as tecnologias que o FenixEdu disponibiliza são utilizadas na implementação, pelo que, no final desta secção, são 

listadas as que foram empregues.  

O FenixEdu é um software para a gestão académica e administrativa de instituições de ensino superior, 

desenvolvido em código aberto pelo Instituto Superior Técnico. Fornece uma API REST, com autenticação OAuth 

2.0 e serve de base à criação de aplicações. O FenixEdu está integrado a um subsistema de gestão de identidades, 

o Kerberos e o Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), que, em conjunto com o Yale Central Authentication 

Service (CAS), fornece Single Sign-On (SSO), o que permite a um utilizador se autenticar em diferentes aplicações 

usando as mesmas credenciais. Em alternativa ao CAS, oferece autenticação via nome de utilizador e palavra-

passe locais. O suporte à fácil criação e integração de aplicações é devido à sua arquitetura modular, que combina 

o uso de uma Domain Specific Language (DSL), a Domain Modeling Language (DML), para a definição do modelo 

de dados das aplicações, com a Software Transactional Memory (STM) para controlar o acesso simultâneo aos 

dados destas, abstraindo o programador das preocupações relacionadas com as operações transacionais e de 

persistência. O sistema foi desenvolvido usando uma abordagem orientada a objetos, sendo o Java a linguagem 

de programação utilizada para o efeito. Os dois subprojectos do FenixEdu que fornecem estas funcionalidades 

são o Bennu e o Fenix. O Bennu facilita o desenvolvimento de módulos e fornece a infraestrutura para todas as 

aplicações web, isto é, fornece os conceitos de utilizador e grupo, autenticação, controlo de acesso para cada 

grupo, repositório de ficheiros transacional, API REST através de Spring MVC e/ou JAX-RS, interface de utilizador 

desenvolvida em arquitetura MVC (Model–View–Controller) (arquitetura explicada em detalhe mais à frente) 

através do Spring MVC e Struts, renderização da interface com JSP (Java Server Pages) e JSF (Java Server Faces), 

entre outros. Já o Fenix é um portal académico que oferece funcionalidades académicas e de gestão para a 

comunidade académica, que está integrado na infraestrutura do Bennu. É ele que fornece o DML e armazena as 

entidades das aplicações recorrendo a um gestor de base de dados, o MySQL, de forma automática e 

transparente ao programador através do Java Versioned STM (JVSTM), uma implementação Java de um STM que 

garante a correta semântica da serialização das entidades. O Fenix também implementa regras para manter a 

consistência das relações entre entidades, por exemplo: se uma mensagem contém anexos, então ao eliminar a 

mensagem, também os seus anexos devem ser eliminados, caso contrário é lançada uma exceção 
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(RuntimeException) enquanto o módulo está a ser executado [174] [175]. A Figura 13 mostra a arquitetura 

modular do FenixEdu e a Figura 14 mostra em detalhe a forma como se dispõem estas e outras funcionalidades 

pelas camadas de persistência, aplicação e apresentação utilizadas num módulo. 

 

 

Figura 13 - Arquitetura modular do FenixEdu [176]  

 

 

 

Figura 14 - Arquitetura detalhada de um módulo do FenixEdu [177] 

 

Através do website FenixEdu Start [178], é possível gerar um projeto Maven para o módulo (bloco de construção 

de uma aplicação) a partir do qual foi desenvolvido o Sistema de Notificações, e um projeto Maven de uma 

aplicação web Bennu, inserindo os parâmetros de acesso à base de dados MySQL. É nesta aplicação web que se 

instalou o módulo e que permite o acesso às suas páginas web.  O Maven é uma ferramenta para gestão de 

dependências e automação de compilação de projetos. Um projeto Maven quando é compilado, gera um 
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ficheiro, habitualmente do tipo JAR ou WAR, ao qual se chama artefacto. Cada projeto contém um ficheiro 

chamado pom.xml (Project Object Model), que é uma representação em XML de um projeto Maven. É nele que 

estão definidos parâmetros como o nome do projeto, a versão, localização de repositórios de projetos, 

dependências de outros artefactos, plugins e respetivas configurações, entre outros. No caso deste projeto, é 

necessário incluir no ficheiro pom.xml da aplicação web Bennu a dependência respetivamente ao módulo. Um 

dos plugins definidos no ficheiro pom.xml do projeto da aplicação web é o Tomcat. O Tomcat é um servidor web 

Java, mais concretamente, um servlet container. Neste caso, um servlet é uma classe cujos objetos têm a 

finalidade de receber pedidos HTTP, processá-los e devolver uma resposta como, por exemplo, uma página web 

constituída por código HTML, CSS e Javascript ou apenas um objeto JSON para o caso de se tratar de uma API 

REST. Essencialmente, o Tomcat recebe esses pedidos HTTP e encaminha-os para os respetivos servlets, que após 

o respetivo processamento, enviam a resposta ao Tomcat, e este, por sua vez, entrega-a ao cliente.  

Para além do ficheiro pom.xml, há toda uma estrutura de pastas através das quais se organizam os vários tipos 

de ficheiros correspondentes às várias tecnologias utilizadas no projeto. O trabalho foi desenvolvido sobre os 

seguintes tipos de ficheiro: 

• DML - onde se define o modelo de dados; 

• JSP – para a conceção da interface das páginas web, onde se encontra o código HTML, CSS e Javascript. 

Também é aqui utilizada a biblioteca de tags JSTL (JSP Standard Tag Library) que permite embutir lógica 

dentro das páginas, isto é, oferece dinamismo como a possibilidade de leitura/gravação de variáveis e 

objetos Java, acesso a bases de dados, entre outros; 

• JAVA – correspondentes à lógica da API (pasta “api”), aplicação web (pasta “ui”), entidades de domínio 

(identificadas no DML) (pasta “domain”), do servlet do módulo (pasta “servlet”) e outras configurações, 

como a definição de variáveis globais. 

Note-se que o FenixEdu é, à data deste trabalho, somente compatível com a versão 7 do Tomcat. 

 

Relativamente à criação do webservice e da aplicação web do módulo do Sistema de Notificações, foi utilizada a 

arquitetura Model–View–Controller (MVC) oferecida pelo Spring MVC. Essencialmente, esta arquitetura separa 

os dados (o model) da interface de utilizador (a view), separação essa intermediada por uma camada 

controladora (o controller). No Spring, há um servlet, o DispatcherServlet, que recebe todos os pedidos HTTP e 

os redireciona para os respetivos controllers. Quando um pedido é delegado a um controller, este trata do 

pedido, acede à base de dados para recolher dados necessários, cria um model e retorna-o ao servlet. O servlet 

envia esse model para um view resolver (neste caso, o JSP) que usa um template para gerar uma view. A view é 

enviada para o servlet e este, por sua vez, envia-a para o container (Figura 15). Note-se que, numa API REST, o 

controller retorna o conteúdo (um objeto JSON) que deve ser escrito diretamente no corpo da mensagem HTTP, 

não sendo gerados um model nem uma view. 
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.  

Figura 15 - O fluxo de processamento de um pedido HTTP através da arquitetura MVC do Spring [179] 

 

Para a execução da aplicação web Bennu e desenvolvimento e execução do módulo do sistema foi utilizado o 

Java Development Kit (JDK) da Oracle, versão 8, que é compatível com o FenixEdu. O JDK é uma plataforma que 

pode ser instalada nos sistemas operativos Linux, Mac OS, Solaris e Windows. Esta ferramenta inclui o Java 

Runtime Environment (JRE), que consiste em bibliotecas Java, ficheiros de suporte e a Java Virtual Machine (JVM) 

para executar aplicações Java. Inclui também o interpretador e compilador Java e outras ferramentas necessárias 

ao desenvolvimento das aplicações. 

Utilizou-se um Source Code Management (SCM), o Git, através do qual se fez a gestão das versões do módulo e 

se disponibilizou o acesso público ao seu código-fonte. 

Por fim, foi utilizada também a API Java JavaMail, uma framework que permite criar, enviar e receber emails via 

protocolos SMTP, POP3 e IMAP. Através desta API foi criado um canal para o envio de emails. 

 

Sumarizam-se, de seguida, as ferramentas mais importantes para o desenvolvimento da prova de conceito: 

• Java SE Development Kit versão 8 

• MySQL versão 5.4 ou superior 

• Maven versão 3 ou superior 

• Tomcat versão 7 (inclui JSP versão 2.2) 

• JSTL versão 1.2 ou superior 

• FenixEdu, que inclui: 

o Bennu versão 5.2.1 ou superior, que inclui Spring MVC versão 4, OAuth versão 2.0 

o Fenix Framework versão 2.4.0 ou superior, que inclui DML e JVSTM 

• Git versão 2 ou superior 

• JavaMail versão 1.6.2 ou superior 
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4.2 Modelo de Dados 

Com base na análise às entidades efetuada na secção seguinte, apresenta-se na Figura 16 o modelo de dados do 

sistema. Note-se que todas as entidades, excetuando-se o FenixEdu, têm um identificador único, que não é 

apresentado para efeitos de simplificação do modelo. 

Aplicação

segredo: String

Grupo

nome: String

Canal (Proxy)

configurações: String

Canal de Notificação

aguardaAprovacao: 
Boolean
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1
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0..*

1
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1

0..*
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0..*

1..*
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Destinatários

enviada a

0..*

Aplicações

1

Remetente
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Boolean

1

0..* Remetentes

Utilizador

palavraPasse: String

Utilizador
1

0..*

Contactos

relativo a

dadosContacto: String

nome: String

0..*

Permissões
EnvioAGrupo0..*

autorizado a enviar mensagens para

Membros

1..*

1..*

1

1..* Utilizadores

nome: String

descrição: String

0..*

Canais de 
Notificação

Remetente

1

tem

Estado de Entrega

estado: String

idExterno: String

1

Mensagem

0..*
da

Utilizador
1

0..*

para o

Anexo

nome: String

Mensagem1

Anexos0..*

FenixEdu

1

Grupos

1..*

0..* 1

Administradores

1

Sistema de Notificações0..1

conteúdo: Byte[]

urlRedirecionamento: String
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urlDoWebsite: String

0..* 1
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Figura 16 - Modelo de dados do Sistema de Notificações implementado 
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4.3 Entidades e Respetivas Relações 

Nesta secção são analisados e apresentados os detalhes acerca das entidades necessárias à implementação do 

Sistema de Notificações. É com base nesta análise que se irá conceber um modelo de dados, apresentado mais 

à frente.  

Note-se que: 

• a nomenclatura aqui apresentada pode não corresponder exatamente à utilizada no código do projeto 

do módulo, tendo sido simplificada para fácil compreensão; 

• a utilização de um identificador único universal (UUID) é transversal a praticamente todas as entidades, 

pois serve de endereço a cada instanciação destas. 

 

4.3.1 FenixEdu 

Nesta implementação, é o FenixEdu que detém o Sistema de Notificações e grupos cujos membros serão os 

utilizadores do sistema. Esta entidade não tem identificador único, sendo a “base” de todo o projeto. Observar 

Tabela 3. 

Tabela 3 - Parâmetros da entidade FenixEdu 

Nome do Parâmetro Tipo Descrição 

SistemaDeNotificações  SistemaDeNotificações Sistema de Notificações 

Grupos Set<Grupo> Grupos de utilizadores 

Utilizadores Set<Utilizador> Conjunto de utilizadores 

 

4.3.2 Grupo 

Um grupo tem um nome único e os seus membros são os utilizadores do FenixEdu. Observar Tabela 4. 

Tabela 4 - Parâmetros da entidade Grupo 

Nome do Parâmetro Tipo Descrição 

ID String Identificador único universal 

Nome String Nome do grupo 

Membros Set<Utilizador> Membros do grupo 

 

4.3.3 Utilizador 

Um utilizador tem um nome único, uma palavra-passe para se autenticar na aplicação web e um conjunto de 

contactos para os diferentes canais. Observar Tabela 5. 
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Tabela 5 - Parâmetros da entidade Utilizador 

Nome do Parâmetro Tipo Descrição 

ID String Identificador único universal 

Nome String Nome do utilizador 

PalavraPasse String Palavra-passe para autenticação na aplicação web 

Contactos Set<Contacto> Contactos do utilizador para os diferentes canais 

 

4.3.4 Contacto 

O contacto é a entidade que guarda os dados de um utilizador para um determinado canal. Observar Tabela 6. 

Tabela 6 - Parâmetros da entidade Contacto 

Nome do Parâmetro Tipo Descrição 

ID String Identificador único universal 

DadosContacto String Dados de contacto 

Canal Canal Canal a que diz respeito 

Utilizador Utilizador Remetente a que diz respeito 

 

4.3.5 Sistema de Notificações 

Esta é a entidade principal do sistema. Contém um conjunto de aplicações, canais, um grupo de administradores 

e um grupo de programadores do sistema. Note-se que um programador pode adicionar e compilar código, já o 

administrador não. Observar Tabela 7. 

Tabela 7 – Parâmetros da entidade Sistema de Notificações 

Nome do Parâmetro Tipo Descrição 

ID String Identificador único universal 

Administradores Grupo Grupo de administradores 

Programadores Grupo Grupo de programadores 

Aplicações Set<Aplicação> Conjunto de aplicações 

Canais Set<Canal> Conjunto de canais 

 

4.3.6 Aplicação 

Esta entidade herda as propriedades da entidade ExternalApplication do FenixEdu, pelo que contém um nome, 

uma descrição, um segredo e um URL de redireccionamento para realizar o fluxo de autenticação do OAuth. 

Opcionalmente, pode conter um autor e um URL da respetiva aplicação web. Note-se que outros parâmetros da 

ExternalApplication não são aqui incluídos devido à sua irrelevância neste sistema. Para além disso, uma 

aplicação contém um conjunto de remetentes e um parâmetro que defina quais as suas permissões. Observar 

Tabela 8. 
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Tabela 8 -  Parâmetros da entidade Aplicação 

Nome do Parâmetro Tipo Descrição 

ID String Identificador único universal 

Nome String Nome da aplicação 

Descrição String Descrição da aplicação 

Segredo String Segredo para autenticação OAuth 

UrlRedirecionamento String URL para autenticação OAuth 

Permissões Enum Permissões da aplicação 

Autor String Nome do autor da aplicação 

UrlAplicacaoWeb String Endereço web da aplicação 

Remetentes Set<Remetente> Conjunto de remetentes da aplicação 

 

4.3.7 Canal 

O canal é uma entidade que tem como parâmetros as configurações necessárias ao uso de canais de 

comunicação, como, por exemplo, credenciais de acesso. Dado a existência de diferentes canais, então várias 

configurações são possíveis. Por essa razão, é utilizada uma string, onde se podem inserir todos os parâmetros 

necessários correspondentes às configurações de um determinado canal. Esta string pode conter qualquer 

informação, nomeadamente dados não estruturados em formato JSON. Observar Tabela 9. 

Tabela 9 - Parâmetros da entidade Canal 

Nome do Parâmetro Tipo Descrição 

ID String Identificador único universal 

Configurações String Configurações do canal 

 

4.3.8 Remetente 

O remetente tem um nome e um conjunto de permissões associados ao envio de mensagens para determinados 

canais (os canais de notificação) e permissões de envio para grupos. Um pedido de adição de um remetente a 

uma aplicação está pendente de aprovação se a aplicação não tiver as permissões necessárias, pelo que esta 

entidade deve contar um parâmetro que identifique se o pedido foi ou não aprovado.  Observar Tabela 10. 

Tabela 10 - Parâmetros da entidade Remetente 

Nome do Parâmetro Tipo Descrição 

ID String Identificador único universal 

Nome String Nome do remetente 

AguardaAprovação Boolean Identifica se pedido de adicionar remetente foi 

aceite 

CanaisDeNotificação Set<CanalDeNotificação> Conjunto de canais de notificação 

PermissõesEnvioAGrupo Set<Grupo> Grupos para os quais pode enviar mensagens 
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4.3.9 Canal de Notificação 

O canal de notificação é uma entidade que estabelece a permissão de envio de mensagens de um remetente 

para um determinado canal. Um pedido de adição desta permissão a um remetente está pendente de aprovação 

se a aplicação não tiver as permissões necessárias, pelo que esta entidade deve conter um parâmetro que 

identifique se o pedido foi ou não aprovado. Note-se que se associou apenas um canal de notificação a um canal 

de comunicação por motivos de simplificação. Observar Tabela 11.  

Tabela 11 - Parâmetros da entidade Canal de Notificação 

Nome do Parâmetro Tipo Descrição 

ID String Identificador único universal 

AguardaAprovação Boolean Identifica se pedido de permissões foi aceite 

Canal Canal Canal a que diz respeito 

Remetente Remetente Remetente a que diz respeito 

 

4.3.10 Mensagem 

As mensagens têm um assunto, um corpo, especificam qual o canal de notificação a utilizar e os respetivos grupos 

destinatários. Incluem também uma data de entrega, que corresponde à data de recebimento do seu pedido de 

envio por parte das aplicações. No entanto, este é um parâmetro que possibilita a criação de uma funcionalidade 

que permite a entrega de mensagens numa data futura. Opcionalmente, a mensagem pode incluir anexos e um 

URL através do qual o sistema envia notificações de atualizações dos seus estados de entrega. Foi igualmente 

adicionado um outro parâmetro, o TextoCurto, que guarda uma breve descrição da mensagem. Este parâmetro 

é utilizado para “adaptar” a mensagem aos diferentes canais. Observar Tabela 12. 

Tabela 12 - Parâmetros da entidade Mensagem 

Nome do Parâmetro Tipo Descrição 

ID String Identificador único universal 

Assunto String Assunto da mensagem 

TextoCurto String  Breve descrição da mensagem 

TextoLongo String Corpo da mensagem 

CallbackUrlEstadoDeEntrega String Callback para envio de notificações de 

atualizações do estado de entrega da mensagem 

DataDeEntrega DateTime Data de entrega da mensagem 

CanalDeNotificacao  CanalDeNotificacao  Canal de notificação a utilizar pela mensagem 

GruposDestinatários Set<Grupo> Conjunto de grupos destinatários da mensagem 

Anexos Set<Anexo> Conjunto de anexos da mensagem 
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4.3.11 Anexo 

Esta entidade herda as propriedades da entidade GenericFile do FenixEdu, pelo que contém o nome do ficheiro 

e respetivo conteúdo. Note-se que outros parâmetros do GenericFile não são aqui incluídos devido à sua 

irrelevância neste sistema. Observar Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Parâmetros da entidade Anexo 

Nome do Parâmetro Tipo Descrição 

ID String Identificador único universal 

Nome String Nome do ficheiro do anexo 

Conteúdo Byte[] Conteúdo do ficheiro do anexo 

 

4.3.12 Estado de Entrega 

Os diferentes canais podem atribuir identificadores às mensagens enviadas através deles de forma a poderem 

enviar notificações acerca de atualizações dos estados de entrega dessas mensagens. É nesta entidade que o 

sistema guarda esse identificador com o respetivo estado de entrega da mensagem enviada a um determinado 

utilizador. Observar Tabela 14. 

Tabela 14 - Parâmetros da entidade Estado de Entrega 

Nome do Parâmetro Tipo Descrição 

ID String Identificador único universal 

IdExterno String Identificador externo da mensagem 

Estado String Estado de entrega da mensagem 

Mensagem Mensagem Mensagem a que diz respeito 

Utilizador Utilizador Utilizador a que diz respeito 

 

 

4.4 Arquitetura do Sistema de Notificações 

Apresenta-se aqui a arquitetura detalhada do Sistema de Notificações – observar Figura 17. Esta arquitetura, a 

seguir explicada em pormenor, identifica os diferentes componentes que o constituem e como interagem entre 

eles de forma a que o sistema possa desempenhar todas as suas funcionalidades.  
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Figura 17 - Arquitetura detalhada do Sistema de Notificações 

 

O sistema é executado num servidor informático que lhe fornece como repositório de dados um sistema de 

ficheiros e um motor de base dados. O sistema de ficheiros guarda ficheiros relativos ao código do sistema e 

anexos de mensagens. Os restantes dados do sistema são persistidos na base de dados. O sistema incorpora um 

servidor web através do qual disponibiliza webservices (a API) às aplicações e uma aplicação web onde os 

utilizadores configuram os seus dados e os dados do sistema, conforme as suas permissões de administração. A 

interação com os webservices é feita segundo o modelo de comunicação REST. Já a interação com a web 

application é feita através do protocolo HTTP. Os gestores de grupos e identidades são programas que podem 

pertencer ou não ao servidor. No entanto, são aqui apresentados como externos ao servidor para evidenciar a 

flexibilidade de integração que o sistema oferece e, nesse caso, o sistema oferece uma interface que permite o 

acesso a estes. A interface com os canais permite o acesso aos canais de comunicação por onde são enviadas as 

mensagens e, se o canal assim o disponibilizar, recebidos os seus estados de entrega. Note-se que há canais que 

entregam atualizações de estados de entrega de mensagens através de webhooks, pelo que se pode utilizar o 

servidor de webservices para receber essas atualizações. Esta situação não foi incluída no desenho da arquitetura 

para efeitos de simplificação. Por último, tem-se a unidade lógica do sistema, a componente responsável por 

analisar a informação recebida dos outros componentes, processá-la e enviar uma resposta para estes. 
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4.5 Arquitetura Implementada 

A arquitetura com as tecnologias utilizadas na prova de conceito apresenta-se na Figura 18. 
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Figura 18 - Arquitetura implementada na prova de conceito 

 

Na prova de conceito, o sistema é um aplicativo executado pelo Tomcat. Este, por sua vez, é executado numa 

Java Virtual Machine (JVM), que está instalada num servidor. Nesta arquitetura são utilizados os módulos Bennu 

e Fenix do projeto FenixEdu. O Fenix dispõe de uma interface com suporte para transações atómicas (JVSTM) 

que comunica com um motor de base de dados MySQL. O Bennu disponibiliza os gestores de grupo e de 

identidades, uma interface para o sistema de ficheiros e um servidor Web, o Spring MVC, através do qual se 

fornece os webservices (a API) e a aplicação web. As chamadas das aplicações à API dos webservices é feita por 

REST mediante autenticação por OAuth 2.0 – serviço disponibilizado pelo Bennu. A comunicação com a aplicação 

web é feita através do protocolo HTTP. Na prova de conceito inclui-se quatro canais: o email, onde se comunica 

com um servidor de email por SMTP recorrendo à API do JavaMail; o Telegram e o Twilio WhatsApp, com os 

quais se comunica por HTTP utilizando autenticação por API key; e o Twitter, para o qual se envia mensagens 

instantâneas via HTTP mediante autenticação por OAuth 1.0a. Por fim, a unidade lógica é a componente 
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responsável por analisar a informação recebida dos outros componentes, processá-la e enviar uma resposta para 

estes. 

 

4.6 API do Webservice 

A API REST da prova de conceito do Sistema de Notificações está disponível para consulta no ANEXO B. 

O endereço dos recursos disponibilizados inicia-se por http://<endereço_ip>:<porto>/<path>/apiv1/, sendo 

que o porto e o path são, por predefinição, “8080” e “notifcenter”, respetivamente. Estes parâmetros podem 

ser configurados no ficheiro pom.xml do projeto da aplicação web Bennu. Em todos os recursos, em caso de erro, 

é retornada uma mensagem de erro com o código do erro, breve descrição desse erro e, em alguns destes, 

detalhes mais específicos da causa do erro.  

 

4.7 API do Proxy de Canais 

Na prova de conceito, a classe Canal é abstrata e funciona como proxy para os canais de comunicação. Quando 

o programador pretende adicionar um novo canal de comunicação ao sistema, deve criar uma classe que estenda 

a classe Canal, o que exige a implementação dos métodos apresentados na Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Métodos obrigatórios na criação de uma nova classe de canal 

void sendMessage(Mensagem msg) 

Envia uma mensagem pelo respetivo canal. Deve criar uma nova instância da classe Estado de Entrega por 

cada utilizador destinatário dessa mensagem. Se um utilizador não tiver dados de contacto para o canal por 

onde a mensagem é enviada, deve ser criada na mesma uma instância do Estado de Entrega a indicar esse 

facto. 

UserMessageDeliveryStatus dealWithDeliveryStatusNotifications(javax.servlet.http.HttpServletRequest 

request) 

Este método é chamado quando o webservice recebe uma atualização de um estado de entrega de uma 

mensagem. Recebe como parâmetro um objeto HttpServletRequest, do qual devem ser extraídas informações 

relativas ao estado de entrega de uma mensagem a um utilizador destinatário, as quais devem ser guardadas 

numa instância da classe Estado de Entrega previamente criada no método sendMessage. Retorna essa 

instância. 

 

Os métodos da Tabela 16 podem ser úteis à criação de uma nova classe de canal. 
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Tabela 16 - Métodos auxiliares à criação de uma nova classe de canal 

String createSimpleMessageNotificationWithLink(Message msg) 

Recebe uma mensagem e retorna um texto que contém uma descrição breve desta e um link para acesso à 

página web onde se pode visualizar a mensagem na íntegra. 

java.util.ArrayList<Contacto> getContactsFromMessageRecipientUsers(Mensagem msg) 

Recebe uma mensagem e retorna uma lista de contactos dos utilizadores destinatários dessa mensagem. Cria 

automaticamente instâncias da classe Estado de Entrega para os destinatários que não têm dados de contacto 

para o canal por onde é enviada a mensagem. 

void restASyncClient(org.springframework.http.HttpMethod method, String uri, org.springframework. 

http.HttpHeaders header, String body, 

org.springframework.web.context.request.async.DeferredResult<org. 

springframework.http.ResponseEntity<String>> deferredResult) 

Este método é útil para enviar mensagens por canais cuja gateway utiliza o protocolo de comunicação HTTP 

para comunicar com o sistema. Envia um pedido HTTP assíncrono com um determinado method para um URI, 

que contém um header e body. Recebe outro parâmetro, o deferredResult, através do qual se obtém a 

resposta do pedido. 
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5 Validação e Demonstração 

Nesta secção apresentam-se os requisitos implementados e não implementados, é demonstrada a prova de 

conceito criada com base nas tecnologias, arquitetura e modelo de dados apresentados no capítulo anterior. 

Dada a elevada porção de recursos da API do webservice, apenas são demonstradas as suas funcionalidades mais 

relevantes no capítulo 5.2 - “Envio de uma Mensagem para Telegram”. 

 

5.1 Validação de Requisitos 

Nesta secção descrevem-se todos os requisitos implementados na prova de conceito. 

 

Os requisitos de interface externos implementados são: 

• Interfaces de utilizador - o utilizador interage com o sistema através de uma aplicação web; 

• Interfaces de hardware - a comunicação com hardware é efetuada por intermédio da Java Virtual 

Machine (JVM); 

• Interfaces de software - o sistema interage com: as aplicações que pretendem enviar mensagens; o 

sistema de gestão de identidades disponibilizado pelo FenixEdu para permitir a autenticação de 

utilizadores na aplicação web; o gestor de grupos disponibilizado pelo FenixEdu para identificar 

destinatários de mensagens; o servidor de base de dados MySQL para guardar configurações; o sistema 

de armazenamento de ficheiros disponibilizado pelo sistema operativo para guardar anexos; os canais 

de comunicação utilizados para enviar mensagens, são eles o Telegram, Twitter e WhatsApp (via Twilio); 

• Interfaces de Comunicação - API Java do FenixEdu para comunicação com gestores de grupos e de 

identidades, base de dados e armazenamento de ficheiros; webservice com API REST para comunicar 

com aplicações e aplicação web para comunicar com utilizadores; SMTP para comunicação com o 

servidor de email e API REST com os restantes canais. 

 

As funcionalidades implementadas são: 

• Autenticação de utilizador na aplicação web (FR131); 

• Adição de instâncias de canais pela aplicação web (FR132); 

• Listagem de instâncias de canais na aplicação web (FR133), através da qual se pode modificar e eliminar 

essas instâncias (FR135 e FR136); 

• Adição de aplicações pela aplicação web (FR231); 

• Visualização dos parâmetros de uma aplicação ou remetente pela API. 

• Listagem de aplicações na aplicação web (FR232), através da qual se pode modificar e eliminar 

aplicações (FR234 e FR235) e também alterar as suas permissões (FR331); 

• Autenticação de aplicações para acesso aos recursos da API (FR431); 
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• Adição de remetentes pela API (FR432) e pela aplicação web; 

• Listagem de remetentes de uma aplicação na aplicação web (FR433), através da qual se pode modificar 

e eliminar remetentes; 

• Listagem de remetentes de uma aplicação pela API; 

• Modificação e eliminação de remetentes de uma aplicação pela API (FR436 e FR437); 

• Listagem de grupos na aplicação web; 

• Listagem de grupos e respetivos membros pela API (FR531); 

• Listagem de instâncias de canais pela API (FR532); 

• Adição de permissões de envio para grupo/canal para um remetente de uma aplicação pela API (FR533 

e FR534); 

• Listagem de grupos a quem um remetente de uma aplicação tem permissões para enviar mensagens na 

aplicação web, através da qual se pode remover estas permissões; 

• Listagem de grupos a quem um remetente de uma aplicação tem permissões para enviar mensagens 

pela API; 

• Listagem de permissões de envio de mensagens para canais (i.e. canais de notificação) de um remetente 

na aplicação web, através da qual se pode aprovar pedidos para essas permissões (FR536); 

• Listagem de canais de notificação de um remetente de uma aplicação pela API; 

• Adição de contacto para um utilizador pela aplicação web (FR631); 

• Listagem de contactos de um utilizador na aplicação web (FR632), através da qual se pode modificar e 

eliminar contactos desse utilizador (FR633 e FR634); 

• Receção de pedidos de envio de mensagens na API e, mediante a existência de permissões necessárias 

para efetuar esses pedidos, envio dessas mensagens para os membros dos grupos destinatários pelos 

diferentes canais (FR731), adaptando o conteúdo das mensagens a estes (FR732) e guardando os seus 

estados de entrega (FR733); 

• Listagem de estados de entrega de uma mensagem de uma aplicação pela API (FR734) e pela aplicação 

web; 

• Visualização de mensagens enviadas para um utilizador na aplicação web (FR735); 

• Visualização de mensagem enviada por uma aplicação pela API; 

• Listagem de mensagens correspondentes a uma aplicação pela API; 

• Listagem de mensagens na aplicação web, através da qual se pode modificar e eliminar mensagens; 

• Possibilidade de agregação de novas classes de canais ao código do sistema (FR831). 

 

Outros requisitos implementados são os seguintes: 

• Segurança e Controlo de Acesso - utilizou-se os mecanismos de autenticação de autorização fornecidos 

pelo FenixEdu. Os utilizadores da aplicação web necessitam de se autenticar nesta através de nome de 

utilizador e palavra-passe e o acesso a páginas relativas a administração do sistema está restrito apenas 

a utilizadores pertencentes a grupos de administradores. O acesso ao conteúdo integral das mensagens 
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está limitado aos seus destinatários, assim como os contactos de um utilizador não podem ser acedidos 

por outros utilizadores não administradores. Já a autenticação das aplicações no webservice é feita por 

OAuth 2.0, igualmente disponibilizada pelo FenixEdu, e são empregues mecanismos de autorização que 

inviabilizam o acesso a determinados recursos, tais como dados de outras aplicações ou pedidos de 

envio de mensagens sem as devidas permissões; 

• Portabilidade - sendo desenvolvido em Java, o sistema apresenta portabilidade entre sistemas 

operacionais; 

• Escalabilidade - é utilizada uma versão distribuída de Software Transactional Memory (STM) fornecida 

pelo FenixEdu; 

• Robustez - todas as transações na base de dados são atómicas, pois fazem uso de Software Transactional 

Memory (STM) fornecida pelo FenixEdu; o sistema verifica a validade dos dados que lhe são enviados 

antes de os gravar ou utilizar para um determinado efeito; 

• Openness - o sistema efetua a interação com aplicações e canais (exceto o email) através da API REST 

recorrendo ao protocolo HTTP; 

• Extensibilidade - o sistema implementa simplifica a adição de canais de comunicação, que é feita 

estendendo a classe abstrata Canal. 

 

5.2 Requisitos Não Implementados 

Os seguintes requisitos não foram incluídos na prova de conceito: 

• Aprovar pedidos de adição de remetente (FR435) - este requisito exige a criação de uma funcionalidade 

redundante para efeitos de demonstração e que, ao não ser incluída, simplifica-se o modelo de dados; 

• Usabilidade - fornecer mecanismos que favoreçam a experiência de utilizador na aplicação web é um 

tema que se exclui do âmbito da prova de conceito; 

• Fiabilidade - não é garantida a entrega de mensagens pois este processo exige a implementação de 

mecanismos que se encontram fora do âmbito da prova de conceito; 

• Disponibilidade - a prova de conceito é executada em ambiente de testes, pelo que não se aplica. 

 

5.3 Prova de Conceito 

5.3.1 Compilação e Execução 

O código fonte do módulo do sistema encontra-se em https://github.com/riccor/notifcenter e da aplicação web 

Bennu em http://github.com/riccor/notifcenter-webapp. Para compilar o sistema, é necessário executar o 

comando mvn clean install na directoria ~\notifcenter. Para executar o sistema, executa-se o comando mvn 

tomcat7:run na directoria ~\notifcenter-webapp. 
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5.3.2 Agregação de Canais 

A agregação de uma nova classe inicia-se com a configuração do ficheiro ~\notifcenter\src\main\dml\ 

notifcenter.dml, de acordo com a linha 55 da Figura 19, ou seja, o novo canal deve estender a classe Canal. A 

classe pode também incluir quaisquer outros parâmetros desejados. 

 

Figura 19 - Edição de ficheiro DML para agregação de novo canal 

De seguida, compila-se o módulo, que vai gerar o ficheiro correspondente à classe do canal em 

~\notifcenter\src\main\java\pt\utl\ist\notifcenter\domain, que deve ser editado de forma a seguir a estrutura 

apresentada na Figura 20. Tal como na linha 46, devem ser inseridos todos os parâmetros com respetivos valores 

exemplificativos necessários à posterior configuração do canal pela aplicação web. Após a programação da nova 

classe de canal, recompilar e executar sistema. 

 

Figura 20 - Programação de classe de canal a agregar ao sistema 

 

5.3.3 Autenticação na Aplicação Web e Menus de Navegação 

Após execução do sistema, deve-se aceder ao endereço http://<endereço_ip/nome_dns>:8080/notifcenter/ 

através do browser, o qual vai solicitar a autenticação do utilizador (Figura 21).  
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Figura 21 - Autenticação na aplicação web 

Após autenticação, deverá clicar no separador “Notification Center”, de forma a fazer aparecer os menus 

principais da aplicação web (Figura 22). Quatro destes menus são relativos a funcionalidades de administração 

do sistema: menu para configuração e gestão de aplicações e respetivos remetentes e permissões 

(“Applications”), menu para configuração e gestão de canais (“Channels”), menu para gestão de mensagens 

(“Messages”) e menu para configuração e gestão de contactos de utilizadores (“Users”). Há ainda dois menus 

acessíveis a qualquer utilizador autenticado: menu para configuração e gestão de contactos pessoais (“My 

Contacts”) e menu para visualização das mensagens enviadas para este (“My Messages”). 

 

Figura 22 - Menus do aplicação web 

 

5.3.4 Configuração e Gestão de Canais 

Na página respetiva ao menu “Channels”, aparecem as seguintes secções (observar Figura 23): 

• “Existing channels” - listagem de instâncias de canais com os seus parâmetros, os quais podem ser 

editados e gravados clicando no botão “Update”. Também se pode eliminar uma instância através do 

botão “Delete”; 

• “Add new channel” - que permite a configuração de uma nova instância de canal. Deve-se selecionar a 

classe de canal desejada e inserir os respetivos parâmetros em formato JSON. De seguida, clicar no 

botão “Submit”. O sistema notifica o utilizador do sucesso ou insucesso da operação. 
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Figura 23 - Página web para configuração e gestão de instâncias de canais 

 

5.3.5 Configuração, Gestão de Aplicações e Respetivas Rermissões 

Na página respetiva ao menu “Applications”, aparecem as seguintes secções (observar Figura 24): 

• “Existing applications” - listagem de aplicações com os seus parâmetros (que inclui as permissões), os 

quais podem ser editados e gravados clicando no botão “Update”. Pode-se eliminar uma aplicação 

através do botão “Delete” ou então abrir uma página com uma listagem dos remetentes de uma 

aplicação clicando no botão “Go”; 

• “Add new application” - que permite a configuração de uma nova aplicação. Para tal, deve-se selecionar 

as permissões desejadas, inserir os parâmetros necessários e clicar no botão “Create”. O sistema notifica 

o utilizador do sucesso ou insucesso da operação. 

 

Figura 24 – Página web para configuração, gestão de aplicações e respetivas permissões 

 



68 
 

5.3.6 Configuração, Aprovação e Gestão de Remetentes de uma Aplicação 

Na secção “Existing applications” da página web “Applications”, é possível aceder a uma listagem de remetentes 

de uma aplicação clicando no botão “Go”, o que faz abrir uma página com as seguintes secções: 

• “Existing senders for application <nome da aplicação> (<ID da aplicação>)“ - a listagem de remetentes 

com os seus parâmetros, os quais podem ser editados e gravados clicando no botão “Update”. Um 

destes parâmetros é o estado de aprovação, ou seja, aqui é feita a aprovação de remetentes. Pode-se 

eliminar um remetente através do botão “Delete”. Também é possível abrir uma página com uma 

listagem dos canais de notificação de um remetente clicando no botão “Go” da coluna “Notification 

Channels” ou abrir uma listagem de grupos para os quais um remetente pode enviar mensagens 

clicando no botão “Go” da coluna “Recipient Groups”; 

• “Add new sender” - que permite a configuração de um novo remetente. Para tal, deve-se inserir os 

parâmetros necessários e clicar no botão “Create”. O sistema notifica o utilizador do sucesso ou 

insucesso da operação. 

 

Figura 25 – Configuração, gestão de remetentes de uma aplicação e respetiva aprovação 

5.3.6.1 Configuração, Aprovação e Gestão de Permissões de Canais de um Remetente 

Clicando no botão “Go” da coluna “Notification Channels” de um remetente, abre-se uma página com as 

seguintes secções (Figura 26): 

• “Existing notification channels for sender <nome do remetente>(<ID do remetente>) from application 

<nome da aplicação> (<ID da aplicação>)“ - listagem de canais de notificação do remetente com os 

respetivos parâmetros. Um desses parâmetros é o estado de aprovação, que pode ser alterado e depois 

guardado, carregando no botão “Edit”. Pode-se eliminar um canal de notificação através do botão 

“Delete”; 

• “Add new notification channel” - permite a configuração de um novo canal de notificação para o 

remetente. Para tal, deve-se selecionar o canal de comunicação pretendido e clicar no botão “Create”. 

O sistema notifica o utilizador do sucesso ou insucesso da operação. 
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Figura 26 - Configuração, aprovação e gestão de permissões de utilização de canais de um remetente 

 

5.3.6.2 Configuração e Gestão de Permissões de Grupos de um Remetente 

Clicando no botão “Go” da coluna “Recipient Groups” de um remetente, abre-se uma página com as seguintes 

secções (Figura 27): 

• “Recipient groups for sender <nome do remetente>(<ID do remetente>) from application <nome da 

aplicação> (<ID da aplicação>)“ - listagem de grupos para os quais o remetente pode enviar mensagens. 

Pode-se eliminar uma dessas permissões através do botão “Delete”; 

• “Add new recipient group” - permite a configuração de novas permissões de grupo para o remetente. 

Para tal, deve-se selecionar o grupo pretendido e clicar no botão “Add”. O sistema notifica o utilizador 

do sucesso ou insucesso da operação. 

 

Figura 27 - Configuração e gestão de permissões de grupos de um remetente 

 

5.3.7 Configuração e Gestão de Contactos de Utilizadores 

Na página respetiva ao menu “Users”, é possível visualizar uma listagem dos utilizadores do sistema (Figura 28). 

Esta listagem inclui os parâmetros dos utilizadores, nomeadamente os seus nomes. Para cada utilizador há um 

botão “Go” relativo a uma coluna chamada “Messages”, através do qual se pode aceder a uma listagem de 

mensagens enviadas a esse utilizador, e um botão “Go” relativo a uma outra coluna chamada “Contacts”, pela 

qual se pode aceder a uma listagem dos seus contactos. Carregando no botão “Go” da coluna “Contacts” de um 

determinado utilizador, uma página é aberta e contém as seguintes secções: 

• “Existing users” - a listagem de contactos com os seus parâmetros. Pode-se editar os dados de contacto 

para um canal e gravá-los clicando no botão “Update”. Pode-se eliminar um contacto através do botão 

“Delete”; 
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• “Add new contact” - permite a configuração de um novo contacto do utilizador para um determinado 

canal. Para tal, deve-se inserir os dados do contacto, selecionar o respetivo canal e clicar no botão 

“Create”. O sistema notifica o utilizador do sucesso ou insucesso da operação. 

Note-se que esta página é idêntica à do menu “My Contacts”, existindo apenas para efeitos de administração. 

 

Figura 28 - Listagem de utilizadores do sistema - menu “Users” 

 

Figura 29 - Configuração e gestão de contactos de utilizador 

 

5.3.8 Gestão e Visualização de Mensagens e Respetivos Estados de Entrega 

Na página respetiva ao menu “Messages”, é possível visualizar uma listagem de todas as mensagens enviadas 

pelas diferentes aplicações (Figura 30). Esta listagem inclui alguns dos parâmetros das mensagens, 

nomeadamente a data de entrega, assunto e remetente. Pode-se eliminar uma mensagem clicando no botão 

“Delete”, visualizar a mensagem na íntegra clicando no botão “View” ou aceder a uma listagem dos seus estados 

de entrega clicando no botão “Go” (Figura 31).  

 

Figura 30 - Página web para gestão de mensagens 



71 
 

 

Figura 31 - Estados de entrega de uma mensagem 

 

5.3.9 Visualização de Mensagens Recebidas 

O utilizador pode visualizar uma listagem das mensagens enviadas para ele através da página do menu “My 

messages” (Figura 32). Esta listagem inclui alguns dos parâmetros das mensagens, nomeadamente a data de 

entrega, assunto, remetente e nomes dos anexos. Para visualizar uma mensagem na íntegra, deve-se clicar no 

botão “View” (Figura 33). Para efetuar o download dos anexos, clica-se nos respetivos nomes. 

 

Figura 32 - Mensagens enviadas para um utilizador 

 

Figura 33 - Visualização de uma mensagem na íntegra 

 

5.3.10 Notificações de Sucesso ou Insucesso na Utilização da Aplicação Web e API 

Em caso de tentativa de acesso a recursos da API ou páginas web sem as devidas permissões ou inserção de 

dados inválidos, o sistema responde com uma mensagem de erro, que inclui o código do erro, uma breve 

descrição deste e, por vezes, detalhes mais específicos relativamente à sua origem. Por exemplo, na tentativa de 

aceder ao menu de administração “Users”, o utilizador que não é administrador é redirecionado para uma página 

com a informação relativa ao erro (Figura 34). Já em caso de sucesso de uma determinada operação na aplicação 

web, o utilizador também é notificado (Figura 35). Na API, o erro é apresentado é idêntico ao da Figura 34 mas 

em formato JSON. 
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Figura 34  - Notificação de erro na aplicação web causada pela tentativa de acesso a um menu de administração do sistema 

 

5.4 Exemplo de Caso de Uso:  Envio de uma Mensagem 

Aqui é descrito o processo de envio de uma mensagem para o Telegram, que é idêntico ao processo de envio de 

mensagens para o Twitter, WhatsApp e email (neste último os estados de entrega surgem como “indisponíveis”). 

Para este exemplo, utilizou-se a ferramenta CURL para simular os pedidos efetuados por uma aplicação à API do 

sistema. Fez-se igualmente uso da aplicação “app2” apresentada na Figura 24, à qual se atribuiu todas as 

permissões  (Figura 35). 

 

Figura 35 - Edição de permissões de uma aplicação 

Após geração de um token de acesso através do fluxo OAuth, enviou-se um pedido para criação de um remetente 

que, dadas as permissões desta, foi automaticamente aprovado - observar Figura 36 e Figura 37. 

 

Figura 36 – Pedido GET ao recurso ~/applications/{applicationId}/senders 

 

 

Figura 37 - Resposta ao pedido GET efetuado ao recurso ~/applications/{applicationId}/senders 

De seguida, adicionou-se permissões de envio para o canal Telegram (a lista de canais e respetivos identificadores 

pode ser obtida enviando um pedido GET para o recurso ~/channels) - observar Figura 38 e Figura 39. 

curl -g --location --request POST \ 

"http://notifcenter.tecnico.ulisboa.pt:8080/notifcenter/apiv1/applications/281736969715718/senders/" \ 

  --header "Content-Type: application/json" \ 

  --header "access_token: MjgxNjg1NDMwMTA4Metc” \ 

  --data "{\"name\":\"nomada\"}" 

{ "id": "281724084813858", "name": "nomada", "awaitingApproval": false, "notificationChannels": [], 

"groupPermissions": [] } 
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Figura 38 - Pedido POST ao recurso ~/applications/{applicationId}/senders/{senderId}/notificationchannels  

 

Figura 39 – Resposta ao pedido POST efetuado ao recurso 
~/applications/{applicationId}/senders/{senderId}/notificationchannels 

E também adicionou-se permissões de envio para o grupo “managers” (a lista de grupos e respetivos nomes 

pode ser obtida pelo pedido GET ao recurso ~/groups) - observar Figura 40 e Figura 41. 

 

Figura 40 - Pedido POST ao recurso ~/applications/{applicationId}/senders/{senderId}/grouppermissions 

 

Figura 41 – Resposta ao pedido POST efetuado ao recurso 
~/applications/{applicationId}/senders/{senderId}/grouppermissions 

Estando reunidas todas as condições para o envio de mensagem, enviou-se a mensagem para o respetivo canal 

e grupo - observar Figura 42 e Figura 43. 

 

Figura 42 - Pedido POST ao recurso ~/applications/{applicationId}/messages 

curl -g --location --request POST \ 

"http://notifcenter.tecnico.ulisboa.pt:8080/notifcenter/apiv1/applications/281736969715718/senders/28

1724084813858/notificationchannels/" \ 

  --header "Content-Type: application/json" \ 

  --header "access_token: MjgxNjg1NDMwMTA4Metc” \ 

  --data "{\"channelId\":\"281741264683012\"}" 

 

{ "senderId": "281724084813858", "addedNotificationChannel": { "notificationChannelId": 

"281775624421414", "sender": "281724084813858", "channel": "281741264683012", "awaitingApproval": 

false } } 

 

curl -g --location --request POST \ 

"http://notifcenter.tecnico.ulisboa.pt:8080/notifcenter/apiv1/applications/281736969715718/senders/28

1724084813858/grouppermissions" \ 

  --header "Content-Type: application/json" \ 

  --header "access_token: MjgxNjg1NDMwMTA4Metc” \ 

  --data "{\"name\":\"managers\"}" 

 

{ "senderId": "281724084813858", "addedGroup": { "name": "managers: (admin, bennu0)", "id": 

"281702609977345", "members": [ "bennu0", "admin" ] } } 

 

curl -g --location --request POST 

 "http://notifcenter.tecnico.ulisboa.pt:8080/notifcenter/apiv1/applications/281736969715718/messages" \ 

  --header "Content-Type: multipart/form-data" \ 

  --header "access_token: MjgxNjg1NDMwMTA4Metc” \ 

  --form "json={\"canalnotificacao\":\"281775624421414\", \"gdest\": [\"managers\"], \"assunto\": 

\"assunto\", \"textocurto\": \"breve descricao\", \"textolongo\": \"corpo da mensagem\"}" \ 

  --form "attachment=@/C:/Users/Ricardo/Desktop/img.jpg" 
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Figura 43 - Resposta ao pedido POST efetuado ao recurso ~/applications/{applicationId}/messages 

Na Figura 44, pode-se observar a mensagem recebida no Telegram de um destinatário. 

 

Figura 44 - Receção de mensagem no Telegram por um destinatário 

Clicando no link da mensagem recebida no Telegram e estando o utilizador destinatário da mensagem 

autenticado na aplicação web do sistema, pode visualizar a mensagem na íntegra (Figura 45). 

 

Figura 45 - Visualização integral da mensagem enviada para o Telegram 

A aplicação pode ainda visualizar os estados de entrega da mensagem para os diferentes destinatários - 

observar Figura 46 e Figura 47. 

 

Figura 46 - Pedido POST ao recurso ~/applications/{applicationId}/messages/{messageId}/deliverystatus 

{ "id": "281681135140875", "notificationChannel": "281775624421414", "sender": "281724084813858", 

"recipientGroups": [ "281702609977345" ], "subject": "assunto", "shortText": "breve descricao", "longText": 

"corpo da mensagem", "deliveryDate": "17.05.2019 02:03:51.178", "deliveryStatusCallback": "none", 

"attachments": [ "281827164028979" ], "link": 

 "notifcenter.tecnico.ulisboa.pt:8080/notifcenter/mensagens/281681135140875" } 

curl -g --location --request GET 

"http://notifcenter.tecnico.ulisboa.pt:8080/notifcenter/apiv1/applications/281736969715718/messages/2

81681135140875/deliverystatus" 
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Figura 47 – Resposta ao pedido POST efetuado ao recurso 
~/applications/{applicationId}/messages/{messageId}/deliverystatus 

Como se pode verificar na resposta a este pedido, há um utilizador que recebeu a mensagem e outro não, dado 

que não possui dados de contacto para o canal Telegram. 

 

5.5 Desempenho 

Foram efetuados testes à prova de conceito para identificar os tempos de entrega de mensagens ao canal 

Telegram. Testes idênticos foram realizados à API do Telegram. Desta forma, conseguiu-se perceber o impacto 

da utilização do sistema como “proxy” deste canal. A Tabela 17 apresenta os resultados obtidos para cada teste. 

Estes testes foram efetuados no Apache JMeter. Este programa e o sistema foram executados num Virtual Private 

Server (VPS) partilhado, uplink 1Gbps, CPU Intel Xeon E5-2680@2.70GHz, 4GB de RAM e armazenamento SSD.  

Tabela 17 - Análise de desempenho utilizando o canal Telegram 

 Tempo decorrido (s) Impacto (%) 

Te
st

es
 

Direto 250 mensagens sequenciais 
103.301  

(valor de referência) 
- 

Sistema de 

Notificações 

250 mensagens sequenciais 72.161 ≈-30% 

1 mensagem para 1 grupo de 250 

utilizadores 
72.837 ≈-30% 

1 mensagem para 250 grupos de 1 

utilizador cada 
73.167 ≈-30% 

 

Note-se que 250 é um número suficientemente elevado para obter tempos de resposta aceitáveis. 

Da observação da Tabela 17, verifica-se que o sistema não tem impacto no tempo de entrega de mensagens. Na 

verdade, o controlador REST do Spring MVC é multi-thread, o que torna a entrega de mensagens 30% mais rápida. 

O tempo necessário para enviar 1 mensagem para 250 grupos de 1 elemento cada é superior ao tempo 

necessário para enviar 1 mensagem para 1 grupo de 250 elementos devido ao número superior de iterações 

exigido. Porém, esta diferença é pouco significativa, dado que o gestor de grupos não é externo. 

 

5.6 Validação 

Do inquérito realizado aos alunos do Instituto Superior Técnico envolvendo 32 inquiridos, observa-se que 

(ANEXO A): 

[ { "id": "281852933832727", "channel": "281741264683012", "user": "281582350893057", "externalId": 

"74", "deliveryStatus": "Delivered" },  

{ "id": "281852933832726", "channel": "281741264683012", "user": "281582350893059", "externalId": 

"userHasNoContactForSuchChannel", "deliveryStatus": "userHasNoContactForSuchChannel" } ] 
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• 56.3% concorda receber mensagens da universidade por canais para além do Fénix e email, 31.3% não 

concorda e para 12.5% é indiferente; 

• em 23 dos inquiridos, 65.2% gostaria de receber mensagens da universidade por notificações push, 

60.9% por WhatsApp, 21.7% por Facebook Messenger e 21.7% por Facebook; 

• numa escala de 1 a 5 em que 1 é “pouco relevante” e 5 é “muito relevante”, 71.9% dos inquiridos atribui 

níveis 4 e 5 de relevância à possibilidade de receber uma mensagem através de diferentes canais; 

nenhum acha “pouco relevante”; 

• 65.6% acha útil o Sistema de Notificações (serviço onde podem inserir os seus contactos pessoais para 

os diferentes canais e escolher quem pode enviar mensagens e/ou tipo de mensagens a receber por 

esses canais); para 28.1% é indiferente e apenas 6.3% não acha útil tal serviço. 

Destes resultados conclui-se que uma quantia significativa de alunos está disposta a receber mensagens da 

universidade por canais alternativos aos principais, sobretudo por notificações push e serviços de mensagens 

instantâneas como o WhatsApp e Messenger. Também uma porção considerável dos inquiridos acha relevante 

a solução oferecida pelo Sistema de Notificações, estando disposta a inserir os seus contactos neste serviço. 

 

5.6.1 Comparação com Soluções Alternativas 

Na Tabela 18 compara-se o sistema com soluções alternativas em termos dos seus principais requisitos. Pela 

observação desta tabela, verifica-se que o sistema reúne um conjunto de requisitos que não é apresentado pelas 

diferentes soluções. A possibilidade de gestão de permissões de remetentes é usualmente desconsiderada 

nestas alternativas, assim como a possibilidade de agregar novos canais. Nenhuma destas alternativas apresenta 

integração com gestores de grupos externos. 
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Tabela 18 - Comparação de requisitos do Sistema de Notificações com soluções alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) apenas por formulários de inscrição e links de cancelamento de subscrição 

(2) traduções automáticas ao conteúdo das mensagens conforme as linguagens dos destinatários 

(3) não foi possível averiguar 

 

5.6.2 Entrevista com Membros dos Serviços de Informática do IST 

No dia 2 de Maio de 2019, foi realizada uma entrevista com um membro dos Serviços de Informática do Instituto 

Superior Técnico, o Eng. Sérgio Silva. Nesta entrevista foi demonstrada a prova de conceito, efetuada uma análise 

pormenorizada a todos aos seus detalhes técnicos e discutidas diferentes soluções para o seu aprimoramento. 

Estas soluções compreendem: 

 

• API Heartbeat - para minimizar falhas de entrega de mensagens. Esta consiste no envio regular de 

mensagens (sem conteúdo relevante) para os canais de comunicação, de forma a verificar se estes se 

 Soluções 

Si
st

em
a 

d
e 

N
o

ti
fi

ca
çõ

es
 

M
ai

lC
la

rk
  

(M
ic

ro
so

ft
 

Te
am

s)
 

Se
n

d
P

u
ls

e 

R
eg

ro
u

p
 

M
as

s 

N
o

ti
fi

ca
ti

o
n

 

R
eq

u
is

it
o

s 

Gestão de permissões de 

remetentes (canais e 

destinatários) 

✓ - - ✓ 

Agregação de novos canais ✓ - - ? (3) 

Configuração de canais ✓ ✓ ✓ ? (3) 

Remetente agnóstico do 

contacto do destinatário 
✓ - ✓ ✓ 

Integração por API REST ✓ - ✓ ✓ 

Integração com gestores 

de grupos externos 
✓ - - - 

Gestão de contactos pelos 

destinatários 
✓ - ✓ (1) ? (3) 

Adaptação de conteúdo de 

mensagem a canais 
✓ - ✓ (2) ✓ (2) 

Estados de entrega ✓ ✓ ✓ ✓ 

Código aberto ✓ - - - 
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encontram operacionais ou não. Para apresentar o estado operacional dos canais na aplicação web, 

inserir o parâmetro “Availability” na página web respetiva à gestão de canais; 

• Modelos de mensagens (Message Templates) - mecanismos para modelagem e personalização de 

mensagens. Por exemplo, estes mecanismos permitem a uma aplicação, através de um só pedido de 

envio de mensagem, enviar uma mensagem para todos os alunos com as respetivas referências 

multibanco para pagamento de propinas; 

• Idempotência dos pedidos de envio de mensagens - para que, em caso de uma aplicação enviar 

múltiplos pedidos de envio de uma mesma mensagem, o sistema só envie essa mensagem, 

efetivamente, uma única vez para os seus destinatários. Para tal, é necessário a aplicação incluir um 

novo parâmetro nestes pedidos - um identificador único - definido por esta e guardado na entidade 

Mensagem, através do qual o sistema verifica se a mensagem já foi ou não enviada; 

• Backoff exponencial no envio de mensagens - implementação do algoritmo de recuo binário 

exponencial para definir a data de realização de novas tentativas de envio de mensagem para os canais; 

• Arquitetura Publish/Subscribe - para o sistema lidar com possíveis sobrecargas de pedidos e promover 

a sua escalabilidade horizontal. Essencialmente, implementando esta arquitetura, o sistema recebe 

pedidos, guarda-os, e estes ficam a aguardar processamento por um determinado fio de execução 

(thread). 

 

Foi realizada outra reunião no dia 29 de Maio de 2019 com o Eng. Sérgio Silva e o Eng. David Martinho, por forma 

a compreender melhor a relevância da integração deste sistema nesta instituição de ensino. Apesar de outros 

reparos que foram sugeridos, especialmente a inclusão de uma funcionalidade que permita a confirmação dos 

contactos inseridos pelos utilizadores, é revelado interesse no sistema. A sua elevada capacidade de integração 

com outras aplicações, como o gestor de grupos, e o facto de ser open source e facilmente extensível são 

características apreciadas. Confirmaram também a dificuldade na integração de canais de comunicação nos seus 

sistemas informáticos e a elevada complexidade exigida para assegurar a entrega de mensagens. Utilizam como 

principais canais de comunicação o email, o SMS e encontram-se a desenvolver um serviço para envio de 

notificações push para a aplicação móvel disponibilizada pela instituição, o que sugere a necessidade de 

integração de canais de comunicação. 

 

5.7 Discussão dos Resultados Obtidos 

A prova de conceito verificou a aplicabilidade da metodologia utilizada. As tecnologias, arquitetura e modelo de 

dados apresentados no capítulo 4 permitem a criação de um Sistema de Notificações capaz de servir o seu 

propósito: integração eficiente de canais de comunicação num sistema informático para envio de mensagens 

com o seu conteúdo adaptado aos diferentes canais por onde são enviadas para os seus destinatários.  

Relativamente aos testes de desempenho apresentados no capítulo 5.5 - “Desempenho", verifica-se que o 

sistema, apesar de se comportar como um proxy de canais, não tem impacto nos tempos de entrega das 



79 
 

mensagens. Na verdade, acelera o processo de entrega de mensagens em cerca de 30%, o que significa que é 

eficiente. 

Existem limitações que exigem resoluções mais complexas que vão além do propósito desta prova de conceito, 

nomeadamente a não recuperação de uma determinada operação que tenha sido interrompida devido a falhas 

exteriores ao sistema, e.g. falhas nos servidores do sistema ou na conexão com os canais de comunicação. 

Operações cruciais como o envio de mensagens ou receção dos seus estados de entrega são afetadas por estas 

limitações.  

Aquando do envio de uma mensagem para um canal que não seja o email, para cada destinatário o sistema cria 

um Estado de Entrega e envia um pedido assíncrono para esse canal, ficando a aguardar uma resposta por parte 

deste - essa resposta contém um estado de entrega. Em caso de falha do servidor durante esta operação, (tentar) 

garantir o envio da mensagem a todos os seus destinatários passa por retomar a operação após a reinicialização 

do sistema, (re)enviando a mensagem para todos os destinatários cuja entidade Estado de Entrega não existe ou 

não foi alterada após a sua criação. No caso do email, sugere-se a implementação dos mecanismos já fornecidos 

pelo FenixEdu que asseguram a entrega de mensagens. 

Já em caso de falha de conexão com o canal de comunicação durante a operação de envio de uma mensagem, 

sugere-se que o sistema guarde, através de um novo parâmetro inserido na entidade Mensagem, uma nova data 

de envio que, em conjunto com um mecanismo de scheduling, permita a retoma da operação no futuro.  

Por fim, para lidar com falhas de servidor ou conexão durante operações que envolvam a receção de estados de 

entregas, pode-se utilizar mecanismos de timeout ou, em alternativa, de scheduling, que verificam com uma 

determinada frequência se as entidades Estado de Entrega sofreram ou não alterações após a sua criação. Se 

não sofreram, o sistema envia de novo a mensagem para os respetivos destinatários. O sistema pode 

reencaminhar estados de entrega para as webhooks das aplicações, se assim for solicitado. Neste caso, se a 

ligação às webhooks estiver indisponível, podem ser empregues estes mecanismos de scheduling de forma a 

permitir uma nova tentativa de reencaminhamento no futuro. Estes mecanismos podem ainda ser utilizados para 

disponibilizar a funcionalidade que permite a entrega de uma mensagem na data definida pelo parâmetro 

“DataDeEntrega” da entidade Mensagem. 

Importa salientar que estas soluções apresentadas podem levar a que um destinatário receba a mesma 

mensagem mais que uma vez. Não existe forma de contornar este problema, mas a entrega da mensagem é 

praticamente garantida. Após várias tentativas falhadas de envio de uma mensagem, significa que ou o canal 

requer manutenção ou os contactos dos destinatários são inválidos. Nestas situações, sugere-se que o sistema 

notifique os utilizadores e administradores destes factos e guarde-os através da adição de um novo parâmetro 

nas entidades Canal e Contacto. Também se pode dar o caso da API de um canal limitar o número de acessos por 

um determinado espaço de tempo, pelo que o programador deve igualmente usar mecanismos de scheduling 

para o caso da necessidade de envio de uma elevada quantidade de mensagens que ultrapasse esse limite. 

 

Na prova de conceito os utilizadores não escolhem os canais de comunicação por onde têm preferência receber 

mensagens nem a ordem de preferência de receção de mensagens nesses canais - uma funcionalidade benéfica 

à otimização da eficiência da comunicação proporcionada por este sistema. Uma resolução complexa é 
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necessária para a sua implementação. Os chamados “meta-canais” podem auxiliar nesta resolução. Entende-se 

“meta-canal” como uma entidade que tem como parâmetros um identificador/nome único e um conjunto de 

canais de comunicação. Ou seja, no modelo de dados, em vez da entidade Canal de Notificação se associar a um 

canal, associa-se a um meta-canal, e o meta-canal associa-se a um conjunto de canais. Por exemplo, criando um 

meta-canal que contém diferentes canais de mensagens instantâneas, o sistema pode enviar a mensagem para 

o canal de mensagens instantâneas preferido do utilizador destinatário. Para tal, é suficiente adicionar um novo 

parâmetro, e.g. um número inteiro, à entidade Contacto, através do qual se define a ordem de preferência desse 

contacto. O Contacto relativo a canais de mensagens instantâneas que possuir o menor número, será o escolhido 

para o envio. Outro exemplo é criar um meta-canal que contém todos os canais do sistema, mas com uma 

característica especial: mensagens que utilizam este meta-canal apenas são enviadas para os canais preferidos 

dos seus destinatários. Ainda outro exemplo: criar um meta-canal que contém todos os canais de comunicação, 

mas que, quando utilizado, ignora todas as preferências dos utilizadores e envia a mensagem para todos os seus 

contactos - este meta-canal é útil para o envio de mensagens urgentes, como o aviso de aproximação da data 

limite de pagamento de propinas. 
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6 Conclusões e Trabalho Futuro 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões e propostas de trabalho futuro. 

 

6.1 Conclusões 

A eficiência da comunicação é crucial no ambiente colaborativo das organizações, assim como é na relação das 

empresas com os seus clientes. As tecnologias tornaram os clientes mais informados e também os aproximaram 

das empresas, especialmente através das redes sociais, que têm um papel cada vez relevante na sociedade e que 

influenciam diretamente a reputação das empresas ao promoverem um contacto mais pessoal com os clientes 

ou possíveis clientes. Desta forma, é possível estas proporcionarem soluções mais personalizadas, o que se 

reflete diretamente no seu sucesso. Ou seja, a adoção de canais de comunicação é crucial para o sucesso das 

empresas. O Sistema de Notificações simplifica essa adoção. 

Há um aumento crescente da preocupação na proteção de dados pessoais - o RGPD veio reforçar este facto - 

pelo que uma plataforma que permita às pessoas centralizar todos os seus contactos para os diferentes canais 

de comunicação e escolher em quais pretendem receber mensagens das diferentes fontes, sem que estas fontes 

conheçam esses dados, revela-se uma solução desejável. A utilização de modelos de comunicação padrão e 

mecanismos que simplificam a sua integração nos sistemas informáticos das organizações torna o Sistema de 

Notificações uma plataforma atrativa a estas. No entanto, a integração está associada a uma maior dependência 

com outros serviços informáticos, como gestores de grupos ou gateways de canais, pelo que é importante adotar 

mecanismos que garantam a entrega de mensagens perante situações de falha de ligação ou dos sistemas, assim 

como padrões de segurança de forma a assegurar a proteção dos dados trocados entre estes.  

No contexto escolar, confirmou-se, através de inquéritos realizados à comunidade do Instituto Superior Técnico, 

a relevância desta plataforma. É esperado que as organizações escolares adotem este tipo de serviço. Entre 2017 

e 2019 verificou-se um aumento de soluções de colaboração que já integram ou permitem a integração de canais 

de comunicação, assim como diferentes tipos de ferramentas de software, através de módulos/plugins 

integrados, tal como o Sistema de Notificações. Destaca-se o Microsoft Teams que, neste espaço de tempo, 

apresentou um crescimento significativo na sua adoção por parte das organizações, prevendo-se que esta 

duplique até 2020 [180]. 

Os meios de comunicação conectam o mundo e, à data de realização deste trabalho, os serviços de mensagens 

instantâneas são o meio de comunicação mais relevante, mais utilizado e com menor tempo de resposta por 

parte dos destinatários das mensagens enviadas através destes. Garantir que uma mensagem chegue ao seu 

destino oportunamente é significativamente relevante, especialmente em situações de perigo ou no contexto 

colaborativo. O Sistema de Notificações maximiza essa garantia. 

 



82 
 

6.2 Trabalho Futuro 

De modo a aperfeiçoar o Sistema de Notificações, recomenda-se o estudo e implementação das soluções 

apresentadas no capítulo 5.6 - “Entrevista com Membro dos Serviços de Informática do IST”. Sugere-se 

igualmente a análise e desenvolvimento de: 

• mecanismos para garantia de entrega de mensagens - discutido no capítulo 5.7 - “Discussão dos 

Resultados Obtidos”, sugerindo-se a implementação dos mecanismos disponibilizados pelo FenixEdu 

para envio de emails, os quais garantem essa entrega; 

• fan-out de mensagens utilizando os “meta-canais” - cuja uma breve abordagem foi realizada no capítulo 

5.7 - “Discussão dos Resultados Obtidos”, que permitem uma utilização simultânea e eficiente dos 

diferentes canais; 

• subscrição de remetentes e categorias de mensagens - para que os utilizadores possam escolher os 

remetentes dos quais pretendem receber mensagens e/ou que categorias de mensagens pretendem 

receber; 

• mecanismos de adaptação de mensagens aos canais de comunicação - estes mecanismos podem 

envolver algoritmos de inteligência artificial capazes de analisar o conteúdo das mensagens e adequá-

lo aos diferentes canais, promovendo também a eficácia da comunicação; 

• comunicação bidirecional - que não é o propósito deste sistema, mas as soluções similares apresentam 

esta funcionalidade e revela-se útil às organizações; 

• sistema de saldo - para uma utilização de canais de comunicação, por parte dos remetentes de 

mensagens, adequada aos seus custos inerentes.  
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A1 

Anexo A 

Questionário à Comunidade do IST e Respetivos Resultados 

1. Para cada um dos seguintes canais, indique numa escala de 1 a 5, em que 1 é "muito pouco" e 5 é 

"imenso", a frequência com que usa o canal, o quão relevante considera o canal e o seu tempo de 

resposta nesse canal, ou seja, se demora muito ou pouco tempo a responder a mensagens nesse canal. 

(Frequência: Escala 1(Pouca)-5(Muita), Relevância: 1(Pouca)-5(Muita), Tempo de resposta: Escala 

1(Lento)-5(Rápido)) 

1.1  SMS 

1.2  Email (Gmail, Outlook, ...) 

1.3  Redes sociais (Facebook, Twitter, ...) 

1.4  Mensagens instantâneas (Messenger, WhatsApp, ...) 

1.5  Videoconferência (Skype, Google Hangouts, ...)  

1.6  Leitor de notícias RSS (Feedly, Flipboard, ...) 

1.7  Notificações push (que aparecem no ecrã do telemóvel ou no browser) 

 

2. Já perdeu informações/mensagens importantes do IST? (notícias do Fénix, avisos de pagamento de 

propinas, emails de professores, etc.) 

1- Nunca, 2- Raramente, 3- Às vezes, 4- Muitas vezes, 5- Não me recordo 

 

3. Gostaria de receber mensagens por outros canais? 

Sim, Não, Indiferente 

3.1 Se sim, quais? Selecionar uma ou várias destas opções: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, 

Messenger, Skype, Google Hangouts, Feedly, Flipboard, Notificações push de website ou app, 

Outras – quais? 

 

4. O que acha acerca da possibilidade de poder receber uma mensagem através de diferentes canais? (por 

exemplo, professor envia um email e ser possível receber notificação SMS com breve explicação desse 

email) 

Relevância: Escala 1(Pouca)-5(Muita) 

 

5. Gostaria que que houvesse um serviço onde pudesse inserir os seus contactos pessoais para os vários 

canais e, de seguida, escolher quem lhe poderia enviar mensagens para esses canais? Em alternativa, 

escolher que tipo de conteúdo receber por esses canais? (por exemplo, escolher receber notícias do IST 

através de SMS e WhatsApp) 

Sim, Não, Indiferente
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Anexo B 

API do Webservice da Prova de Conceito 

~/groups 

GET Retorna um array de grupos no formato JSON. Cada grupo contém o nome, ID e array de nomes dos 

membros. 

~/channels 

GET Retorna um array de canais no formato JSON. Cada canal contém o ID e a classe. 

~/channels/{channelId}/messagedeliverystatus 

POST Este endpoint recebe qualquer tipo de dados. Retorna um JSON cujo conteúdo é irrelevante. Serve 

para receber atualizações de estados de entrega de um canal, ou seja, é um webhook. Os dados 

recebidos são encaminhados para uma função que se encontra no código do respetivo canal, que é 

responsável por extrair e guardar os parâmetros relativos ao estado de entrega. 

~/applications/{applicationId} 

GET Retorna uma aplicação no formato JSON, que contém o ID, nome, autor, permissões, descrição, URL 

da sua aplicação web, URL de redireccionamento, segredo OAuth e array de IDs dos seus remetentes. 

~/applications/{applicationId}/senders 

GET  

 

Retorna um array de remetentes da aplicação no formato JSON. Cada remetente contém o ID, nome e 

parâmetro “AguardaAprovação”. 

POST  Adiciona um novo remetente à aplicação. Recebe um JSON que contém o nome (parâmetro “name”) 

do novo remetente. Retorna o seu ID, nome, parâmetro “AguardaAprovação” desse remetente, array 

de IDs de canais de notificação e array de IDs de grupos a quem pode enviar mensagens. 

~/applications/{applicationId}/senders/{senderId} 

GET Retorna um remetente no formato JSON, que contém o seu ID, nome, parâmetro “AguardaAprovação”, 

array de IDs de canais de notificação e array de IDs de grupos a quem pode enviar mensagens. 

DELETE Elimina um remetente da aplicação. Retorna o seu ID, nome, parâmetro “AguardaAprovação”, array 

de IDs de canais de notificação e array de IDs de grupos a quem podia enviar mensagens. 

~/applications/{applicationId}/senders/{senderId}/grouppermissions 

GET Retorna um array no formato JSON de grupos a quem o remetente da aplicação pode enviar 

mensagens. Cada grupo contém o seu ID, nome e array de IDs dos seus membros. 

POST Adiciona permissões ao remetente da aplicação para enviar mensagens para um grupo. Recebe um 

JSON que contém o nome desse grupo (parâmetro “name”). Retorna um JSON com o ID do remetente 

e um parâmetro chamado “addedGroup” que contém um JSON com o ID, nome e array de IDs dos 

membros desse grupo. 



 

B2 

API do Webservice da Prova de Conceito (continuação) 

~/applications/{applicationId}/senders/{senderId}/grouppermissions/{groupName} 

DELETE Elimina permissões de envio de mensagens para grupo do remetente da aplicação. Retorna um JSON 

com o ID do remetente e um parâmetro chamado “removedGroup” que contém um JSON com o ID, 

nome e array de IDs dos membros desse grupo. 

~/applications/{applicationId}/senders/{senderId}/notificationchannels 

GET Retorna um array no formato JSON de canais de notificação do remetente da aplicação. Cada canal 

de notificação contém o seu ID, nome, ID do respetivo remetente e o parâmetro 

“AguardaAprovação”. 

POST Adiciona permissões ao remetente da aplicação para enviar mensagens para um canal, ou seja, cria 

um canal de notificação. Recebe um JSON que contém o ID do canal (parâmetro “channelId”). 

Retorna um JSON com o ID do remetente e um parâmetro chamado “addedNotificationChannel” 

que contém um JSON com o ID, ID do remetente, ID do canal e parâmetro “AguardaAprovação” 

desse canal de notificação. 

~/applications/{applicationId}/senders/{senderId}/notificationchannels/{notificationChannelId} 

DELETE Elimina permissões de envio de mensagens para canal do remetente da aplicação, ou seja, elimina 

canal de notificação. Retorna um JSON com o ID do remetente e um parâmetro chamado 

“removedNotificationChannel” que contém um JSON com o ID, ID do remetente, ID do canal e 

parâmetro “AguardaAprovação” desse canal de notificação. 

~/applications/{applicationId}/messages 

GET Retorna array JSON com IDs das mensagens enviadas pela aplicação. 

POST Cria e envia uma mensagem para grupos por um canal. Recebe um Multipart-FormData que contém: 

• parâmetro “json” - um JSON que contém dados da mensagem: ID do canal de notificação 

(parâmetro “canalnotificacao”, array de grupos destinatários (parâmetro “gdest”), assunto 

(parâmetro “assunto”), texto curto (parâmetro “textocurto”), texto longo (parâmetro 

“textolongo”), URL de callback para envio de atualizações de estados de entrega (parâmetro 

“callbackurl”) e data de entrega (parâmetro “dataentrega”); 

• parâmetro(s) “anexo” – permite incluir diferentes ficheiros anexos à mensagem a enviar. 

Retorna um JSON com os parâmetros descritos acima e um outro parâmetro chamado “link” que 

contém o endereço web de acesso à mensagem. 

~/applications/{applicationId}/messages/{messageId} 

GET Retorna um JSON com os mesmos parâmetros retornados por POST 

~/applications/{applicationId}/messages. 

~/applications/{applicationId}/messages/{messageId}/deliverystatus 

GET Retorna um array JSON com os estados de entrega da mensagem da aplicação. Cada estado de 

entrega inclui o seu ID, canal, nome do destinatário, ID externo e o estado de entrega. 


