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Resumo 

Nos últimos anos temos assistido a grandes evoluções nas aplicações web, 

proporcionando uma interação cada vez mais apelativa, tanto no seu aspeto como na sua 

usabilidade. Com estas evoluções foi surgindo o conceito de Rich Internet Applications 

(RIA). As RIA são aplicações web que tem características e funcionalidades que eram 

usualmente desempenhadas por software para desktop dada a sua complexidade. O 

conceito passa por transferir processamento para o cliente (browser), permitindo uma 

interação mais próxima com o utilizador, respostas mais rápidas e uma menor 

sobrecarga sobre o lado do servidor. Esta ideia permite uma abordagem ao 

desenvolvimento de aplicações empresariais no contexto web, sendo possível manter a 

capacidade de processamento das aplicações desktop tirando partido do melhor do 

mundo web e permitindo chegar mais facilmente aos clientes. 

A PRIMAVERA, como interessada neste tipo de aplicações, já desenvolveu a 

Framework Athena assente nas tecnologias Microsoft Silverlight e WCF RIA Services, 

mas dado que a evolução do Microsoft Silverlight foi descontinuada por parte da 

Microsoft, existe a necessidade de procurar uma alternativa. O HTML5 surge como 

principal alternativa, mas é preciso perceber se este pode efetivamente constituir-se 

como tal. 

Assim, esta dissertação será inicialmente focada na análise comparativa entre as 

tecnologias Microsoft Silverlight e HTML5, passando depois pela implementação de 

protótipos, que no final, permitam à PRIMAVERA tomar uma decisão sobre a 

substituição da tecnologia. 

O caso de estudo será uma aplicação desenvolvida em HTML5, JavaScript e 

CSS, que poderá ser instalada em dispositivos móveis com qualquer sistema operativo. 

Estas aplicações, denominadas aplicações híbridas, implicam também uma elevada 

complexidade no lado do cliente e envolvem vários dos conceitos relacionados com o 

desenvolvimento de RIA em HTML5. 
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Abstract 

In the last years we have seen many improvements in web applications, 

providing an increasingly attractive interaction in its appearance and usability. With 

these improvements has grown the concept of Rich Internet Applications (RIA). RIA 

are web applications that have features and functionalities that were usually performed 

by desktop applications due to its complexity. The concept involves transferring 

processing to the client’s side (browser), providing a closer interaction with the user, 

faster responses and lower load on the server’s side. This idea allows an approach to the 

development of business applications in a web context, in order to keep the processing 

power of desktop applications and to reach customers more easily by taking advantage 

of the web world. 

PRIMAVERA, as an interested party in this kind of applications, already 

developed the Athena Framework based on Microsoft Silverlight and WCF RIA 

Services, but since the development of Microsoft Silverlight was discontinued by 

Microsoft, it is necessary to find an alternative. HTML5 ascends as the main alternative 

but we must realize if it can effectively be considered as such.  

Initially, this dissertation will be focused on the comparative analysis between 

Microsoft Silverlight and HTML5 technologies, then by the implementation of 

prototypes, which in the end, allow PRIMAVERA to make a decision about the 

technology’s replacement. 

The case study will be based on an application developed with HTML5, 

JavaScript and CSS, which can be installed on mobile devices running any operating 

system. These applications, denominated hybrid applications, also include a high 

complexity on client’s side and involve several concepts related to RIA development 

with HTML5. 
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1 Introdução 

As Rich Internet Applications (RIA) permitem uma abordagem ao 

desenvolvimento de aplicações empresariais que possibilitam tirar partido do melhor 

das características das aplicações web e das aplicações desktop. São aplicações de 

elevada complexidade, com características e funcionalidades usualmente 

desempenhadas por software para desktop. Em comparação com típicas aplicações web, 

as RIA contém mais processamento no lado do cliente proporcionando uma experiência 

mais rica em termos de aspeto e usabilidade. 

Esta dissertação enquadra-se no âmbito de um estágio realizado na 

PRIMAVERA BSS, empresa interessada no desenvolvimento de RIA. Dadas as 

necessidades que os utilizadores normalmente têm em termos de usabilidade no tipo de 

aplicações que a PRIMAVERA desenvolve, o interesse no desenvolvimento de RIA é 

uma abordagem natural que a levou a realizar nos últimos anos um forte investimento 

em plataformas para a construção de uma nova geração de software segundo esse 

paradigma. O resultado desse investimento é a Framework Athena, uma framework de 

desenvolvimento assente nas tecnologias Microsoft Silverlight e WCF RIA Services, 

com a qual estão a ser construídos novos produtos de gestão e negócio na empresa. 

Recentemente, foi anunciado pela Microsoft o descontinuar da evolução do 

Microsoft Silverlight, o que leva a por em consideração o futuro desta tecnologia. 

Consequentemente, tem surgido um suporte cada vez mais forte para o HTML5 como 

tecnologia alternativa para a construção de RIA pelo que é importante explorar esta 

tecnologia e a sua integração na Framework Athena para uma possível substituição do 

Silverlight como camada de user interface e de suporte a novas experiências do 

utilizador. 

A arquitetura atual da Framework Athena inclui uma camada de user interface 

desenvolvida em Silverlight e uma camada de serviços desenvolvida em RIA Services. 

A forma como a camada de serviços disponibiliza os dados para a camada de user 

interface foi preparada especificamente para tecnologia em Silverlight, o que torna estas 
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camadas demasiado dependentes. Esta dependência pode levar a que a camada de 

serviços seja também incluída nesta substituição de tecnologias. 

Para além de avaliar o HTML5 como tecnologia capaz de substituir as 

funcionalidades implementadas em Silverlight, será também uma oportunidade para 

perceber o que conseguimos atingir com o HTML5 que não conseguiríamos com o 

Silverlight. Ou seja, perceber que novas funcionalidades podemos implementar e que 

plataformas podemos atingir, que com Silverlight não seriam possíveis. Nomeadamente, 

avaliar a possibilidade de com o HTML5 as aplicações poderem ser utilizadas em 

qualquer dispositivo, com qualquer sistema operativo, pois com Silverlight esta é uma 

das grandes dificuldades. Com uma camada de apresentação em Silverlight, as 

aplicações web não podem ser utilizadas em dispositivos móveis porque o plugin 

necessário ao seu funcionamento não pode ser instalado nos browsers dos dispositivos. 

Assim, convém também analisar a capacidade de resposta do HTML5 num cenário 

destes, em que cada vez mais os clientes usam os seus smartphones e tablets no dia a 

dia. 

1.1 Objetivos 

Na sequência do interesse da PRIMAVERA nesta temática, surge esta 

dissertação, que assenta sobre um conjunto de objetivos inovadores que resultam da 

Framework Athena e da própria natureza do trabalho proposto. A saber: 

 Estudo de tecnologias, ferramentas, padrões e conceitos relacionados com o 

desenvolvimento em HTML5, JavaScript e CSS, aplicados em aplicações de 

negócio complexas, instaladas em milhares de empresas e usadas diariamente 

por milhares de utilizadores. 

 Exploração e desenho de arquiteturas avançadas para a camada de apresentação 

e avaliar implicações que a substituição da camada de apresentação pode 

provocar nas outras camadas. 

 Desenvolver protótipos necessários que permitam aferir das potencialidades das 

tecnologias, da arquitetura e do suporte para os requisitos principais das 

aplicações de negócio da empresa. 

 Obter e partilhar know-how na empresa sobre RIA, HTML5 e as tecnologias 

associadas para permitir avaliar o estado de evolução e maturidade do HTML5 
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em comparação com Silverlight. Isto para possibilitar à organização decidir 

quanto à substituição de tecnologias. 

 No final, ter um resultado que permita à organização iniciar um projeto de 

desenvolvimento assente nos resultados da dissertação e nos protótipos 

desenvolvidos, caso a organização opte pela substituição de tecnologias. 

1.2 Estrutura do documento 

Este documento segue uma estrutura dividida nos seguintes capítulos: 

 Capítulo 2: Este capítulo começa com uma breve introdução ao HTML, 

abordando a sua história e atualidade. A seguir serão descritas as novas 

funcionalidades da versão 5 do HTML permitindo perceber o que podemos 

agora atingir com esta nova versão da tecnologia. Depois serão abordados 

possíveis design patterns para a camada de apresentação e feitas as devidas 

comparações entre eles. Será feita também uma comparação entre as tecnologias 

Microsoft Silverlight e HTML5. Por fim, serão abordados dois conceitos 

relacionados com o desenvolvimento em HTML5, Responsive Design e Single 

Page Application. 

 Capítulo 3: Neste capítulo será detalhado o problema e abordado o protótipo 

usado como caso de estudo. Serão apresentadas maquetes do protótipo e será 

justificado o porquê deste protótipo ser usado como caso de estudo. 

 Capítulo 4: No quarto capítulo será estudado o protótipo, começando por 

analisar a arquitetura de alto nível. Depois serão detalhadas cada uma das peças 

da arquitetura de alto nível, explicando como todas elas interagem e o propósito 

de cada uma. 

 Capítulo 5: Neste capítulo será detalhada a implementação do protótipo sob um 

ponto de vista mais prático. Serão abordados aspetos mais técnicos e específicos 

de cada peça da arquitetura. 

 Capítulo 6: No sexto capítulo serão retiradas as conclusões finais sobre o 

desenvolvimento de interfaces em HTML5 e sobre a implementação de camadas 

de serviços para aplicações desenvolvidas em HTML5. Por fim, como trabalho 

futuro, serão analisadas as possíveis soluções para a resolução do caso de 

estudo. 
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2 Estado da Arte 

Neste capítulo serão abordadas algumas tecnologias e conceitos relacionados 

com o tema desta dissertação. É importante perceber o estado atual das tecnologias 

envolventes para ter uma base de conhecimento que permita tomar decisões sólidas. 

Vamos passar ao de leve pela história do HTML para perceber como surgiu o 

HTML5 e depois explorar todas as novas potencialidades desta ultima versão da 

linguagem. Serão abordados design patterns para camada de apresentação e será feita 

uma comparação entre o Silverlight e o HTML5. Depois, serão descritos os conceitos de 

Responsive Design e Single Page Application, que são diretamente relacionados com o 

desenvolvimento de aplicações em HTML5. 

2.1 Breve história do HTML 

Hypertext Markup Language, mais conhecida pelo acrónimo HTML, é uma 

linguagem computacional que foi inventada em 1989 por Tim Berners-Lee, um 

Britânico cientista da computação (W3C, 1998). Com a intenção de facilitar a partilha 

de artigos entre pesquisadores, Tim Berners-Lee chega ao primeiro esboço do HTML e 

logo percebeu que a linguagem podia ser útil em muitos outros cenários. Em 1990, 

juntamente com Robert Cailliau, Tim Berners-Lee consegue fazer a primeira 

comunicação Cliente-Servidor recorrendo às ideias do TCP (Transmission Control 

Protocol) e DNS (Domain Name System) já faladas na altura. No ano seguinte foi criado 

o primeiro site. 

Em 1993 é lançada a primeira especificação oficial do HTML, lançada pela 

IETF (Internet Enginneering Task Force), uma comunidade internacional com interesse 

no bom funcionamento e evolução da internet. Esta comunidade passa a dedicar uma 

equipa à evolução do HTML e em 1995 lançam o HTML 2.0. Um ano depois, surge a 

W3C (World Wide Web Consortium) uma organização interessada em tornar o HTML 

mais standard, fundada por Tim Berners-Lee. A W3C passa a manter as especificações 

do HTML e lança em 1997 o HTML 3.5. Dois anos mais tarde surge o HTML 4.01. 
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No ano de 2000 a W3C resolve tomar um rumo diferente por considerar que o 

HTML não era tão standard como seria desejável. Desta forma surge o XHTML 1.0, 

uma versão baseada em XML não muito diferente do HTML. A intenção era criar uma 

linguagem mais restritiva, pois o facto de o HTML ser muito flexível era um problema, 

inclusive para os browsers, que até acabavam por mostrar as páginas mal formatadas 

para ganhar mercado. Um ano depois, sai a versão 1.1 do XHTML (W3C, 2011). 

Um dos passos mais importantes na evolução do HTML é dado em 2004, com a 

criação da WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group), uma 

comunidade on-line formada por profissionais informáticos interessados na evolução da 

linguagem que não gostavam do rumo que a W3C lhe dava. A WHATWG incluía 

funcionários da Apple, Mozilla e Opera entre outros. A partir daí a WHATWG começa 

a pensar numa próxima versão do HTML. A W3C continua a pensar na evolução do 

XHTML e lança um esboço da versão XHTML 2.0. 

Em 2008, com a ajuda da IETF e da W3C, a WHATWG lança finalmente o 

HTML5, a versão mais atual da linguagem. A versão 5 do HTML surge como a mais 

disruptiva de todas, com várias novas funcionalidades, permitindo aos programadores ir 

muito mais além. Entretanto, a W3C decide no ano seguinte descontinuar o XHTML e 

dedicar-se à evolução do HTML5 juntamente com a WHATWG e a IETF. 

2.2 Atualidade do HTML 

Atualmente, o HTML na sua versão 5 é capaz de incluir numa página texto 

simples, texto estruturado, navegação entre páginas, imagens, formulários, vídeos, 

áudios entre outros. O HTML não é uma linguagem de programação pois não tem 

variáveis, funções nem fluxo de instruções, é sim uma linguagem que representa a 

estrutura de uma página, dispondo apenas os conteúdos de forma estruturada. 

Aliadas ao HTML surgiram outras duas linguagens de forma a colmatar as 

falhas e impotências do HTML. Sendo o HTML apenas uma forma de estruturar 

conteúdos, faltava por um lado algo que permitisse posicionar esses mesmos conteúdos 

e apresenta-los de forma mais agradável, assim surgiu o CSS (Cascading Style Sheets), 

por outro lado faltava algo que desse inteligência e dinâmica às páginas web, assim 

surgiu o JavaScript. 

Para terminar falta referir um outro elemento não menos importante nesta 

história: o browser. Para que HTML, CSS e JavaScript façam sentido, existem os 
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browsers, que interpretam estas linguagens e mostram ao utilizador final as páginas 

web. Os browsers tem vindo a evoluir de uma forma estonteante sendo cada vez mais o 

ambiente de trabalho e diversão de um utilizador comum. As pessoas trabalham, 

comunicam, divertem-se, tudo dentro do próprio browser, funcionando assim quase 

como um sistema operativo. 

2.3 HTML5 

Nesta secção serão abordadas as novas funcionalidades proporcionadas pela 

mais recente versão do HTML. Estas novas funcionalidades, em conjunto com CSS e 

JavaScript, dão ao HTML5 um vasto leque de novas possibilidades que fazem dele uma 

linguagem com um enorme potencial. 

Uma das maiores inovações do HTML5, é o facto de deixar de existir a 

necessidade de usar certos plugins para apresentar elementos gráficos e multimédia nas 

páginas web. Para além disso, passa a ser possível ter bases de dados no lado do cliente 

permitindo armazenar informação em cache de forma muito eficiente. O leque de tags 

aumentou significativamente, essencialmente para permitir uma melhor estruturação dos 

conteúdos. Estas e muitas outras novidades serão abordadas nas subsecções seguintes 

analisando cada uma delas mais aprofundadamente. 

 

2.3.1 Canvas 

Inicialmente, o HTML começou por ser apenas um meio de apresentar 

conteúdos simples de forma estruturada, ficando-se pelos textos, imagens, tabelas e 

pouco mais. Os browsers foram acompanhando a evolução do HTML e como tal foram-

se preparando para interpretar a linguagem e mostrar ao utilizador os conteúdos da 

forma correta. 

Mais tarde, com o aumento do poder de processamento, os browsers evoluíram 

no sentido de permitir a instalação de plugins que estendiam as capacidades do simples 

HTML e seus aliados JavaScript e CSS. Assim, passava a ser possível a apresentação de 

gráficos e jogos com grafismos relativamente elaborados dentro do próprio browser. Os 

dois melhores exemplos de plugins são o Flash da Adobe, inicialmente criado pela 

Macromedia, e o Silverlight da Microsoft. 
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No entanto, apesar de ser um grande passo em frente, passava a existir a 

necessidade de instalar os plugins para que as aplicações funcionassem. Com o recente 

aumento do número de dispositivos que acedem às aplicações web, que por 

consequência levaram a um aumento do número de browsers, as aplicações web 

passaram a estar muito dependentes do dispositivo e do browser em que correm. O 

melhor exemplo de dependência foi a anunciada “morte” do Flash dado que a Apple não 

permitiu a instalação do plugin nos seus dispositivos. 

Por estas razões, o canvas começa a fazer todo o sentido e aparece como solução 

para este tipo de dependências e incompatibilidades. O canvas é usado no HTML5 

recorrendo à tag <canvas> e consiste basicamente em reservar uma área da página, com 

altura e largura específica, para que lá apareça o que for pretendido. O que essa área tem 

de diferente em relação a outras, é que aí será apresentado conteúdo programado em 

JavaScript graças à JavaScript API que nos é disponibilizada (Ram, Fink, Golesh, Kfir, 

& Wright, 2012). 

A JavaScript API do canvas permite desenhar tanto em contexto 2D como em 

contexto 3D. Desenhando em contexto 2D usamos uma API mais simples, muito rápida, 

usando puro JavaScript que lida apenas com pixéis sob uma superfície. Desenhando em 

contexto 3D usamos a WebGL, uma API mais elaborada, baseada no OpenGL, mas 

pensada para a web (Group, KHRONOS, 2011). 

Com a WebGL podemos desenhar objetos 3D, texturas e sombras. Assim existe 

um caminho aberto para o desenvolvimento de jogos 3D, ferramentas de modelação e 

por exemplo, visualização de modelos 3D no próprio browser. A WebGL é grátis, 

multiplataforma e é mantida por membros da Apple, Google, Mozilla e Opera, o que dá 

confiança no futuro desta ferramenta. A maior vantagem da WebGL, é o facto de 

permitir aceder ao poder da placa gráfica do próprio dispositivo. Assim, é certo que num 

futuro próximo teremos jogos que exigem muitos recursos a correr no próprio browser. 

Em Abril de 2010 a Google disponibilizou um jogo, que foi resultado de uma 

experiência com o objetivo de testar algumas das potencialidades do HTML5. O jogo 

foi o Quake II1, que já existia para ser instalado no sistema operativo, mas o objetivo foi 

portá-lo para que corresse no browser. Neste jogo foi testado o canvas com WebGL e 

outras funcionalidades que ainda vamos abordar como Web Sockets, Audio e Local 

                                                 

 

1 http://code.google.com/p/quake2-gwt-port/ 
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Storage. O resultado não foi tão bom como se tivesse sido instalado no sistema 

operativo, mas foi muito satisfatório dando para perceber que há futuro neste tipo de 

aplicações. Para se ter noção do resultado, o ideal seria ver o jogo a correr, mas fica na 

Figura 1 um screenshot com o jogo. 

Figura 1 - Screenshot do Quake II em HTML52 

 

A utilização do canvas tem vantagens significativas em comparação com a 

utilização de plugins como o Flash ou Silverlight, nomeadamente o facto de não ser 

necessária a instalação de nenhum plugin por parte do utilizador e o facto de ser 

multiplataforma, pois é possível ser utilizado em qualquer dispositivo. Tem também 

uma vantagem para o programador, que é o facto de não ser necessário aprender uma 

nova linguagem para o desenvolvimento, pois o JavaScript é suficiente. No entanto, em 

jogos que exijam elevados recursos gráficos o desempenho não é ainda satisfatório com 

a utilização do canvas, mas os browsers estão a evoluir rapidamente para melhorar esse 

aspeto. 

2.3.2 SVG (Scalable Vector Graphics) 

Abordamos agora o SVG pois está relacionado com o canvas. Tanto o SVG 

como o canvas são modelos gráficos que permitem desenhar numa página HTML. 

Embora sirvam para o mesmo fim, são ambos muito diferentes. SVG é uma linguagem 

baseada em XML e é representada na página HTML com a tag <svg>. Sendo SVG uma 

                                                 

 

2 http://obamapacman.com/2010/04/3d-fps-quake-2-engine-html5-port-adobe-flash-quake-in-fears/ 
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representação vetorial, permite desenhar numa página HTML coisas como imagens, 

gráficos e até fazer jogos simples (Ram, Fink, Golesh, Kfir, & Wright, 2012). 

Existe um vasto leque de vantagens na utilização de SVG em situações 

específicas. A seguir enumeram-se as mais significativas: 

 SVG é melhor em comparação com o uso de imagens em outros formatos, como 

PNG, JPEG e GIF. Sendo que SVG é criado usando fórmulas matemáticas, não 

requer que sejam carregados tantos dados na ligação entre cliente e servidor, 

sendo assim reduzida a carga de dados transferidos. Nos outros formatos de 

imagem, está descrito o que desenhar em cada pixel, o que exige maior volume 

de dados (Wischusen, 2012). 

 O facto de exigir menos dados transferidos entre cliente e servidor, torna 

também a transferência mais rápida. 

 Quando fazemos zoom numa imagem em outros formatos, começamos a notar 

os pixéis e a imagem vai perdendo qualidade à nossa vista. Como SVG é um 

formato vetorial, os pixéis vão sendo redesenhados à medida que a imagem 

muda de tamanho, de acordo com as fórmulas que foram definidas. A Figura 2 

ilustra precisamente este cenário. 

Figura 2 - Diferenças entre SVG e outros formatos3 

 

 As imagens desenhadas no browser, como são programadas através de funções, 

podem ser alteradas dinamicamente. Esta é talvez a maior vantagem do SVG 

pois permite desenhar gráficos elaboradíssimos com uma interação muito rica 

com o utilizador, isto é visível especialmente em aplicações orientadas à 

disponibilização de dados através de gráficos. Na Figura 3 podemos visualizar 

um exemplo de um gráfico feito com SVG. 

                                                 

 

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics 
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Figura 3 - Gráficos HTML5 da Wijmo4 

 

 

Uma pergunta que poderá ser feita será, porquê o SVG? Existem outras formas 

vetoriais, até mais conhecidas, como o PDF da Adobe, mas a razão mais óbvia cai no 

facto de ser grátis o seu uso. Embora existam outras formas vetoriais grátis, SVG é já 

um standard desde 2003, o que faz com que tenha já maturidade, e uma longa 

comunidade para ajudar quem pretende desenvolver utilizando esta tecnologia. 

2.3.3 Drag and Drop 

O Drag and Drop é uma funcionalidade que permite arrastar elementos de uma 

página, movendo-o para outro local ou até arrastar ficheiros do sistema de ficheiros para 

o próprio browser. Esta funcionalidade já era em parte possível, mas apenas recorrendo 

a várias bibliotecas JavaScript o que tornava a sua implementação muito complexa. 

Com o HTML5 passamos a ter disponível nativamente uma API em JavaScript que vem 

facilitar muito este processo. Para além disso, sendo que os programadores passam a 

utilizar esta API como standard, os browsers conseguem otimizar mais facilmente esta 

funcionalidade. 

Esta é uma das funcionalidades que torna a experiência de utilização mais rica. 

Com Drag and Drop temos a possibilidade de fazer upload de ficheiros arrastando-os 

apenas para a página da aplicação (Taylor, 2012). O Gmail é um bom exemplo de 

implementação desta funcionalidade, pois quando queremos enviar algo em anexo basta 

arrastar para o browser. Esta funcionalidade permite implementar experiências 

interessantes, por exemplo, numa aplicação em que queiramos que o utilizador ordene 

uma lista, essa ordenação poderia ser feita movendo os itens para o local correto. Outro 

                                                 

 

4 http://wijmo.com/ 
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exemplo, ao fazer compras, o utilizador podia arrastar os itens para o carrinho de 

compras. Estes são exemplos de experiências de utilização rica que podem fazer a 

diferença numa aplicação. 

2.3.4 Video and Audio 

Nos últimos anos, e cada vez mais, as aplicações web tentam proporcionar uma 

experiência de utilização rica aos utilizadores. Uma das primeiras necessidades sentidas 

pelos programadores surgiu do facto de ser impossível reproduzir vídeos e áudio numa 

página web, e esta foi umas das razões que fizeram surgir os plugins (Ram, Fink, 

Golesh, Kfir, & Wright, 2012). 

Tal como já foi referido em relação ao canvas, o vídeo e o áudio do HTML5 

vêm também como resposta à necessidade de instalar plugins para que o utilizador 

possa usufruir de uma experiência rica, mas sem a necessidade de os instalar. Pior do 

que a necessidade de instalar o plugin, são os cenários em que nem podemos instala-lo, 

pois em alguns dispositivos nem é possível instalar estes plugins. 

Assim, o vídeo e o áudio no HTML5 vêm resolver uma série de problemas de 

incompatibilidade e ainda trazem mais algumas vantagens: 

 Não necessita de plugins; 

 Funciona em todos os dispositivos; 

 É possível utilizar melhor as capacidades da placa gráfica para reproduzir os 

vídeo; 

 Podemos alterar o aspeto do player do vídeo usando CSS; 

 É possível colocarmos os botões ao nosso gosto. Botões como Play, Stop, 

Volume, Mute, aparecem se quisermos e onde quisermos. 

No entanto, há ainda um problema em relação aos formatos de vídeo. A 

especificação do HTML5 definiu a nova tag para vídeo como <video>, mas não está 

definido nenhum formato de vídeo específico. Então, cada browser seguiu os seus 

próprios interesses e daí resultaram 3 formatos de vídeo diferentes: 

 MP4 – ficheiros MPEG 4 com codificação de vídeo H264 e áudio AAC; 

 WebM – ficheiros WebM com codificação de vídeo VP8 e áudio Vorbis; 

 Ogg – ficheiros Ogg com codificação de vídeo Theora e áudio Vorbis. (Ram, 

Fink, Golesh, Kfir, & Wright, 2012) 
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Como resultado, nenhum formato de vídeo é suportado por todos os browsers, 

portanto ainda não existe um formato standard. A Tabela 1 ilustra precisamente este 

problema. 

Tabela 1 - Formatos de vídeo suportados por cada browser5 

Browser MP4 WebM Ogg 

Internet Explorer 9+ YES NO NO 

Chrome 6+ YES YES YES 

Firefox 3.6+ NO YES YES 

Safari 5+ YES NO NO 

Opera 10.6+ NO YES YES 

 

Analisando a tabela anterior, apenas o Google Chrome suporta os 3 formatos, 

mas os programadores também não sabem com que browser o cliente vai utilizar a sua 

aplicação, portanto existe um problema a resolver. 

Felizmente existe uma solução bastante simples. Utilizando a API do JavaScript 

conseguimos saber com que browser o cliente visita a nossa aplicação, e desta forma 

disponibilizamos o vídeo num formato que corresponda ao browser em questão (Lauke, 

2012). Claro que isso vai implicar que a nossa aplicação tenha o mesmo vídeo no 

servidor em dois formatos diferentes, mas a verdade é que na maior parte das aplicações 

isso não é problema. Apenas em sites como o Youtube, que tem muito vídeos nos seus 

servidores, é que pode ser um problema replicar todos aqueles dados em diferentes 

formatos. 

No entanto, espera-se que num futuro próximo os browsers encontrem um 

consenso e passem a utilizar um formato standard.  

2.3.5 Web Workers 

Antes do HTML5, as aplicações web corriam em apenas uma thread. Essa 

thread era responsável pelo processamento do código JavaScript e da própria interface 

do utilizador. Na prática, o código JavaScript era executado sequencialmente. O 

problema surgia em situações em que a interface do utilizador devia ser alterada 

segundo uma qualquer lógica executada por código JavaScript, e essa execução, sendo 

                                                 

 

5 http://www.w3schools.com/html/html5_video.asp 
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complexa e demorada, bloqueava a interface até devolver resultados. Desta forma, aos 

olhos do utilizador, a aplicação era lenta. 

Para resolver estas situações, o HTML5 surge com os Web Workers. Usando a 

funcionalidade Web Workers, temos a possibilidade de criar múltiplas threads, 

processando várias instruções paralelamente (Joshi, 2012). Isto permite-nos resolver o 

problema anteriormente referido, pois podemos colocar uma thread a correr em 

background e executar instruções complexas e demoradas sem alterar a experiência de 

utilização do utilizador. Estas execuções são transparentes ao utilizador, pois a thread 

principal continua a lidar com a interface e os eventos despoletados pelo utilizador, 

como clicks e inputs (Davis, 2010). Assim, perante os olhos dos utilizadores, tudo é 

fluído. 

No entanto, existem algumas restrições. Os Web Workers tem acesso a todas as 

APIs JavaScript, incluindo expressões regulares, funções matemáticas, manipulação de 

datas, estruturas de dados e entre outros, mas, não permite aceder ao DOM (Document 

Object Model) (Rousset, 2012). O DOM é a árvore que possuí a definição e estruturação 

de todos os elementos HTML presentes numa página. Ou seja, com os Web Workers 

não conseguimos manipular elementos HTML e seus respetivos atributos, apenas a 

thread principal que lida com a interface o pode fazer. A Figura 4 mostra precisamente 

esta diferença entre a thread principal e os Web Workers, onde podemos ver que a 

thread principal (Web page) tem acesso ao DOM (Document) e respetivos elementos e 

atributos, enquanto que o Web Worker não tem. 
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Figura 4 - Diferenças entre thread principal e Web Workers6 

 

Há ainda que assinalar o facto de ser necessário bastante cuidado na 

implementação desta funcionalidade, para impedir resultados inesperados. Sendo ainda 

uma prática recente, leva a que não esteja bem madura e exista pouca informação sobre 

a resolução de alguns problemas. Ao longo do tempo vão surgindo as boas práticas na 

utilização desta funcionalidade. 

2.3.6 Web Storage 

No desenvolvimento de aplicações web, há situações em que é necessário ou 

muito útil o armazenamento de dados no lado do cliente. Nos últimos anos, este 

armazenamento tem vindo a ser conseguido recorrendo à utilização de cookies (Ram, 

Fink, Golesh, Kfir, & Wright, 2012). 

No entanto, os cookies tem bastantes limitações. Passo a mencionar algumas: 

 Os browsers limitam o número de cookies em cada aplicação. É aconselhado um 

máximo de 50 cookies; 

 Os browsers limitam o tamanho de cada cookie a cerca de 4 KB. 

 Os cookies são transportados sistematicamente entre cliente e servidor, em cada 

pedido HTTP. Isto implica que devam ser o mais pequenos possível; 

 Os cookies tem necessariamente que ter definida uma data limite para a sua 

existência. 

                                                 

 

6 http://www.codeproject.com/Articles/271571/Introduction-to-HTML5-Web-Workers-The-JavaScript-M 
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Assim, surge a nova funcionalidade do HTML5, a Web Storage, que se pretende 

que resolva os problemas mencionados anteriormente. Web Storage divide-se 

essencialmente em dois tipos de armazenamento: Session Storage e Local Storage. A 

Session Storage é um tipo de armazenamento que permite guardar os dados no lado do 

cliente desde que o utilizador acede à aplicação até que ele fecha o browser ou o 

separador onde corre a aplicação. Ou seja, esses dados são persistidos apenas numa 

sessão de utilização. Se o utilizador fechar a página web ou o browser, quando voltar a 

abrir a página esses dados já não existem. Quanto à Local Storage, é um tipo de 

armazenamento que persiste os dados no cliente através de múltiplas sessões. Ou seja, 

os dados perduram após o fim da sessão. Dados guardados na Local Storage apenas são 

eliminados com instruções explícitas, ou seja, quando o programador quiser (Joshi, 

2012). 

Existem grandes vantagens na utilização da Web Storage em comparação com 

os cookies. Passamos a poder armazenar dados até 5MB, deixa de ser necessário 

transportar os dados constantemente em cada pedido HTTP e não é necessária a 

definição de uma data de validade para a existência desses dados. 

Tanto Session Storage como Local Storage estão definidos numa página 

HTML5 como objetos globais, e por isso são facilmente acessíveis. São pares chave-

valor como uma tabela de Hash e são definidos nomo podemos ver no exemplo 

seguinte: 

localStorage.setItem(“chave”, “valor”); 

Como exemplo prático de utilização desta funcionalidade, podemos pensar numa 

aplicação que pede ao utilizador para preencher formulários extensos e complexos. Pode 

acontecer que, o utilizador tenha de interromper o preenchimento de um desses 

formulários e por consequência vai levar a que esses dados sejam perdidos. Neste 

cenário o utilizador teria de recomeçar tudo. Ao armazenarmos os dados na Local 

Storage à medida que o utilizador os vai preenchendo, quando ele voltar ao formulário, 

tudo vai estar no mesmo estado em que o utilizador deixou. 

2.3.7 Web SQL Database 

Tal como a funcionalidade Web Storage, Web SQL Database é mais uma forma 

de armazenar dados no lado do cliente. Apesar de ambas as funcionalidades serem 

usadas para o mesmo fim, são uteis em cenários diferentes. A Web Storage surgiu como 

concorrente direta aos cookies pois apenas guarda os dados como pares chave-valor, ou 
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seja, dados simples, sem estruturas complexas. Mas por outro lado, a funcionalidade 

Web SQL Database é um meio de guardar dados estruturados sob forma de tabelas, tal 

como no conhecido SQL. Aliás, esta funcionalidade é baseada na implementação do 

SQLite, uma base de dados relacional de utilização livre (Sharp, 2010). 

A implementação desta funcionalidade permite armazenar um grande volume de 

dados no browser, valores próximos dos 500Mb dependendo do browser. Isto permite 

em algumas situações, preparar as aplicações web com o uso desta funcionalidade para 

diminuir o número de pedidos HTTP entre cliente e servidor. É útil também no 

desenvolvimento de aplicações que correm off-line como vamos ver a seguir. 

Estas bases de dados, mesmo estando no browser, permitem fazer indexação das 

tabelas para que o seu desempenho seja otimizado. Para além disso, podemos também 

fazer rollback, o que pode ser muito útil numa aplicação onde queiramos implementar a 

funcionalidade de desfazer uma ação, conhecida como undo. 

2.3.8 Offline Web Applications 

Ao longo de todos estes anos, conceitos como página web e browser implicam 

sempre que exista uma ligação à internet. Com esta nova funcionalidade disponibilizada 

pelo HTML5, existe a possibilidade de algumas aplicações serem utilizadas sem ligação 

à internet. Se pensarmos bem, existem aplicações instaladas no sistema operativo que já 

o fazem há bastante tempo. Nomeadamente aplicações que gerem a nossa conta de 

email e calendário, que mesmo estando sem ligação à internet nos permitem visualizar 

os mail que já tínhamos recebido e ver os eventos do nosso calendário. Um bom 

exemplo disso é o Outlook. 

Antes do HTML5, em aplicações web, isto era simplesmente impossível. 

Atualmente, com esta funcionalidade, os programadores conseguem definir se uma 

aplicação pode funcionar offline e para além disso definem que ficheiros devem ficar 

em cache no lado do cliente para que ela possa funcionar sem ligação à internet (Joshi, 

2012). Este procedimento é na verdade bastante simples. O programador deve criar um 

ficheiro manifest, onde será descrito que ficheiros devem ser guardados em cache e na 

própria página HTML vai referenciar esse ficheiro (Kesteren & Hickson, 2008). O 

browser, com este ficheiro definido e referenciado na página HTML, sabe que ficheiros 

deve guardar em cache. Então o browser, verifica se tem a versão mais recente desses 

ficheiros, se não tiver, atualiza-os. Assim, quando não houver ligação à internet, o 

browser mantém a versão aquando da última ligação à aplicação web. Tipicamente, o 
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programador coloca em cache os ficheiros JavaScript para que a aplicação mantenha o 

seu comportamento e coloca os ficheiros CSS juntamente com as imagens necessárias 

para que a página mantenha também o seu aspeto. 

Em aplicações que tenham constantemente de enviar dados e pedidos ao servidor 

a implementação desta funcionalidade não é vantajosa, pois qualquer ação implica ter 

uma ligação à internet. Mas há muitas aplicações onde isto poderá ser muito útil, vamos 

agora analisar dois bons exemplos. 

Vamos imaginar uma aplicação que é utilizada por pessoas ligadas às vendas 

numa empresa. Essa aplicação fornece gráficos sobre vários dados estatísticos e os seus 

utilizadores vão lá consultar essas informações para poderem tomar decisões. Sem 

internet, ele tentava aceder ao site e nada podia fazer. Com HTML5, e aliando as 

funcionalidades Offline Web Application e Web SQL Database, o utilizador podia 

visualizar os seus gráficos de igual forma para tomar as suas decisões. O único 

problema é que a aplicação podia não ter ainda os dados mais recentes, mas em várias 

aplicações isso nem é importante. 

Outro bom exemplo, é o de um qualquer jogo online. Existem vários jogos em 

que o utilizador não interage com outros utilizadores nem tem de enviar dados e pedidos 

a um servidor. Num jogo desse género, a partir do momento em que o utilizador tem à 

sua disposição, localmente em cache, todo o código HTML com a estrutura da página, o 

código JavaScript com toda a lógica do jogo, e o código CSS e respetivas imagens para 

que o aspeto do jogo se mantenha, então tem tudo o que é necessário para continuar a 

jogar o seu jogo, mesmo estando sem acesso à internet. 

2.3.9 Web Socket 

Esta funcionalidade vem trazer mais qualidade às comunicações entre cliente e 

servidor. A funcionalidade em si já existe há muito, como vemos diariamente em chats 

e jogos onde os utilizadores interagem. No entanto estas comunicações nem sempre são 

fáceis de implementar e da forma como até então eram possíveis, despoletavam 

demasiados pedidos HTTP desnecessariamente (Joshi, 2012). 

Antes dos Web Sockets, as aplicações usavam diversas tecnologias para 

conseguir implementar esta funcionalidade. Na prática, essas tecnologias despoletavam 

periodicamente pedidos HTTP para se atualizarem. O pedido HTTP carregava 

demasiada informação desnecessária no seu cabeçalho, o que resultava em 

significativos atrasos no processo de comunicação. A Figura 5 ilustra uma comparação 
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entre Web Sockets e outras tecnologias, a laranja e azul respetivamente. O gráfico 

representa a quantidade de bits desperdiçados, por segundo, por cada uma das 

alternativas. 

Figura 5 - Comparação de bits desperdiçados entre Web Sockets e outras tecnologias7 

 

Podemos verificar que atualmente, com Web Sockets, a quase totalidade dos bits 

transferidos tem informação útil, enquanto que nas tecnologias mais antigas acontece 

precisamente o contrário. Outra das vantagens, é que com Web Sockets não é necessário 

enviar um pedido sempre que queremos uma atualização. As atualizações podem ser 

periódicas e lançadas automaticamente a partir do momento em que a ligação entre 

cliente e servidor é estabelecida, evitando a necessidade de enviar sempre um pedido e 

uma resposta em cada comunicação. A Figura 6 ilustra precisamente a comparação de 

Web Sockets com as mais antigas tecnologias neste cenário específico. Podemos ver na 

figura que com Web Sockets teríamos 5 mensagens em 250ms, enquanto que numa 

tecnologia mais antiga teríamos apenas 3. 

                                                 

 

7 http://www.websocket.org/quantum.html 
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Figura 6 - Comparação de pedidos HTTP entre Web Sockets e outras tecnologias8 

 

Esta funcionalidade vem melhorar significativamente qualidade da comunicação 

em tempo real na internet. Em comunicações nos dois sentidos, cliente-servidor e 

servidor-cliente, ou em comunicações em apenas um dos sentidos podem ser agora 

desenvolvidas aplicações com muita mais eficiência e de uma forma mais standard 

sendo bem mais fácil de implementar (Hickson, 2012). Há vários exemplos práticos 

onde esta nova funcionalidade vem trazer grandes vantagens. Chat, sites de notificações 

em tempo real e especialmente em jogos online com múltiplos utilizadores, onde a 

baixa latência é algo muito importante. 

2.3.10 Geolocation 

Geolocation, que significa localização geográfica, é uma funcionalidade que é 

possível através de mais uma API disponibilizada pelo HTML5. Esta API permite que o 

browser consiga obter a localização atual de um utilizador (Ram, Fink, Golesh, Kfir, & 

Wright, 2012). É uma API simples de usar e trás grandes vantagens em variadíssimas 

aplicações. Há vários cenários em que esta funcionalidade pode ser usada para melhorar 

a interação com o utilizador e assim enriquecer uma aplicação. 

Esta API pode usar três métodos diferentes para obter a localização atual: 

 Pode usar GPS, em dispositivos que estejam equipados para isso. É a melhor 

forma de obter uma localização precisa. 

                                                 

 

8 http://www.websocket.org/quantum.html 
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 Pode usar o GPRS, que resulta da triangulação com outras antenas GPRS que 

estejam próximas. É um sistema menos preciso, mas ainda assim bem 

satisfatório. 

 E pode usar a localização por IP, que é claramente o método menos preciso. Por 

vezes este método falha por vários quilómetros. De qualquer forma, mesmo 

falhando por quilómetros consegue ser útil em aplicações que não necessitam de 

muita precisão. 

 

Este sistema de localização tem fortes restrições no que toca à privacidade do 

utilizador, que é um ponto muito positivo. Uma aplicação apenas consegue saber a 

localização do utilizador com uma autorização explícita (Joshi, 2012). 

2.3.11 HTML5 Forms 

Formulários é algo que estamos habituados a ver na internet todos os dias, já há 

muitos anos. No entanto, para os tornar mais amigáveis ao utilizador existe uma série de 

funcionalidades que os programadores tentam implementar. Essas funcionalidades 

exigiam muito esforço por parte de quem as desenvolvia, porque em alguns casos era 

necessário código específico para cada um dos browsers para que funcionasse para 

todos os clientes. 

Com os HTML5 Forms tudo isto se tornou mais fácil. Desta forma é possível 

definirmos vários tipos de campos dentro do formulário. Campos como email, telefone, 

data, hora, mês, semana, cor, pesquisa, url são agora definidos usando apenas uma tag 

específica para cada um deles. Por exemplo, ao clicarmos num campo data, o browser 

apresenta-nos automaticamente um calendário. Com estes tipos de campos, existem 

agora vários métodos de validação que são implementados automaticamente pelos 

browsers. Por exemplo, se o browser sabe que um dado campo é do tipo email, não 

permite que o formulário seja submetido se não existir nenhuma @ nesse campo. 

Podemos ainda definir atributos específicos, onde campos ficam automaticamente 

sujeitos algumas validações. Por exemplo, com o atributo required, o formulário apenas 

pode ser submetido se o campo for preenchido (Ram, Fink, Golesh, Kfir, & Wright, 

2012). 

Depois há alguns atributos que passam a existir apenas para melhorar a 

experiência de utilização. O autocomplete permite que o browser vá dando sugestões ao 

utilizador conforme os valores que vai introduzindo, o atributo placeholder permite que 
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apareça no campo um texto que exemplifique o que é para introduzir. Existem várias 

outras tags e atributos que nem serão abordados aqui pois entramos em detalhes 

desnecessários. Importante é perceber que com HTML5 Forms existem funcionalidades 

muito úteis que são agora implementadas muito facilmente recorrendo a estas tags e 

atributos (W3C, 2012). 

2.3.12 Suporte dos browsers 

No site www.html5test.com, é avaliada a aceitação dos browsers às novas 

funcionalidades do HTML5. O site estabelece uma pontuação a cada pormenor de cada 

uma das funcionalidades, até uma pontuação máxima. Atualmente podemos concluir 

que o Google Chrome, dos 5 browsers mais conhecidos, é o que mais está a evoluir no 

sentido de acompanhar as novas funcionalidades do HTML5. A seguir ao Chrome, 

surgem respetivamente o Opera, Mozilla Firefox, Safari e Internet Explorer.  
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2.4 Design Patterns da Camada de Apresentação 

No contexto desta dissertação, existe a necessidade de avaliar os padrões de 

desenho da camada de apresentação. Esta informação vai nos permitir escolher aquele 

que possa corresponder da melhor forma às necessidades deste projeto. Principalmente, 

tendo em conta que estamos a falar de RIA, há alguns conceitos importantes a ter em 

conta. Para uma melhor estruturação de todo o código, as aplicações em geral têm vindo 

a adotar padrões de desenvolvimento pensando na arquitetura do produto de software 

como um pacote dividido em várias camadas. Especialmente em aplicações complexas, 

isto é simplesmente indispensável. A utilização destas arquiteturas permite uma maior 

segurança, escalabilidade, tolerância à falha, entre outras vantagens. O mais usual é 

encontrarmos aplicações com uma arquitetura a três camadas: camada de acesso aos 

dados, camada com a lógica e regras de negócio da aplicação e a camada da 

apresentação. É esta última, que vamos abordar com especial cuidado nesta subsecção. 

Atualmente, e cada vez mais, as aplicações se centram na interface do utilizador, 

o que na verdade é o que o utilizador final vê. É isso, que em boa parte, faz o utilizador 

escolher a nossa aplicação, ou não. A interface do utilizador está incluída na camada de 

apresentação, que nas aplicações web, cada vez mais, vai ganhando complexidade para 

proporcionar uma experiência de utilização mais rica. Com o enriquecer da camada de 

apresentação, a complexidade aumenta e vai surgindo a necessidade de resolver 

problemas de escalabilidade, separação de conceitos, etc. Assim surgem os padrões de 

desenho da camada de apresentação. 

Atualmente, podemos afirmar que existem três padrões principais, mais usados e 

disseminados pelo mundo da programação web. São eles: 

 MVC (Model View Controller) 

 MVP (Model View Presenter) 

 MVVM (Model View View-Model) 

Vamos agora abordar cada um deles com mais detalhe e no final fazer algumas 

comparações e tirar algumas conclusões. 

2.4.1 MVC (Model View Controller) 

O padrão MVC surgiu em 1979 e foi pensado por Trygve Reenskaug 

(Reenskaug, 2003), um engenheiro norueguês que sentiu a necessidade da existência 

deste padrão programando em Smalltalk. Para além de ser o padrão mais antigo, é muito 
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provavelmente o mais usado. Este padrão consiste essencialmente na divisão da camada 

de apresentação em três camadas. O Model é onde temos os dados da nossa aplicação, a 

View é o que apresentamos ao utilizador e o Controller é o que reage aos comandos 

despoletados pelo utilizador. 

O processo funciona da seguinte forma, quando um utilizador clica numa página 

o Controller é responsável por tratar o pedido. O Controller informa a View para 

apresentar ao utilizador o que é suposto e caso a ação do utilizador implique alteração 

dos dados, o Controller envia a ordem para que o Model efetue essas alterações. A View 

quando vai apresentar uma página, caso precise de dados dinâmicos, pede-os aos 

Model. O Model por sua vez, envia os dados à View para que ela apresente o que é 

suposto. A Figura 7 ilustra a forma como flui a comunicação entre estes três 

componentes. 

Figura 7 - Diagrama MVC 

 

Estes padrões, como a própria palavra o diz, são apenas padrões. Portanto podem 

ser seguidos como bem se entender. Isto leva a que existam muitas variantes daquilo 

que aqui foi apresentado. 

2.4.2 MVP (Model View Presenter) 

Este padrão surgiu nos inícios dos anos 90, por Mike Potel (Potel, 1996), 

programando em C++. O surgir de novas linguagens de programação levava a que, em 

algumas situações, se usassem variantes já bem diferentes do MVC original. Isso fez 

com que surgisse um outro padrão, o MVP. MVP tem igualmente três componentes e 

diferença mais visível é o facto de ter um Presenter em vez de um Controller. Para além 

disso, a diferença está na forma como estes componentes interagem. 

Com MVP, a View recebe os eventos do utilizador e invoca o Presenter quando 

necessita. O Presenter funciona aqui como intermediário entre a View e o Model e é o 

responsável por gerir a lógica da aplicação. O Model é quem acede diretamente aos 

dados e é o responsável por fazer a validação dos mesmos. 
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Respeitando este padrão, não existe comunicação direta entre View e Model, 

embora mais uma vez, existam variantes. A Figura 8 apresenta este fluxo. 

Figura 8 - Diagrama MVP 

 

2.4.3 MVVM (Model View View-Model) 

O MVVM é mais uma variante do MVC, criado por Jonh Gossman em 2005 

(Gossman, 2005), pensando no desenvolvimento em WPF (Windows Presentation 

Foundation). Mais tarde vem a ser usado também na tecnologia dada como sucessora do 

WPF, o Microsoft Silverlight. 

Neste padrão existem também três componentes e a novidade é o View-Model. 

No MVVM existe uma grande proximidade entre a View e o View-Model, os dados que 

estão na View, correspondem aos que estão no View-Model e vice-versa, embora um 

View-Model possa estar ligado a mais do que uma View. Existe aqui um mecanismo 

que liga os dois componentes, chamado de Data Binding, que é feito automaticamente 

sem exigir código ao programador (Smith, 2009). 

Assim, a View é responsável por mostrar os dados e receber as interações do 

utilizador. O View-Model trata da camada lógica por trás da View e à medida que vai 

fazendo as suas ações a View vai sendo alterada automaticamente para estar em 

concordância. O Model é o componente que lida diretamente com o acesso aos dados e 

os disponibiliza ao View-Model. 

O padrão surge como resposta à evolução da tecnologia, especialmente a 

evolução dos browsers, onde cada vez mais o poder de processamento é maior. O 

MVVM implementado no contexto web, resulta num View-Model que corre no lado do 

cliente. Então, tecnologias como Microsoft Silverlight passaram a correr nos browsers, 

implementando este tipo de padrão. Partindo deste tipo de princípios, resultam conceitos 

como as RIA (Rich Internet Applications) proporcionando experiências de utilização 

bem mais ricas através da internet. 
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Para além das já referidas implementações em WPF e Microsoft Silverlight, é 

agora possível implementar este padrão em HTML5/JavaScript utilizando bibliotecas 

JavaScript que tratam do Data Binding entre View e View-Model automaticamente.  

A Figura 9 representa a forma como o padrão MVVM se comporta. 

Figura 9 - Diagrama MVVM 

 

 

2.4.4 Comparações 

Essencialmente há dois componentes que todos partilham, a View e o Model. 

Em termos genéricos, a View serve para apresentar os dados e para receber os eventos e 

inputs dos utilizadores. O Model lida diretamente com os dados e dependendo do 

padrão, pode ter maiores ou menores responsabilidades. O que mais os diferencia é o 

outro componente, Controller, Presenter ou View-Model, e a forma como todos os 

componentes interagem. 

No caso do MVC, é habitual existir apenas um Controller para toda a aplicação, 

que vai gerindo os eventos do utilizador. No MVP temos um Presenter para cada View. 

No MVVM temos um View-Model pode lidar com uma ou várias Views. 

2.4.5 Conclusões 

É importante no contexto desta dissertação de mestrado, colecionar informação 

relevante sobre estes padrões para ter um maior e melhor poder de decisão. Uma das 

partes essenciais nesta dissertação será decidir qual dos padrões adotar. No processo de 

tomada de decisão, foram tidos em conta vários aspetos, que no final me levam a 

concluir que o padrão MVVM será o mais indicado para corresponder ao que 

pretendemos. Passo a explicar as razões principais: 
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 Nos últimos anos na PRIMAVERA, os programadores têm desenvolvido 

utilizando o Microsoft Silverlight, que usa o padrão MVVM. Assim, a equipa 

que possivelmente fará a migração de Microsoft Silverlight para HTML5 já 

estará familiarizada com a implementação deste padrão. 

 Sendo que a aplicação que já existe, feita em Microsoft Silverlight, foi feita 

usando este padrão, as outras camadas da aplicação estão já preparadas para 

responder da melhor forma. Isto pode poupar anos de trabalho. 

 Como neste caso estamos a falar de uma RIA, nada melhor do que usar um 

padrão que foi feito precisamente a pensar em aplicações com interfaces ricas. 

 Claro que nada disto seria possível se o JavaScript não permitisse a 

implementação deste padrão. Felizmente esse problema não existe, temos à 

disposição várias bibliotecas que ajudam na sua implementação, basta escolher a 

que mais se adequa. 

2.5 Comparação entre Microsoft Silverlight e HTML5 

Nesta dissertação estudamos as novas potencialidades do HTML5 e da 

capacidade que ele terá para ser usado no desenvolvimento de RIA. Neste contexto, 

sendo que já existe uma aplicação desenvolvida em Silverlight, a problemática será 

conseguir perceber se o HTML5 terá capacidade de substituir o Silverlight neste tipo de 

aplicações. Como vimos na secção anterior, as novidades no HTML5 são muitas. Nesta 

secção vamos fazer uma comparação entre as duas tecnologias, enumerando os aspetos 

positivos e negativos de cada uma. A favor do Silverlight podemos referir: 

 O Silverlight pode ser programado com base numa statically typed language, ou 

seja, linguagem com tipos estaticamente definidos, como o C#. Assim a 

linguagem deteta erros no momento da compilação. Já em HTML5, para retirar 

partido das suas melhores funcionalidades, é exigido muito JavaScript, que é 

uma dynamically typed language. Isto exige testes intensivos para detetar 

eventuais erros. 

 O Silverlight, sendo que corre num plugin, tem um encapsulamento que lhe 

permite ter comportamentos quase iguais em todos os browsers, enquanto que 

com HTML5 existem dificuldades em garantir isso. O HTML5 tem lutado para 

ser o mais standard possível, mas ainda não chegou ao nível desejado. Isto exige 
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testes, pelo menos nos browsers mais usados, e em situações de conflito pode 

ser necessário código específico para cada um dos browsers. 

 Com o Silverlight, temos uma das formas mais fáceis de programar 

funcionalidades complexas. A framework .NET, com linguagens como C#, 

facilitam muito este processo. Em HTML5, programando em JavaScript, ainda 

não estamos a um nível tão bom. A evolução dos browsers e o desenvolvimento 

de bibliotecas JavaScript como jQuery vem facilitar muito este processo. Neste 

aspeto o HTML5/JavaScript perde, mas tem evoluído bastante nos últimos anos. 

 A performance de uma aplicação complexa em Silverlight é melhor, uma vez 

que é interpretada e compilada para bytecode. Dada a rápida evolução dos 

browsers, o JavaScript aproxima-se do Silverlight muito rapidamente. 

 

Por outro lado, a favor do HTML5 podemos referir: 

 HTML5 não requerer a instalação de qualquer plugin (Miller, 2011). Cada vez 

mais vai sendo suportado por mais versões dos browsers, abrangendo já uma 

grande percentagem dos utilizadores como foi referido anteriormente. O 

Silverlight exige a instalação de um plugin e é talvez esta a sua maior 

desvantagem. Isto obriga o utilizador a proceder à sua instalação, o que para 

muitos utilizadores causa algum receio, pois estão a permitir a instalação de algo 

que pode ser desconhecido. 

 Este ponto, surge pela mesma razão do anterior, o plugin. Para além do cenário 

anterior, existe também o cenário em que um utilizador mesmo querendo, não 

pode instalar o plugin porque o seu sistema operativo ou browser não o permite. 

Isto é grave, pois impede aplicações em Silverlight de correr num grande 

número de dispositivos. Principalmente dispositivos móveis, que cada vez mais 

incluem uma maior percentagem de utilizadores. O HTML5 corre em todas as 

plataformas, basta ter um browser atual. 

 São poucos os dispositivos móveis que suportam o Silverlight. No entanto, 

mesmo nesses dispositivos, o Silverlight exige demasiados recursos tornando-se 

muito lento, mesmo em aplicações relativamente simples. O HTML5 é muito 

leve e portanto ganha claramente neste aspeto. 

 O Silverlight tem alguns problemas com as versões. Por exemplo, se uma 

aplicação foi desenvolvida na versão 2 do Silverlight, e a nova versão do nosso 



2 - Estado da Arte  

29 

 

browser não suporta essa versão do Silverlight, então somos impedidos de 

atualizar o nosso browser para que a aplicação funcione.  

 O WebKit é o mecanismo que trata a forma como uma página é desenhada, foi 

criado pela Apple, num projeto open source, para ser usado no Safari. Entretanto 

a Google também passou a usar no Google Chrome. Os sistemas operativos 

móveis destas duas empresas, iOS e Android, também usam este mecanismo, ou 

seja, quase todos os dispositivos móveis o usam. Este mecanismo não suporta o 

Silverlight. 

 O Silverlight, como corre encapsulado pelo plugin, isso impede que as suas 

aplicações sejam indexadas pelos motores de SEO (Search Engine 

Optimization). O SEO é importantíssimo para muitas aplicações, para que sejam 

bem posicionadas nos motores de pesquisa. Por outro lado, o HTML permite 

perfeitamente esta indexação, e para além disso, com as novas tags semânticas 

da versão 5, ainda veio facilitar mais esta indexação. 

 Por último, a própria Microsoft anunciou o desinvestimento no Silverlight e dá 

cada vez mais a entender que considera o HTML5 a alternativa. 

 

Para concluir, o Silverlight é uma tecnologia mais madura, que vem evoluindo 

desde a sua criação em 2007. O HTML5 é recente e portanto ainda há muito para ser 

explorado. Há questões como multithreading, streaming online onde o HTML5 e 

JavaScript não evoluíram ainda o suficiente para ser já considerados uma alternativa 

viável. No entanto, existem funcionalidades que vão possibilitar isso, basta esperar pelo 

desenvolvimento dos browsers e do JavaScript. 

Há sinais positivos que indicam o HTML5 como uma tecnologia capaz de 

substituir o Silverlight na grande maioria das aplicações. No entanto, no contexto 

PRIMAVERA, estamos a falar de uma RIA com alta complexidade, e é nesse nível de 

complexidade que nos interessa testar o HTML5. Teremos então no decorrer desta 

dissertação de desenvolver protótipos que exijam interfaces exigentes para testar o 

HTML5 num cenário válido. 

Podíamos ainda discutir uma outra alternativa válida, o Flex da Adobe. No 

entanto essa possibilidade não foi aqui discutida pois o Flex, exigindo também um 

plugin, sofre dos mesmos males do Silverlight (Eberhardt, 2011). Nunca faria sentido 

esta mudança tão dispendiosa para manter tudo na mesma. A aposta deverá ser segura, 

numa tecnologia que dê confiança. 
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2.6 Responsive Design 

Um dos desafios propostos no âmbito desta dissertação, é estudar a possibilidade 

de desenvolver aplicações capazes de ser utilizadas em qualquer tipo de dispositivo. Ao 

encontro deste objetivo, o conceito de Responsive Design faz todo o sentido. 

Responsive Design, é um conceito que consiste no desenho das páginas web de forma a 

que sejam flexíveis, adaptando-se automaticamente ao tamanho de um qualquer 

dispositivo (Marcotte, 2010). 

Este conceito é possível de concretizar com muita eficiência utilizando media 

queries, uma nova funcionalidade que veio na versão 3 do CSS. Com CSS2 já era 

possível, mas mais difícil. Com media queries, conseguimos detetar as dimensões do 

dispositivo do utilizador que acede à nossa aplicação. Assim, adaptamos toda a estrutura 

da página e a dimensão dos seus elementos, para que se disponha de acordo com o 

tamanho do ecrã do dispositivo (Schmick, Young, & Krejci, 2012). 

Na prática, para implementar este conceito, ao definir o tamanho dos elementos 

das nossas páginas, teremos de lidar maioritariamente com percentagens em vez de 

tamanhos fixos. O objetivo passa por desenvolver aplicações que mesmo correndo em 

dispositivos muito pequenos permitam ao utilizador ter uma utilização agradável. No 

âmbito desta dissertação, este conceito deve ser tido em conta.  
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2.7 Single Page Applications 

Single Page Applications, também conhecidas pelo acrónimo SPA, é um 

conceito emergente no desenvolvimento de aplicações web. É algo falado já há uns 

anos, mas com a vinda do HTML5 ganhou mais força. O conceito consiste no 

desenvolvimento de aplicações, que carregam todas as páginas a apresentar logo que o 

utilizador acede à aplicação. Com JavaScript, conseguimos esconder as páginas que não 

devem aparecer e apresentar ao utilizador a que deve ser apresentada (Santamaria, 

2011). 

Ao usarmos aplicações web, o normal é perdermos mais tempo no envio dos 

pedidos HTTP e na receção da resposta, do que propriamente no carregamento dos 

dados vindos do servidor. Grande parte dos pedidos que fazemos ao servidor são 

pedidos que quase não carregam dados úteis. Com SPA, no primeiro pedido ao servidor 

carregamos dados que nos permitem navegar por várias páginas sem ser necessário 

pedir dados ao servidor constantemente. Claro que não é possível carregar todos os 

dados para o cliente, mas para termos os dados nas páginas que necessitem, lançamos 

pedidos assíncronos ao servidor para pedir os dados dinamicamente (Papa, 2012). 

Este conceito permite melhorar muito a fluidez das aplicações, alternando de 

página quase instantaneamente. A experiência de utilização vem melhorar muito com a 

implementação prática deste conceito. Aliado à implementação do MVVM, o design 

pattern da camada de apresentação, este conceito produz resultados entusiasmantes. 

Atualmente, grandes aplicações web como o Gmail e Outlook passaram a implementar 

este conceito e tudo leva a querer que cada vez mais irão surgir aplicações deste tipo. 





 

 

3 O caso de estudo 

A PRIMAVERA, como empresa interessada no desenvolvimento de RIA, 

desenvolveu a Framework Athena, uma framework pensada para acelerar o processo de 

desenvolvimento de aplicações deste tipo. As aplicações desenvolvidas com a 

Framework Athena tem a camada de apresentação assente em tecnologia Microsoft 

Silverlight, tecnologia que viu a sua evolução descontinuada por parte da Microsoft. 

Isto significa que esta tecnologia não terá mais versões para além da quinta. 

A Framework Athena não pode continuar assente numa tecnologia que ficará 

parada, portanto, o interessa da PRIMAVERA é procurar uma tecnologia alternativa 

para a camada de apresentação. O HTML5 surge como alternativa mais credível e esta 

dissertação pretende testar as capacidades do HTML5, como tecnologia capaz de 

substituir o Microsoft Silverlight na camada de apresentação. 

Os dados consumidos pela atual camada de apresentação em Silverlight são 

disponibilizados por uma camada de serviços assente em tecnologia WCF RIA 

Services. Esta camada de serviços foi pensada especificamente para uma interface 

Silverlight, o que a torna pouco adaptável a outra tecnologia. Então, é também 

equacionada uma possível alteração de tecnologia na camada de serviços. 

No âmbito desta dissertação está o estudo das tecnologias que podem ser 

alternativas viáveis ao Microsoft Silverlight e WCF RIA Services, assim como o estudo 

de conceitos, padrões e arquiteturas que possam ser úteis numa futura alteração de 

tecnologia. A intenção é que sejam desenvolvidos protótipos que permitam aferir as 

potencialidades das novas tecnologias aqui envolvidas. Será uma primeira abordagem a 

estas tecnologias permitindo obter know-how que será útil numa possível migração da 

camada de apresentação ou camada de serviços. 

A seguir vamos apresentar um protótipo que tem a intenção de ajudar a testar os 

conceitos, padrões, arquiteturas e tecnologias que podem estar envolvidas no processo 

de substituição das tecnologias. 
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3.1 O protótipo 

De forma a testar todos os conceitos, tecnologias e design patterns abordados até 

aqui, iremos elaborar no âmbito desta dissertação um protótipo que tente mostrar, na 

prática, as reais capacidades do HTML5. Inicialmente, esse protótipo consistia numa 

nova camada de apresentação, apenas para a página de registo de uma encomenda do 

Business Suite9, mas construída agora em HTML5. A página de registo de uma 

encomenda é considerada uma das mais complexas de toda a aplicação, e por isso, seria 

certamente um teste exigente, capaz de dar resultados conclusivos. 

No entanto, a página de registar uma encomenda necessita que dados sobre 

variadíssimas entidades. A disponibilização desses dados está preparada atualmente 

para uma interface Silverlight, através da tecnologia RIA Services, o que iria exigir uma 

adaptação demasiado pesada para um simples protótipo. Então, procurando uma 

alternativa viável, tentou-se encontrar algo que fosse exequível e útil para a empresa, 

surgindo assim o Approvals Management System. 

Approvals Management System, ou simplesmente AMS, é um sistema pensado 

para gerir pedidos de aprovação ou autorizações em ambiente de cloud. O interesse 

deste sistema é permitir aos clientes da PRIMAVERA, a possibilidade de gerir 

remotamente aprovações ou autorizações relacionadas com as suas aplicações locais 

(on-premises). 

A PRIMAVERA disponibiliza várias aplicações on-premises, sendo o ERP a 

mais usada e conhecida. As aplicações on-premises, até então, são aplicações na qual a 

sua experiência de utilização exige que o utilizador esteja presente, no local físico onde 

o posto/terminal se encontra. Com o sistema AMS pretende-se dar mais liberdade ao 

utilizador, pois há certos cargos desempenhados nas empresas onde a mobilidade é 

constante e indispensável. 

Para se perceber exatamente a utilidade deste sistema, será descrito um cenário 

prático no qual a aplicação seria extremamente útil. Vamos supor que um cliente do 

ERP Primavera, como gerente, define na sua empresa que todas as encomendas que 

envolvam valores superiores a 1000€ tem de passar pela sua aprovação. Neste cenário, 

quando um colaborador da empresa tenta registar um documento de compra superior a 

                                                 

 

9 Aplicação da PRIMAVERA criada com a Framework Athena com interface Silverlight. É considerada o 

ERP on-line da PRIMAVERA. 
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1000€, será despoletado um pedido de aprovação para que o gerente veja os detalhes 

desse documento de compra e depois aprove ou rejeite como assim entender. Só depois 

de dado o aval por parte do gerente, o documento é efetivamente aviado. É neste 

momento, em que existe um documento pendente, que o AMS pode intervir. As 

informações úteis sobre o documento pendente são sincronizadas com a cloud, e o 

gerente, em qualquer dispositivo móvel e em qualquer parte do mundo, consegue tomar 

uma decisão em relação à viabilidade do documento. 

Para além desta possibilidade de aprovar ou rejeitar documentos remotamente, o 

utilizador poderá também delegar os seus pedidos para outro utilizador. Esta 

funcionalidade é útil nas situações em que o utilizador não quer ou não pode tomar 

decisões por um período de tempo, por exemplo, quando vai de férias. O utilizador 

define um período de tempo em que todos os pedidos pendentes sobre a sua 

responsabilidade serão também enviados para outro utilizador, estando esse utilizador 

capacitado de os aprovar ou rejeitar apenas nesse período de tempo.  

A seguir vamos apresentar umas maquetes para dar uma visão do que poderá ser 

o produto final e descrever mais detalhadamente as funcionalidades da aplicação. 

3.1.1 Visão do protótipo e funcionalidades 

Foram construídas umas maquetes, na fase inicial do projeto, de forma a discutir 

com os stakeholders as funcionalidades, comportamento e aspeto do produto final. 

Essas maquetes são apresentadas na Figura 10. 

Figura 10 - Maquetes da interface do protótipo 
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No primeiro ecrã são listados os pedidos de aprovação pendentes. Tanto os que 

estão sobre a nossa responsabilidade, como aqueles que foram criados por nós e estão 

sobre a responsabilidade de outra pessoa. Ao clicarmos sobre um dos pedidos da lista 

somos direcionados para o segundo ecrã. 

O segundo ecrã é um exemplo de como serão apresentados os detalhes de um 

pedido de aprovação, enumerando as propriedades que descrevem um documento de 

compra. Algumas dessas propriedades podem ser selecionáveis, o que permite ver mais 

detalhes sobre essa mesma propriedade. Ao clicar numa dessas propriedades teremos 

algo como o que aparece no terceiro ecrã. Ainda sobre o segundo ecrã, ele contém 

também um conjunto de botões que permitem ao utilizador aprovar ou rejeitar o 

documento. 

Quando aprovamos ou rejeitamos pedidos, eles passam a constar no histórico. O 

quarto ecrã representa o histórico com uma listagem dos pedidos já aprovados ou 

rejeitados. No histórico também podemos consultar os detalhes sobre os pedidos de 

aprovação e ver informações sobre quem o aprovou ou rejeitou. 

Por fim, temos o quinto ecrã onde é apresentado o ecrã de configuração das 

delegações. O utilizador pode definir um período no qual irá delegar as suas 

responsabilidades para outra pessoa, permitindo à pessoa delegada tomar decisões sobre 

os seus pedidos pendentes. O utilizador define uma data inicial e uma data final, assim 

como o outro utilizador para quem delega as suas responsabilidades. Neste mesmo ecrã 

são também listadas a delegações criadas por nós e as que foram criadas por outro 

utilizador delegando para nós. 
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A seguir vamos justificar o porquê deste sistema de aprovações nos ajudar a 

testar o HTML5 como camada de apresentação e também a camada de serviços para a 

disponibilização dos dados. 

3.1.2 Justificação da solução encontrada 

A intenção deste sistema de aprovações é que ele seja capaz de clarificar 

algumas questões relacionadas com o HTML5, permitindo ser um caso de estudo para a 

possível futura alteração da camada de apresentação. Este sistema vai permitir testar não 

só o HTML5 como tecnologia de interface, mas também a forma como podemos 

disponibilizar os dados para uma camada de apresentação desenvolvida em HTML5. A 

atual camada de serviços em RIA Services será também posta em causa e é também 

importante estudar tecnologias alternativas para a camada de serviços. 

A intenção da PRIMAVERA é que este sistema seja possível utilizar nas 

plataformas móveis mais usadas no mercado, com sistemas operativos Android, iOS ou 

Windows Phone, incluindo smartphones e tablets. Para além das plataformas móveis, o 

sistema poderá também ser usado em qualquer portátil, com qualquer sistema operativo, 

recorrendo ao browser. O HTML5 será a tecnologia utilizada para desenvolver todos 

estes componentes usados como interface, incluindo mesmo as plataformas móveis. 

Aqui vamos usar o conceito de aplicações híbridas, aplicações desenvolvidas em 

HTML5 que podem ser instaladas genericamente em qualquer sistema operativo. O 

desenvolvimento deste tipo de aplicações em HTML5 envolve as mesmas tecnologias, 

conceitos e padrões que estão presentes no desenvolvimento de RIA em HTML5. Para 

além das plataformas móveis, e porque a própria arquitetura o permite, a aplicação 

poderá também ser usada num qualquer computador recorrendo a um browser, pois 

também estará disponível como uma aplicação web na cloud. 

Existem outras temáticas importantes a ter em conta para além do HTML5 como 

camada de apresentação. A substituição da camada de apresentação nunca poderá ser 

simplesmente o substituir do Silverlight por HTML5, é algo muito mais complexo. Um 

dos aspetos que terão de ser analisados com cuidado será a forma como os dados são 

disponibilizados para a camada de apresentação. Atualmente, com Silverlight, os dados 

são disponibilizados através dos RIA Services, que é uma camada de serviços 

demasiado colada ao Silverlight, pois foi construída especificamente para essa 

tecnologia de interface. Falta então perceber como é que este sistema de aprovações nos 

pode ajudar a clarificar questões relacionadas com a camada de serviços. 
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Se pensarmos na forma como os documentos pendentes são enviados para a 

cloud e na forma como um utilizador pode consultar e aprovar ou rejeitar os 

documentos, percebemos que é necessária aqui uma comunicação entre diferentes partes 

para o funcionamento de todo o sistema de aprovações. Por um lado, este sistema inclui 

um componente que será instalado on-premises em cada cliente, o componente que fará 

a extração de informação relevante no ERP sobre pedidos de aprovação pendentes. Por 

outro lado, existe outro componente alojado na cloud, que interage com o primeiro, de 

forma a guardar as informações sobre aprovações na cloud e também para disponibilizar 

essa informação para as interfaces. Estes dois componentes permitem-nos avaliar a 

forma como disponibilizamos os dados para as interfaces HTML5, desde o ERP, até às 

interfaces dos clientes. 

O AMS é um sistema complexo com interação entre vários componentes, sendo 

arquitecturalmente um desafio muito interessante. Implica um mecanismo de 

sincronização de dados entre aplicações on-premises e a cloud para que os dados se 

equiparem em ambos os ambientes. O componente na cloud inclui também uma camada 

de serviços para as interfaces, sendo um teste à forma como disponibilizamos os dados 

para aplicações em HTML5. Por fim, nas interfaces temos tecnologia HTML5, 

JavaScript e CSS utilizando conceitos e padrões que serão muito úteis de forma a testar 

as reais capacidades do HTML5 como camada de apresentação em RIA. 

Este sistema, envolvendo vários componentes com propósitos diferentes 

consegue cobrir todas as tecnologias, conceitos e padrões que poderão vir a ser úteis na 

substituição do Silverlight como tecnologia da camada de apresentação. O AMS é um 

projeto que irá permitir assimilar conhecimentos sobre tudo o que envolve o 

desenvolvimento de interfaces em HTML5 e também nos permite pensar nas melhores 

práticas para a disponibilização dos dados para as interfaces. Sendo assim, é uma peça 

que poderá ser importante na resolução do caso de estudo aqui abordado: a substituição 

da camada de apresentação. 

No próximo capítulo vamos analisar a arquitetura do sistema de aprovações de 

forma geral para perceber como interagem todos os componentes. Depois, vamos 

abordar cada um dos componentes mais detalhadamente. 



 

4 Arquitetura do Approvals Management System 

Neste capítulo vamos começar por abordar a arquitetura do sistema Approvals 

Management System, o sistema de gestão de pedidos de aprovação que integra com 

aplicações on-premises da PRIMAVERA. Um sistema complexo que envolve interação 

entre vários componentes. Será feita uma abordagem alto nível à arquitetura do sistema 

para depois partir para o detalhe de cada um dos seus componentes. 

Com a arquitetura dividida em vários componentes com diferentes propósitos, 

será possível testar cenários que nos permitam retirar conclusões no final desta 

dissertação sobre a viabilidade da substituição do Silverlight pelo HTML5 como 

camada de apresentação. Esta substituição implica não só a mudança na camada de 

apresentação, mas também uma reestruturação da forma como os dados são 

disponibilizados. Este cenário de disponibilização de dados será também testado no 

âmbito do AMS sendo que existem componentes com esse propósito. 

O funcionamento do Approvals Management System visto como um todo, 

implica a interação entre vários componentes. Incluí componentes alojados na cloud, 

outros instalados individual e localmente em cada cliente (on-premises) e ainda os 

instalados nos dispositivos móveis dos clientes. Em relação às aplicações instaladas on-

premises, no âmbito desta dissertação será apenas incluído o ERP Primavera que é a 

aplicação on-premises com mais clientes. No entanto, o sistema AMS deve ser 

facilmente extensível permitindo futuras integrações de outras aplicações on-premises 

da PRIMAVERA. 

Para clarificar a separação de conceitos e evitar confusões com terminologias, 

define-se desde já que em questões relacionadas com a arquitetura, iremos tratar como 

componentes as peças da arquitetura mais alto nível, vistas de um ponto de vista mais 

abstrato, sem grande detalhe. Depois, detalhando cada um destes componentes vamos 

chamar elementos às peças que compõem a arquitetura de cada componente, analisando 

aí com mais detalhe os constituintes de cada um. 
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À medida que o AMS foi sendo idealizado, foram surgindo os componentes 

necessários ao funcionamento do sistema. Estes componentes são ilustrados na Figura 

11, onde podemos ver onde cada um é alojado e como todos eles interagem. A seguir 

será explicado ao pormenor o propósito de cada um. 

Figura 11 - Arquitetura Approvals Management System 

 

 

O Figura 11 tem representadas em tons acastanhados, as aplicações on-premises, 

que existem individualmente em cada cliente PRIMAVERA. Daí estar ilustrada a sua 

multiplicidade na figura. Está representado o ERP, pois será a aplicação integrada no 

sistema de pedidos de aprovações. O “Future Connector” e “Future Integrated System” 

são uma forma de demonstrar a extensibilidade que este sistema deve ter, permitindo 

integrar futuramente com outras aplicações on-premises. Os componentes Approvals 

Management Connector e AWS Plugin serão detalhados a seguir. 

Em tons azulados temos a infraestrutura Primavera Cloud Services, onde são 

alojados os componentes cloud da PRIMAVERA. Temos aqui os componentes 

Approvals Management Services e Approvals Management Front-End que serão 

também detalhados mais à frente. 

Por fim, em tons esverdeados, temos a representação das aplicações móveis que 

poderão ser instaladas nos smartphones dos clientes. Este é o componente Approvals 

Management Mobile Apps que também será detalhado. 
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Descrevendo com mais detalhes os componentes referidos, vamos começar por 

explicar a importância e utilidade das soluções on-premises da PRIMAVERA, o 

software instalado individual e localmente em cada cliente. Neste caso, estamos a falar 

do Approvals Management Connector e do Athena Windows Service Plugin. 

Approval Management Connector, ao qual podemos chamar apenas 

AMConnector, é um componente que vai percorrer os dados do ERP de forma a detetar 

documentos pendentes à espera de autorização. Os dados relacionados com esses 

documentos, são transformados em pedidos de aprovação e enviados para a cloud. Para 

além disto, este serviço verifica também se na cloud existem pedidos de aprovação com 

decisões já tomadas, ou seja, aprovados ou rejeitados, e trata de replicar essas decisões 

no próprio ERP. Este AMConnector acaba por ser basicamente um serviço que gere a 

comunicação e o sincronismo dos dados entre o ERP e a cloud, sincronizando dados 

relacionados com os pedidos de aprovação. 

Um outro componente ligado ao AMConnector, é o Athena Windows Service 

Plugin, conhecido como AWS Plugin. O AWS Plugin é um plugin que existe também 

on-premises cuja função é executar serviços com determinada periodicidade. Ele é 

importante para “acordar” periodicamente o AMConnector. No entanto, é um 

componente que já existia na PRIMAVERA para executar outros serviços, portanto, os 

seus detalhes de funcionamento não se enquadram no desenvolvimento desta 

dissertação. 

Depois de analisar os componentes on-premises vamos abordar os que serão 

alojados na cloud, na plataforma Primavera Cloud Services. Referimo-nos aos 

componentes Approvals Management Services e o Approvals Management Front-End, 

aos quais podemos chamar AMServices e AMFront-End respectivamente. 

O AMServices será o serviço cloud chamado pelo AMConnector para a 

sincronização dos dados das aprovações entre o ERP e a cloud. Este serviço 

disponibiliza uma API com a qual o AMConnector interage para enviar pedidos de 

aprovação e pedir os resultados dos mesmos. Pretende-se também que este serviço dê 

para integrar com outros futuros “Connectors”, permitindo alargar o âmbito deste 

sistema integrando outros pedidos de aprovações vindos de outras aplicações da 

PRIMAVERA. Para além disto, o AMServices disponibiliza outra API que terá o 

propósito de alimentar aplicações que sirvam como interface para a gestão de 

aprovações. Será uma API que disponibiliza os dados necessários para alimentar uma 
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qualquer interface, permitindo também o ato de aprovar/rejeitar pedidos de aprovação e 

até de delegar pedidos para outro utilizador num determinado período de tempo. 

Por sua vez, o componente AMFront-End, é uma aplicação web desenvolvida 

em HTML5, JavaScript e CSS, sendo uma interface que permite ao utilizador final 

aprovar, rejeitar ou delegar os pedidos de aprovação. O desenvolvimento desta 

aplicação segue os conceitos de Responsive Design e Single Page Application e 

implementa o padrão Model-View-ViewModel, assuntos abordados no capítulo sobre o 

estado da arte. É uma aplicação que poderá ser utilizada no browser como qualquer 

típica aplicação web. 

Por fim, resta o componente Approvals Management Mobile Apps, ao qual 

podemos chamar AMMobileApps, que são aplicações para instalar em dispositivos 

móveis, com especial atenção para os sistemas operativos Android, iOS e Windows 

Phone. Estas aplicações, tal como o componente AMFront-End, servem para gerir 

pedidos de aprovação e acabam por ser uma interface alternativa permitindo aos 

utilizadores aprovar, rejeitar ou delegar pedidos com o seu smartphone em qualquer 

parte do mundo. Estas aplicações são criadas usando o mesmo código desenvolvido no 

componente AMFront-End, sendo apenas sujeitas a umas pequenas alterações pelo facto 

de serem aplicações híbridas.  

Nas próximas secções vamos abordar com detalhe a arquitetura de cada um 

destes componentes. 

4.1 Arquitetura do AMConnector (Approvals Management Connector) 

Nesta secção vamos abordar a arquitetura idealizada para o AMConnector, o 

componente instalado on-premises em cada cliente ERP, capaz de fazer a sincronização 

da informação, relacionada com os pedidos de aprovação, entre ERP e cloud. 

Na Figura 12 é descrita a arquitetura do AMConnector. A seguir será explicada a 

função de cada um dos elementos presentes na figura. 
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Figura 12 - Arquitetura Approvals Management Connector 

 

 

A Figura 12 tem representado o componente AMConnector com maior detalhe, 

onde podemos ver os elementos que o compõem em tons acinzentados. Comparando a 

Figura 11 onde é representada a arquitetura de alto nível do AMS com a Figura 12, esta 

última ilustra apenas os componentes que interagem com o AMConnector permitindo-

nos focar mais na análise a este componente. 

O componente AMConnector é composto por 6 elementos, Data, Domain 

Entities, Domain, Services, Integration e Models. De seguida vamos descrever o 

propósito de cada um: 

Data – Elemento responsável por fazer a interação direta com a base de dados 

do ERP. Para além da base de dados do ERP, existe uma outra que é utilizada apenas 

por este componente. Na base de dados do ERP teremos toda a informação sobre 

documentos de compra que estão ou estiveram pendentes, assim como as pessoas 

autorizadas a aprovar ou rejeitar cada documento. A outra base de dados é utilizada pelo 

mecanismo de sincronização entre o ERP e a cloud, pois guarda o estado dos pedidos de 

aprovação que já foram enviados. Esta base de dados permite ao AMConnector 

identificar os pedidos de aprovação que já foram enviados para a cloud, assim como, 

perceber aqueles que foram atualizados recentemente no ERP para os atualizar 
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novamente na cloud. Este mecanismo de sincronização será abordado detalhadamente 

na secção 5.3. 

Domain Entities – Elemento com a representação das entidades que fazem parte 

do domínio e respetivos atributos. Nas Domain Entities temos um mapeamento das 

entidades de ambas as bases de dados referidas anteriormente. Basicamente contém 

objetos POCO (Plain Old Common language runtime Object), ou seja, objetos simples 

com a enumeração dos seus atributos base e atributos de navegação. Por exemplo, neste 

caso teremos entidades como PurchaseDocument, PurchaseDocumentLine ou Approval, 

com respetivos atributos como DocumentNumber, Quantity ou State. Tipicamente, nas 

entidades do domínio nem os construtores foram definidos. Para criar novas instâncias 

de objetos usamos uma classe própria para esse efeito, mantendo os objetos como 

simples POCOs. Estas entidades existem com o propósito de serem utilizadas pelo 

Domain. 

Domain – Elemento que representa o domínio da aplicação, é aqui que está 

presente toda a lógica da aplicação, conceitos e regras de negócio. Este pode ser 

considerado o principal elemento do AMConnector. Este elemento depende das Domain 

Entities, pois são as entidades utilizadas para implementar as regras de negócio. A 

logica da aplicação e regras de negócio incidem sobre as entidades do domínio, portanto 

o Domain só funciona com as Domain Entities e as Domain Entities só fazem sentido 

para serem utilizadas pelo Domain. Para que o Domain seja implementado respeitando 

as regras de negócio existentes no ERP, é importante criar um mapeamento direto entre 

as entidades do domínio e as tabelas da base da dados do ERP. Para cada tabela, 

teremos então uma entidade de domínio, claro que, considerando apenas as tabelas do 

ERP que tem relevância para o sistema de aprovações. 

Services – Elemento que define uma série de premissas relativas à construção 

dos pedidos HTTPS enviados e validação das respostas recebidas. Trata de questões 

como construção dos headers para enviar pedidos autenticados e validação dos 

certificados HTTPS. 

Integration – Elemento que estabelece a ligação ao componente AMServices. 

Este trata do envio e receção dos pedidos e respostas envolvidos no mecanismo de 

sincronização entre o ERP e a cloud. É sempre o componente AMConnector, através 

deste elemento Integration, que toma a iniciativa de iniciar uma sincronização. 

Models – Este elemento está representado na arquitetura com tracejado 

descontínuo, porque o seu desenvolvimento é feito noutro componente, no AMServices. 
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Ele é desenvolvido no AMServices, mas depois de ser compilado, a DLL resultante da 

compilação é partilhada com o componente AMConnector sendo considerado parte da 

arquitetura. Nele é definida a estrutura dos objetos que transitam entre componentes, 

para que ambos os componentes saibam interpretar os dados transferidos. O Models é 

utilizado pelos elementos Domain e Integration. Para se perceber a utilidade prática 

deste elemento, vamos supor que um dos objetos definidos no Models se chama 

Approval e contém a estrutura de dados que um pedido de aprovação deve ter. Então o 

Domain, quando existe um documento pendente no ERP, mapeia os dados desse 

documento num Approval, e por sua vez, o Integration envia esse Approval para a 

cloud. Então na cloud, o componente AMServices saberá interpretar o objeto Approval 

que recebeu porque também conhece a sua estrutura. Esta representação dos objetos 

transferidos segue um padrão chamado Data Transfer Objects, conhecido como DTO. A 

estrutura destes DTOs está nos Anexos e será abordada ao pormenor na subsecção 5.2.2. 

4.2 Arquitetura do AMServices (Approvals Management Services) 

Na infraestrutura Primavera Cloud Services temos o AMServices, o componente 

que mantem na cloud informações relacionadas com os pedidos de aprovação. Este 

componente tem duas funções distintas. Por um lado ele disponibiliza uma API que é 

utilizada pelo AMConnector, para implementar o já referido mecanismo de 

sincronização entre os ambientes on-premises e cloud. Por outro lado disponibiliza 

outra API para alimentar as interfaces com dados. As duas APIs disponibilizadas são 

construídas seguindo as linhas de uma arquitetura REST (Representational State 

Transfer). 

Na Figura 13 está representada a arquitetura deste componente, mais uma vez 

evidenciando com mais detalhe os elementos que o compõem, em tons acinzentados, 

assim como os componentes que interagem com ele. 
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Figura 13 - Arquitetura Approvals Management Services 

 

O AMServices interage com todos os outros componentes do AMS, sendo uma 

espécie de ponto central no sistema. Por um lado interage com os “Connectors” para a 

sincronização dos dados locais, de forma a ficarem replicados na cloud. Por outro lado 

disponibiliza esses dados para as interfaces tornando possível aos clientes consultarem 

os dados sobre os pedidos de aprovação pendentes, podendo ainda aprova-los, rejeita-

los ou delega-los. 

O componente AMConnector como “Connector”, usa uma API própria para o 

mecanismo de sincronização entre ambientes on-premises e cloud. Os componentes 

AMFront-End e AMMobileApps como interfaces, usam uma API própria para a 

consulta dos dados e tomadas de decisão em portáteis, tablets ou smartphones. 

A arquitetura deste componente foi desenhada seguindo os princípios da Onion 

Architecture (Palermo, 2008). Onion Architecture é um padrão arquitetural que tem 

como principal objetivo a independência do domínio da aplicação para com as outras 

camadas aplicacionais. 

A Figura 14 ilustra a Onion Architecture. 
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Figura 14 - Onion Architecture 

 

Seguindo os princípios da Onion Architecture, o núcleo da arquitetura de uma 

aplicação deve ser onde se encontra toda a lógica da aplicação e regras de negócio, 

sendo independente de todas as outras camadas. Ou seja, interpretando a Figura 14 as 

camadas periféricas são dependentes das camadas mais centrais. 

No desenvolvimento de software, as linguagens e frameworks estão 

constantemente a evoluir, surgindo novas alternativas com bastante frequência. 

Especialmente em aplicações que são desenvolvidas durantes vários anos, como o ERP 

Primavera, o desenvolvimento e manutenção passam por várias dessas linguagens e 

frameworks. Tipicamente vemos que as alterações de linguagens ou frameworks são 

mais frequentes nas camadas de acesso aos dados, camadas de disponibilização de 

serviços e camadas de apresentação, o que faz com que estas camadas sejam 

consideradas menos estáveis. Por outro lado, a camada onde se encontra o domínio da 

aplicação, ou seja, a camada que contém toda a lógica da aplicação e regras de negócio, 

é a que normalmente sofre menos alterações de tecnologia. 

A Framework Athena é um bom exemplo de uma aplicação sujeita a estas 

alterações, pois vê-se agora forçada a alterar a sua camada de apresentação e camada de 

serviços dado o anunciado abandono do Silverlight. Para além desta alteração, a 

Framework Athena já foi sujeita a outras anteriormente, tanto na camada de acesso aos 

dados como na camada de apresentação. 

Desta forma percebemos que, se a camada lógica da aplicação é a mais estável e 

contém o comportamento e regras de negócio do sistema, o ideal seria que ela fosse 

independente de qualquer outra camada, conseguindo até ser compilada e executada 

sem a necessidade das outras camadas. Este é o objetivo da Onion Architecture, libertar 

a camada lógica da aplicação, ficando as camadas de apresentação, serviços e acesso 

aos dados dependentes da camada lógica. 
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Com a Onion Architecture, contrariamos as arquiteturas mais comuns nos 

últimos anos que são centradas no acesso aos dados. Ou seja, invertemos um pouco a 

arquitetura mais tradicional, que tipicamente é em camadas sobrepostas, com todas as 

camadas dependentes da camada de acessos dados, como exemplificado na Figura 15. 

Figura 15 - Arquitetura centrada no acesso aos dados 

 

Numa aplicação que siga os princípios da Onion Architecture, a camada lógica 

da aplicação tem de interagir com as outras camadas, sem depender das suas 

implementações. Portanto, para atingirmos esta forma de comunicação entre camadas é 

necessário aplicar o Princípio da Inversão de Dependência (Dependency Inversion 

Principle), também conhecido como DIP. Este é dito como um dos 5 princípios mais 

importantes na programação orientada a objetos, conhecidos como SOLID principles. 

Resumidamente, este princípio visa o inverter das dependências entre camadas da 

arquitetura de uma aplicação, declarando que módulos alto-nível não devem depender 

de módulos baixo-nível, ambos devem depender de abstrações. Abstrações não devem 

depender de detalhes, os detalhes devem depender de abstrações. (Martin, 2002) 

Para seguir este princípio, aplicamos o design pattern Inversion of Control, 

conhecido como IoC (Fowler, 2004). O IoC é um padrão que indica formas como 

podemos atingir a inversão de dependências. Não é do interesse desta dissertação entrar 

nos detalhes sobre SOLID, DIP ou IoC pois desviava-nos demasiado do âmbito da 

dissertação, no entanto, estes princípios e padrões foram utilizados para atingir a 

referida comunicação entre camadas sem dependências para a camada lógica. 

Revendo a Figura 13, que apresenta a arquitetura do componente AMServices, 

falta ainda detalhar a arquitetura interna deste componente. Depois de abordarmos os 

conceitos/princípios/padrões de Onion Architecture, Dependency Inversion e Inversion 

of Control, será certamente mais fácil entender a arquitetura do AMServices. Vamos a 

seguir falar de cada um dos elementos da sua arquitetura: 
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Application Core – O Application Core representa todo o domínio da aplicação, 

ou seja, é a representação de toda a camada lógica. Ele engloba o Domain onde temos a 

implementação das regras de negócio, assim como as Interfaces que permitem às outras 

camadas interagir com a camada lógica. 

Domain – O Domain contém toda a lógica da aplicação, conceitos e regras de 

negócio, enfim, todo o domínio da aplicação. Este elemento pode ser considerado o 

ponto central e mais importante de toda a aplicação. Dentro do Domain temos a 

representação de todas as entidades que fazem parte da lógica da aplicação, conhecidas 

como Domain Entities.  

Repository Interfaces e Service Interfaces – As Interfaces, existem para 

inverter as dependências das camadas, usando o padrão IoC. As outras camadas da 

aplicação tem de implementar os métodos enumerados nas Interfaces, para que possam 

comunicar com o Domain. Estas Interfaces acabam por ser uma espécie de contrato de 

comunicação entre camadas. 

Infrastructure – É o elemento ou camada que providencia o acesso à base de 

dados alojada na cloud, com a informação sobre os pedidos de aprovação. Este é o 

responsável por atuar sobre a base de dados, seja para fazer consultas, gravar novos 

dados, altera-los ou remove-los, basicamente todas as operações CRUD. Na 

Infrastructure são construídos os Repositories que vão ao encontro das Repository 

Interfaces, implementando os métodos lá enumerados para comunicarem. 

Connectors API e Interfaces API – Elementos que contêm camadas de 

serviços REST, disponibilizando REST APIs. A Connectors API é uma API usada pelo 

componente AMConnector para a sincronização de dados entre soluções on-premises e 

cloud. A Interfaces API é outra usada para alimentar as interfaces dos clientes, ou seja, 

os componentes AMFront-End e AMMobileApps. Ambas as APIs foram construídas de 

forma a possibilitar uma fácil integração com outros componentes, permitindo alargar o 

sistema AMS sem implicar qualquer alteração no componente AMServices. Num futuro 

próximo, muito provavelmente, a PRIMAVERA irá querer integrar outras das suas 

soluções on-premises com este sistema de aprovações através de outros “Connectors”, 

portanto, esta extensibilidade era vista como algo muito importante. Além da 

extensibilidade da Connectors API disponibilizada para os “Connectors”, era importante 

que a Interfaces API disponibilizada para as interfaces também fosse extensível, pois 

irão certamente surgir outras plataformas para além das Android, iOS e Windows 

Phone, que poderão ser usadas como interface para os clientes aprovarem, rejeitarem ou 
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delegarem. Os detalhes sobre as REST APIs disponibilizadas serão apresentados no 

capítulo sobre a Implementação. 

Models – Este elemento é usado pela Connectors API e Interfaces API, pois 

contém a definição dos objetos que são enviados entre componentes. Este Models já foi 

referido na arquitetura do AMConnector, era o elemento representado com tracejado 

descontínuo. Ele é desenvolvido neste componente, no entanto, a DLL resultante da sua 

compilação é partilhada com o componente AMConnector, pois desta forma garantimos 

que ambos os componentes interpretam de igual forma os dados transferidos. Este 

elemento tem as representações dos DTOs (Data Transfer Objects) que são partilhados 

entre os componentes AMServices e AMConnector. DTOs são objetos simples 

contendo apenas propriedades, sem qualquer comportamento ou lógica de negócio. São 

muito similares aos objetos POCO, no entanto são ainda mais “leves” pois contêm 

apenas as propriedades do objeto que queremos transportar entre componentes. Estes 

DTOs representam também a estrutura da informação que é enviada para as interfaces, 

ou seja, para os componentes AMFront-End e AMMobileApps. Para além de serem 

bastante úteis no transporte da informação, os DTOs permitem esconder propriedades 

dos objetos que não devem ser visíveis, pois algumas propriedades apenas fazem 

sentido dentro do domínio da aplicação e outras nem podem estar visíveis por questões 

de segurança. Este é um padrão muito utilizado nos sistemas que envolvem 

comunicação entre vários componentes ou sistemas que disponibilizem serviços para 

consumo de dados, como tal, fez sentido utiliza-lo neste cenário. A estrutura destes 

DTOs está nos Anexos e será detalhada na subsecção 5.2.2. 

4.3 Arquitetura na Camada de Apresentação (AMFront-End e 

AMMobileApps) 

Nesta secção vamos analisar dois componentes, ambos utilizados como interface 

pelos clientes para aprovar, rejeitar ou delegar pedidos de aprovação remotamente. 

Serão abordados em conjunto pois são similares em vários aspetos. Em termos de 

arquitetura das soluções, funcionalidades disponibilizadas, aspeto da interface e código 

fonte, são componentes praticamente iguais. 

O que diferencia estes componentes é o facto de o AMFront-End ser uma 

interface para os clientes usarem no browser, tornando possível usar a aplicação em 
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qualquer computador, com qualquer sistema operativo, qualquer smartphone, tablet ou 

pda, ou seja, qualquer dispositivo que contenha um browser. Por outro lado, o 

componente AMMobileApps é a possibilidade dada ao cliente de usar a aplicação como 

uma aplicação nativa, instalada no seu dispositivo, estando disponível para praticamente 

todas as plataformas, embora no âmbito deste projeto seja dada apenas atenção às 

plataformas iOS, Android e Windows Phone. Este tipo de aplicações são conhecidas 

como aplicações híbridas, sendo implementadas em tecnologia HTML5, JavaScript e 

CSS. São aplicações que se adaptam ao tamanho de qualquer dispositivo, dando uso ao 

conceito de Responsive Design. 

É nestes componentes que serão postas à prova as novas funcionalidades do 

HTML5, dando também uso às potencialidades do JavaScript e do CSS como forma de 

proporcionar uma interação rica, típica de RIA. Aqui podemos por em prática conceitos 

abordados no estado da arte, como MVVM, Responsive Design e Single Page 

Application. Testando a implementação prática destes mesmos conceitos, estes são dos 

componentes que mais contribuem para as conclusões finais desta dissertação. 

Abordando a arquitetura em si, na Figura 16 será apresentada a arquitetura deste 

componente. Depois será explicada a utilidade de cada um dos seus elementos. 

 

Figura 16 - Arquitetura na Camada de Apresentação 
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Na Figura 16 está representado o componente AMFront-End, desta vez fora do 

Primavera Cloud Services. Na realidade, como podemos ver na arquitetura de alto nível 

do AMS (Figura 11), ele está alojado na plataforma Primavera Cloud Services, mas 

funciona como uma qualquer aplicação web e poderia perfeitamente estar alojado 

noutro local que funcionaria da mesma forma. Este componente foi representado fora da 

plataforma Primavera Cloud Services apenas para aparecer junto do componente 

AMMobileApps, de forma sobreposta, pois ambos partilham a mesma arquitetura. O 

código para o desenvolvimento destes componentes é escrito no AMFront-End, e só 

depois é replicado para o componente AMMobileApps através de um sistema de builds 

automáticas implementado no âmbito desta dissertação. 

Vamos agora detalhar cada um dos elementos da arquitetura da camada de 

apresentação para percebermos a função de cada um: 

Data Service – Sendo que a camada de apresentação deverá ser implementada 

sob o conceito de Single Page Application, naturalmente os dados terão de ser 

fornecidos assincronamente. Esse facto justifica a existência do elemento DataService 

na arquitetura da camada de apresentação. Este será o elemento onde vão estar definidas 

as chamadas assíncronas de forma a obter dados para ou outros elementos da 

arquitetura. Este é o elemento que interage com o componente AMServices, mais 

especificamente a Interfaces API, para obter a informação sobre os pedidos de 

aprovação pendentes, aprovados ou rejeitados, assim como a lista de pessoas para quem 

o utilizador pode delegar pedidos, lista de delegações definidas pelo utilizador, etc. É 

ainda este elemento que envia a partir das interfaces a ordem de aprovar ou rejeitar um 

pedido de aprovação. Em cada pedido HTTP que este elemento faz ao componente 

AMServices, a resposta vem com a estrutura de DTOs. O Data Service, recebe os DTOs 

do AMServices e tem de os mapear para Models, que serão explicados a seguir. 

Model – O Model é onde estão os objetos que fazem parte do domínio da 

camada de apresentação. Os DTOs vindos da camada de serviços, são transformados em 

objetos de domínio utilizados para implementar as regras de negócio que eventualmente 

existam no lado do cliente. Os Models tem propriedades adicionais, contendo mais 

informação para além da proveniente dos serviços sob a forma de DTOs. Como objetos 

de domínio, estes Models tem comportamento e estado, daí serem necessárias 

propriedades adicionais. 
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ViewModel – O ViewModel é onde são armazenados os dados necessários à 

camada de apresentação, ou seja, os dados obtidos pelo elemento Data Service. Esses 

dados estão armazenados como coleções de objetos, os objetos definidos no Model. No 

ViewModel são também contidas todas as informações sobre o conteúdo e estado da 

interface. Ele interage de forma muito próxima da View, através do já referido 

mecanismo de Data Binding, que faz com que ambos contenham dados sincronizados, 

estando sempre em concordância. Qualquer alteração efetuada sobre a View deve ser 

visível também no ViewModel, e vice-versa. A forma como se processa a navegação 

entre páginas, que em Single Page Applications consiste em mostrar algum conteúdo 

HTML e esconder o resto, é também implementada recorrendo ao mecanismo de Data 

Binding. Ou seja, se no ViewModel temos uma variável que indica qual a página que 

deve ser mostrada, ao mudarmos essa variável a aplicação deve mostrar outra página. 

View – A View é o código HTML e CSS da aplicação. O código HTML dá a 

estrutura à informação apresentada, enquanto que o código CSS dá o aspeto e 

posicionamento às peças da interface. O código HTML está todo ele contido num único 

ficheiro HTML, que contém todo o conteúdo HTML de todas as páginas da interface, 

como é prática no desenvolvimento de aplicações híbridas seguindo os conceitos de 

Single Page Applications. O código HTML que em cada momento aparece na interface, 

é gerido pelo tal mecanismo de Data Binding entre a View e o ViewModel. 

 





 

 

5 Implementação do caso de estudo 

Neste capítulo serão abordados aspetos relacionados com a implementação do 

protótipo que faz parte do âmbito desta dissertação. Depois de analisarmos a solução do 

ponto de vista arquitetural, serão agora abordados, de um ponto de vista mais prático, 

detalhes sobre a implementação do protótipo. Aqui faremos uma abordagem mais 

direcionada para as tecnologias, frameworks utilizadas e detalhes técnicos. Vamos mais 

uma vez detalhar cada um dos componentes separadamente, esmiuçando para cada um 

deles as respetivas especificidades técnicas. 

5.1 AMConnector 

O AMConnector, é o componente responsável por enviar os pedidos de 

aprovação pendentes para a cloud. Ele tem de trabalhar sobre a base de dados do ERP, 

instalada individualmente em cada cliente, para perceber quais os documentos que se 

encontram pendentes. A base de dados do ERP é usada como fonte de informação, mas 

nem todas as tabelas são relevantes para este contexto. Então, das mais de 1000 tabelas 

existentes no ERP, foram necessárias 13 para o âmbito deste projeto. Na Figura 17 

temos representado o modelo de dados. 

Figura 17 - Modelo de Dados no AMConnector 
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Na Figura 17 não é possível mostrar os atributos de cada tabela pois algumas 

têm mais de 100 atributos. De qualquer forma os nomes das tabelas são sugestivos e é 

possível imaginar o tipo de atributos que cada uma tem. 

As tabelas PurchaseDocument e PurchaseDocumentLine são centrais neste 

modelo de dados e contêm grande parte da informação útil para enviar para cloud. No 

modelo de dados podemos ver pelas tabelas PurchaseDocumentLineApproval, 

PurchaseDocumentApproval e PurchaseDocumentApprovalUser que no ERP as 

aprovações são direcionadas à linha e não ao documento. Ou seja, as linhas sim estão 

sujeitas a aprovação individualmente. Também é fácil perceber que, um documento que 

contenha uma ou mais linhas pendentes é considerado um documento pendente. As 

tabelas PurchaseDocumentStatus e PurchaseDocumentLineStatus contêm informações 

sobre os estados dos documentos e linhas respetivamente. Com estas tabelas 

conseguimos informações sobre se um documento ou uma linha foram cancelados, 

fechados, anulados, entre outros estados possíveis. O resto das tabelas são necessárias 

para ir buscar informações adicionais sobre um documento a partir do momento em que 

o detetamos como pendente. Por exemplo, na tabela Suppliers vamos buscar 

informações úteis sobre o fornecedor definido no documento. 

Para além desta base de dados, existe ainda outra auxiliar, que é usada para 

manter o estado das sincronizações, mas só será abordada na subsecção sobre o 

Mecanismo de sincronização entre AMConnector e AMServices. 

Recorrendo à Entity Framework, uma ferramenta ORM para a .NET Framework, 

com os mapeamentos configurados corretamente conseguimos obter as Domain Entities 

referidas na arquitetura. Elas são geradas pela EF através do método Model First. Desta 

forma, conseguimos ter um mapeamento das tabelas da base de dados no domínio da 

aplicação, sem grandes custos para quem desenvolve. 

O Domain que trabalha sobre as Domain Entities, gerindo toda a lógica da 

aplicação e implementando todos os conceitos e regras de negócio. Para além de utilizar 

as Domain Entities, usa também os Models importando a DLL do componente 

AMServices. Com as Domain Entities e os Models ele mapeia documentos pendentes 

em pedidos de aprovação para enviar para a cloud. 

No Data, gerimos o acesso direto à base de dados do ERP, utilizando as Domain 

Entities para fazer as consultas no LINQ, mais uma ferramenta da .NET Framework. 

Para fazer alterações nos dados do ERP, que na verdade consiste apenas em aprovar ou 

rejeitar pedidos de aprovação, usamos o DbContext, uma funcionalidade da EF. 
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A implementação do Services consistiu em dotar os pedidos HTTPS com 

algumas características próprias na comunicação entre serviços PRIMAVERA. Está 

relacionado com construções dos headers para que as comunicações sejam autenticadas 

e validação de pedidos e respostas. São questões relacionadas com segurança que não 

podem ser detalhadas neste relatório. 

Por fim, no Integration está implementado o envio dos pedidos e respostas 

envolvidos no mecanismo de sincronização entre o ERP e a cloud. Aqui interagimos 

diretamente com o componente AMServices. Os detalhes deste mecanismo serão 

detalhados na subsecção sobre o Mecanismo de sincronização entre AMConnector e 

AMServices. 

5.2 AMServices 

O componente AMServices, guarda na cloud os detalhes de cada pedido de 

aprovação que esteja pendente no ERP, incluindo informações sobre a pessoa que 

despoletou o pedido e a lista de pessoas responsáveis por aprová-lo. Mesmo depois de 

um pedido de aprovação ser aceite ou rejeitado, é mantida informação sobre a decisão 

tomada, tal como a hora e a pessoa que tomou a decisão, pois na aplicação podemos ver 

o histórico das decisões tomadas. 

Para além disto, é também guardada informação relacionada com as delegações. 

Este conceito de delegação não existe no ERP, ou seja, esta informação existe apenas na 

cloud e nunca é sincronizada com o ERP. Esta funcionalidade acaba por ser uma 

extensão às que são suportadas pelo ERP, e assim, só usando esta aplicação é possível 

aprovar pedidos em nome de outra pessoa. 

Para suportar estas funcionalidades, foi necessário o modelo de dados 

apresentado na Figura 18: 
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Figura 18 - Modelo de dados no componente AMServices 

 

A tabela ApprovalRecords contém os dados sobre os pedidos de aprovação. Tem 

uma chave estrangeira que estabelece uma relação com a tabela PersonRecords para 

identificar o requisitante do pedido. A tabela PersonRecords contém as informações 

sobre os utilizadores. Quanto à tabela ApprovalApprovers, ela funciona como tabela 

ponte entre as tabelas ApprovalRecords e PersonRecords para que um pedido de 

aprovação possa ter vários aprovadores. Por fim, a tabela ApprovalDelegationRecords 
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contém dados sobre os períodos de delegação definidos pelos utilizadores. Ela contém 

duas chaves estrangeiras, estabelecendo duas relações com a tabela PersonRecords. 

Uma relação identifica o aprovador, ou seja, o utilizador que delega para outro, a outra 

relação identifica o delegado, ou seja, a pessoa que passa a estar responsável pelos 

pedidos de aprovação no período definido. 

Estas entidades e respetivos atributos representadas aqui no modelo de dados, 

foram definidas como objetos no Domain, para que fosse implementada toda a lógica da 

aplicação e regras de negócio conhecendo as entidades do domínio. Nos Repositories é 

implementado o acesso aos dados, recorrendo mais uma vez às funcionalidades da 

Entity Framework e do LINQ. Com o LINQ fazemos as consultas sobre os dados e com 

o DbContext da Entity Framework fazemos as operações que implicam alteração dos 

dados. 

5.2.1 Interfaces API 

Sobre o elemento Interfaces API, que é uma camada de serviços, o objetivo é 

disponibilizar uma REST API para alimentar as interfaces AMFront-End e 

AMMobileApps. Estes serviços devem possibilitar a uma qualquer interface, 

independentemente da tecnologia em que foi desenvolvida, interagir com o sistema de 

forma a usar todas as funcionalidades que estão no âmbito desta aplicação. Nesse 

sentido, foi construída uma API como a que vemos detalhada na tabela seguinte.  

 

Tabela 2 - Lista de Resources disponibilizadas pela API para as interfaces 

# Method Resource Request Response 

1 GET /summary – ApprovalsSummaryInfo 

2 GET /pending?syncTimeStamp=[timeStamp] – ApprovalInfoSet 

3 GET 
/history?syncTimeStamp=[timeStamp] 

&i=[pageIndex]&s=[pageSize] 
– ApprovalInfoSet 

4 PUT /result/[id] ResultInfo ErrorInfo (Caso de erro) 

5 GET /people?syncTimeStamp=[timeStamp] – PersonInfoSet 

6 GET /delegations?syncTimeStamp=[timeStamp] – ApprovalDelegationInfoSet 

7 POST /delegations 

Approval 

Delegation 

Info 

ErrorInfo (Caso de erro) 

8 DELETE /delegations/[id] – ErrorInfo (Caso de erro) 
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Antes de descrever com mais detalhe cada uma das resources, começo por 

explicar o porquê do SyncTimeStamp nos métodos GET. O SyncTimeStamp é uma 

data, em TimeStamp, que representa a data da última sincronização. Esta data deve ser 

armazenada pelas interfaces quando recebem dados num pedido GET, para que saibam 

informar a API sobre a validade dos dados que contêm. Essa data é depois enviada, 

sistematicamente, sempre que é feito outro pedido GET à mesma resource. Por sua vez, 

a API, quando recebe um pedido GET verifica se existem alterações desde a data da 

última sincronização, caso existam, retorna os dados pedidos, ou caso não existam, 

retorna o status code 304 (Not Modified) que indica que não existem alterações desde a 

última sincronização. 

As estruturas de dados enviadas nos pedidos e recebidas nas respostas, são os já 

referidos DTOs que transportam informação entre os componentes do sistema de 

aprovações. Como podemos verificar na Tabela 2, por convenção tem “Info” no nome, e 

são transportados no formato JSON. Mais à frente vamos explicar a forma como se 

estruturam. Muitos deles estão exemplificados nos Anexos. Agora vamos detalhar 

individualmente cada uma das resources: 

1 – O pedido GET sobre a resource “/summary” retorna o número de pedidos de 

aprovação pendentes sobre a responsabilidade do utilizador, ou seja, à espera da sua 

decisão. Este pedido é útil para informar o utilizador de que tem pedidos de aprovação 

pendentes, seja através das Push Notifications ou, por exemplo, colocando um número 

de pedidos pendentes no ícone da aplicação. Esta funcionalidade das Push Notifications 

ou ícone da aplicação apenas se aplica à interface AMMobileApps pois no browser, 

usando o AMFront-End isso não é possível. Esta resource retorna um DTO 

ApprovalSummaryInfo, como é exemplificado nos Anexos. 

2 – O pedido GET sobre a resource “/pending”, retorna a informação sobre os 

pedidos de aprovação pendentes. Isto inclui não só os pedidos que estão à espera de 

uma decisão do utilizador, mas também os que foram criados pelo utilizador e aguardam 

a decisão de outra pessoa. Para além disto, caso neste momento alguém esteja a delegar 

pedidos de aprovação para o utilizador, serão também enviados os pedidos pendentes 

que estão sobre a responsabilidade dessa pessoa que os delegou. Esta resource retorna 

um DTO ApprovalInfoSet, como é exemplificado nos Anexos. 

3 – O pedido GET sobre a resource “/history”, retorna a informação sobre os 

pedidos de aprovação que já foram aprovados ou rejeitados. Isto inclui os que estiveram 
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sobre a responsabilidade do utilizador e aqueles que foram criados pelo utilizador e 

entretanto foram aprovados ou rejeitados pelo responsável. Olhando para a Tabela 2, 

podemos verificar que para além do SyncTimeStamp esta resource inclui outros 

parâmetros como “PageIndex” e “PageSize”. Estes parâmetros são utilizados para tratar 

de questões de paginação, reduzindo a carga de dados em cada pedido, dado que no 

histórico podem existir demasiados pedidos listados. Esta resource retorna um DTO 

ApprovalInfoSet, como é exemplificado nos Anexos. 

4 – O pedido PUT sobre a resource “/result/[id]”, é utilizado para enviar as 

tomadas de decisão, ou seja, para aprovar ou rejeitar pedidos de aprovação. O pedido é 

feito especificando no parâmetro [id] que é a identificação do pedido de aprovação que 

o utilizador pretende aprovar ou rejeitar, por exemplo, “/result/197”. No Body do 

pedido, é enviada a decisão como um DTO ResultInfo, como é exemplificado nos 

Anexos. Caso a tomada de decisão não seja permitida, é retornado um DTO ErrorInfo, 

onde é enviado um código de erro, indicando qual foi a causa do erro. Como possíveis 

erros, temos o cenário em que o utilizador não tem permissões para decidir sobre 

determinado pedido, porque por exemplo, era um pedido delegado por alguém e 

entretanto o período de delegação terminou. Ou, o cenário em que o pedido de 

aprovação já foi entretanto aprovado ou rejeitado por outro responsável do grupo de 

aprovadores. Conceptualmente, optou-se por usar o método PUT para efetuar este 

pedido, dado que este implica apenas a alteração do “result” de uma aprovação. Isto 

porque, conceptualmente, o POST é mais indicado para quando criamos novas 

entidades, o que não acontece neste caso. 

5 – O pedido GET sobre a resource “/people”, retorna informação sobre as 

pessoas que fazem parte da empresa do utilizador. Esta resource é útil para, no ato de 

delegar, o utilizador possa escolher a pessoa da sua empresa para a qual ele pretende 

delegar os seus pedidos. Esta resource retorna um DTO PersonInfoSet, como está 

exemplificado nos Anexos. 

6 – O pedido GET sobre a resource “/delegations”, retorna informação sobre as 

delegação que se encontram em vigor neste preciso momento ou que irão entrar em 

vigor no futuro. É uma lista de delegações que inclui as delegações criadas pelo 

utilizador e as que foram criadas por outras pessoas delegando para o utilizador. Esta 

resource retorna um DTO ApprovalDelegationInfoSet, como é exemplificado nos 

Anexos. 
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7 – O pedido POST sobre a resource “/delegations”, é utilizado para a criação de 

novas delegações, onde o utilizador define uma data inicial, uma data final e uma pessoa 

para quem delegar. No Body do pedido, é enviado um DTO ApprovalDelegationInfo 

com todas estas informações, podemos ver um exemplo nos Anexos. Caso a criação da 

delegação falhe, é retornado um DTO ErrorInfo com um código de erro, indicando qual 

foi a causa do erro. Há algumas verificações que são necessárias fazer, como por 

exemplo, uma delegação não pode conter datas do passado, a data final tem de ser 

superior à inicial, o utilizador não pode delegar para duas pessoas no mesmo período de 

tempo, etc. Cada um destes cenários retorna um código de erro que identifica o erro em 

causa, para que possamos informar o utilizador sobre o que correu mal. 

Conceptualmente, optou-se por usar o método POST neste pedido porque implica a 

criação de uma nova delegação. 

8 – O pedido DELETE sobre a resource “/delegations”, é utilizado para eliminar 

delegações criadas pelo utilizador que estejam neste momento ativas ou agendadas para 

o futuro. O pedido é feito especificando no parâmetro [id] qual a identificação da 

delegação que queremos eliminar, por exemplo, “/delegations/15”. Caso não seja 

possível eliminar a delegação, é retornado um DTO ErrorInfo com um código de erro 

indicando a causa. 

5.2.2 Data Transfer Objects 

Depois de analisarmos detalhadamente cada um dos pedidos da REST API, será 

agora explicada a estrutura dos DTOs. Eles já vêm sendo referidos ao longo desta 

dissertação, mas ainda não vimos qual é na realidade a sua estrutura. Vamos explicar 

apenas um deles, o ApprovalInfo, pois seria demasiado maçador explica-los todos. Para 

além disso, explicando este exemplo também fica clara a estrutura dos outros. 

O ApprovalInfo é um DTO, que como já foi dito, segue um design pattern 

chamado Data Transfer Object, e é utilizado para transportar informação entre 

componentes. Por convenção todos os DTOs aqui definidos têm “Info” no nome. 

Pretende-se que este componente AMServices seja genérico o suficiente de forma a 

permitir a integração de outros componentes sem esforço. Esta desejada extensibilidade 

refere-se, tanto a outros componentes on-premises da PRIMAVERA que enviem 

pedidos de aprovação para a cloud através de “Connectors”, como também outras 

possíveis interfaces que possam surgir no futuro para aprovar, rejeitar e delegar 

pedidos.   
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A seguir segue um exemplo simplificado de um DTO ApprovalInfo, contendo 

informação sobre um pedido de aprovação. A estrutura apresentada foi reduzida dado 

que a sua dimensão era demasiado extensa para colocar neste relatório. Esta informação 

está representada em formato JSON, tal como é enviada para as interfaces. 

 

{ 

    "id": "6e4abf71-c88a-4a65-8680-db87b7531a2a", 

    "sourceId": "9f28dcf9-31b4-11e3-be90-000c29df5866", 

    "companyId": "JSRA", 

    "requester": { 

        "id": "e09d61e8-6df5-472a-9ae5-85b99cf1d6fe", 

        "name": "Vítor Costa", 

        "userNameOrEmail": "vitor.costa@josesantosra.com" 

    },  

    "approvers": [ 

        { 

            "id": "e09d61e9-6df5-472a-9ae5-85b99cf1d6fe", 

            "name": "Liliana Pereira", 

            "userNameOrEmail": "liliana.pereira@josesantosra.com" 

        }, 

        { 

            "id": "47bbf8c1-1fbe-4990-b8d7-5690deda615f", 

            "name": "Marinha Costa",  

            "userNameOrEmail": "marinha.costa@josesantosra.com " 

        } 

    ], 

    "context": { 

        "documentType": "purchase", 

        "title": "José Santos – Reparações Automóveis", 

        "currency": "EUR", 

        "documentHeaderItems": [ 

            { 

                "key": "DocumentName", 

                "label": { 

                    "pt": "Nome do documento", 

                    "es": "Nombre del documento", 

                    "en": "Document name" 

                }, 

                "value": "Encomenda a fornecedor (JSRA)", 

                "type": 0 

            }, 

            { 

                "key": "DocumentDate", 

                "label": { 

                    "pt": "Data do documento", 

                    "es": "Fecha del documento", 

                    "en": "Document date" 

                }, 

                "value": "2013-10-10T00:00:00Z", 

                "type": 2 

            }, 

            { 

                "key": "Total", 

                "label": { 

                    "pt": "Total", 

                    "es": "Total", 

                    "en": "Total" 

                }, 

                "value": 1899.9, 

                "type": 1 

            } 

        ], 

        "orderItems": [ 

            { 

                "key": "Lined754c3bf-ffa5-4461-a277-43109a9a299b", 

                "title": "Motor Audi A4 2.5 TDI", 

                "result": "Approved", 

                "value": [ 

                    { 

                        "key": "Name", 
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                        "label": { 

                            "pt": "Nome", 

                            "es": "Nombre", 

                            "en": "Name" 

                        }, 

                        "value": "Motor Audi A4 2.5 TDI (A4TDI)", 

                        "type": 0 

                    }, 

                    { 

                        "key": "Quantity", 

                        "label": { 

                            "pt": "Quantidade", 

                            "es": "Cantidad", 

                            "en": "Quantity" 

                        }, 

                        "value": "2 UN", 

                        "type": 0 

                    }, 

                    { 

                        "key": "Value", 

                        "label": { 

                            "pt": "Valor", 

                            "es": "Valor", 

                            "en": "Value" 

                        }, 

                        "value": 1899.9, 

                        "type": 1 

                    } 

                ] 

            } 

        ] 

    }, 

    "result": "Approved", 

    "creationDate": "2013-10-10T00:00:00Z", 

    "modifiedBy": { 

        "id": "e09d61e9-6df5-472a-9ae5-85b99cf1d6fe", 

        "name": "Liliana Pereira", 

        "userNameOrEmail": "liliana.pereira@josesantosra.com" 

    } 

} 

 

Explicando então a utilização da ApprovalInfo, é importante começar por dizer 

que esta representa informação sobre um único pedido de aprovação. Quando através da 

REST API o utilizador faz um pedido GET, por exemplo, à resource “/pending”, o 

DTO recebido é o ApprovalInfoSet. Este ApprovalInfoSet contém o já referido 

SyncTimeStamp e o Summary que indica o número de aprovações pendentes sobre a 

responsabilidade do utilizador. Para além disto, contém um atributo Data, que é 

precisamente um array de ApprovalInfos. O ApprovalInfoSet tem a seguinte estrutura: 

 

{ 

  "SyncTimestamp": 0, 

  "Summary": 4, 

  "Data": [ ] 

} 
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Detalhando o ApprovalInfo, começamos por esmiuçar os seus atributos base. 

{ 

    "id": "6e4abf71-c88a-4a65-8680-db87b7531a2a", 

    "sourceId": "9f28dcf9-31b4-11e3-be90-000c29df5866", 

    "companyId": "JSRA", 

    "requester": {…}, 

    "approvers": […], 

    "context": {…}, 

    "result": "Approved", 

    "creationDate": "2013-10-10T00:00:00Z", 

    "modifiedBy": {…} 

} 

 

Id – o identificador único do pedido de aprovação na cloud 

SourceId – o identificador único do pedido que o identifica no seu sistema de 

origem, este caso, o ERP. Desta forma conseguimos identificar os pedidos nos seus 

sistemas de origem, podendo aprová-los ou rejeitá-los com os “Connectors”. 

CompanyId – os clientes da PRIMAVERA podem ter mais do que uma 

empresa definida no “mundo” PRIMAVERA. É importante diferenciar qual delas está 

relacionada com o pedido. 

Requester – representa a pessoa que criou o pedido de aprovação. Aqui está 

contido um DTO PersonInfo com dados sobre o requisitante. 

Approvers – representa a lista de pessoas com permissões para aprovar. Este 

atributo contém um array de PersonInfos com os dados de cada um dos responsáveis. 

Result – representa o estado em que o pedido de aprovação se encontra. O 

estado pode ser “WaitingResult”, “Approved” ou “Rejected” caso este esteja pendente, 

aprovado ou rejeitado respetivamente. 

CreationDate – indica a data em que o pedido de aprovação foi criado no 

sistema de origem, neste caso, o ERP. 

ModifiedBy – representa a pessoa que aprovou ou rejeitou o pedido. Caso ainda 

esteja no estado “WaitingResult” este campo é enviado a null. 

Context – representa o contexto no qual o pedido está inserido. Este atributo e 

os enumerados anteriormente são atributos genéricos, comuns a todos os pedidos de 

aprovação. O Context é o atributo onde começamos a entrar mais num contexto 

específico, definindo atributos que podem ser próprios de um determinado sistema. 

Neste caso temos uma aprovação criada no contexto dos documentos do ERP, mas se 

fosse um outro sistema podíamos ter propriedades diferentes. 
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Agora vamos detalhar os atributos do Context para se entender melhor o que 

aqui foi descrito.  

"context": { 

"documentType": "purchase", 

        "title": "José Santos – Reparações Automóveis", 

        "currency": "EUR", 

        "documentHeaderItems": […], 

        "orderItems": […] 

} 

 

DocumentType – representa o tipo do pedido de aprovação. Neste caso, 

“purchase” indica que é um documento de compra vindo do ERP. Ou seja, aqui já 

especificamos o seu sistema de origem. 

Title – representa o título do documento de compra. 

Currency – a moeda na qual representamos valores monetários. 

DocumentHeaderItems – representa os campos que fazem parte de um 

documento de compra, enviados num array. No exemplo descrito tem apenas três, mas 

no cenário real são bastantes. Na realidade, podemos enviar o número de campos que 

quisermos para descrever o documento e eles são listados nas interfaces. Estes referidos 

campos tem também uma estrutura JSON definida de forma a serem capazes de 

representar qualquer tipo de informação, como vamos ver a seguir. As próprias 

interfaces têm de estar preparadas para este dinamismo da camada de serviços. 

OrderItems – representa informação sobre cada linha de compra de um 

documento, ou seja, o OrderItems é um array de linhas. Um documento de compra é 

composto por várias linhas contendo cada uma delas várias informações úteis como 

nome do produto, quantidade, preço, etc. Este exemplo tem apenas uma linha por uma 

questão de espaço, mas num cenário real contém várias. 

Cada linha do documento de compra tem 4 atributos, que serão agora 

detalhados. 

{ 

    "key": "Lined754c3bf-ffa5-4461-a277-43109a9a299b", 

    "title": "Motor Audi A4 2.5 TDI (A4TDI)", 

    "result": "Approved", 

    "value": […] 

} 

 

Key – é a chave de identificação única de uma linha de compra. Esta chave é 

gerada apenas para as interfaces, não tem qualquer correspondência à identificação da 

linha no ERP. 

Title – O título da linha de compra, tipicamente uma breve descrição do produto. 
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Result – representa o estado em que a linha de compra se encontra. O estado 

pode ser “WaitingResult”, “Approved” ou “Rejected” caso este esteja pendente, 

aprovado ou rejeitado respetivamente. Este estado é necessário, para além do próprio 

estado do documento, porque no ERP a aprovação é feita linha a linha. Isto foi uma das 

maiores dificuldades na integração entre este novo sistema de aprovações e o sistema já 

existente no ERP. Logo na fase inicial resolveu-se que os pedidos de aprovação neste 

sistema incidiam sobre o documento por inteiro, aprovando ou rejeitando as linhas que 

ainda se encontravam pendentes nesse documento. Assim sendo, é necessário informar 

o utilizador sobre aquelas que entretanto já foram aprovadas ou rejeitadas. Daí existir 

este estado ao nível da linha para além do estado do documento. 

Value – representa informação sobre cada linha de compra, sendo este o array 

dinâmico de campos, que nos permite enviar todas as informações que pretendermos 

sobre uma linha de compra para as interfaces. Informações como nome do produto, a 

quantidade, o preço e outras informações que queiramos são enviadas neste array de 

campos. 

Para terminar, falta apenas explicar a estrutura dos referidos campos. Os campos 

têm a estrutura JSON apresentada no seguinte exemplo. 

{ 

    "key": "DocumentDate", 

    "label": { 

        "pt": "Data do documento", 

        "es": "Fecha del documento", 

        "en": "Document date" 

    }, 

    "value": "2013-10-10T00:00:00Z", 

    "type": 2 

} 

 

Cada campo representa alguma informação extra, sobre determinada entidade, 

com um certo tipo de dados. No exemplo podemos ver que os atributos Key, Label e 

Type funcionam como metadados sobre o atributo Value. Vamos agora explicar a 

função de cada um deles.  

Key – é o identificador do campo, sendo ele único em cada linha. 

Label – é o texto a apresentar na interface descrevendo o que a informação 

representa, ou seja, uma pequena descrição sobre o campo, para o utilizador perceber o 

seu significado. A Label é enviada como um objeto contendo três atributos, “pt”, “es” e 

“en” que são nada mais do que a descrição em três línguas, português, espanhol e inglês, 

respetivamente. Esta é a solução encontrada para tratar a internationalization, conceito 

que na informática é conhecido como i18n, e que se refere à forma como preparamos o 
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software para suportar várias línguas e culturas. Desta forma, conseguimos apresentar a 

aplicação na língua que o utilizador definiu na aplicação. Outra solução mais simples 

seria, nos pedidos à API, identificarmos a língua do utilizador e então retornarmos a 

Label de acordo essa língua. No entanto, esta alternativa iria falhar no cenário em que o 

utilizador mudava a língua, mas continuava a usar a aplicação na mesma língua até 

fazer um novo pedido à API, pois só fazendo um novo pedido a língua se atualiza. 

Type – representa o tipo dos dados da informação que é enviada. No campo 

exemplo, podemos ver que é do tipo 2, o que significa que é uma data. Esta forma 

permite-nos mais uma vez tratar a internationalization (i18n), pois sabendo que a 

informação corresponde a uma data, podemos mostrar a data no dispositivo de acordo 

com a cultura do utilizador. Isto porque, por exemplo, em Portugal as datas tem o 

formato (dd/mm/yyyy) e nos Estados Unidos tem (mm/dd/yyyy). Para além dos 

formatos existe ainda a questão dos fusos horários. Os tipos suportados pelas interfaces 

são: String, Money, Date, Number, Percentage, MoneyPercentage e LocalizedString. 

Value – representa os dados que efetivamente fazem parte do conteúdo da 

aprovação. Neste caso, os dados que efetivamente vêm do documento ou da linha de 

compra. 

Como foi explicado, esta estrutura permite um enorme dinamismo, permitindo a 

integração de outros tipos de pedidos de aprovação no Approval Management System. 

Uma possível integração, não implicaria quase esforço nenhum neste componente 

AMServices, nem nas interfaces, AMFront-End e AMMobileApps. Bastava que, fosse 

desenvolvido um novo Connector, que extraísse a informação sobre os pedidos de 

aprovação pendentes nesse novo sistema, as enviasse para a cloud e verificasse na cloud 

quais os pedidos já aprovados ou rejeitados para replicar as decisões no sistema. 

5.3 Mecanismo de sincronização entre AMConnector e AMServices 

Nas secções 5.1 e 5.2 foram detalhados os componentes AMConnector e 

AMServices respetivamente. Aqui vamos abordar um tema que está relacionado com 

estes dois componentes, o mecanismo de sincronização entre as aplicações on-premises 

(AMConnector) e a cloud (AMServices). 

Este é o mecanismo que permite manter ambos os ambientes sincronizados, 

garantindo que, novos pedidos de aprovação ou pedidos de aprovação alterados sejam 
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enviados para a cloud, e que, pedidos de aprovação que tenham sido aprovados ou 

rejeitados na cloud sejam também aprovados ou rejeitados no ERP. 

A sincronização é despoletada de 5 em 5 minutos, pelo componente Athena 

Windows Service Plugin (AWS Plugin), apresentado na arquitetura de alto nível do 

Approvals Management System (Figura 11). Este componente, apenas “acorda” o 

serviço de sincronização e como não foi desenvolvido no âmbito desta dissertação, os 

detalhes da sua implementação não serão aqui abordados. Este plugin corre on-premises 

“ao lado” do AMConnector em cada cliente. 

O AMConnector, como é o elemento que toma a iniciativa de começar cada 

sincronização, é importante evitar que ele envie grandes volumes de dados 

constantemente e desnecessariamente, para diminuir o número de chamadas à 

plataforma Primavera Cloud Services. Basta pensar neste componente, instalado em 

40.000 clientes, a fazerem chamadas de 5 em 5 minutos, para imaginar as cargas que 

podemos atingir no servidor. Então, é importante encontrar uma forma de gerir os 

estados dos documentos enviados em cada sincronização. A seguir será explicado como 

resolver este problema. 

5.3.1 Gestão dos estados dos pedidos de aprovação 

Para que o AMConnector não esteja constantemente a enviar todos os pedidos 

de aprovação que estão pendentes, ele tem de saber quais pedidos já enviou. Para além 

disso, ele tem de saber os documentos de compra com pedidos associados que foram 

atualizados desde a última sincronização, para que atualize também os respetivos 

pedidos na cloud. 

Além destes cenários mais óbvios, existem outros como: pedidos que entretanto 

foram aprovados ou rejeitados, documentos que foram removidos, linhas removidas, 

documentos anulados, documentos fechados, linhas fechadas, documentos 

transformados, etc. Existem imensos estados por onde os documentos de compra podem 

transitar no ERP, e é necessário perceber se a transição implica que o pedido de 

aprovação deva ser atualizado na cloud ou não, comparando com a última 

sincronização. 

Para que o AMConnector consiga corresponder a estas exigências, é necessário 

manter o estado dos documentos que já enviou para a cloud nas sincronizações 

anteriores, só assim consegue perceber o que recentemente foi alterado. Para este fim, 

criamos uma base de dados, leve e pequena, que mantem o estado dos documentos e 
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respetivas linhas com pedidos de aprovação associados. A seguir será apresentado o 

modelo de dados desta base de dados, à qual vamos chamar Status DB: 

Figura 19 - Modelo de dados da Status DB 

 

 

Como podemos ver no modelo apresentado, a base de dados tem apenas duas 

tabelas, ApprovalLines e UserGroups. A tabela ApprovalLines é responsável por manter 

o estado de documentos e respetivas linhas, que em algum momento tiveram pedidos de 

aprovação associados. Vamos descrever os seus atributos: 

Id – identificação única da entidade ApprovalLine. 

CompanyId – atributo que identifica a empresa a que diz respeito o pedido, pois 

cada ERP permite ter várias definidas. 

PurchaseDocumentId – identificação única do documento ao qual a linha 

pertence. De relembrar que no ERP os pedidos de aprovação são orientados à linha. 

PurchaseDocumentLineId – identificação única da linha. 

DocumentLastUpdatedOn – data da última atualização do documento. 

LineLastUpdatedOn – versão da última atualização da linha. 

State - identifica o estado em que a linha se encontrava na última atualização. 

Entre os estados possíveis temos “NotProcessed”, “RequestSent”, “Approved”, 

“Rejected” e “DocumentCanceled”. “NotProcessed” significa que a ApprovalLine foi 

criada no domínio do AMConnector mas não foi ainda enviada para a cloud, 

“RequestSent” significa que o pedido já foi enviado e está pendente, “Approved” para 

pedidos aprovados, “Rejected” para os rejeitados e “DocumentCanceled” quando o 

documento é cancelado por alguma razão. 

ApprovedOrRejectedBy – identifica a pessoa que aprovou ou rejeitou o 

pedido, caso este tenha sido aprovado ou rejeitado.  

 

A tabela UserGroups mantém a estrutura dos grupos de utilizadores definidos no 

ERP. No ERP, os pedidos de aprovação ficam sobre a responsabilidade de um ou mais 
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grupos de utilizadores, portanto, os aprovadores são os elementos desses grupos. Esta 

tabela é importante no mecanismo de sincronização, para monitorizar as alterações 

efetuadas sobre os grupos, porque quando um grupo é alterado significa que o leque de 

aprovadores também muda, então estas alterações tem também de ser refletidas na 

cloud. Vamos descrever os atributos da tabela UserGroups: 

Id – identificação única do UserGroup. 

CompanyId – atributo que identifica a empresa à qual o grupo de utilizadores 

pertence. 

GroupId – identificação única do grupo de utilizadores. 

GroupLastUpdatedOn – versão da última atualização do grupo. 

 

Estes atributos são suficientes para monitorizar as ações sobre os grupos de 

utilizadores e desta forma obrigar a que os pedidos de aprovação sejam atualizados de 

acordo com as alterações sobre os grupos. Para além desta gestão de estados dos 

documentos e dos grupos por parte do AMConnector, foi também necessária uma REST 

API no componente AMServices para dar resposta aos pedidos lançados por cada 

Connector. A seguir vamos apresentar a Connectors API disponibilizada para a 

sincronização dos dados entre os Connectors e o componente AMServices. 

5.3.2 Connectors API 

O componente AMServices, se por um lado disponibiliza serviços para permitir 

aos utilizadores aprovar, rejeitar ou delegar pedidos de aprovação, por outro lado 

também tem de permitir alguma forma de introduzir a informação sobre os pedidos de 

aprovação na cloud. 

Na Tabela 3 está representada a API, criada para suportar as sincronizações entre 

aplicações on-premises da PRIMAVERA e a cloud.  

Tabela 3 - Lista de Resources disponibilizadas pela API para o Connector 

# Method Resource Request Response 

1 GET /results/[companyId] – List<ApprovalsStatusInfo> 

2 PUT /results/[companyId] List<[id]> – 

3 PUT /sync ApprovalInfoSet – 

 

Mais uma vez, vemos representados alguns DTOs nos pedidos e respostas para 

transporte de informação. No entanto não vamos voltar a abordar essa temática pois já 
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deu para perceber no que consistem. Para rever a estrutura destes DTO basta consultar 

os Anexos. 

Vamos detalhar as resources para se entender o propósito de cada uma: 

1 – O pedido GET sobre a resource “/results” retorna uma lista de 

ApprovalStatusInfos, que contém informação sobre os pedidos de aprovação que foram 

aprovados ou rejeitados na cloud. Nessa lista, em cada ApprovalStatusInfo, constam 

dados como, a identificação do pedido na cloud, a identificação do pedido no sistema de 

origem, a decisão tomada sobre o pedido e a identificação da pessoa que tomou a 

decisão. Com estas informações, os sistemas de onde os pedidos são originários 

conseguem identificar o pedido e aprová-lo ou rejeitá-lo conforme a decisão vinda da 

cloud. Nos parâmetros da resource é também enviado o companyId que identifica a 

empresa associada ao pedido. 

2 – O pedido PUT sobre a resource “/results” é utilizado pelos Connectors para 

enviar uma confirmação de que os pedidos de aprovação foram aprovados ou rejeitados 

nos seus sistemas. Ou seja, é uma confirmação de que tudo correu bem ao aprovar ou 

rejeitar os pedidos que vieram na resource GET ”results” referida anteriormente. 

Portanto, este PUT “/results” será sempre chamado a seguir ao GET “/results” desde 

que o efetivar da decisão vinda da cloud corra como esperado. Na cloud, existe um 

campo na base de dados que indica se um pedido aprovado ou rejeitado na cloud já foi 

enviado para o seu sistema de origem. Esse campo só é alterado quando existe a 

garantia, através deste PUT “/results”, de que a decisão tomada já foi efetivada no 

sistema de origem. 

3 – O pedido PUT sobre a resource “/sync” é utilizado pelos Connectors para 

enviar todos os novos pedidos de aprovação, tal como os que foram alterados ou viram 

o seu estado alterado. Está é a resource usada para que todas as “novidades” on-

premises, relacionadas com pedidos de aprovação, sejam enviadas para a cloud. 

Já vimos o mecanismo de gestão de estados dos documentos do ERP, criado no 

AMConnector, para evitar demasiadas chamadas e cargas pesadas de dados no 

mecanismo de sincronização. Vimos também a REST API desenhada no AMServices 

para suportar os pedidos de sincronização por parte dos “Connectors”. Agora temos a 

informação necessária para finalmente descrever o mecanismo de sincronização passo a 

passo. 
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5.3.3 Mecanismo de sincronização passo a passo 

Para descrever o mecanismo de sincronização passo a passo, vamos ver a Figura 

20 que ajuda a entender a ordem dos acontecimentos. 

Figura 20 - Mecanismo de sincronização 

 

 

Como já foi referido, o processo inicia-se através do AWS Plugin, que de 5 em 5 

minutos “acorda” o AMConnector. O AMConnector, por sua vez, faz um pedido GET 

“/results” à REST API dos Connectors. O componente AMServices, recebendo o 

pedido, devolve uma lista com todos os documentos que já tem uma decisão tomada. O 

AMConnector atualiza os pedidos de aprovação no ERP de acordo com a lista recebida. 

Depois do AMConnector atualizar os pedidos, envia um pedido PUT “/results” 

com a lista de pedidos que foram atualizados com sucesso. O AMServices, recebendo 

essa lista, marca esses pedidos como enviados para a origem. O processo decorrido até 

aqui, garante que os pedidos aprovados com decisões tomadas na cloud estão 

sincronizados com o ERP. 

Então segue-se a sincronização dos pedidos do ERP para a cloud. O 

AMConnector, procura na base de dados do ERP todos os pedidos de aprovação 

pendentes e verifica quais desses pedidos não constam na Status DB, a base de dados 

que guarda o estado das sincronizações. Os pedidos que não constarem, significa que 

são recentes e são marcados como pedidos para enviar. Para além de verificar os novos 
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pedidos, verifica também aqueles que foram alterados recentemente, comparando as 

datas da última atualização. Estes, também se juntam à lista de pedidos para enviar. 

Depois, faz-se o processo inverso, procurando na Status DB os pedidos 

pendentes que não foram dados como pendentes no ERP. Ou seja, os que são 

abrangidos por esta condição, significa que foram já aprovados, rejeitados, fechados, 

anulados ou transformados no ERP desde a última sincronização. Temos então de 

verificar qual o estado atual desses pedidos para os juntar à lista de pedidos a enviar. 

A seguir vamos verificar se algum dos grupos de utilizadores se alterou 

recentemente, comparando as datas da última alteração. Caso se tenha alterado, 

juntamos à lista de pedidos para enviar todos os pedidos relacionados com esse grupo. 

Pois temos de atualizar a lista de aprovadores de cada um desses pedidos. 

Uma vez que temos todos os pedidos para atualizar, construímos o DTO 

ApprovalInfoSet com toda a informação sobre os pedidos e enviamos esses dados no 

pedido PUT “/sync” para a cloud. Depois de enviados para a cloud, atualizamos o 

estado desses pedidos na Status DB. 

Assim se processa o mecanismo de sincronização. Terminado este processo, 

temos a garantia de que ambos os ambientes estão sincronizados. 

5.4 AMFront-End e AMMobileApps 

Os componentes AMFront-End e AMMobileApps são as interfaces que vão 

permitir aos utilizadores aprovar, rejeitar e delegar pedidos de aprovação. O AMFront-

End é uma aplicação web, enquanto que o AMMobileApps consiste em três aplicações 

móveis, para instalar em dispositivos com sistemas operativos Android, iOS ou 

Windows Phone. Ou seja, com o componente AMMobileApps damos a possibilidade 

aos clientes da PRIMAVERA de utilizarem o sistema de aprovações na quase totalidade 

dos dispositivos móveis, sejam smartphones ou tablets, pois cobrimos as três 

plataformas mais utilizadas no mercado. Mesmo os clientes que não tenham um dos 

sistemas operativos suportados, ou que simplesmente não tenham qualquer smartphone 

ou tablet, podem utilizar a aplicação com a interface AMFront-End, através de um 

browser. 

Estas interfaces foram desenvolvidas com a Framework Kendo UI, desenvolvida 

pela Telerik, utilizando especificamente o produto Kendo Mobile que está incluído na 

framework. É uma framework orientada para o desenvolvimento que RIA com 
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tecnologia HTML5, JavaScript e CSS. Com esta framework fica mais fácil a construção 

de aplicações com interfaces poderosas, proporcionando uma interatividade rica e com 

aspeto bastante apelativo. Embora neste caso específico tenhamos utilizado apenas o 

produto Kendo Mobile, temos agora know-how sobre a forma como a Framework 

Kendo UI funciona e as suas capacidades, podendo até ser utilizada na possível 

migração da Framework Athena de Silverlight para HTML5. 

Depois de tanto falar sobre as interfaces em HTML5, talvez seja uma boa altura 

para finalmente apresentar o resultado final. A seguir serão apresentados screenshots do 

componente AMMobileApps em plataformas móveis assim como o componente 

AMFront-End a ser utilizado no browser. 

 

Figura 21 - Screenshot do AMFront-End no browser 
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Figura 22 - Screenshots (pendentes e histórico) do AMMobileApps num dispositivo iOS 

 

Figura 23 - Screenshots (configurações) do AMMobileApps num dispositivo iOS 
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Figura 24 - Screenshots (pendentes e histórico) do AMMobileApps num dispositivo Android 

 

 

Como podemos ver a aplicação adapta o seu design conforme o sistema 

operativo em que é utilizada. De notar que estas aplicações contém exatamente o 

mesmo código, mas detetando o sistema operativo do dispositivo, elas aplicam o design 

de forma a ter o aspeto nativo do dispositivo em que se encontram. Esta é uma 

funcionalidade que pode ser implementada graças à Framework Kendo Mobile e acaba 

por ser uma demonstração do quão longe podemos ir com as capacidades do HTML5, 

JavaScript e CSS. Estas são tecnologias utilizadas na implementação da maioria das 

aplicações web que utilizamos diariamente, no entanto, estas “aplicações web” tem o 

aspeto de aplicações nativas para dispositivos móveis. 

Para além do aspeto em si, a interatividade foi também implementada tendo em 

conta os comportamentos típicos das aplicações móveis. A forma como navegamos na 

aplicação é um dos exemplos em que estas aplicações tem um comportamento igual às 

aplicações nativas, pois por exemplo, no iOS a página desliza para o lado. Infelizmente 

estas questões relacionadas com a interatividade não podem ser visíveis com 

screenshots, apenas com um vídeo ou uma demonstração ao vivo da aplicação. 

A seguir vamos abordar detalhes da implementação destes componentes, 

nomeadamente sobre restrições na estrutura que foi dada ao projeto de 

desenvolvimento, provocadas por algumas especificidades das tecnologias e 

frameworks envolvidas na implementação. 
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5.4.1 Estruturação do projeto 

Estes componentes serão aqui abordados em conjunto, pois ambos partilham o 

mesmo código, e consequentemente, a mesma arquitetura. Aliás, o desenvolvimento é 

feito apenas no componente AMFront-End, e só depois no processo de compilação o 

código é partilhado com o componente AMMobileApps. Esta partilha de código entre 

componentes é conseguida automaticamente através de um sistema de builds 

implementado no âmbito desta dissertação. 

A implementação destes componentes é feita com tecnologia HTML5, 

JavaScript e CSS, e envolve vários dos conceitos e padrões abordados no estado da arte. 

O desenvolvimento foi feito no AMFront-End, como uma qualquer aplicação web, 

utilizando algumas funcionalidades do ASP.NET da .NET Framework. 

No entanto, o desenvolvimento desta aplicação web foi sujeito a umas 

especificidades por parte da Framework PhoneGap. A Framework PhoneGap é 

necessária para instalar o componente AMMobileApps nos dispositivos e para aceder à 

API nativa dos dispositivos. Ela requer uma determinada estrutura para os seus ficheiros 

HTML, JavaScript e CSS, pois devem estar todos dentro de uma pasta “www”. Como o 

desenvolvimento das interfaces é feito no componente AMFront-End mas depois 

partilhado com o AMMobileApps, é necessário que logo no AMFront-End tenhamos 

uma estrutura que seja aceite pelo PhoneGap. 

Respeitando as especificidades tecnológicas do ASP.NET e as necessidades 

estruturais do PhoneGap chegamos à seguinte estrutura: 
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Figura 25 - Estrututa do Projeto AMFront-End 

 

Desta forma o componente AMFront-End fica com uma estrutura bastante 

diferente da de uma típica aplicação ASP.NET. Por exemplo, tipicamente numa 

aplicação ASP.NET os ficheiros JavaScript colocam-se na pasta “Scripts” e os ficheiros 

CSS e as imagens colocam-se na pasta “Content”. Aqui, dadas as necessidades da 

Framework PhoneGap todos esses ficheiros foram colocados numa pasta chamada 

“www”. 

Desta forma, o componente AMFront-End consegue funcionar perfeitamente 

como uma aplicação web, assim como o componente AMMobileApps se integra 

perfeitamente na Framework PhoneGap. 

5.4.2 Implementar o padrão Model-View-ViewModel 

O desenvolvimento destes componentes, como já foi dito, envolve vários dos 

conceitos e padrões abordados no estado da arte. Um deles é o padrão MVVM para a 

camada de apresentação, que foi justificado como sendo a melhor alternativa para o 

desenvolvimento de RIA no contexto PRIMAVERA. A principal razão que leva a que 

este padrão seja considerado a melhor alternativa é o facto de ele ter surgido 

precisamente da tecnologia WPF, que foi pensada para o desenvolvimento de RIA. 

O MVVM permite criar uma ligação muito próxima entre a View e o 

ViewModel, chamada Data Binding. Este padrão é utilizado também pela Framework 
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Kendo Mobile, que vai ao encontro dos nossos interesses. Assim, com a Framework 

Kendo Mobile temos o MVVM implementado, com o Data Binding entre View e 

ViewModel. Será apresentado aqui um exemplo o mais básico possível sobre a 

implementação do Data Binding entre View e ViewModel utilizando a Framework 

Kendo Mobile. 

Código na View: 

01 Name: <span data-bind="text: name"></span> 

02 Username or Email: <span data-bind="text: userNameOrEmail"></span> 

 

Código no ViewModel: 
01 <script> 

02 var viewModel = kendo.observable({ 

03     id: "e09d61e9-6df5-472a-9ae5-85b99cf1d6fe", 

04     name: "Liliana Pereira", 

05     userNameOrEmail: "liliana.pereira@primaverabss.com" 

06 }); 

07  

08 kendo.bind($("span"), viewModel); 

09 </script> 

 

Com esta View e ViewModel, o resultado será o seguinte código HTML: 

01 Name: <span>Liliana Pereira</span> 

02 Username or Email: <span>liliana.pereira@primaverabss.com</span> 

 

Que no browser do utilizador será visto da seguinte forma: 

Name: Liliana Pereira 

Username or Email: liliana.pereira@primaverabss.com 

 

Acima definimos que no código do ViewModel iria conter informação sobre um 

utilizador, a informação contida num DTO PersonInfo. Esse objeto foi declarado como 

Observable, o que significa que fica com uma série de propriedades e eventos extra 

associados, que fazem parte da implementação do Data Binding por parte do Kendo 

Mobile. Assim, por exemplo, quando alguma propriedade do ViewModel é alterada é 

despoletado um evento.  

Com o código kendo.bind($("span"), viewModel); é aplicado o Data 

Binding entre o ViewModel que definimos e o span que está definido na View. Ou seja, 

é aqui que a tal ligação por Data Binding é estabelecida. 

Depois na View, com <span data-bind="text: name"></span> fazemos 

com que a propriedade “name” do objeto Observable apareça dentro do span. A partir 

daqui, qualquer alteração sobre o ViewModel será refletida na View pois a ligação de 

Data Binding despoleta um evento que faz com que a View se atualize. 
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5.4.3 Aplicação do Responsive Design 

Neste momento há várias questões que podem não ser claras, por exemplo: como 

é que uma aplicação que é desenvolvida num único projeto, numa única tecnologia, 

corre em todos os dispositivos? Pensando em smartphones, tablets e portáteis, dá para 

imaginar a variedade de ecrãs aos quais a aplicação se vai ter de adaptar. Como 

podemos lidar com tal variedade? Para dar resposta a estas perguntas aplicamos o 

conceito de Responsive Design abordado no estado da arte. Este conceito refere-se à 

forma como devemos desenvolver as nossas aplicações para que se ajustem 

dinamicamente ao tamanho do ecrã, quer seja um portátil, smartphone ou tablet. 

Já existem frameworks que ajudam a implementar o Responsive Design, 

algumas delas podem ser usadas livremente sem custos. A Framework Kendo Mobile, 

também tem formas de ajudar a implementar o Responsive Desing e por isso não foi 

necessário utilizar outra framework ou implementar o conceito de raiz. Apesar das 

frameworks ajudarem na implementação, temos de saber como as utilizar. Um dos 

aspetos nos quais nos devemos acautelar é, por exemplo, evitar definir tamanhos fixos 

nos elementos da nossa página. Devemos quase sempre lidar com percentagens ou 

tamanhos relativos para definir o tamanho dos elementos da página. 

Na Figura 26 são apresentados uns screenshots da aplicação em dispositivos 

com diferentes dimensões, incluindo screenshots em modo paisagem (landscape) e 

retrato (portrait). Assim fica mais clara a aplicação do Responsive Design. 

Figura 26 - Screenshots de dois dispositivos com diferentes dimensões 

 

Como podemos ver, a aplicação adapta-se perfeitamente ao tamanho do ecrã, 

qualquer que ele seja. No lado esquerdo temos a aplicação a ser utilizada num tablet em 

modo landscape e do lado direito está a ser utilizada por um smartphone em modo 

portrait. Podemos ver que a aplicação se adapta, redimensionando-se de acordo com o 

tamanho do ecrã. 
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5.4.4 Bibliotecas utilizadas 

Para implementar estes componentes foram utilizadas algumas bibliotecas 

JavaScript, para além das que fazem parte da framework Kendo UI. A utilização destas 

bibliotecas fizeram sentido neste projeto e podem perfeitamente ser utilizadas na 

migração da Framework Athena de Silverlight para HTML5. Isto permitiu-nos conhece-

las e experimenta-las percebendo o seu potencial. No processo de pesquisa e escolha 

destas bibliotecas foram também estudadas outras alternativas e tudo isto permite obter 

um know-how que pode ser importante na possível migração da framework para 

HTML5. Vamos enumerar e explicar a utilidade das bibliotecas utilizadas: 

jQuery – esta é a biblioteca JavaScript mais utilizada por todo o mundo web. O 

seu propósito é tornar o desenvolvimento em JavaScript mais fácil. É uma biblioteca 

que auxilia o programador a implementar funcionalidade relacionadas com: 

manipulação do DOM, código HTML, código CSS, eventos, efeitos, animações e 

chamadas assíncronas com AJAX. Abstrai o programador das compatibilidades entre 

browsers e é uma biblioteca indispensável no desenvolvimento web. 

Underscore – biblioteca utilizada especialmente para lidar com coleções. 

Oferece várias funções que tornam mais fácil iterar sobre coleções de objetos JavaScript 

e de lidar com cada um dos elementos. 

Moment – para lidar com datas em JavaScript, esta é a melhor biblioteca. Com 

esta biblioteca fica mais fácil definir datas, manipula-las, compara-las, valida-las e 

formata-las. A forma como formata as datas facilita a implementação da já referida 

i18n, a capacidade da aplicação se adaptar à língua e cultura do utilizador. 

Amplify – esta biblioteca é especializada na implementação de chamadas 

assíncronas em AJAX. A jQuery também auxilia neste aspeto, mas esta biblioteca é 

mais especializada. 

i18next – biblioteca que ajuda a implementar aplicações web multilingue. 

Permite ter as traduções de cada língua em ficheiros separados facilitando a tarefa do 

programador e de um eventual tradutor. 

jso – esta biblioteca ajuda a implementar aplicações que sejam autenticadas com 

OAuth. Permite abstrair o programador, dentro dos possíveis, de andar constantemente 

a lidar com tokens e validações.  

Estas bibliotecas JavaScript que foram utilizadas, assim como outras que foram 

analisadas, ajudam a construir um know-how que será muito útil numa possível 

substituição de camada de apresentação para HTML5. 
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5.4.5 Considerações sobre o desenvolvimento de aplicações híbridas 

No desenvolvimento de software, um dos aspetos mais importantes é a 

velocidade com que o conseguimos desenvolver. A velocidade de desenvolvimento 

influencia fatores como o custo ou a possibilidade de lançarmos um produto ou serviço 

mais rápido do que os concorrentes. Especialmente no contexto empresarial, estes 

fatores ganham especial importância e nesse sentido as empresas tentam usar 

ferramentas que lhes permitam acelerar o desenvolvimento, automatizando processos, 

eliminando passos intermédios, burocracia, etc. 

Para acelerar o processo de desenvolvimento de aplicações híbridas existe o 

PhoneGap Build, um serviço na cloud disponibilizado pela Adobe. O PhoneGap Build é 

um sistema para o qual submetemos os nossos ficheiros HTML, JavaScript e CSS, e 

como resultado obtemos pacotes de instalação gerados para seis plataformas diferentes 

em poucos segundos. Ou seja, a referida pasta “www”, que contém o nosso código da 

interface, é submetida ao PhoneGap Build, que por sua vez partilha o seu conteúdo 

pelos projetos nativos do PhoneGap. Depois, compila cada um dos projetos e assim são 

gerados os pacotes de instalação para cada plataforma. No decorrer desta dissertação foi 

também desenvolvido um sistema interno de builds automáticas, para que a 

PRIMAVERA não dependesse da Adobe para o desenvolvimento de aplicações 

híbridas. No entanto, este sistema não será aqui detalhado pois desvia-se demasiado do 

âmbito desta dissertação. 

Tirando proveito do sistema de builds e da estrutura criada para o projeto de 

desenvolvimento do componente AMFront-End, conseguimos desenvolver uma 

aplicação web e como resultado ter uma aplicação web e três aplicações móveis para 

Android, iOS e Windows Phone. Por si só, este é um processo de desenvolvimento 

muito mais barato em comparação com o cenário em que são necessários 4 

programadores, um para cada plataforma. Para além do próprio desenvolvimento, a 

manutenção também fica muito mais barata pois temos apenas um projeto para manter. 

Além da grande diferença nos custos, com este sistema de builds conseguimos também 

acelerar o processo de desenvolvimento, mostrando que esta forma de desenvolvimento 

é perfeitamente viável e merece ser equacionada. 

Existem também algumas contrariedades no desenvolvimento de aplicações 

híbridas. Há situações em que algumas funcionalidades funcionam perfeitamente numa 

plataforma e na outra não. Para gerir esse tipo de cenários, teríamos de criar um 

componente JavaScript capaz de identificar o dispositivo do utilizador e adaptar o 
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código, caso necessário, para que a funcionalidade funcionasse corretamente. Este tipo 

de situações nunca foram necessárias no desenvolvimento deste projeto, mas há vários 

relatos de situações deste género por vários programadores. 

Há outro aspeto que é uma desvantagem neste tipo de aplicações em comparação 

com aplicações nativas: a performance. É óbvio que, se uma aplicação é executada 

dentro de um container, parecido com um browser, o seu poder de processamento estará 

mais limitado do que o de uma aplicação nativa. Isto é um facto e é incontornável. 

O que tem de ser avaliado é quão exigentes serão as funcionalidades das nossas 

aplicações. Se se pretende desenvolver uma aplicação que requer um grande poder de 

processamento, o caminho são as aplicações nativas, envolvendo obviamente maiores 

custos. Para aplicações como a que foi desenvolvida nesta dissertação, que requer 

apenas a navegação entre páginas e aprovar ou rejeitar pedidos de aprovação, o poder de 

processamento dentro do container é perfeitamente suficiente e não é visível qualquer 

atraso na utilização da aplicação. 

Concluindo, há que pesar os aspetos positivos e negativos para tomar uma 

decisão entre aplicações nativas ou híbridas. Se estamos interessados em construir 

aplicações com grande complexidade e funcionalidade exigentes, devemos optar pelas 

aplicações nativas. Se pretendemos apostar no desenvolvimento de aplicações móveis, 

com aplicações que sejam um exemplo de qualidade, com a intenção de marcar a 

diferença no mercado e sem grandes restrições em relação aos custos, devemos também 

apostar em aplicações nativas. Caso estejamos a falar de aplicações sem grande 

complexidade ou cenários onde as verbas para desenvolvimento são muito limitadas, o 

desenvolvimento de aplicações híbridas é a opção recomendada. 

  



 

6 Conclusões finais 

Neste trabalho foi feita uma análise exaustiva ao HTML5 que permitiu perceber 

que é realmente uma versão disruptiva, repleta de novas funcionalidades que vêm 

melhorar a programação web, tanto a nível de funcionalidades como experiência de 

utilização. 

Neste documento foram abordados conceitos e padrões relacionados com as 

várias tecnologias envolvidas no protótipo. Essa abordagem teórica inicial permitiu que 

depois, na prática, fossem aplicados todos estes conceitos e padrões sendo testados num 

cenário real. Constituem uma primeira abordagem a estas tecnologias permitindo obter 

know-how sobre o desenvolvimento em HTML5 para uma possível migração da camada 

de apresentação da Framework Athena. 

6.1 Camada de apresentação com HTML5 

Nas interfaces apresentadas no sistema de aprovações foi possível ver algum do 

potencial do HTML5 como tecnologia de desenvolvimento de interfaces. Existem já 

frameworks como o Kendo UI que permitem implementar interfaces em HTML5 com 

uma experiência muito rica. No âmbito deste projeto foi utilizado o Kendo Mobile, que 

é apenas uma das peças do Kendo UI, mas já deu para obter know-how sobre o 

desenvolvimento utilizando esta framework. Poderá ser esta a framework utilizada na 

migração da camada de apresentação da Framework Athena. 

Comparando o HTML5 e o Silverlight verificamos várias vantagens para o 

HTML5. Para além de, com HTML5 não ser necessário um plugin, a implementação de 

conceitos como Responsive Design permitem que as aplicações se adaptem ao tamanho 

do dispositivo podendo alargar o leque de plataformas e dispositivos suportados pela 

PRIMAVERA. Uma das maiores dificuldades pode ser a forma como colocamos tanta 

funcionalidade num ecrã por vezes muito pequeno. Como possível solução para este 

problema a PRIMAVERA pode passar a disponibilizar aplicações orientadas à role do 
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utilizador. Imaginando uma aplicação como o Business Suite, o ERP on-line da 

PRIMAVERA, ela tem vários ecrãs, com vários menus, botões e opções. Basicamente, 

um ecrã muito preenchido no qual o utilizador, dependendo da sua role, utiliza uma 

pequena percentagem de toda a funcionalidade disponibilizada. 

Imaginando a role de vendedor, onde é necessária muita mobilidade, vamos 

supor que o vendedor anda com um smartphone e faz sistematicamente o mesmo tipo 

de ações. Por exemplo, registar vendas, oportunidades de venda e verificações de stock. 

Porque não ter uma aplicação móvel que lhe permita fazer isso e apenas isso? Essa 

aplicação para smartphone iria utilizar os mesmos serviços já implementados para o 

hipotético Business Suite desenvolvido em HTML5 com serviços REST, e teríamos 

apenas de preparar uma interface para essa role específica.  

As plataformas suportadas com tecnologia HTML5, dão ao ERP uma 

mobilidade como nunca antes teve. Para já, com o protótipo desenvolvido no âmbito 

desta dissertação, apenas é possível tomar decisões sobre os documentos sujeitos a 

autorização, mas este sistema de aprovações abre os horizontes para que mais 

funcionalidades sejam disponibilizadas desta forma, permitindo aos clientes da 

PRIMAVERA usufruírem das funcionalidades do ERP sem terem de estar na empresa. 

Isto torna o ERP numa aplicação hibrida, no sentido em que é utilizada on-premises mas 

tem parte das funcionalidades integradas na cloud. 

A comparação inicial entre as tecnologias Silverlight e HTML5 deu para 

perceber que existiam boas possibilidades do HTML5 ser um substituto à altura do 

Silverlight. Após a implementação do sistema de aprovações comprovamos que o 

HTML5 é uma alternativa perfeitamente viável, sendo capaz de cobrir as 

funcionalidades do Silverlight. O sistema de aprovações permitiu não só testar o 

HTML5 como tecnologia para a camada de apresentação, mas também a forma como 

podemos disponibilizar a informação para a camada de apresentação. 

6.2 Camada de serviços 

A Microsoft projetou o desenvolvimento de RIA lançando os RIA Services 

como tecnologia para a camada de serviços e o Silverlight como tecnologia para camada 

de apresentação. Na PRIMAVERA, quando a camada de apresentação da Framework 

Athena foi migrada para Silverlight, pois antes era em WPF, foram também utilizados 

os RIA Services para disponibilização dos dados. O problema é que, atualmente a 



6 - Conclusões finais  

87 

 

camada de serviços está pensada e desenvolvida para uma camada de apresentação em 

Silverlight e isso faz com que ambas as camadas estejam demasiado ligadas. 

A solução mais óbvia logo à partida seria desenvolver a nova camada de 

apresentação em HTML5, consumindo a atual camada de serviços com RIA Services. 

No entanto, isso teria o custo de adaptar o HTML5 aos RIA Services, que não é algo 

natural, pois os RIA Services foram pensados com outro propósito. Para além do custo 

da adaptação do HTML5, o resultado final na interface não seria tão satisfatório pois 

estaríamos a restringir o desenvolvimento em HTML5 à camada de serviços existente. 

Para além destas desvantagens, existe uma outra que é até a mais relevante. Com 

o anunciado abandono do Silverlight, ficou claro que os RIA Services iriam deixar de 

ser utilizados e consequentemente, também iriam ser uma tecnologia abandonada pela 

Microsoft. Prova disso é que entretanto a Microsoft doou o código fonte dos RIA 

Services à comunidade open source. Se a PRIMAVERA continuasse com a camada de 

serviços em RIA Services, iria continuar dependente de tecnologia proprietária, mais 

uma vez sujeita a decisões de outra empresa. 

O rumo da generalidade das empresas tecnológicas deve ser no sentido de adotar 

tecnologias standard. Dado que o mercado está cada vez mais fragmentado, a adoção de 

tecnologias standard evita que as empresas fiquem presas a uma tecnologia. Por 

exemplo, a utilização de web services com design SOA (Service-oriented architecture), 

sejam REST ou SOAP (Simple Object Access Protocol), são formas standard de 

desenvolver camadas de serviços, que são suportadas por todas as tecnologias de 

interface mais usadas. 

Se numa aplicação Java quisermos expor os dados com RIA Services para uma 

aplicação Silverlight, simplesmente tal não é possível. Mas se tivéssemos uma interface 

em HTML5, com uma camada de serviços REST podíamos perfeitamente consumir os 

dados de uma aplicação Java. É esta independência das tecnologias proprietárias que 

devemos procurar. 

A própria Microsoft dá indicações de seguir nesse sentido, apoiando o 

desenvolvimento em HTML5. Outro exemplo é a Adobe, que também tem apostado 

bastante no desenvolvimento em HTML5. Inclusive, apostando no desenvolvimento de 

aplicações híbridas em HTML5 como prova o investimento no PhoneGap e a 

construção do PhoneGap Build. 

A Web API, tecnologia utilizada para construir a camada de serviços no sistema 

de aprovações, é um ótimo exemplo da mudança de estratégia da Microsoft. É uma 
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tecnologia Microsoft para a implementação de uma camada de serviços REST, que 

torna possível a utilização de web services Microsoft para qualquer dispositivo com 

qualquer tecnologia. Como é exemplo este sistema de aprovações no qual temos 

dispositivos móveis a consumir os dados das aprovações. 

6.3 Extensibilidade 

A PRIMAVERA tem parceiros, que são empresas responsáveis por distribuir o 

software, angariar clientes e dar-lhes assistência. Uma das questões que é do interesse 

da PRIMAVERA, é estudar uma forma de possibilitar aos parceiros desenvolverem 

extensões aos seus produtos. Vários parceiros demonstram interesse nessa área, pois 

dessa forma conseguiam fazer da sua oferta uma oferta diferenciada em relação a outros 

parceiros. 

A forma como foi arquitetado o componente AMServices permite que parceiros 

PRIMAVERA possam desenvolver componentes seus para integrar com este sistema de 

aprovações. Eles podem atuar no desenvolvimento de novos “Connectors” que façam a 

sincronização entre outras aplicações on-premises da PRIMAVERA e a cloud. Ou 

podem por exemplo, desenvolver novas interfaces para outras plataformas que não 

foram incluídas no desenvolvimento desta dissertação. 

O facto da comunicação entre componentes ter sido feita utilizando web services 

standard, permite por exemplo que aplicações on-premises da PRIMAVERA 

desenvolvidas noutras tecnologias, como o Pssst ou o Tlim10, se integrem muito 

facilmente com o sistema de aprovações. 

6.4 Trabalho futuro 

O protótipo criado no âmbito desta dissertação, o Approvals Management 

System, já se encontra no mercado, com os AMConnectors instalados on-premises em 

cada cliente e com o AMServices alojado na infraestrutura Primavera Cloud Services. 

No entanto, as interfaces construídas em HTML5 foram substituídas por aplicações 

nativas, porque a PRIMAVERA dá prioridade à qualidade das aplicações 

independentemente dos custos envolvidos. Foram desenvolvidas três aplicações, para 
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Android, iOS e Windows Phone, com código nativo, que consomem os dados sobre os 

pedidos de aprovação da mesma forma que as aplicações híbridas consumiam. Desta 

forma mantem-se a grande mobilidade dada aos clientes, embora se perca a 

possibilidade de utilizar a interface AMFront-End no browser. 

Quanto à substituição futura das tecnologias da Framework Athena, existem 

diferentes possibilidades. Uma das opções seria substituir a camada de apresentação, 

com tecnologia HTML5, e construir um adaptador para a camada de serviços. Algo que 

transformasse as respostas dos RIA Services em respostas REST ou SOAP. Esta opção, 

obviamente, nunca seria a solução ideal, pois exige processamento desnecessário e 

limita o desenvolvimento da camada de apresentação em HTML5 à camada de serviços 

existente, que foi preparada para Silverlight. 

Outra possibilidade é substituir ambas as camadas, apresentação e serviços. 

Neste cenário, a camada de serviços seria agora construída numa tecnologia standard, 

não proprietária. Assim, se por alguma razão, um dia decidíssemos substituir novamente 

a camada de apresentação, muito provavelmente não teríamos de alterar a camada de 

serviços. 

Uma outra alternativa que iria facilitar futuras substituições da camada de 

apresentação, consiste em diminuir a complexidade no lado do cliente. Isto segue um 

conceito de Thin Client aplicado à web, em que a camada de apresentação serve quase 

exclusivamente para apresentar dados e receber inputs do utilizador, estando o 

processamento maioritariamente no lado do servidor. Isto é precisamente o oposto das 

RIA, seria uma abordagem radical e não é de todo a recomendada. O que pretendemos 

neste cenário é encontrar um meio-termo entre ambos os conceitos. Colocar 

complexidade no lado do cliente apenas quando é mesmo benéfico, pois evitando essa 

complexidade torna-se mais fácil uma substituição da camada de apresentação. Este 

cenário também seria benéfico para o desenvolvimento de aplicações móveis, pois com 

a maior parte do processamento no lado do servidor, as aplicações móveis seriam 

perfeitamente capazes de apresentar os dados e receber os inputs dos utilizadores. Desta 

forma até podíamos aplicar uma ideia já referida nesta dissertação, sobre o 

desenvolvimento de aplicações móveis orientadas à role, tornando o ecrã mais “limpo” 

e objetivo. 

Para terminar, já está agendado para início de 2014 um projeto na PRIMAVERA 

que consiste na substituição das tecnologias, onde a futura tecnologia para a camada de 

apresentação será precisamente o HTML5. Faltam avaliar alguns aspetos, como por 
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exemplo, qual das abordagens propostas anteriormente será a mais indicada. No entanto, 

o mais provável será a substituição de ambas camadas, apresentação e serviços, 

mantendo o conceito de RIA com bastante complexidade no lado do cliente. Certamente 

que muitas das ferramentas, frameworks, arquiteturas, padrões e conceitos estudados e 

testados no âmbito desta dissertação serão úteis no projeto de substituição das 

tecnologias. 

Já existe também um outro projeto a decorrer que implica o desenvolvimento de 

um Connector que faz a sincronização dos dados do módulo dos recursos humanos do 

ERP, entre on-premises e cloud, utilizando a mesma arquitetura desenhada para o 

protótipo desta dissertação. Este projeto inclui também uma camada de serviços na 

cloud para a disponibilização dos dados para as aplicações móveis. As aplicações 

móveis serão também desenvolvidas em código nativo de cada plataforma. 
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8 Anexos 

8.1 Estrutura do ApprovalsSummaryInfo (JSON) 

{ 

    "openApprovals": 5 

} 

8.2 Estrutura do ApprovalInfoSet (JSON) 

{ 

  "SyncTimestamp": 0, 

  "Summary": 4, 

  "Data": [ ] 

} 

8.3 Estrutura do ApprovalInfo (JSON) 

{ 

    "id": "6e4abf71-c88a-4a65-8680-db87b7531a2a", 

    "sourceId": "9f28dcf9-31b4-11e3-be90-000c29df5866", 

    "companyId": "JSRA", 

    "requester": { 

        "id": "e09d61e8-6df5-472a-9ae5-85b99cf1d6fe", 

        "name": " Vítor Costa", 

        "userNameOrEmail": " vitor.costa@josesantosra.com" 

    },  

    "approvers": [ 

        { 

            "id": "e09d61e9-6df5-472a-9ae5-85b99cf1d6fe", 

            "name": "Liliana Pereira", 

            "userNameOrEmail": 

"liliana.pereira@josesantosra.com" 

        }, 

        { 

            "id": "47bbf8c1-1fbe-4990-b8d7-5690deda615f", 

            "name": " Marinha Costa",  

            "userNameOrEmail": " 

marinha.costa@josesantosra.com " 

        } 

    ], 

    "context": { 

        "documentType": "purchase", 
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        "title": "José Santos – Reparações Automóveis", 

        "currency": "EUR", 

        "documentHeaderItems": [ 

            { 

                "key": "DocumentName", 

                "label": { 

                    "pt": "Nome do documento", 

                    "es": "Nombre del documento", 

                    "en": "Document name" 

                }, 

                "value": "Encomenda a fornecedor (JSRA)", 

                "type": 0 

            }, 

            { 

                "key": "DocumentDate", 

                "label": { 

                    "pt": "Data do documento", 

                    "es": "Fecha del documento", 

                    "en": "Document date" 

                }, 

                "value": "2013-10-10T00:00:00Z", 

                "type": 2 

            }, 

            { 

                "key": "Total", 

                "label": { 

                    "pt": "Total", 

                    "es": "Total", 

                    "en": "Total" 

                }, 

                "value": 1899.9, 

                "type": 1 

            } 

        ], 

        "orderItems": [ 

            { 

                "key": "Lined754c3bf-ffa5-4461-a277-

43109a9a299b", 

                "title": "Motor Audi A4 2.5 TDI", 

                "result": "Approved", 

                "value": [ 

                    { 

                        "key": "Name", 

                        "label": { 

                            "pt": "Nome", 

                            "es": "Nombre", 

                            "en": "Name" 

                        }, 

                        "value": "Motor Audi A4 2.5 TDI 

(A4TDI)", 

                        "type": 0 

                    }, 

                    { 

                        "key": "Quantity", 

                        "label": { 

                            "pt": "Quantidade", 

                            "es": "Cantidad", 

                            "en": "Quantity" 



  

95 

 

                        }, 

                        "value": "2 UN", 

                        "type": 0 

                    }, 

                    { 

                        "key": "Value", 

                        "label": { 

                            "pt": "Valor", 

                            "es": "Valor", 

                            "en": "Value" 

                        }, 

                        "value": 1899.9, 

                        "type": 1 

                    } 

                ] 

            } 

        ] 

    }, 

    "result": "Approved", 

    "creationDate": "2013-10-10T00:00:00Z", 

    "modifiedBy": { 

        "id": "e09d61e9-6df5-472a-9ae5-85b99cf1d6fe", 

        "name": "Liliana Pereira", 

        "userNameOrEmail": "liliana.pereira@josesantosra.com" 

    } 

} 

8.4 Estrutura do PersonInfoSet (JSON) 

{ 

    "syncTimestamp": 1382532208, 

    "data": [ ] 

} 

8.5 Estrutura do PersonInfo (JSON) 

{ 

    "id": "4da1face-d61d-4fdd-90d5-379af7212baf", 

    "name": "Liliana Pereira", 

    "userNameOrEmail": "liliana.pereira@josesantosra.com" 

} 

8.6 Estrutura do DelegationInfoSet (JSON) 

{ 

    "syncTimestamp": 1382532543, 

    "data": [ ] 

} 
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8.7 Estrutura do DelegationInfo (JSON) 

{ 

    "id": "7b7dc6d8-9d56-4f56-a856-c9495ad002bf", 

    "approver": { 

        "id": "e09d61e8-6df5-472a-9ae5-85b99cf1d6fe", 

        "name": "Vítor Costa", 

        "userNameOrEmail": "vitor.costa@josesantosra.com" 

    }, 

    "delegate": { 

        "id": "e09d61e9-6df5-472a-9ae5-85b99cf1d6fe", 

        "name": "Liliana Pereira", 

        "userNameOrEmail": "liliana.pereira@josesantosra.com" 

    }, 

    "startDate": "2013-12-23T00:00:00Z", 

    "endDate": "2014-01-03T00:00:00Z" 

} 
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