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Resumo
A gestão das organizações não governamentais (ONG’s) apresenta dificuldades
peculiares devido a falta de financiamento, o que dificulta a contratação de recursos
humanos qualificados e a aquisição de ferramentas de gestão adequadas. Mesmo sem
prosseguirem fins lucrativos, estas instituições procuram novas formas de gerir sua
estrutura organizacional procurando atingir a missão e os objetivos definidos no seu
planeamento.

A ADECO - Associação para Defesa do Consumidor - é uma ONG de intervenção
cívica e de solidariedade social na defesa dos legítimos interesses de todos os
consumidores, e em particular, dos seus associados.
Este trabalho propõe o desenvolvimento de um Sistema de Informação Web para a
ADECO, que permita automatizar, simplificar e agilizar a informação através de duas
vertentes: a pública e a privada. A vertente privada trata da gestão dos seus sócios e suas
reclamações e a vertente pública do desenvolvimento de um Site para apresentação de
informações, de notícias, e de áudios e vídeos dos programas transmitidos nos órgãos de
comunicação social locais.
O sistema foi desenvolvido na linguagem PHP, com o auxílio dos Framewoks
Codeigniter e Bootstrap e a base de dados criada em MySql, utilizando o sistema de
gestão de base de dados (SGBD), Phpmyadmin.

Palavras-Chave: Sistema de Informação Web, Base de Dados, PHP, ONG’s.
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Abstract
The management of non-governmental organizations (NGOs) present peculiar
difficulties due to their lack of funding, hindering both the hiring of qualified resources
and the acquisition of appropriate management tools. Operating profit free, these
institutions seek new ways to manage their organizational structure. Bringing focus to
achieving the mission and goals defined in their future plan.

ADECO - Association for consumer protection - is an NGO operating under the remit
of, civic and social welfare intervention in defense of the legitimate interests of all
consumers, and in particular those of its members.

This paper proposes the development of a Web based information system for ADECO,
enabling automation, simplification and streamlined information through two channels:
public and private. The private side deals with the management of the partners and their
complaints whilst the public covers the development of a WebSite for presentation of
information, news, and audio/ video of programs broadcast on social media Sites.
The system was developed in PHP language, with the help of Framewoks Codeigniter
and Bootstrap and the database created in MySql using the database management
system (DBMS), Phpmyadmin.

Keywords: Web information system, database, PHP, NGOs.
Cilécia Lima Zego

Página VII

UNIVERSIDADE DO MINDELO
Sapientia Ars Vivendi

13 ANOS EM PROL DA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

Índice
Agradecimentos ..............................................................................................................V
Resumo .......................................................................................................................... VI
Índice de Figuras ......................................................................................................... XII
Lista de Tabelas ......................................................................................................... XIV
Lista de Acrónimos ...................................................................................................... XV
CAPÍTULO I .................................................................................................................... 1
1. Introdução.............................................................................................................. 1
1.1. Justificativa......................................................................................................... 2
1.2. Apresentação do Tema ....................................................................................... 2
1.3. Objetivos ............................................................................................................ 3
1.3.1. Objetivo Geral ................................................................................................. 3
1.3.2. Objetivos Específicos ...................................................................................... 3
1.4. Metodologia Utilizada ........................................................................................ 4
1.5. Estrutura do Trabalho ......................................................................................... 4
1.6. Resultado Esperado do trabalho ......................................................................... 5
CAPÍTULO II ................................................................................................................... 6
2. Descrição e fundamentação teórica ....................................................................... 6
2.1. Organizações não Governamentais .................................................................... 6
2.2. Plataforma das Organizações não Governamentais de Cabo Verde .................. 6
2.3. Gestão das ONG’s .............................................................................................. 8
2.3.1. Da gestão original à gestão estratégica ........................................................... 9
2.4. Sistemas de Informação ................................................................................... 12
2.4.1. Sistemas de informação baseados na Tecnologia Web (SIW) ...................... 14
Cilécia Lima Zego

Página VIII

UNIVERSIDADE DO MINDELO
Sapientia Ars Vivendi

13 ANOS EM PROL DA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

2.4.1.1. Aplicação da Tecnologia Web .................................................................... 15
2.4.1.2. Características de Sistemas de Informação baseado na WEB.................... 19
2.5. Engenharia de Software.................................................................................... 21
2.6. Análise e Projeto Estruturados ......................................................................... 22
2.6.1. Ferramentas para a análise de sistemas ......................................................... 23
2.6.1.1. Diagrama de Fluxo de Dados ..................................................................... 23
2.6.1.2. Dicionário de dados .................................................................................... 24
2.6.1.3. Diagrama Entidade-Relacionamento.......................................................... 24
2.6.2. Ferramentas para o projeto de sistemas......................................................... 25
2.6.2.1. Diagrama de Estrutura de Software ........................................................... 25
2.6.2.2. Especificação de módulos por pseudo-código ........................................... 25
2.7. Ferramentas Utilizadas ..................................................................................... 26
2.7.1. CodeIgniter .................................................................................................... 26
2.7.1.1. Padrão MVC ............................................................................................... 27
2.7.2. Bootstrap ....................................................................................................... 29
2.7.3. WampServer 2.5 ............................................................................................ 30
2.7.3.1. Apache 2.4.9 ............................................................................................... 30
2.7.3.2. MySql 5.6.17 .............................................................................................. 31
2.7.3.3. PHP 5.5.12 ................................................................................................. 31
2.7.4. HTML 5......................................................................................................... 32
2.7.5. CSS 3 ............................................................................................................. 32
CAPÍTULO III ............................................................................................................... 33
3. Caraterização da ADECO ................................................................................... 33
3.1. Missão .............................................................................................................. 33
Cilécia Lima Zego

Página IX

UNIVERSIDADE DO MINDELO
Sapientia Ars Vivendi

13 ANOS EM PROL DA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

3.2. Objecto ............................................................................................................. 34
3.3. Direitos dos Sócios ........................................................................................... 35
3.4. Deveres dos Sócios........................................................................................... 36
3.5. Potenciais Áreas de Intervenção da ADECO ................................................... 36
CAPÍTULO IV ............................................................................................................... 37
4. Análise Estruturada do Sistema........................................................................... 37
4.1. Levantamento dos requisitos ............................................................................ 37
4.2. Redefinição do problema ................................................................................. 39
4.3. Separação da redefinição por grupos de requisitos .......................................... 40
4.3.1. Requisitos funcionais .................................................................................... 40
4.3.2. Requisitos não funcionais.............................................................................. 41
4.4. Arquitetura do sistema ..................................................................................... 41
4.5. Contexto do Sistema......................................................................................... 42
4.6. Principais funcionalidades do sistema.............................................................. 43
4.7. Especificação dos processos de nível 1e os respetivos Diagramas .................. 46
4.7.1. Processo 1 – Manter_Registo_Socio ............................................................. 46
4.7.2. Processo 2 – Tratar_pagamento .................................................................... 48
4.7.3. Processo 3 – Tratar_reclamacao .................................................................... 51
4.7.4. Processo 4 – Emitir_Relatorio....................................................................... 52
4.8. Dicionário de dados .......................................................................................... 53
4.9. Diagrama Entidade – Relacionamento ............................................................. 58
4.10. Diagramas de estruturas de software .............................................................. 59
4.11. Pseudo-código dos módulos ........................................................................... 61
CÁPITULO V ................................................................................................................ 71
Cilécia Lima Zego

Página X

UNIVERSIDADE DO MINDELO
Sapientia Ars Vivendi

13 ANOS EM PROL DA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

5. Protótipo da Aplicação ........................................................................................ 71
5.1. Principais Funcionalidades da Aplicação ......................................................... 71
5.1.1. Vertente Privada – Gestão de Sócios ............................................................ 71
5.1.1.1. Registo de sócio ......................................................................................... 73
5.1.1.2. Atualizar Sócio ........................................................................................... 74
5.1.1.3. Eliminar Sócio ............................................................................................ 75
5.1.1.4. Listar Sócio ................................................................................................ 75
5.1.1.5. Registar pagamento de quota ..................................................................... 76
5.1.1.6. Registar pagamento extra ........................................................................... 77
5.1.1.7. Enviar email ............................................................................................... 78
5.1.1.8. Efetuar uma reclamação ............................................................................. 78
5.1.1.9. Gerar Relatórios ......................................................................................... 79
5.2. Vertente Pública – Web Site ............................................................................ 80
CAPÍTULO VI ............................................................................................................... 81
6. Conclusões .......................................................................................................... 81
6.1. Dificuldades encontradas ................................................................................. 82
6.2. Trabalhos futuros.............................................................................................. 82
Referencias Bibliográficas ...................................................................................... 84
Anexos..................................................................................................................... 87

Cilécia Lima Zego

Página XI

UNIVERSIDADE DO MINDELO
Sapientia Ars Vivendi

13 ANOS EM PROL DA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

Índice de Figuras

Figura 1 - Funcionamento da Tecnologia Web para Acesso à Site Tradicional ............ 15
Figura 2 - Utilização da Tecnologia Web como Plataforma de Acesso a Outros SI ...... 16
Figura 3 - Tecnologia Web como Plataforma de Comunicação entre Sistemas ............ 17
Figura 4 - Padrão MVC (Model - View - Controller) .................................................... 29
Figura 5 - Arquitetura do Sistema .................................................................................. 42
Figura 6 - Diagrama de Contexto ................................................................................... 43
Figura 7 - Diagrama de Fluxo de Dados nível 0 (DFD nível 0 ...................................... 45
Figura 8 - Detalhamento do processo Manter_Registo_Socio (DFD nível 1) ............... 48
Figura 9 - Detalhamento do processo Tratar_Pagamento (DFD nível 1) ....................... 50
Figura 10 - Detalhamento processo Tratar_Reclamação (DFD nível 1) ........................ 51
Figura 11 - Detalhamento do processo Emitir_Relatorios (DFD nível 1) ...................... 53
Figura 12 - Diagrama Entidade - Relacionamento (DER) ............................................ 58
Figura 13 - DES para o sistema Gerir_Sócios ................................................................ 59
Figura 14 – DES – Segmentação de Manter_Registo_Sócios ....................................... 59
Figura 15 - DES – Segmentação Tratar_Pagamento ...................................................... 60
Figura 16 - DES – Segmentação Tratar_Reclamacao .................................................... 60
Figura 17 - DES – Segmentação de Emitir-Relatorio .................................................... 61
Figura 18- Página de Autenticação ................................................................................. 71
Figura 19 - Página Inicial ............................................................................................... 72
Figura 20 - Menu principal ............................................................................................. 73
Figura 21 - Formulário de Registo de Sócio................................................................... 73
Figura 22 - Formulário de atualização de dados de socio .............................................. 74
Figura 23 - Mensagem de sucesso .................................................................................. 74
Figura 24 - Eliminar Sócio ............................................................................................. 75
Figura 25 - Informação Completa de sócio .................................................................... 75
Figura 26 - Pagamento de quota ..................................................................................... 76
Figura 27 - Registo de um pagamento de quota ............................................................. 76
Cilécia Lima Zego

Página XII

UNIVERSIDADE DO MINDELO
Sapientia Ars Vivendi

13 ANOS EM PROL DA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

Figura 28 - Ver dívida de sócio ...................................................................................... 77
Figura 29 - Registo de pagamento extra ......................................................................... 77
Figura 30 - Enviar email ................................................................................................. 78
Figura 31 - Reclamações efetuadas por um sócio .......................................................... 78
Figura 32 - Relatórios ..................................................................................................... 79
Figura 33 - Página inicial do web site ............................................................................ 80
Figura 34 - Apresentação das notícias e vídeos no site .................................................. 80

Cilécia Lima Zego

Página XIII

UNIVERSIDADE DO MINDELO
Sapientia Ars Vivendi

13 ANOS EM PROL DA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Questionário aplicado à ADECO .................................................................. 38
Tabela 2 - Lista das entidades externas e dos fluxos de dados de entrada e saída ......... 42
Tabela 3 - Correspondência entre requisitos funcionais e processos ............................. 44
Tabela 4 - Correspondência entre requisitos funcionais e depósitos de dados ............... 45

Cilécia Lima Zego

Página XIV

UNIVERSIDADE DO MINDELO
Sapientia Ars Vivendi

13 ANOS EM PROL DA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

Lista de Acrónimos
ADECO – Associação para Defesa do Consumidor
CRUD – Create – Read – Update - Delete
DD – Dicionário de Dados
DER – Diagrama Entidade Relacionamento
DES – Diagrama de Estrutura de Software
DFD – Diagrama de Fluxo de Dados
HTML – Hyper Text Markup Language
HTTP – Hyper Text Transfer Protocol
MVC – Model – View - Controller
ONG – Organização Não Governamental
OSC – Organização da Sociedade Civil
PHP – Hyper Text Preprocessor
RCV – Rádio de Cabo Verde
SI – Sistema de Informação
SIW – Sistema de Informação Web
SQL - Structured Query Language
TCV – Televisão de Cabo Verde
TI – Tecnologias de Informação
TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação
URL – Uniform Resource Locator
WAMP – Windows – Apache – MySql – Php
XML – Extensible Markup Language

Cilécia Lima Zego

Página XV

UNIVERSIDADE DO MINDELO
Sapientia Ars Vivendi

13 ANOS EM PROL DA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

CAPÍTULO I
1. Introdução
A informação é, nos nossos dias, uma das preocupações mais dominantes nas
organizações. É encarada como um recurso essencial para as organizações (AMARAL,
1994). Qualquer organização que procura um meio para a satisfação da sua missão e
cumprir os seus objetivos, precisa de informação, independentemente do seu tamanho,
natureza ou atividade. Por isso a necessidade de um conjunto de ferramentas na recolha,
processamento, armazenamento e distribuição da informação.
Os Sistemas de Informação (SI) são cada vez mais, indispensáveis no dia-a-dia das
organizações. A globalização dos mercados, com a consequente intensificação da
competitividade e o crescente nível de exigência relativamente a produtos e serviços,
levam a que praticamente todos os aspetos da organização influenciem o seu
posicionamento competitivo, muito particularmente a eficácia dos seus SI.
Enquanto Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), a Internet tornou-se uma
ferramenta vital para a comunicação, comércio, entretenimento e trabalho, com a sua
disseminação entre as massas. Revolucionou a sociedade de informação, mas também
quanto à forma como é utilizada por governos, empresas, indivíduos e sectores sociais
no mercado de trabalho. As organizações descobriram a potencialidade que a Internet
oferece nas várias áreas onde atuam, bem como para agrupamento de informações e
para formalizar a rede de colaboradores e de parceiros.
Uma solução para as organizações que precisam disponibilizar suas informações na
Internet de forma rápida e eficiente é a adoção de um Sistema de Informação Web
(SIW). SIW são sistemas cujo acesso e utilização são realizados basicamente através de
um navegador Web (Internet Explorer, Google Chrome, Mozila Firefox, etc).
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1.1. Justificativa
O valor da informação está diretamente ligado a como ela auxilia os decisores a atingir
seus objetivos organizacionais. Assim, as informações devem ser precisas, completas,
económicas e flexíveis, confiáveis, relevantes, simples, oportunas, verificáveis,
acessíveis e seguras.
A finalidade deste projeto é apresentar a ADECO - Associação para Defesa do
Consumidor, uma aplicação que permita automatizar, simplificar e agilizar a informação
para uma gestão de qualidade dos seus sócios e suas reclamações e apresentar suas
informações de forma interativa.

1.2. Apresentação do Tema
A ADECO – Associação para Defesa do Consumidor é uma associação particular (não
governamental) de intervenção cívica e de solidariedade social na defesa dos legítimos
interesses de todos os consumidores e dos seus associados em particular. A
ADECO tem mais de mil e quinhentos sócios (1503). Os sócios residem nas diversas
ilhas do país e na diáspora, com predominância para São Vicente.
A ADECO produz programas (áudio) que são transmitidos em nove (9) rádios, inclusive
na RCV e na TCV (vídeo) em que apresenta conteúdos de interesse dos consumidores.
A ideia do projeto surge da necessidade de a ADECO adquirir uma aplicação que trata
da gestão dos sócios e de suas reclamações e disponibilizar um atendimento
personalizado a cada um. Mas a ADECO também precisa disponibilizar suas
informações, tratar as denúncias e publicar seus programas áudios e vídeos para acesso
rápido e eficiente por parte dos consumidores e público em geral.
Por isso, a ideia de uma aplicação web, com vertentes pública e privada, em que, a
vertente pública apresenta as informações da ADECO, bem como os áudios, vídeos e
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notícias pertinentes e a vertente privada que trata da gestão dos sócios e suas
reclamações.

1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo Geral
O presente trabalho tem como objetivo geral a implementação de uma aplicação que
automatiza de forma simples e eficaz a gestão dos sócios e suas reclamações bem como,
um Web Site que apresenta as informações da ADECO e interage de forma dinâmica
com os sócios e público em geral.

1.3.2. Objetivos Específicos
Este trabalho tem como objetivos específicos os seguintes:


Cadastrar sócio;



Atualizar e eliminar sócio;



Apresentar todas as informações de cada sócio;



Registar o pagamento das quotas e pagamentos extras;



Enviar email ao sócio;



Registar as reclamações e/ou denúncias dos sócios;



Gerar relatórios;



Publicar os vídeos e áudios dos programas transmitidos nos órgãos de
comunicação social;



Apresentar as principais notícias da ADECO;
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1.4. Metodologia Utilizada
A metodologia utilizada na elaboração do presente trabalho foi a seguinte:
Numa primeira fase foi feita uma visita informal às instalações da ADECO para se
inteirar do modo de funcionamento geral e conversar com alguns funcionários.
Na segunda fase procedeu-se ao levantamento dos requisitos, que serviram de base para
a elaboração de um questionário e aplicado a alguns funcionários da ADECO. O
objetivo do questionário foi a obtenção clara e precisa dos desejos, necessidades,
espectativas e restrições em relação a aplicação a ser desenvolvida;
A terceira fase consistiu na análise dos dados recolhidos na fase anterior, ou seja, a
modelagem dos conceitos relevantes do domínio do problema, com o intuito de verificar
a qualidade dos requisitos obtidos e detalhá-los a um nível adequado.
A quarta fase refere-se ao desenho de uma estrutura para a implementação da aplicação
que atenda aos requisitos especificados. Mais concretamente, é nesta fase que é feita a
análise estruturada do sistema com os DFD’s (Diagrama de Fluxo de Dados), o
dicionário de dados e DES (Diagrama de Estrutura de Software).
Na quinta e última fase procedeu-se ao desenvolvimento do protótipo do sistema.

1.5. Estrutura do Trabalho
O presente trabalho encontra-se estruturado em seis (6) capítulos.
O primeiro capítulo é a introdução onde se apresenta a justificativa, a apresentação do
tema, os objetivos geral e específicos, a metodologia, a estrutura e o resultado esperado
do trabalho.
O segundo capítulo propõe a descrição e fundamentação teórica do projeto. Neste
capítulo são tratados todos os aspetos teóricos relevantes à realização do mesmo.
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No terceiro capítulo é abordada a caracterização da entidade a quem se destina a
aplicação, no caso, a ADECO.
O quarto capítulo consiste na análise estruturada do sistema, ou seja, no levantamento
dos requisitos, na especificação dos processos, na elaboração do dicionário de dados, do
DER, do DES e no pseudo-código dos módulos.
O quinto capítulo aborda o desenvolvimento do protótipo do sistema, ou seja, as
capturas de tela da aplicação.
Finalmente, o sexto capítulo que apresenta as conclusões, referências a trabalhos
futuros, a bibliografia e os anexos.

1.6. Resultado Esperado do trabalho
Com a elaboração do presente projeto pretende-se uma aplicação que permita
automatizar, simplificar e agilizar toda a informação relativa aos sócios da ADECO,
bem como um atendimento personalizado aos mesmos, tendo em conta suas denúncias e
reclamações, e também suas preocupações. Pretende-se também que a aplicação faça
um controlo eficaz dos pagamentos de quotas efetuados pelos sócios.
Propõem-se ainda a criação dum web site para apresentação de informações relevantes
relacionadas com a ADECO, tais como, noticias pertinentes, áudios e vídeos dos
programas transmitidos nas rádios locais, bem como, uma interação dinâmica com o
público em geral.
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CAPÍTULO II
2. Descrição e fundamentação teórica
2.1. Organizações não Governamentais
As ONG’s (Organizações não Governamentais) são organizações formadas pela
sociedade civil sem fins lucrativos e que têm como missão a resolução de algum
problema da sociedade, seja ele econômico, social, ambiental, e etc, ou ainda a
reivindicação de direitos e melhorias e fiscalização do poder público.

As organizações da sociedade civil (OSC) são uma forma de suprimir as falhas do
governo com relação à assistência e resolução dos problemas sociais, ambientais e até
mesmo econômicos podendo também auxiliar o próprio governo na resolução desses
problemas embora isso seja uma característica um tanto quanto negativa, pois expressa
o distanciamento do governo com relação às suas responsabilidades para com a
sociedade. As organizações têm ainda a utilidade de despertar o civismo e a cooperação
social nos seus membros. Constituindo uma forte ferramenta de mobilização social, as
OSC’s contribuem para o exercício da democracia uma vez que possibilita a
manifestação dos interesses das minorias. Comprovadamente, qualquer pessoa que
integre alguma organização da sociedade civil possui maior consciência política e é
mais participativa nas questões que envolvem decisões públicas e/ou afetem a sociedade
como um todo mesmo que o fim de tal organização não seja político.

2.2. Plataforma das Organizações não Governamentais de Cabo Verde
A Plataforma das Organizações não Governamentais (ONG’s) de Cabo Verde foi
constituída a 16 de Junho de 1996, após um processo dinâmico de organização,
participação e tomada de consciência e de afirmação progressivas da sociedade civil
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cabo-verdiana, que tem como referências principais a independência do país, em 1975, a
publicação da lei sobre as associações, em 1987 (Lei nº 78/III/87), e a abertura política,
em 1991 (Guia das ONG’s de Cabo Verde, 2007).
Há uma década que a Plataforma das ONG’s de Cabo Verde tem-se afirmado como um
espaço de comunicação e de concertação permanentes das OSC’s (Organizações da
sociedade civil) cabo-verdianas, numa perspectiva de autopromoção e de reforço mútuo,
baseados numa percepção cada vez maior das ONG’s em contribuir para a construção
de um país mais justo e com menos pobreza (Guia das ONG’s de Cabo Verde, 2007).
Esta é a razão por que a Plataforma das ONG’s apostou, desde sempre, na criação de
condições que favoreçam o diálogo, a participação e o empoderamento das OSC’s, em
estrito respeito pelos seus ideais e princípios, o que passa, obrigatoriamente, pela sua
capacidade de organização e de ação (Guia das ONG’s de Cabo Verde, 2007).
Podem ser membros da Plataforma todas as ONG’s e associações legalmente
reconhecidas e que exercem regularmente as suas atividades em Cabo Verde.
Atualmente, a Plataforma conta com 205 membros, de entre ONG’s nacionais e
estrangeiras, associações de base comunitária, associações juvenis, associações
socioprofissionais, fundações, ligas, cooperativas e mutualidades, de entre eles a
ADECO.
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2.3. Gestão das ONG’s
As ONG’s são conhecidas, historicamente, pela trajetória de atuação em defesa da
democracia, dos direitos humanos, da cidadania, da assistência social e da participação
popular local, enfrentando situações próprias de cada região. No atual contexto social,
as ONG’s tornam-se visíveis por representarem uma forma de resposta ao crescimento
da pobreza, da violência, das doenças e da poluição ambiental, além de conflitos
religiosos, étnicos, sociais e políticos. VAKIL apud ROESCH (1997) refere-se aos tipos
de atividades desempenhadas pelas ONG’s, incluindo os seguintes:


Bem-estar - prover serviços a grupos específicos, baseados no modelo de
caridade, como a provisão de necessidades básicas para populações pobres, com
frequência em resposta a desastres naturais ou graves



Desenvolvimento – melhorar a capacidade de uma comunidade de prover suas
próprias necessidades básicas, desenvolvimento sustentado, construção de
capacidades.



Proteção, defesa, campanhas – influenciar políticas ou o processo decisório
relacionado a questões específicas, ou construir apoio social entre organizações
semelhantes, assim como da população mais ampla, em torno destas questões.



Educação para o desenvolvimento – baseada em países industrializados,
centram-se em educar os cidadãos desses países sobre questões importantes a
respeito do desenvolvimento como iniquidade global e dívida externa.



Ação em rede (networking) – canalizar informações e prover assistência
técnica ou de outros tipos a ONG’s de nível mais baixo ou a indivíduos. Operam
a nível nacional ou regional.



Pesquisa – desenvolver pesquisa participativa como um meio legítimo de
adquirir conhecimento para subsidiar intervenções sociais.

Cilécia Lima Zego

Página 8

UNIVERSIDADE DO MINDELO
Sapientia Ars Vivendi

13 ANOS EM PROL DA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

Segundo TENÓRIO (1997), as ONG’s, por terem desenvolvido um estilo próprio de
gestão, encontram dificuldades na execução das tarefas administrativas, ainda que
diferentes das enfrentadas pelas empresas tradicionais.

2.3.1. Da gestão original à gestão estratégica
Devido a necessidade das ONG’s acompanharem as transformações ocorridas dentro de
um contexto mundial, fez com que estas organizações revissem suas formas habituais de
administração. Grande parte das ONG’s nasceram de uma atitude crítica em relação ao
Estado e ao sector privado, portanto, certos valores culturais originais ou práticas a eles
associados vieram a constituir sua estrutura organizacional. Tais valores idealizam a
orientação da iniciativa individual em favor do bem público, onde, através da utilização
de fatores como altruísmo, sensibilidade, compaixão e solidariedade. Há um
compromisso em relação ao próximo, principalmente com as camadas sociais menos
favorecidas. Segundo Diniz e Mattos (2003) dentre os valores culturais encontrados na
história de atuação das ONG’s, destacam-se:


Orientações ideológicas: surgiram após a II Guerra Mundial com a cooperação
internacional, caracterizadas pelas concepções de Estado de Bem Estar Social.
Segundo THOMPSOM (1997) as ONG’s da América Latina abriram espaço
para a participação cidadã e defesa dos valores democráticos representando
mecanismos de resistência política aos governos militares.



Orientações religiosas: constituíram influências ligadas à Igreja onde, seus
ideais religiosos foram importantes para a formação dos valores institucionais da
ONG’s.



Ideias desenvolvimentistas: consistiam na crença da transformação social,
baseadas no modelo de desenvolvimento preconizado pela cooperação
internacional. A utilização do termo ONG para nomear agentes, parcialmente
destituídos de interesses econômicos e voltados à promoção de mudanças
socioeconômicas, impõe-se a partir de 1948, quando as Nações Unidas criaram o
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Sistema Internacional de Cooperação ao Desenvolvimento, dando destaque às
ações no Terceiro Mundo.


Voluntariado: caracteriza-se pela execução de programas, campanhas de
levantamento de fundos e desenvolvimento de tarefas administrativas,
consistindo na utilização de mão-de-obra não remunerada, onde pessoas se
engajavam espontaneamente com a causa defendida por identificação com as
ideias e valores em causa e por acreditarem numa transformação social.



Informalidade

da

ação:

caracterizavam-se

preferencialmente

como

movimentos sociais do que como organizações estruturadas, a organização dos
processos administrativos e o planeamento das atividades não eram prioritários,
deste modo, as ações eram desenvolvidas de maneira informal e improvisada.


Independência em relação ao estado e ao mercado: autonomia em relação à
imposição governamental e às empresas com fins lucrativos, onde novas
realidades surgem para suprir a carência do Estado em proporcionar à população
um mínimo de bem-estar social.



Igualdade e participação democrática na gestão dos processos: a
participação nos processos de tomada de decisões administrativas e
implementação de programas é igualitária entre os membros que compõem a
instituição, entre eles: doadores, sócios, militantes, funcionários, etc.



Caráter reivindicativo e denunciador: marcada pela postura denominada
crítica em relação às políticas públicas e à ação governamental. As ONG’s, com
as suas especializações temáticas, trabalhando diretamente com as populações a
produção e/ou o acesso a bens e serviços de habitação, de saúde, de educação, de
saneamento básico, de segurança etc., impulsionaram a construção de um perfil
político diferenciado do autoritarismo tradicional, frente à busca de soluções
para os problemas sociais.

Todos os pontos citados anteriormente constituem valores culturais adotados pelas
ONG’s dentro do seu contexto de gestão original, marcado pela lógica da solidariedade
comunitária. Entretanto, atualmente estes valores estão sendo substituídos pelo processo
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de gestão estratégica baseado na lógica de mercado, refletindo na estrutura
organizacional e em suas práticas administrativas, indicando, consequentemente, uma
tendência de reprodução das modernas práticas gerenciais, provenientes das empresas
lucrativas. Estes ajustes organizacionais devem-se às consideráveis mudanças e
transformações mundiais ocorridas nas últimas décadas nas esferas política, social,
econômica e cultural. A gestão das ONG’s passou a despertar interesse nos meios
acadêmicos nos últimos anos, devido ao crescimento e a diversificação do sector e as
mudanças organizacionais ocorridas nestas instituições. A expansão do sector deve-se,
por um lado, à descentralização na gestão de políticas pelo Estado. Por outro lado, a
redução de financiamentos de agências internacionais provocou a procura de meios que
possibilitassem a autossustentação destas instituições através de atividades comerciais
ou através de parcerias privadas (ROESCH, 2003). A ênfase no desempenho e no
resultado marca o contexto atual da administração das ONG’s, onde, não
necessariamente a observância da missão organizacional original é garantida. ―A
necessidade de serem rentáveis, produtivas e eficientes, a fim de competirem na
captação de recursos dos doadores privados e das administrações públicas, obriga as
organizações voluntárias a iniciar o caminho da profissionalização, assim como limitar a
participação nas decisões em favor de uma maior agilidade‖. FUNES RIVAS apud
DINIZ e MATTOS (1995).
A necessidade de uma estrutura profissionalizada substitui de forma crescente o
voluntariado. A procura por militantes engajados nas causas sociais cede lugar para a
preferência por profissionais com perfil em áreas mais específicas, onde se valoriza a
captação de recursos de acordo com uma bem elaborada estratégia profissional de
marketing e a participação nas ações pontuais dos projetos, especialmente em situações
de emergência social, que necessitam da mobilização de um grande efetivo humano.
Com uma intensidade cada vez maior, as ONG’s estão sujeitas às mesmas limitações
presentes em instituições burocráticas. Os fluxos decisórios encontram-se cada vez mais
hierarquizados e o nível de responsabilidade cada vez mais restrito à função exercida. A
apropriação das modernas práticas gerenciais próprias das empresas lucrativas e o uso
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intensivo de tecnologias de informação fragilizam os princípios de igualdade e
participação democrática nos processos de tomada de decisão das ONG’s.
Deste modo, torna-se imprescindível que as organizações mantenham-se informadas
acerca dos fatores ambientais externos através de um contínuo monitoramento de tais
fatores, de forma que aliada a uma constante avaliação interna lhes permitam formular e
implementar estratégias que possam garantir sua sobrevivência e competitividade. A
implementação de estratégias se refere ao conjunto de atividades e decisões que serão
necessárias para efetivar as estratégias formuladas, vinculando-se à missão empresarial
e aos objetivos estratégicos pretendidos (NAVAS E GUERRAS, 1988). Tais decisões
têm implicações sobre recursos e pessoas numa organização (MOREIRA E
FERNANDES, 2004). Uma estratégia bem formulada não é suficiente para garantir o
êxito de uma organização. É necessário também que esta seja seguida por uma boa
implementação, tendo em vista que ambas as etapas, formulação e implementação, são
intrinsecamente relacionadas e interdependentes.

2.4. Sistemas de Informação
À medida que aumentam a complexidade interna, os negócios e as atividades na
organização e no ambiente em que ela atua, o processo de tomada de decisão tende a
tornar-se também mais complexo, requerendo agilidade, dinamismo, utilidade e
precisão das ações e informações organizacionais (AMARAL, 2007).
As estruturas organizacionais e os respetivos níveis hierárquicos devem ser
participativos e dinâmicos no interior das organizações, eliminando as barreiras ou
divisões que separam a alta administração do corpo gestor e do corpo técnico. Esse
dinamismo implica prover o alinhamento, a coerência ou a sinergia das informações,
fazendo com que todos na organização sejam envolvidas e direcionados aos objectivos
organizacionais. Mesmo organizações que tenham seus processos ou serviços simples
devem ser dinâmicas porque o meio ambiente e o mercado que as cerca são dinâmicos.
Na prática organizacional, a divisão dos sistemas de informação em estratégicos,
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gerenciais ou táticos e operacionais, acontece com mais dinamismo de forma eclética, e
esta separação conceitual deixa de existir. O dinamismo da organização e dos sistemas
de informação possibilita que a organização aumente seus fatores de efetividade,
competitividade e inteligência.
Segundo Buckingham (Buckingham, et al. 1987, p.18) Sistema de Informação é um
sistema que reúne, guarda, processa e faculta informação relevante para a organização
(…), de modo que a informação é acessível e útil para aqueles que a querem utilizar,
incluindo gestores, funcionários, clientes, (…). Um Sistema de Informação é um
sistema de atividade humana (social) que pode envolver ou não a utilização de
computadores.
Ainda que conceptualmente seja aceitável a existência de SI sem a participação de
computadores, a observação da realidade permite concluir que são muito raras as
organizações que não integram computadores no seu SI (Bretschneider e Wittmer
1993). Aceitando a presença das TI como participantes nos SI, podem redefinir, com
perspectiva mais organizacional, segundo Alter (1996, p.7):
Sistema de Informação é uma combinação de procedimentos, informação, pessoas e TI,
organizadas para o alcance de objetivos de uma organização.
Concepções desta natureza, em que os SI são claramente um meio para a satisfação da
missão da organização e não uma finalidade em si, levantam a questão da definição da
missão do SI como um dos sistemas organizacionais. Ou seja, o SI, como qualquer
outro sistema da organização, deve ser gerido de acordo com a satisfação da missão da
organização e deve assumir como missão própria a melhoria do desempenho das
pessoas nos processos da organização, pela utilização da informação e das TI (McNurlin
e Sprague Jr. 1989).
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2.4.1. Sistemas de informação baseados na Tecnologia Web (SIW)
WWW (World Wide Web) e Tecnologia Web

A Web pode ser definida como o conjunto formado por todas as informações e serviços
(recursos computacionais) que podem ser recuperados ou utilizados através da
Tecnologia Web.
Enquanto a Tecnologia Web é o conjunto de padrões para comunicação, endereço e
apresentação de informações:


Padrão de endereço — todos os recursos da Web possuem um endereço
eletrônico único e podem ser localizados de qualquer lugar-ponto da Internet,
independentemente da plataforma computacional em que o recurso resida. Cada
endereço é chamado de Uniform Resourse Locator (URL).



Padrão de comunicação — a Tecnologia Web utiliza um protocolo de
comunicação que permite a solicitação e a obtenção de recursos da Web. Esse
protocolo, chamado Hypertext Transfer Protocol (HTTP), permite a busca de
recursos em diversos formatos e não somente de hipertexto como o nome
sugere.



Padrão de estruturação das informações — o padrão da Tecnologia Web para
apresentação das informações está baseado numa linguagem de marcação
chamada Hypertext Markup Language (HTML). Essa linguagem define os
elementos para a visualização de informações. Com a evolução da Tecnologia
Web foi criada uma metalinguagem chamada Extensible Markup Language
(XML), que permite definir de forma extensiva como uma informação pode ser
estruturada e trocada entre sistemas de informações, diretamente pela Internet.
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2.4.1.1. Aplicação da Tecnologia Web
Um campo crescente de pesquisa é o que procura adicionar características da
hipermédia1 aos sistemas de informação tradicionais. ―Os benefícios de adicionar
funcionalidade hipermédia às aplicações de sistemas de informação são que a
hipermédia proporciona acesso de navegação contextual para ver informação e que
representa conhecimento em uma forma relativamente próxima das estruturas cognitivas
organizacionais que as pessoas usam. Assim, a hipermédia apoia entendimento‖
(BIEBER et al., 1997, p.35). Esse campo tem sido impulsionado pela evolução da
Tecnologia Web, uma vez que ela pode ser considerada um sistema hipermédia
(ANDERSON, 1997, p.157; NÜRNBERG e ASHMAN, 1999; OSTERBYE e WIIL,
1996), sendo a World Wide Web ―o maior sistema distribuído de hipermédia em uso‖
(ANDERSON, 1997, p.157). Para aproveitar as facilidades de hipermédia, a Tecnologia
Web começou a ser utilizada como mecanismo para a divulgação de informações. A
figura a seguir ilustra o funcionamento da Tecnologia Web para acesso a um Web Site
tradicional, com documentos eletrônicos basicamente estáticos.

Fonte: Junior e Vidal, 2005
Figura 1 - Funcionamento da Tecnologia Web para Acesso à Site
Tradicional
1

Suporte de difusão de informação apresentada sob a forma de texto, gráficos, áudio ou vídeo num siste
ma de hipertexto.
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Ao longo do tempo, novos recursos foram acrescentados à Tecnologia Web. Eles
permitem que essa tecnologia seja utilizada como infraestrutura de acesso a sistemas de
informação.
Desta forma, os utilizadores interagem com os sistemas por meio dos próprios
navegadores Web, fornecendo informações aos servidores, os quais processam e geram
dinamicamente as respostas aos utilizadores. Assim, a troca de informações entre
utilizadores e Web é bidirecional, de forma similar ao que ocorre com os sistemas de
informação baseados nas tecnologias tradicionais.
A figura 2 ilustra o funcionamento da Tecnologia Web como plataforma para acesso a
sistemas de informação.

Fonte: Junior e Vidal, 2005
Figura 2 - Utilização da Tecnologia Web como Plataforma de Acesso a
Outros SI

Uma limitação para a utilização da Tecnologia Web, conforme mostrado, era o fato de
que ela fazia apenas a intermediação entre o navegador e o aplicativo mas, caso o
aplicativo precisasse se comunicar com outro sistema, deveria utilizar uma tecnologia
tradicional. Para eliminar essa restrição, novas extensões foram recentemente
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desenvolvidas e incorporadas à Tecnologia Web, permitindo que seja usada também
como infraestrutura de comunicação entre sistemas, como ilustra a figura 3.

Fonte: Junior e Vidal, 2005

Figura 3 - Tecnologia Web como Plataforma de Comunicação entre Sistemas

Os novos sistemas de informação podem trocar informações com quaisquer outros
sistemas disponíveis na Web, permitindo, por exemplo, que algumas funções ou
módulos de um sistema sejam desenvolvidas e processadas em uma organização e
outras sejam desenvolvidas e processadas em outras organizações. Em outras palavras, a
Tecnologia Web passa a ser a infraestrutura de comunicação tanto entre pessoas e
sistemas quanto também entre os próprios sistemas. Isso elimina diversas barreiras até
então existentes para a interligação direta entre sistemas de informação e também entre
organizações.
Para Press (1999, p.13), ―se considerarmos os sistemas de processamento em lote, os
sistemas de compartilhamento de tempo e as aplicações cliente-servidor como as três
primeiras gerações de processamento de dados empresariais, a quarta geração é a dos
Sistemas de Informação baseados na Web‖, os quais são caracterizados pela
universalização do acesso às redes de computadores e pela utilização de sistemas de
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padrões abertos para a comunicação. Várias denominações têm sido dadas a tais
sistemas, como: Web Sites, Web-Based Information Systems (WBIS), Web Information
Systems (WIS), Sistemas Web, Aplicações Web e Sistemas de Informação Web.
Os SIW apresentam diferenças com relação aos sistemas tradicionais. Uma delas diz
respeito ao modo de acesso à informação, que é feito através da navegação,
característica intrínseca da hipermédia. Ou seja, independentemente de como um
utilizador chegou a uma página, ―ele normalmente tem a opção de acesso às páginas
ligadas à página atual; selecionando uma ligação específica, ele fará com que a página
apontada pela ligação seja exibida; esse processo pode ser repetido indefinidamente‖
(SCHWABE, ROSSI e GARRIDO, 1998, p.3).
Outra diferença com relação aos sistemas convencionais é que, enquanto esses
apresentam restrições quanto ao local de acesso, os SIW utilizam o conceito de acesso
universal. ―Acesso universal significa que se põe algo na Web e pode acede-lo de
qualquer lugar; não importa qual sistema de computador se esteja utilizando, ele é
independente de onde se está, que plataforma está rodando, ou qual sistema operacional
se usa (...)‖ (BERNERS-LEE, 1996). Também existem algumas diferenças entre os
sistemas de informação baseados na Tecnologia Web e os Web Sites tradicionais.
Enquanto os últimos permitem apenas que os utilizadores possam recuperar
informações, os SIW são projetados para que também seja possível alterá-las, ou seja,
neles

os

utilizadores

podem

processar

dados

de

negócio

interactivamente

(TAKAHASHI, 1998, p.103).
Além disso, os Web Sites convencionais são projetados para utilizadores anônimos,
oferecendo normalmente apenas uma visão para todos (TAKAHASHI, 1998, p.103).
Em contraste, os SIW procuram atender uma comunidade identificada de utilizadores,
os quais têm tarefas e requisitos específicos e, frequentemente, precisam de visões
específicas para atingir suas tarefas. Os SIW apoiam o trabalho e, geralmente, são
altamente integrados com outros sistemas não-Web, como bases de dados e sistemas de
processamento de transações (ISAKOWITZ, STOHR e BALASUBRAMANIAN, 1995,
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p.79). Finalmente, a estrutura de navegação de um Web Site tradicional é projetada
principalmente para facilitar a procura e o entendimento de informações, enquanto a
estrutura de navegação dos SIW é ―projetada para apoiar fluxo de trabalho específico‖
(TAKAHASHI, 1998, p.103).

2.4.1.2. Características de Sistemas de Informação baseado na WEB
Algumas características de Sistemas de Informação Web segundo PRESSMAN, 2011:


Uso intensivo de redes: Um SIW reside numa rede e deve atender as
necessidades de uma comunidade diversificada de clientes. A rede possibilita
acesso e comunicação mundiais (isto é, a internet) ou acesso e comunicação
mais limitados (por exemplo uma intranet corporativa).



Simultaneidade: um grande número de utilizadores pode aceder um SIW ao
mesmo tempo. Em muitos casos, os padrões de utilização entre os utilizadores
finais variam amplamente.



Carga não previsível: o número de utilizadores de um SIW pode variar, em
ordem de grandeza, de um dia para outro. Uma centena de utilizadores pode
conectar-se na segunda-feira e 10.000 na quinta.



Desempenho: se um utilizador tiver de esperar muito (para acesso,
processamento no servidor, formatação e exibição no cliente), talvez ele procure
outra opção.



Disponibilidade: embora a expectativa de 100% de disponibilidade não seja
razoável, utilizadores de SIW populares normalmente exigem acesso 24 horas
por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Utilizadores na Austrália ou Asia
podem requerer acesso quando aplicações de software domésticas tradicionais
na América do Norte estejam off-line para manutenção.



Orientadas a dados: a função principal de muitas aplicações Web é usar
hipermédias para apresentar texto, gráficos, áudio e vídeo para o utilizador final.
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Além disso, as aplicações Web são comummente utilizadas para aceder
informações em bases de dados.


Sensibilidade no conteúdo: a qualidade e a natureza estética do conteúdo são
fatores importantes que determinam a qualidade de uma aplicação Web.



Evolução continua: diferentemente de softwares de aplicação convencionais
que evoluem ao longo de uma série de versões planeadas e cronologicamente
espaçadas, as aplicações Web evoluem continuamente. Não é incomum algumas
delas (especificamente seu conteúdo) serem atualizadas segundo uma escala
minuto a minuto ou seu conteúdo ser computado independentemente para cada
solicitação.



Imediatismo: embora imediatismo – a imperativa necessidade de colocar
rapidamente um software no mercado – seja uma característica de diversos
campos de aplicação, as aplicações Web normalmente apresentam um tempo de
colocação no mercado que pode consistir em poucos dias ou semanas.



Segurança: pelo fato de estarem disponíveis via acesso à Internet, torna-se
difícil, senão impossível, limitar o número de utilizadores finais que podem
aceder às aplicações Web. A fim de proteger conteúdos sensíveis e oferecer
modos seguros de transmissão de dados, fortes medidas de segurança devem ser
implementadas ao longo da infraestrutura que suporta uma aplicação Web e
dentro da própria aplicação.



Estética: parte inegável do apelo de uma aplicação Web consiste na sua
aparência e na impressão que desperta. Quando uma aplicação for desenvolvida
para um mercado ou para vender produtos ou ideias, a estética pode ser tão
importante para o sucesso quanto o projeto técnico.
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2.5. Engenharia de Software
Engenharia de Software poderia ser resumida à utilização de princípios de engenharia
para o desenvolvimento de software, ou seja, levantar os requisitos associados, construir
modelos para representar a solução a ser desenvolvida, implementar as diversas
unidades que irão compor o produto, verificando se tais unidades atendem aos requisitos
identificados, realizar a integração entre as unidades, também verificando seu
funcionamento, até que tenhamos o produto por completo, que deve passar por uma
série de verificações (teste funcionais, desempenho, usabilidade, etc.) para que
possamos concluir o desenvolvimento. Em resumo e utilizando termos mais formais,
pode-se dizer que a Engenharia de Software é a aplicação de uma abordagem
sistemática, disciplinada e quantificável para o desenvolvimento de software.
Segundo Barry Boehm (1976), a engenharia de software pode ser definida como a
aplicação prática do conhecimento científico para o projeto e a construção de programas
computacionais e a documentação necessária à sua operação e manutenção.
Desde que as primeiras iniciativas formam tomadas na direção de melhorar a qualidade
do produto de software, vários métodos tem sido propostos para a melhoria no processo
de sua construção. Essas propostas evoluem, em geral, de acordo com o avanço da
tecnologia. A maioria deles contempla principalmente as fases de análise e projeto de
sistemas de software. A primeira iniciativa é a Analise e Projeto Estruturados (AE/AP)
(DeMarco, 1979), seguidos pela Engenharia da Informação (EI) (Chen, 1976, e Martin,
1990), que contempla sistemas voltados para a informação (tecnologia de base de
dados). A maioria dos sistemas de software que tem o seu desenvolvimento iniciado
atualmente (não são sistemas legados) utiliza Analise e Projeto Orientados a Objetos
(AO/PO) (Rumbaugh, 1991). Novas abordagens têm sido anunciadas, tal como o
desenvolvimento de sistemas baseado em aspetos (Kiezales e tal., 2001), o que pode
indicar ser adequado absorver os conceitos ligados ao desenvolvimento de sistemas,
utilizando os métodos de desenvolvimento apenas como ferramentas para alcançar a

Cilécia Lima Zego

Página 21

UNIVERSIDADE DO MINDELO
Sapientia Ars Vivendi

13 ANOS EM PROL DA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

qualidade esperada para o produto através da viabilidade do processo de
desenvolvimento.

2.6. Análise e Projeto Estruturados
Os métodos de Analise e Projeto Estruturados de Sistemas – AE/PE (Structured
Analysis and Structured Design – AS/SD) tornaram-se conhecidos no começo dos anos
70. Eles pretendiam ser um passo em direção à mudança da maneira até então
empregada na construção de software.
Os métodos estruturados evoluíram da programação estruturada, passando para o
projeto estruturado e voltando finalmente sua atenção para a análise estruturada, devido
a problemas encontrados na fase de projeto provenientes da má definição de requisitos
do sistema.
Os métodos estruturados têm por objectivo principal identificar os componentes
funcionais de um sistema e ainda são amplamente utilizados (Sommerville, 2001).
O ciclo de desenvolvimento é separado em uma sequência de passos em que são
aplicados métodos de padronização, revisão e documentação, fornecendo ordem e
visibilidade aos processos de projeto e programação.
Os princípios seguidos pelos métodos estruturados (técnicas estruturadas) devem ser
utilizados de acordo com os princípios de engenharia de software, tais como:


Abstração – é uma simplificação dos fatos do mundo real que permite a
visualização do problema em níveis (ou camadas). O nível mais alto mostra a
visão mais simples e abstrata, enquanto o nível mais inferior mostra detalhes da
realidade;



Formalidade – permite controlo do projeto e da qualidade do software a partir
da utilização de notações precisas. No caso de AE/PE, são utilizadas notações
semiformais;
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Decomposição – permite que se divida o problema em partes menores, de forma
que cada parte seja suficientemente pequena, verificável e possa ser trabalhada
individualmente. Além disso, deve ser possível representar os relacionamentos
entre as partes. A organização das partes em diferentes níveis de detalhes. Tanto
a decomposição do problema como a relação dos seus componentes são a base
de muitas técnicas estruturadas, entre elas a top-down e a bottom-up.

As metodologias estruturadas combinam as ferramentas de análise e projetos
estruturados de forma a disponibilizar aos desenvolvedores uma ―receita‖ para conduzir
o desenvolvimento de um sistema.

2.6.1. Ferramentas para a análise de sistemas
Para modelar sistemas de software, o desenvolvedor de software necessita de
ferramentas que focalizem características importantes do sistema, deixando para
segundo plano aquelas menos importantes naquela etapa de desenvolvimento. Além
disso, as ferramentas devem tornar visível o impacto das modificações e as correções
nos requisitos do utilizador, permitindo, portanto, que as alterações sejam realizadas
com baixo custo e mínimo risco. Outra característica que uma ferramenta deve possuir é
permitir que, através dos modelos que ela produz, se tenha um correto conhecimento do
ambiente do utilizador e se possam criar documentos que possibilitem a construção do
sistema baseado no modelo que essas ferramentas representam.

2.6.1.1. Diagrama de Fluxo de Dados
O modelo funcional representa o processamento dos dados de um sistema e deve
retratar as informações obtidas durante o processo de extração dos requisitos. Exemplos
de informações retratadas são, entre outras:


As funções que o sistema deve ter e as interações entre as funções;
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As transformações que o sistema deve executar e a correspondência entre as
entradas e as saídas;



O tipo de serviço oferecido pelo sistema e as fontes de informação;



O destino dos resultados produzidos pelo sistema.

2.6.1.2. Dicionário de dados
O Dicionário de dados (DD) é de fundamental importância na modelagem dos
requisitos do utilizador. Ele fornece uma listagem organizada com definições precisas e
rigorosas (quase formais) de todos os elementos de dados pertinentes ao sistema. Assim,
devem ser definidos no DD todos os fluxos de dados e componentes de depósito de
dados. Além da descrição dos dados do sistema, o dicionário, em geral, inclui a
descrição das entidades externas e dos processos no Diagrama de Fluxo de Dados. A
descrição do procedimento (política) de processo é importante para descrever o
comportamento dos processos. A descrição dos processos primitivos no DD é
particularmente importante, visto que para esses processos não são desenhados DFD’s
de nível mais detalhado.

2.6.1.3. Diagrama Entidade-Relacionamento
O modelo de dados descreve aspetos relativos aos dados relevantes aos sistemas de
software, tais como as entidades de dados (ou objetos) a serem mantidos pelo sistema; a
composição de cada entidade; os atributos de cada entidade; e o relacionamento entre
entidades. Um dos modelos mais utilizados para representar os dados é o Modelo
Entidade-Relacionamento (MER), que tem sido estudado e aprimorado por vários
autores, entre eles se pode citar Chen (1976). Esse modelo possui três elementos
básicos: entidades, atributos e relacionamentos e utiliza um Diagrama EntidadeRelacionamento (DER), que é uma notação gráfica simples, de forma a facilitar a
compreensão do modelo. No contexto da análise estruturada, esse modelo focaliza os
dados mantidos pelo sistema, ou seja, representa as informações contidas nos depósitos
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de dados do Diagrama de Fluxo de Dados.

2.6.2. Ferramentas para o projeto de sistemas
2.6.2.1. Diagrama de Estrutura de Software
A especificação da estrutura de software representa um projeto de alto nível do sistema.
São definidos os subsistemas, seus módulos, suas inter-relações, além das
representações de dados mais importantes. O Diagrama de Estrutura de Software (DES)
ilustra a organização da segmentação de um sistema em módulos representando sua
hierarquia, organização e comunicação.

2.6.2.2. Especificação de módulos por pseudo-código
É uma maneira muito mais detalhada de descrever os procedimentos de um módulo. O
pseudo-código permite especificar ―como‖ fazer. É uma linguagem informal similar ao
português estruturado com a diferença de não ser uma ferramenta destinada ao
utilizador ou analista, mas ao projetista ou ao programador. Uma vez que o pseudocódigo está mais próximo da linguagem de programação, a fase de codificação fica
simplificada.
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2.7. Ferramentas Utilizadas
2.7.1. CodeIgniter
Codeigniter, segundo o seu Site, é um conjunto de ferramentas de desenvolvimento
(Framewok), para construir Sites usando PHP. Seu objetivo é permitir desenvolver
projetos mais rápido do que se poderia se estivesse escrevendo código a partir do zero,
fornecendo um conjunto de bibliotecas para as tarefas mais comuns, bem como uma
interface simples e estrutura lógica para aceder a essas bibliotecas.
Codeigniter permite que se mantenha o foco no projeto minimizando a quantidade de
código necessário para uma determinada tarefa. Permite o desenvolvimento de Web
Sites, softwares e aplicações em PHP de forma ágil e relativamente descomplicada. As
bases do Codeigniter são:


Instanciamento dinâmico – os componentes são carregados e rotinas
executadas somente quando preciso, ao invés de globalmente;



Junção

de

componentes

-

Os

componentes

do

framework

são

intercomunicativos, proporcionando alto índice de reutilização e flexibilidade
dos sistemas baseados/derivados;


Singularidade dos componentes - cada classe e respectivas funções é
autônoma, o que permite elevar o grau de utilidade e o sistema, como um todo,
ter mais performance;



Utiliza o padrão MVC - é baseado em Modelos, Visualização e Controladores;



Classes, bibliotecas e ―helpers‖ nativos para diversas funcionalidades - tem
seus próprios recursos nativos, utilizados através de suas bibliotecas, helpers e
classes que já constam no framework por defeito:



Calendários - Fácil feitura de calendários, inclusive com criação de modelos de
formatação e exibição.



Base de dados - De maneira simples e rápida é possível: carregar bases de
dados, executar consultas, manipular resultados de consultas, realizar transações,
de entre outros.
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E-mails - Enviar e-mails em protocolos diferentes (Mail, Sendmail e SMTP),
envio de cópias e cópias ocultas, email em texto puro ou HTML, enviar email
com anexos, ferramenta própria para depurar, dentre outros.



Criptografia - Funções gerais de criptografia, através do uso de chaves.



Formulários - Criação de tags de formulário, tratamento de campos e
informações, envio de arquivos, etc.



Manipulação de imagens - Redimensionar, criar miniaturas, rodar, cortar e
inserir marca d’água.



FTP - Funções gerais de FTP (File Transfer Protocol), como mover, renomear,
apagar; e ainda uma função especial de espelhagem (―mirroring‖), que permite
criação dinâmica de diretórios no servidor a partir de arquivos na máquina local.



Compactação de arquivos - Manipulação, criação, controle e edição de
arquivos compactados, sendo possível criar arquivos diretamente no servidor,
acrescentar ficheiros diretamente e fazer carregamento dos mesmos.



Controle de cookies e sessões PHP - Manipulação e controle geral de cookies e
sessões PHP, com todas as suas funções, capacidades e potencialidades
existentes.

2.7.1.1. Padrão MVC
O MVC pode ser entendido como uma divisão de tarefas em um aplicativo. Cada um
dos 3 – Modelo, Visão e Controlador – tem sua função bem definida.
Com o desenvolvimento e evolução dos programas e, consequentemente, da forma de se
fazer os programas, novas abordagens tiveram que ser pensadas para facilitar a
programação e garantir que os programas, depois de prontos, fossem mais facilmente
manuteníveis. A partir disso surgiu o conceito de dividir tarefas, de garantir com que
cada ―camada‖ da aplicação tenha seu próprio escopo e definição e que a comunicação
entre todas elas se dê de maneira eficiente e controlada.
Uma analogia interessante é envolvendo o HTML e o advento do CSS. ―Antigamente‖,
a parte ―estética‖ dos Sites era controlada diretamente via tags HTML; se se quisesse
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um título na cor vermelho, colocava-se a tag para cores em vermelho; se se quisesse a
fonte de tamanho ―x‖, colocava-se a tag para o texto ficar deste tamanho; e assim por
diante. O problema era quando havia um Site com 20 páginas ou mais e era preciso
alterar o tamanho e a cor de todos os títulos.
Pensando nisso, Hakon Wium Lie2 teve a brilhante ideia de criar as folhas de estilo em
cascata, tão conhecidas hoje em dia como ―CSS‖. Com CSS, a ―aparência‖ do Site,
apesar de ser intrinsecamente relacionada com seu conteúdo, pode (e deve) ser
controlada de forma independente, em arquivos separados, de forma a garantir a
manutenção de um sem intervir no campo de atuação do outro, o Model (―Modelo‖), o
View (―Visualização‖) e o Controller (―Controle‖).


Model (Modelo) - Tem a ver com estruturas de dados. Num programa baseado
em MVC, é o Modelo que tem o contato com as informações armazenadas e que
são mostradas, estejam elas na base de dados, arquivo XML, ou onde quer que
estejam. É no Modelo e somente no Modelo que as operações de CRUD (Create
– Read – Update - Delete) devem acontecer.



View (Visão) - É a apresentação, é o que aparece, é o que é visualizado por
quem usa o sistema. É na visão que as informações, sejam elas quais forem e de
qual lugar tenha vindo, serão exibidas acompanhadas de uma boa apresentação,
uma boa estrutura organizacional, um ambiente agradável para quem está vendo,
e muitos outros.



Controller (Controlador) - Como sugere o nome, é responsável por controlar
todo o fluxo do programa. É o ―cérebro‖ e o ―coração‖ do aplicativo; é no
Controlador que se decide ―se‖, ―o que‖, ―quando‖, ―onde‖ e tudo o mais que
faz com que a lógica funcione. Desde o que deve ser consultado no banco de
dados à tela que vai ser exibida para quem usa o programa/sistema. É no
Controlador que tudo isso deve ser definido.

2

Fonte: http://codeigniterbrasil.com/passos-iniciais/mvc-model-view-controller/
[15/04/2016]
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Fonte:

http://codeigniterbrasil.com/passos-iniciais/mvc-model-view-controller/

[consultado

15/05/2016]
Figura 4 - Padrão MVC (Model - View - Controller)

2.7.2. Bootstrap
O Bootstrap é um framework de Frontend para Web, e Mobile, que agiliza o
desenvolvimento de Sites e aplicações Web.
Ele foi criado na sede do Twitter em 2010 por Mark Otto e Jacob Thornton.
Inicialmente era apenas uma ferramenta interna do pessoal do Twitter, e era chamado
de Twitter Blueprint, antes de ser publicado como código aberto.
No Bootstrap pode-se utilizar vários códigos HTML e CSS padronizados, que definem
a tipografia, os formulários, botões, tabelas, layouts, navegação, elementos de interface
de utilizador etc.
Caraterísticas


Possui uma interface amigável e moderna;



Atualmente possui uma grande diversidade de temas;
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Grande quantidade de plugins3 adaptados ou desenvolvidos para o framework;



Integração com qualquer linguagem de programação;



Sistema responsivo;



Guia de aplicação;

2.7.3. WampServer 2.5
WampServer é um software publicado sob a GNU - General Public License

-

desenvolvido pela PHP Team. Permite instalar e configurar de uma vez só o servidor
Apache, a base de dados MySQL e o módulo de programação em PHP versão 5.
WAMP é um acrônimo para descrever um sistema em infraestrutura de internet que usa
as seguintes ferramentas:


Windows, sendo o sistema operacional no qual será instalado;



Apache, como um Servidor Web;



MySql, sistema gerenciador de banco de dados;



PHP, como a linguagem de programação dinâmica.

2.7.3.1. Apache 2.4.9
Criado em 1995 por Rob McCool, o servidor Apache ou Servidor HTTP Apache é um
servidor Web livre. Assim como qualquer servidor do tipo, o Apache é responsável por
disponibilizar páginas e todos os recursos que podem ser acedidos pelo internauta.
Envio de mensagens, compras online e diversas outras funções podem ser executadas
graças a servidores como o Apache. O que vale destacar no Apache é que, apesar de
tudo, ele é distribuído sob a licença GNU, ou seja, é gratuito e pode ser estudado e
modificado através de seu código fonte por qualquer pessoa. A Apache Software
Foundation é a responsável pelo projeto, além de desenvolver e trabalhar com outras

3

é um programa usado para adicionar funções a outros programas maiores, provendo alguma
funcionalidade especial ou muito específica.
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tecnologias de transmissão via Web, processamento de dados e execução de aplicativos
distribuídos.

2.7.3.2. MySql 5.6.17
O MySQL é um sistema de gerenciamento de base de dados (SGBD), que utiliza a
linguagem SQL (Linguagem de Consulta Estruturada, do inglês Structured Query
Language) como interface.
O MySQL foi criado na Suécia por dois suecos e um finlandês: David Axmark, Allan
Larsson e Michael "Monty" Widenius, que têm trabalhado juntos desde a década de
1980. Hoje seu desenvolvimento e manutenção empregam aproximadamente 400
profissionais no mundo inteiro, e mais de mil contribuem testando o software,
integrando-o a outros produtos, e escrevendo a respeito dele.
O sucesso do MySQL deve-se em grande medida à fácil integração com o PHP
incluído, quase que obrigatoriamente, nos pacotes de hospedagem de Sites da Internet
oferecidos atualmente.

2.7.3.3. PHP 5.5.12
O PHP (um acrônimo recursivo para PHP: Hyper text Preprocessor) é uma linguagem
de script de código aberto e de uso geral, muito utilizada, e especialmente adequada
para o desenvolvimento Web e que pode ser embutida dentro do HTML.
Em vez de muitos comandos para mostrar HTML, as páginas PHP contém HTML em
código mesclado que faz "alguma coisa". O código PHP é delimitado pelas instruções
de processamento (tags) de início e fim <?php e ?> que permitem que se pule para
dentro e para fora do "modo PHP".
O código é executado no servidor, gerando o HTML que é então enviado para o
navegador. O navegador recebe os resultados da execução desse script, mas não sabe
qual era o código fonte.
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2.7.4. HTML 5
HTML é uma abreviação de Hyper Text Markup Language - Linguagem de Marcação
de Hyper texto. O HTML é uma linguagem para publicação de conteúdo (texto,
imagem, vídeo, áudio e etc) na Web.

Um dos principais objetivos do HTML5 é facilitar a manipulação do elemento
possibilitando o desenvolvedor a modificar as características dos objetos de forma não
intrusiva e de maneira que seja transparente para o utilizador final.
Ao contrário das versões anteriores, o HTML5 fornece ferramentas para a CSS e o
Javascript fazerem seu trabalho da melhor maneira possível. O HTML5 permite por
meio de suas APIs (Interface de Programação de Aplicações ou Interface de
Programação de Aplicação) a manipulação das características destes elementos, de
forma que o Web Site ou a aplicação continue leve e funcional.
O HTML5 também cria novas instruções de processamento (tags) e modifica a função
de outras. As versões antigas do HTML não continham um padrão universal para a
criação de seções comuns e específicas como rodapé, cabeçalho, barra lateral, menus e
etc.

2.7.5. CSS 3
O CSS formata a informação entregue pelo HTML. Essa informação pode ser qualquer
coisa: imagem, texto, vídeo, áudio ou qualquer outro elemento criado. CSS formata a
informação. Essa formatação na maioria das vezes é visual, mas não necessariamente.
Com o CSS pode-se formatar algumas características básicas: cores, background,
características de font, margins, paddings, posição e controla de uma forma muito
artesanal e simples a estrutura do Site com a propriedade float.
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CAPÍTULO III
3. Caraterização da ADECO
A ADECO – Associação para Defesa do Consumidor é uma associação particular (ou
seja, não governamental) de intervenção cívica e de solidariedade social na defesa dos
consumidores, que promove a cidadania, o desenvolvimento sustentado e a preservação
do ambiente. É uma instituição sem fins lucrativos, não prossegue fins políticos ou
religiosos e é de interesse genérico (isto é, cobre todas as áreas de consumo ).
É uma associação de intervenção cívica e de solidariedade social na defesa dos
legítimos interesses de todos os consumidores e dos seus associados em particular.
Promove a cidadania ativa, o desenvolvimento sustentado e a preservação do ambiente.
É uma associação de interesse genérico, isto é, cobre todas as áreas ou sectores de
consumo.

3.1. Missão
A ADECO tem como missão a defesa dos direitos e dos legítimos interesses dos
consumidores, em geral e dos seus associados, em particular, dando especial atenção às
camadas mais desfavorecidas.

Constituição
A ADECO foi constituída em 1998 como associação regional, com sede em São
Vicente e foi reconhecida como pessoa jurídica pelo Ministério da Justiça por despacho
de 31 de Março de 1999, publicado no Boletim Oficial de República de Cabo Verde nº
12, I série, de 19 de Abril de 1999.
Em Dezembro de 2004, foi transformada em uma associação de âmbito nacional.
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No ano de 2007 passou a ser uma associação de âmbito internacional, ao se tornar sócia
da International Consumers. E no ano de 2014 a ADECO apoiou a criação da
Organização Internacional de Associações de Consumidores de Língua Portuguesa –
CONSUMARE, fazendo inclusive parte da sua direção.

Sede

A ADECO tem a sua sede no Mindelo, ilha de São Vicente, Cabo Verde e delegações
na ilha de Santo Antão nas cidades do Porto Novo, de Ribeira Grande e das Pombas, na
ilha de Santiago na cidade da Praia e na ilha do Sal na Vila dos Espargos.

3.2. Objecto
A ADECO tem por objecto a defesa dos direitos e legítimos interesses dos
consumidores em geral e dos consumidores seus associados, em particular das camadas
mais desfavorecidas, bem como a proteção do ambiente, integradas no plano mais
amplo do exercício da cidadania, devendo para o efeito desenvolver todas as atividades
adequadas à realização dos fins preconizados.

Sócios

A ADECO tem, neste momento, mais de mil e quinhentos sócios (1503). Os sócios
residem nas diversas ilhas do país e na diáspora, estando maior parte em São Vicente.
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Realizações
Para a realização dos seus fins a ADECO propõe:


Fomentar o agrupamento dos consumidores;



Promover a realização de análises comparativas da qualidade dos produtos e
serviços;



Compilar elementos e elaborar estudos sobre a evolução dos preços e dos
consumos;



Criar serviços de consulta e de apoio jurídico;



Divulgar os resultados dos estudos e análises bem como todas as informações
susceptíveis de desenvolver a capacidade de análise crítica dos consumidores;



Promover reuniões para debate de problemas;



Apoiar ou comparticipar em ações úteis a melhoria das condições de vida da
população, incluindo a defesa do meio ambiente;



Colaborar em geral com entidades nacionais ou estrangeiras que prossigam fins
análogos ou que, pela sua natureza, possam apoiar as ações desenvolvidas pela
associação.

3.3. Direitos dos Sócios


Ter acesso privilegiado a documentação e as publicações editadas pela
associação;



Utilizar os serviços de consulta, apoio e documentação disponibilizados pela
associação;



Participar nas reuniões da Assembleia Geral;



Apreciar e votar o relatório e as contas;



Eleger e ser eleito para os órgãos da associação



Fixar a quota a pagar pelos associados;



Pronunciar sobre qualquer assunto que lhe seja proposto nos termos estatutários;



Proceder a demissão de associados,



Dissolver a associação.



Requerer a convocação da Assembleia Geral

Cilécia Lima Zego

Página 35

UNIVERSIDADE DO MINDELO
Sapientia Ars Vivendi

13 ANOS EM PROL DA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO



Examinar os livros, relatórios, contas, etc.

3.4. Deveres dos Sócios


Pagar uma quota, se for sócio ordinário (no mínimo cem escudos 100$00/ mês);



Comparecer ou fazer-se representar nas reuniões da Assembleia Geral.



Observar as disposições estatutárias e regulamentos e as deliberações dos corpos
gerentes;



Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência os cargos para que forem eleitos
ou nomeados



Contribuir com sua ação para prossecução dos objectivos da associação;

3.5. Potenciais Áreas de Intervenção da ADECO
A ADECO luta pela cidadania e o desenvolvimento solidário em Cabo Verde e contra:


Custos exorbitantes

Custos exorbitantes ou rácio custo/qualidade abusivo (Telefone, Internet, Banca,
Energia, Água, Juros, Transporte e outras taxas).


Serviços de qualidade não satisfatória

Administração Pública, justiça, segurança pública, saúde, seguros, INPS, televisão
educação (Formação Profissional e Ensino).


Má prática comercial

Produtos alimentares e outros adulterados ou falsificados, mercadorias fora do prazo de
validade, publicidade enganosa, contratos leoninos em particular em relação aos
sectores monopolizados.
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CAPÍTULO IV
4. Análise Estruturada do Sistema
4.1. Levantamento dos requisitos
O primeiro passo, quando se pretende desenvolver um sistema, é o levantamento dos
requisitos. Isto pode ser feito em três fases: plano de levantamento de requisitos,
descrição sucinta do sistema e dos objectivos e restrições do projeto (CHIOSSI e
MORAES, 2006).
O plano de levantamento de requisitos consiste no modo a ser utilizado para obter as
informações sobre o projeto, ou seja, como as informações mais específicas sobre o
problema a ser solucionado serão obtidas. É muito relevante que se possa interagir com
pessoas que estejam ligadas de alguma forma ao sistema para obter informações que
poderão contribuir significativamente para o detalhar das necessidades dos utilizadores
em potencial.
No caso deste projeto, elaborou-se um questionário que foi aplicado ao pessoal da
ADECO de forma presencial. Com base nas respostas do questionário fez-se a descrição
sucinta do sistema.
Quando os objetivos e restrições do projeto são abordados, descreve-se mais
detalhadamente o que o sistema deve fazer e indica-se restrições (funcionais ou não)
que devem ser consideradas no projeto.
Na tabela abaixo são apresentadas as questões.
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Questões sobre A ADECO
A ADECO já possui algum software de Gestão? Se sim, qual?
Quantos funcionários existem e quais os respectivos cargos?
Quais as principais atividades?
Têm um Site?
Questões sobre o Sistema de gestão de sócios
Quem pode ser sócio da ADECO?
O que é preciso para se ser sócio da ADECO?
De que modo o sócio faz o registo?
Quais os dados relevantes do sócio?
Questões sobre o pagamento de quotas
Qual o valor da quota?
Como e onde é feito o pagamento?
Se o sócio não pagar ou atrasar o pagamento, qual é o procedimento?
Quais os dados relevantes do pagamento?
Questões sobre as reclamações
Quem pode fazer reclamações?
Como são tratadas as reclamações?
Questões sobre denúncias
Como são tratadas as denuncias?
Tabela 1 - Questionário aplicado à ADECO
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4.2. Redefinição do problema
Com base nas respostas obtidas, pode-se reescrever o problema segundo os funcionários
da ADECO. Deseja-se desenvolver uma aplicação que automatize o processo da gestão
dos sócios.

Qualquer pessoa pode ser sócio da ADECO mediante o pagamento de uma mensalidade
mínima de 100$00 e o preenchimento de uma ficha com informações como, nome
completo, local de trabalho, telefone do trabalho, endereço postal, local de residência,
porta, telefone fixo, telemóvel, email e a data de inscrição.
O pagamento da quota pode ser mensal ou anual e é emitido imediatamente o respetivo
recibo. As opções de pagamento da quota são por transferência bancária, depósito nos
bancos, cheque a favor da ADECO, pessoalmente ou através da cobrança efetuada por
um funcionário da ADECO.
Os sócios podem fazer pagamentos extras através de donativos ou atividades pontuais.
Só os sócios podem fazer reclamações através do preenchimento de uma ficha que será
enviada à entidade ou empresa que o sócio reclama, juntamente com uma carta da
ADECO. A entidade ou empresa deverá apresentar uma resposta num prazo de 15 dias
que será comunicada ao sócio.
Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia que será encaminhada a entidade competente.

Cilécia Lima Zego

Página 39

UNIVERSIDADE DO MINDELO
Sapientia Ars Vivendi

13 ANOS EM PROL DA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

4.3. Separação da redefinição por grupos de requisitos
4.3.1. Requisitos funcionais

1) Manter o registo dos sócios e suas respectivas fichas:


Preenchimento de formulário que será realizado por um funcionário;



Atualização de dados dos sócios;



Eliminação de sócio a pedido deste;



Eliminação de sócio após 6 meses sem pagamento de quota;



Listar informação completa de cada sócio;

2) Tratar os pagamentos efectuados


Registo do pagamento de quotas efetuado através de depósito bancário,
numerário, cheque ou transferência bancária;



Registo dos pagamentos extras através de donativos ou atividades
pontuais;



Verificar a situação de cada sócio relativamente a pagamentos em atraso
e respectivo valor da divida;



O comprovativo do pagamento pode ser impresso ou enviado por email;

3) Tratar as reclamações efectuadas


Registar as reclamações de cada sócio;



Envio da reclamação, juntamente com carta da ADECO à entidade ou
empresa;

4) Emitir Relatórios


Relatório de todos os sócios até a data atual;



Relatório dos pagamentos em atraso e respectivo valor em divida;



Relatório com listagem dos sócios que fizeram reclamação, quando e
contra qual empresa;
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5) Controlar as senhas e o acesso


Controlar o acesso de utilizadores ao sistema através do sistema de login;



Deve ser possível ao administrador consultar o log do sistema, caso
algum evento anormal aconteça.

4.3.2. Requisitos não funcionais
1) O Sistema deverá ser desenvolvido na Linguagem de programação PHP;
2) Será necessário criar um ambiente computacional que utilize a tecnologia Web.
Esse ambiente deverá ser composto de um sistema operacional escolhido pela
Associação, o servidor Web será o Apache, a base de dados criada em MySql
que é robusto devido a necessidade de pesquisas avançadas a base de dados o
que garantirá um bom desempenho e o Sistema de Gestão da Base de Dados será
o Phpmyadmin;
3) Um requisito importante de segurança é que os utilizadores devem informar
email e senha para terem acesso ao sistema.

4.4. Arquitetura do sistema
O sistema proposto se adequa a uma arquitetura cliente-servidor em três camadas: a de
Apresentação, a de Aplicação e a de Dados. Na camada de apresentação, que é tratada
na parte cliente, estariam todos os módulos de entrada e saída de dados do sistema. Na
camada de Aplicação, que se refere à parte do servidor, estariam os módulos que fazem
o controlo do sistema e implementam a política de aplicação. Dessa forma, processam
as informações e fazem a ligação com as demais camadas. Na camada de Dados ficaria
o SGBD escolhido, no caso o Phpmyadmin. Essa camada é solicitada pelo servidor da
camada de Aplicação sempre que seja necessário um acesso aos dados.
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Fonte: http://www.dsc.ufcg.edu.br/~jacques/cursos/j2ee/html/intro/intro.htm Consultado em [20/04/2016]
Figura 5 - Arquitetura do Sistema

4.5. Contexto do Sistema
As entidades externas identificadas no levantamento de requisitos são Sócio e Empresa.

Entidade Externa

Entradas fornecidas ao sistema

Saídas recebidas do sistema

Sócio

Informacao_socio

Pedido_informacao

Pagamento_quota

Comprovativo_pagamento

Resposta

Reclamação + carta

Empresa

Tabela 2 - Lista das entidades externas e dos fluxos de dados de entrada e saída

O sistema de gestão de sócio da ADECO é representado no diagrama de contexto da
figura 6 pelo processo Gerir Sócios. Sócio e Empresa são entidades externas que
interagem com o sistema.
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Fonte: A autora
Figura 6 - Diagrama de Contexto

4.6. Principais funcionalidades do sistema
As principais funcionalidades do sistema atendem aos requisitos funcionais. A tabela
abaixo representa uma correspondência entre os requisitos funcionais e os processos ou
funções do sistema.
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Requisitos

Processos

Preenchimento de formulário que será

Registar_Socio

Agrup. de Processos

realizado por um funcionário;
Atualização de dados de sócio;

Atualizar_socio

Eliminação de sócio a pedido deste;
Eliminação de sócio após 6 meses sem

Manter_registo_socio
Eliminar_socio

pagamento de quota;
Listar informação completa de cada

Listar_socio

sócio
Registo do pagamento de quotas

Efetuar_pagamento_quota

efetuado através de depósito bancário,
numerário, cheque ou transferência
bancária;
Registo dos pagamentos extras através

Efetuar_pagamento_extra

Tratar_pagamento

de donativos ou atividades pontuais;
Verificar a situação de cada sócio

Ver_divida_socio

relativamente a pagamentos em atraso
e respectivo valor da divida;
O comprovativo do pagamento pode

Imprimir_comprovativo_pagamento
enviar_comprovativo_email

ser impresso ou enviado por email;
Registar as reclamações de cada sócio;

Registar_reclamação

Envio da reclamação, juntamente com
carta de ADECO a entidade ou

Enviar_reclamação

Tratar_reclamação

empresa;
Relatório de todos os sócios até a data

Relatório-sócios

atual;
Relatório dos pagamentos em atraso e

Relatorio_pagamento-atraso

Emitir_Relatorio

respectivo valor da divida;
Relatório com listagem dos sócios que

Relatório_reclamação

fizeram reclamação, quando e contra
qual empresa;
Tabela 3 - Correspondência entre requisitos funcionais e processos
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Considerando os processos listados acima, o diagrama da figura 7 apresenta os
processos de nível 0.

Figura 7 - Diagrama de Fluxo de Dados nível 0 (DFD nível 0

Fonte: A autora

Requisito funcional

Depósito de dados

Manter registo de sócio

Sócio

Tratar pagamento de quota

Pagamento

Tratar pagamento extra

Pagamento_extra

Emitir comprovativo pagamento

Recibo

Tratar reclamação

Reclamação

Tabela 4 - Correspondência entre requisitos funcionais e depósitos de dados

Fonte: A autora
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4.7. Especificação dos processos de nível 1e os respetivos Diagramas
4.7.1. Processo 1 – Manter_Registo_Socio
Processo 1.1 – Registar_socio


Descrição: O sócio é registado no sistema através do preenchimento de um
formulário;



Entrada: ficha de adesão preenchida;



Saída: ficha de sócio e registo realizado;



Processamento: com base na ficha preenchida, os dados do sócio são enviados
através da página Web e armazenados na tabela sócio. O sistema apresenta uma
mensagem de sucesso ou não.



Condição: o sócio não pode existir na base de dados. Após a operação o sócio
tem que fazer parte da listagem de sócios.

Processo 1.2 – Atualizar_socio


Descrição: O sócio pretende atualizar ou acrescentar alguma informação ao seu
registo;



Entrada: ID, nome e dados a serem alterados;



Saída: registo de sócio atualizado;



Processamento: através do nome, o sistema apresenta o formulário com os
dados registados anteriormente. Os dados são alterados e o sistema guarda as
alterações e apresenta uma mensagem de sucesso ou não.



Condição: o sócio deve existir na base de dados. O sistema apresenta os dados
do sócio com as alterações efectuadas.
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Processo 1.3 – Eliminar_socio


Descrição: O sócio é eliminado do sistema a pedido deste ou porque tem 6
meses sem pagar a quota;



Entrada: ID e nome;



Saída: registo de sócio eliminado;



Processamento: através do ID e nome do sócio, o sistema pede a confirmação
da eliminação, guarda as alterações e apresenta uma mensagem de sucesso ou
não.



Condição: o sócio deve existir na base de dados.

Processo 1.4 – listar_socio


Descrição: o sistema apresenta uma listagem com todos os dados do sócio;



Entrada: ID e nome;



Saída: Listagem completa de sócio;



Processamento: através do ID e nome, o sistema apresenta todos os dados do
sócio.



Condição: o sócio deve existir na base de dados.
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Figura 8 - Detalhamento do processo Manter_Registo_Socio (DFD nível 1)

Fonte: A autora

4.7.2. Processo 2 – Tratar_pagamento
Processo 2.1 – registar_pagamento_quota


Descrição: o sistema possibilita ao utilizador efetuar o registo do pagamento de
quota efetuado pelo sócio;



Entrada: ID, nome e data de último pagamento;



Saída: recibo e pagamento registado;



Processamento: através do ID, nome e data do último pagamento o sistema dá a
possibilidade de introduzir os dados do novo pagamento de quota e fica
registado a data.



Condição: o sócio deve existir na base de dados.
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Processo 2.2 – registar_pagamento_extra


Descrição: o sistema possibilita ao utilizador registar o pagamento extra
efetuado pelo sócio, que pode ser um donativo ou uma atividade pontual;



Entrada: ID e nome;



Saída: pagamento extra registado;



Processamento: através do ID e nome o sistema dá a possibilidade de introduzir
os dados do novo pagamento extra.



Condição: o sócio deve existir na base de dados.

Processo 2.3 – Ver_situacao_socio


Descrição: o sistema possibilita verificar a situação de cada sócio relativamente
a pagamentos em atraso, respectivo valor da divida e a data de ultimo
pagamento;



Entrada: ID, nome e data de último pagamento;



Saída: pagamento em atraso e respectivo valor da divida;



Processamento: através do ID e nome o sistema calcula os pagamentos em
atraso e respectivo valor da divida.



Condição: o sócio deve existir na base de dados e ser ativo.

Processo 2.4 – Imprimir_comprovativo_pagamento


Descrição: o sistema permite imprimir o comprovativo do pagamento de quota
ou o pagamento extra;



Entrada: dados do sócio e dados do pagamento;



Saída: recibo;



Processamento: através dos dados do sócio e os dados do pagamento o sistema
processa o recibo do sócio que será impresso.



Condição: o sócio tem que efetuar um pagamento de quota ou pagamento extra.
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Processo 2.5 – Enviar_comprovativo-email


Descrição: o sistema permite enviar o comprovativo do pagamento de quota ou
pagamento extra para o email do sócio;



Entrada: recibo;



Saída: email enviado com o recibo;



Processamento: o sistema recebe o recibo e envia-o ao email do sócio.



Condição: o sócio tem que efetuar um pagamento de quota ou pagamento extra.

Figura 9 - Detalhamento do processo Tratar_Pagamento (DFD nível 1)

Fonte: A autora
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4.7.3. Processo 3 – Tratar_reclamacao
Processo 3.1 – registar_reclamacao


Descrição: o sócio faz uma reclamação contra uma entidade ou empresa se
sentiu os seus direitos como consumidores violados;



Entrada: dados do sócio, data de ultimo pagamento, qual é o problema, qual é o
prejuízo, onde, testemunhas, provas, ação, comparticipar, justiça, data da
reclamação e carta ADECO;



Saída: reclamação registada no sistema;



Processamento: através dos dados do sócio e dos detalhes de reclamação este é
enviado juntamente com carta da ADECO a entidade ou empresa que o sócio
reclama que envia uma resposta num prazo de 15 dias.



Condição: para fazer uma reclamação o sócio tem de ser ativo, ou seja, com as
quotas regularizadas.

Processo 3.2 – Enviar_reclamacao


Descrição: a reclamação é enviada a entidade reclamada;



Entrada: reclamação;



Saída: envio de reclamação por email ou por correspondência;



Processamento: recebe a reclamação e envia a entidade.



Condição: a reclamação tem que estar registada no sistema.

Fonte: A autora
Figura 10 - Detalhamento processo Tratar_Reclamação (DFD nível 1)
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4.7.4. Processo 4 – Emitir_Relatorio
Processo 4.1 – Relatorio_socios


Descrição: o utilizador solicita ao sistema um relatório de todos os sócios até a
data atual;



Entrada: id_socio e data atual;



Saída: listagem de todos os sócios e número de sócios;



Processamento: o utilizador seleciona a opção do relatório desejada. O sistema
varre o registo dos sócios.



Condição: o registo de sócios tem de estar atualizado.

Processo 4.2 – Relatorio_pagamento_atraso


Descrição: o utilizador solicita ao sistema um relatório de todos os sócios com
pagamentos em atraso e o respectivo valor da divida;



Entrada: id_socio e data atual;



Saída: listagem de todos os sócios com pagamentos em atraso e valor divida;



Processamento: o utilizador seleciona a opção do relatório desejado. O sistema
varre o registo de pagamento de quotas.



Condição: o registo de pagamento de quotas tem de estar atualizado.

Processo 4.3 – Relatorio_reclamacao


Descrição: o utilizador solicita ao sistema um relatório de todos os sócios que
fizeram uma reclamação, quando e contra que empresa;



Entrada: id_socio e nome;



Saída: listagem de todos os sócios que fizeram reclamação;



Processamento: o utilizador seleciona a opção do relatório desejado. O sistema
varre o registo de reclamação.



Condição: o registo de reclamação tem de estar atualizado.
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Fonte: A autora
Figura 11 - Detalhamento do processo Emitir_Relatorios (DFD nível 1)

4.8. Dicionário de dados
O dicionário de dados é essencial na modelagem dos requisitos do utilizador. Ele
fornece uma listagem organizada com definições de todos os fluxos de dados e
componentes de depósitos de dados do sistema.

Atualizar-excluir
Descrição: atualização da base de dados depois de sócio eliminado com sucesso
no sistema.
Comprovativo_imprimir
Descrição: o comprovativo do pagamento do sócio é impresso e entregado ao
sócio.
Composição: {recibo}
Comprovativo_pagamento
Descrição: o sistema emite o comprovativo do pagamento de quota ou
pagamento extra que fica armazenado e depois impresso ou enviado por email.
Composição: {cod_recibo + cod_pagamento}
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Comprovativo-email
Descrição: o comprovativo do pagamento do sócio é enviado ao sócio por email.
Composição: {recibo}
Dados_atualizados
Descrição: conjunto de todas as informações de sócio atualizado com sucesso no
sistema.
Composição: {dados_socio}
Dados_pagamento
Descrição: o utilizador introduz no sistema as informações necessárias ao registo
do pagamento de quota que fica armazenado.
Composição: cod_pagamento + valor + modo_pagamento + data_pagamento +
mes_pagamento
Dados_pagamento_extra
Descrição: o utilizador introduz no sistema as informações necessárias ao registo
do pagamento extra que fica armazenado.
Composição: cod_pagamento + tipo + valor_pagamento + data_pagamento
Dados_reclamacao
Descrição: é um conjunto de informações sobre a reclamação que fica
armazenado.
Composição: {cod_reclamacao + data_ reclamacao + cod_socio + cod_empresa
+ problema + prejuízo + onde + testemunhas + provas + acao + comparticipar +
justica}
Dados_ reclamacao + carta ADECO
Descrição: informações que serão enviadas a empresa que o sócio reclamou.
Composição: { Dados_ reclamacao + carta ADECO }
Dados_socio
Descrição: é um conjunto de informações sobre os sócios que será armazenado.
Composição: cod_socio + nome + idade + sexo, data_nasc + endereco +
local_residencia + numero_porta + telefone_fixo + telemovel + email +
local_trabalho + telefone_trabalho + valor_quota
Data_hora
Descrição: o sistema recebe a data e hora do sistema operativo.
Composição: {data_sistema + hora_sistema}
Data_ultimo_pagamento
Descrição: a data do último pagamento do sócio é importante para as
informações do novo pagamento.
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Empresa
Descrição: empresa é o depósito de dados que representa a entidade empresa.
Composição: {cod_empresa + nome + endereço + telefone_fixo + fax + email +
ramo_negocio}
Ficha_adesao
Descrição: o utilizador entrega uma ficha ao sócio a fim de preencher com os
seus dados.
Ficha_preenchida
Descrição: o interessado entrega a ficha preenchida com os seus dados.
Composição: {dados_socio}
Ficha_reclamacao
Descrição: o utilizador entrega uma ficha ao sócio a fim de preencher com os
dados da reclamação.
Ficha_reclamacao_preenchida
Descrição: o interessado entrega a ficha de reclamação preenchida.
Composição: {dados_reclamacao}
Ficha_socio
Descrição: conjunto de todas as informações de sócio registado com sucesso no
sistema.
Composição: {dados_socio}
Listagem_socios
Descrição: conjunto de todas as informações de todos os sócios registados com
sucesso no sistema.
Composição: {dados_socio}
Mensagem_atualizar
Descrição: mensagem que diz ao utilizador se o sócio foi atualizado com sucesso
ou não.
Mensagem_Registo
Descrição: mensagem que diz ao utilizador se o sócio foi registado com sucesso
ou não.
Mensagem-excluir
Descrição: mensagem que diz ao utilizador se o sócio foi eliminado com sucesso
ou não.
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Pagamento
Descrição: pagamento é o depósito de dados que representa o pagamento.
Composição: {dados_pagamento}
Pagamento_extra
Descrição: é o depósito de dados que representa o pagamento extra.
Composição: {dados_pagamento_extra}
Pedido_adesao
Descrição: Um interessado solicita um pedido para ser sócio da ADECO.
Pedido_reclamacao
Descrição: Um sócio solicita uma ficha de pedido de reclamação.
Recibo
Descrição: recibo é o depósito de dados que representa o comprovativo do
pagamento.
Composição: {comprovativo_pagamento}
Reclamacao
Descrição: reclamação é o depósito
dados_reclamacao.
Composição: {dados_reclamacao}

de

dados

que

representa

o

Relatorio_pagamento
Descrição: é um conjunto de informações relevantes em relação ao pagamento
de cada sócio.
Composição: {pagamento em atraso + respectivo valor da divida}
Relatorio_pagamento_atraso
Descrição: conjunto de informações de todos os sócios registados no sistema,
com pagamentos em atraso e o respectivo valor da divida até a data atual.
Relatorio_reclamacao
Descrição: conjunto de informações de todos os sócios que fizeram uma
reclamação, quando e contra que empresa até a data atual.
Relatorio_socio
Descrição: conjunto de informações de todos os sócios registados no sistema
até a data atual.
Relatorios
Descrição: é um conjunto de relatórios emitidos pelo sistema
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Composição:{relatorio_socio+relatorio_pagamento_atraso+relatorio_reclamaca
o}
Resposta_reclamacao
Descrição: a empresa que o sócio reclamou envia a resposta que será
encaminhada depois ao sócio.
Socios
Descrição: sócios é o depósito de dados que representa a entidade sócio.
Composição: {dados_socio}
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4.9. Diagrama Entidade – Relacionamento

Figura 12 - Diagrama Entidade - Relacionamento (DER)

Fonte: A autora
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4.10. Diagramas de estruturas de software
O Diagrama de Estrutura de Software (DES) ilustra a organização da segmentação de
um sistema em módulos, representando sua hierarquia, organização e comunicação.

Figura 13 - DES para o sistema Gerir_Sócios

Fonte: A autora

Figura 14 – DES – Segmentação de Manter_Registo_Sócios

Fonte: A autora
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Fonte: A autora
Figura 15 - DES – Segmentação Tratar_Pagamento

Fonte: A autora
Figura 16 - DES – Segmentação Tratar_Reclamacao
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Figura 17 - DES – Segmentação de Emitir-Relatorio

Fonte: A autora

4.11. Pseudo-código dos módulos
A especificação por pseudo-código é uma forma mais detalhada de descrever os
procedimentos de cada módulo. É uma linguagem informal similar ao português
estruturado que permite especificar ―como‖ fazer.
Modulo gerir_socios
/* Controlar os serviços relacionados com registo, pagamento e reclamação de sócios*/
Procedimento
Inicio
Executar verificar_login_acesso
Caso success
1: Executar controlar_servicos
Senão
Inicio
Fim.
Modulo controlar_permissao
/* Controlar os acessos e as permissões no sistema*/
Procedimento
Inicio
Executar verificar_login_acesso
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Caso success
1: Executar controlar_acesso
Senão
Inicio
Fim.
Modulo controlar_servico
/* Decide entre os módulos que permitem controlar os serviços relacionados com os
sócios*/
Procedimento
Inicio
Executar verificar_login_acesso recebendo sucess
Caso success
1: Executar manter_registo_socio
2: Executar controlar_pagamento
3: Executar controlar_reclamação
4: Executar emitir_relatorio
Fim.
Modulo controlar_acesso
/* Verificar dados para acesso e distribuir serviços de alteração de senha e consulta de
log*/
Procedimento
Inicio
Executar verificar_login_acesso recebendo sucess
Caso success
1: Executar alterar_senha
2: Executar consultar_log
Fim.
Modulo verificar_login_acesso
/* verifica se o email e senha fornecido pelo utilizador existe no registo de utilizador e
se a opção escolhida corresponde a alguma entrada na base de dados. Retorna a opção
success*/
Usa: Tabela Usuario
/*Contem o registo de todos os utilizadores do sistema com respectivo email e
senha*/
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Procedimento
Inicio
Obter email
Obter senha
Enquanto email e senha não estiver na tabela Usuario faça
Inicio
Enviar mensagem ―Tentar Novamente. Login ou senha inválido‖
Obter email
Obter senha
Fim.
Modulo manter_registo_socio
/* Decide entre os módulos que permitem manter o registo dos sócios atualizados*/
Usa: Tabela Socio
/*Contem o registo de todos os sócios do sistema*/
Procedimento
Inicio
Executar verificar_login_acesso recebendo sucess
Caso success
1: Executar registar_socio
2: Executar atualizar_socio
3: Executar eliminar_socio
4: Executar listar_socio
Fim.
Modulo tratar_pagamento
/* Decide entre os módulos que permitem tratar os registos de pagamento efectuado
pelos sócios */
Usa: Tabela pagamento
/*Contem o registo de todos os pagamentos efectuados pelos sócios*/
Procedimento
Inicio
Executar verificar_login_acesso recebendo sucess
Caso success
1: Executar registar_pagamento_quota
2: Executar registar_pagamento_extra
3: Executar ver_situacao_socio
Fim.
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Modulo tratar_reclamacao
/* Decide entre os módulos que permitem controlar os registos de reclamação efectuado
pelos sócios */
Usa: Tabela reclamação
/*Contem o registo de todas as reclamações efectuadas pelos sócios*/
Procedimento
Inicio
Executar verificar_login_acesso recebendo sucess
Caso success
1: Executar registar_reclamação
Fim.
Modulo emitir_relatorio
/* Fazer o controle dos relatórios emitidos na ADECO */
Procedimento
Inicio
Executar verificar_login_acesso recebendo sucess
Caso success
1: Executar relatório_socio
2: Executar relatório_reclamação
3: Executar relatório_pagamento_atraso
Fim.
Modulo registar_socio
/* Insere os dados de um novo sócio na tabela sócio através de pagina Web */
Usa: Tabela socio
/*Contem o registo de todos os sócios do sistema*/
Procedimento
Inicio
Obter dados_socio
Gravar dados na tabela socio
Fim.
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Modulo atualizar_socio
/* Atualiza os dados do sócio a pedido deste ou pelo utilizador*/
Usa: Tabela socio
/*Contem o registo de todos os sócios do sistema*/
Procedimento
Inicio
Obter dados_socio
Ler tabela sócio /* recupera o registo conforme cod_socio e nome*/
Gravar dados_socio /* substitui dados_socio pelo obtido*/
Apresentar dados_socio atualizado
Fim.
Modulo eliminar_socio
/* Elimina o sócio a pedido deste ou por falta de pagamento*/
Usa: Tabela socio
/*Contem o registo de todos os sócios do sistema*/
Procedimento
Inicio
Obter dados_socio
Ler tabela sócio /* recupera o registo conforme cod_socio e nome*/
Eliminar dados_socio
Obter confirmação da exclusão
Apresentar listagem sócios atualizado
Fim.
Modulo listar_socio
/* Fazer uma listagem de todos os sócios registados no sistema até a data atual*/
Usa: Tabela socio
/*Contem o registo de todos os sócios do sistema*/
Procedimento
Inicio
Ler tabela sócio
Apresentar listagem sócios atualizado
Fim.
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Modulo registar_pagamento_quota
/* Controle dos registo de pagamento de quota efectuados pelos sócios*/
Usa: Tabela pagamento
/*Contem o registo de todos os pagamentos efectuados pelos sócios*/
Tabela socio
/*Contem o registo de todos os sócios do sistema*/
Procedimento
Inicio
Obter cod_socio e nome da tabela sócio /*identificar o sócio que faz
pagemento*/ Gravar dados_pagamento na tabela pagamento
Executar enviar_comprovativo_email
Ou
Executar imprimir_comprovativo_pagamento
Fim.
Modulo registar_pagamento_extra
/* Controle dos registo de pagamento extra efectuados pelos sócios*/
Usa: Tabela pagamentoextra
/*Contem o registo de todos os pagamentos extras efectuados pelos sócios*/
Tabela socio
/*Contem o registo de todos os sócios do sistema*/
Procedimento
Inicio
Obter cod_socio e nome da tabela sócio /*identificar o sócio que faz pagamento
extra*/
Gravar dados_pagamento_extra na tabela pagamentoextra
Executar enviar_comprovativo_email
Ou
Executar imprimir_comprovativo_pagamento
Fim.
Modulo ver_situacao_socio
/* verifica a situação de cada sócio relativamente a pagamentos em atraso e respectivo
valor de divida*/
Usa: Tabela pagamento
Cilécia Lima Zego

Página 66

UNIVERSIDADE DO MINDELO
Sapientia Ars Vivendi

13 ANOS EM PROL DA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

/*Contem o registo de todos os pagamentos de quota efectuados pelos sócios*/
Tabela socio
/*Contem o registo de todos os sócios do sistema*/
Procedimento
Inicio
Obter cod_socio e nome da tabela sócio /*identificar o sócio*/
Obter data_ultimo_pagamento
Obter data_atual
Calcular quantidade_meses_atraso
Calcular valor_divida
Apresentar quantidade_meses_atraso e valor_divida na tela
Fim.
Modulo imprimir_comprovativo_pagamento
/* controla a impressão de comprovativos mediante o pagamento de quota ou
pagamento extra*/
Usa: Tabela pagamento
/*Contem o registo de todos os pagamentos de quota efectuados pelos
sócios*/
Tabela socio
/*Contem o registo de todos os sócios do sistema*/
Tabela pagamentoextra
/*Contem o registo de todos os pagamentos extras efectuados pelos
sócios*/
Procedimento
Inicio
Obter cod_socio e nome da tabela sócio /*identificar o sócio*/
Obter dados_pagamento
Ou
Obter dados_pagamento_extra
Processar recibo
Apresentar recibo na tela
Imprimir recibo
Fim.
Modulo enviar_comprovativo_email
/* controla o envio de comprovativos para o email do sócio mediante o pagamento de
quota ou pagamento extra*/
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Usa: Tabela pagamento
/*Contem o registo de todos os pagamentos de quota efectuados pelos sócios*/
Tabela socio
/*Contem o registo de todos os sócios do sistema*/
Tabela pagamentoextra
/*Contem o registo de todos os pagamentos extras efectuados pelos sócios*/
Procedimento
Inicio
Obter cod_socio e nome da tabela sócio /*identificar o sócio*/
Obter dados_pagamento
Ou
Obter dados_pagamento_extra
Processar recibo
Apresentar recibo na tela
Enviar recibo por email
Fim.
Modulo registar_reclamacao
/* permite registar uma reclamação dum sócio à uma entidade ou empresa */
Usa: Tabela reclamacao
/*Contem o registo de todas as reclamações efectuadas pelos sócios*/
Tabela socio
/*Contem o registo de todos os sócios do sistema*/
Procedimento
Inicio
Obter cod_socio e nome da tabela sócio /*identificar o sócio*/
Obter data_ultimo_pagamento
Obter dados_reclamacao
Gravar dados_reclamacao na tabela reclamação
Executar enviar_reclamacao
Fim.
Modulo enviar_reclamacao
/* permite enviar uma reclamação à entidade ou empresa que violou os direitos de
consumidor dum socio */
Usa: Tabela reclamação
/*Contem o registo de todas as reclamações efectuadas pelos sócios*/
Tabela socio
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/*Contem o registo de todos os sócios do sistema*/
Procedimento
Inicio
Obter cod_socio e nome da tabela sócio /*identificar o sócio*/
Obter dados_reclamacao da tabela reclamacao
Enviar a empresa por email ou por correspondência
Fim.
Modulo relatorio_socio
/* verifica quais os sócios registados no sistema até a data atual */
Usa: Tabela socio
/*Contem o registo de todos os sócios do sistema*/
Procedimento
Inicio
Obter dados_socios da tabela socio
Obter data_atual
Calcular quantidade_sócios
Apresentar listagem sócios e quantidade_socios na tela
Fim.
Modulo relatorio_reclamação
/* permite verificar todos os sócios que fizeram uma reclamação bem como, quando e
contra que empresa */
Usa: Tabela reclamacao
/*Contem o registo de todas as reclamações efectuadas pelos sócios*/
Tabela socio
/*Contem o registo de todos os sócios do sistema*/
Procedimento
Inicio
Obter cod_socio e nome de sócios que fizeram reclamação
Obter data_reclamacao
Obter nome da empresa reclamada
Apresentar dados na tela
Fim.
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Modulo relatorio_pagamento_atraso
/* verifica todos os sócios com pagamentos em atraso e o respectivo valor da divida */
Usa: Tabela pagamento
/*Contem o registo de todos os pagamentos de quota efectuados pelos sócios*/
Tabela socio
/*Contem o registo de todos os sócios do sistema*/
Procedimento
Inicio
Obter cod_socio e nome da tabela sócio /*identificar o sócio*/
Obter data_ultimo_pagamento
Obter data_atual
Apresentar listagem de todos os sócios com pagamento em atraso na tela
Fim.

Cilécia Lima Zego

Página 70

UNIVERSIDADE DO MINDELO
Sapientia Ars Vivendi

13 ANOS EM PROL DA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

CÁPITULO V
5. Protótipo da Aplicação

Este capítulo tem como objetivo abordar as principais características do protótipo da
aplicação proposta no presente trabalho.

5.1. Principais Funcionalidades da Aplicação
O Portal da ADECO tem duas vertentes, a pública e a privada. A vertente pública
apresenta o Web Site que contém informações, noticias, fotos, áudios e vídeos
relacionadas com a associação. Enquanto a vertente privada trata Gestão dos Sócios e
suas reclamações.

5.1.1. Vertente Privada – Gestão de Sócios
Está área é protegida, ou seja, só acedem utilizadores devidamente credenciados. O
utilizador acede a área privada, identificando-se através do processo de autenticação. A
identificação do utilizador faz-se mediante a inserção do seu email e palavra-passe.

Figura 18- Página de Autenticação

Cilécia Lima Zego

Página 71

UNIVERSIDADE DO MINDELO
Sapientia Ars Vivendi

13 ANOS EM PROL DA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

Ao selecionar a opção ―entrar‖, o utilizador acede a área de trabalho.

Figura 19 - Página Inicial

Através do menu principal (vertical), o utilizador acede ao separador conforme o que
pretende realizar na aplicação.
O utilizador pode pretender realizar operações relativamente a sócios (1), como,
registar, atualizar, eliminar e listar informações. Pode também fazer registo de
pagamento de quota ou pagamento extra (2), enviar um email (3), fazer uma reclamação
(4) ou ainda gerar algum relatório (5) (ver figura 20).
No separador utilizador (6) se trata o registo dos utilizadores do sistema, bem como
todo o processo de autenticação.
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Figura 20 - Menu principal

5.1.1.1. Registo de sócio
O registo de um novo sócio é efetuado através do separador Registar no menu principal.
O utilizador preenche o formulário com as informações fornecidas pelo sócio e envia a
base de dados.

Figura 21 - Formulário de Registo de Sócio
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5.1.1.2. Atualizar Sócio
O Utilizador atualiza os dados do sócio através do separador Atualizar no menu
principal. Aparece uma listagem e o utilizador pesquisa o sócio que pretende atualizar
seus dados. Ao selecionar o sócio pretendido seus dados são alterados e a atualização é
enviada à base de dados.

Figura 22 - Formulário de atualização de dados de socio

A aplicação retorna uma mensagem se a atualização das informações do sócio foi
gravada com sucesso na base de dados ou não.

Figura 23 - Mensagem de sucesso
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5.1.1.3. Eliminar Sócio
Um sócio é eliminado do sistema quando já não for sócio da ADECO, ou seja, pode ser
a pedido dele ou por falta de pagamento de quotas durante determinado tempo. A
eliminação do sócio é feita através do separador eliminar. Através da listagem de sócios
o utilizador pesquisa o sócio pretendido e seleciona o botão eliminar. Aparece uma
caixa de diálogo para confirmar se se pretende realmente eliminar o sócio.

Figura 24 - Eliminar Sócio

5.1.1.4. Listar Sócio
Área reservada à visualização das todas as informações relativas a determinado sócio.

Figura 25 - Informação Completa de sócio
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5.1.1.5. Registar pagamento de quota
O registo do pagamento de quota é efetuado no separador Pagamento de quotas. O
utilizador seleciona o sócio que pretende registar o pagamento. Na área de pagamento
de quota o utilizador pode efetuar um registo de pagamento de quota e também pode
verificar se o sócio tem a sua situação regularizada através do botão ver dívida.

Figura 26 - Pagamento de quota

Figura 27 - Registo de um pagamento de quota
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Na área de verificação de divida de sócio, o cálculo do mesmo tem como base a ultima
mensalidade quota paga (1), que apresenta os pagamentos em atraso (2) que
corresponde ao número de meses sem pagar e calcula o respetivo valor da divida (3).

Figura 28 - Ver dívida de sócio

5.1.1.6. Registar pagamento extra
O registo do pagamento extra é efetuado no separador Pagamento Extra. O utilizador
seleciona o sócio que pretende registar o pagamento extra.

Figura 29 - Registo de pagamento extra
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5.1.1.7. Enviar email
A aplicação permite ao utilizador enviar um email de forma rápida a qualquer sócio
registado no sistema que possui um endereço electrónico, pois a aplicação seleciona
automaticamente o endereço fornecido pelo sócio no momento do registo.

Figura 30 - Enviar email

5.1.1.8. Efetuar uma reclamação
O registo de uma reclamação é efetuado no separador Reclamação. O utilizador
seleciona o sócio que pretende registar uma reclamação. Na área de reclamação o
utilizador pode efetuar o registo de uma reclamação e também pode verificar todas as
reclamações efetuadas por este sócio.

Figura 31 - Reclamações efetuadas por um sócio
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5.1.1.9. Gerar Relatórios
O utilizador pretende consultar relatórios de acordo com suas necessidades. Pode
consultar o relatório de todos os sócios registados no sistema até a data atual. Pode
verificar também todos os sócios que fizeram uma reclamação bem como, quando e
contra que empresa. E ainda pode consultar todos os sócios com pagamentos em atraso
e o respetivo valor da divida.

Figura 32 - Relatórios
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5.2. Vertente Pública – Web Site
A vertente pública apresenta o Web Site que contém informações, noticias, fotos, áudios
e vídeos relacionadas com a associação.

Figura 33 - Página inicial do web site

Figura 34 - Apresentação das notícias e vídeos no site
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CAPÍTULO VI
6. Conclusões
A informação é fundamental nas organizações que pretendem ter uma gestão eficiente
de forma a atingirem os seus objetivos. A velocidade das informações disponíveis às
organizações aumenta através de tecnologias e mecanismos, às quais a internet está
diretamente ligada.

Os Sistemas de Informação (SI) têm um papel fundamental e sempre crescente em todas
as organizações. O uso de SI para agregar valor à organização é fortemente influenciado
pela estrutura organizacional, pela cultura e por mudanças. A satisfação das
necessidades de decisores continua a ser um fator central no desenvolvimento de SI.

Para as ONG’s a informação é igualmente muito importante, às quais se torna
imprescindível o uso de sistemas que gerem essas informações. Por isso, a necessidade
do desenvolvimento de SI apropriados às demandas de ONG’s.
O presente trabalho vai ao encontro a essa ideia, construindo um sistema Web que
tratará as informações de uma Organização não Governamental, a ADECO,
automatizando todo o processo relacionado com os sócios e suas reclamações e
disponibilizando informações pertinentes aos consumidores em geral.
Por fim, este trabalho foi concluído com sucesso, atingindo os objetivos iniciais. Veio
enriquecer e muito os conhecimentos adquiridos ao longo do curso e sobre as ONG’s
em geral.
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6.1. Dificuldades encontradas
Colocar em prática conhecimentos sobre os sistemas de informação, os aspetos técnicos
no que se refere às tecnologias utilizadas, as linguagens de programação para a Web, e
os frameworks utilizados, foi uma ótima experiência que supera todas as dificuldades
enfrentadas para realização e conclusão deste trabalho.
O aprendizado de um framework totalmente desconhecido e o aprofundamento de
conhecimentos nas linguagens de programação Web proporcionou um esforço maior nas
pesquisas na internet e em leituras de livros para a obtenção do conhecimento
necessário para o desenvolvimento do sistema.

6.2. Trabalhos futuros
Para trabalhos futuros, há ainda a necessidade de:


Criar uma área de login de sócio, no Site, para enviar diretamente os
comprovativos de pagamento de quota, possibilitando uma maior interação;



Criar um formulário de manifestação de interesse no caso em que um visitante
do Site, após consultar as informações desejadas, fique interessado em se
associar a ADECO;



Aperfeiçoar o processo de autenticação na Gestão de Sócios, em que as
informações deverão ser disponibilizadas de acordo com o nível de acesso do
utilizador. Os utilizadores poderão ser divididos em 3 níveis: nível 1, tesoureiro
e Administrador. O utilizador nível 1 terá permissões de acesso as informações e
operações de sócio (registo, atualizar, eliminar, listar e enviar email). O
utilizador tesoureiro terá as permissões do utilizador de nível 1 bem como, as
permissões de registo de pagamento de quota, pagamento extra, reclamações e
relatórios. O administrador terá permissões em todo o sistema, particularmente
no registo dos utilizadores do sistema e suas permissões.
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Criar um sistema de log na Gestão de Sócios, em que seja possível ao
administrador do sistema consultar, caso algum evento anormal aconteça.



Criar um mecanismo seguro de alteração de senhas tanto dos utilizadores, bem
como dos sócios para atender à segurança do sistema.



Será necessário um esquema de segurança, físico e lógico, e técnicas de
segurança como firewalls e criptografia.



Enviar uma única mensagem a todos os sócios registados no sistema;



Verificar o estado de uma reclamação, se já foi resolvida ou não, para uma
melhor satisfação do sócio que fez a reclamação;



Aperfeiçoar o módulo de eliminação de sócios, por exemplo criando um
mecanismo em que fica registado o motivo da eliminação.



Melhorar a apresentação e a eficiência da aplicação, por exemplo, a listagem dos
sócios que aparece nas diversas páginas. Quando todos os sócios da ADECO
estiverem registados no sistema poderá haver dificuldades em carregar todas as
informações da base de dados.

Cilécia Lima Zego

Página 83

UNIVERSIDADE DO MINDELO
Sapientia Ars Vivendi

13 ANOS EM PROL DA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

Referencias Bibliográficas
Alter, S.L (1996). Information systems: a management perspective. 2nd ed. Menlo Park,
Benjamin Cumings.

Anderson, K.M (1997). Integrating open hypermedia systems with the World Wide
Web. Southampton, UK, ACM. p.157-166.

Berners-lee, T. et al (1994). The World-Wide Web. Communications of the ACM, New
York, v.37, n.8, p.76-82.

Dos Santos Chiossi, Thelma C. e O. Moraes, Regina Lúcia (2006). Especificação de
sistemas de software utilizando Análise e Projeto Estruturados. Campinas, SP, Editora
de Unicamp.

Gustafson, David A. (2002). Engenharia de Software. São Paulo. Bookman.

Isakowitz, T.; Bieber, M.; Vitaly, F. (Ed.) (1998). Web information systems.
Communications of the ACM, New York, v.41, n.7, p.78-80.

Moreira, P.S.; Fernandes, E (2004). Planejamento Estratégico em Uma Empresa
Pública. In: XVII Congresso Latino-Americano de Estratégia – SLADE, Itapema- SC.
Navas, J. E. e Guerras, L. A (1998). La dirección estratégica de la empresa: teoria y
aplicaciones. Madrid, Editorial Civitas.

Prado, Carlos Roberto do (2003). Estilo Gerencial Adotado Pelos Gestores de
Organizações NãoGovernamentais – ONG’s. .Anais do VIII Congresso Luso-AfroBrasileiro de Ciências Sociais, Coimbra.

Press, L. (2009).The next generation of business data processing. Communications of
the ACM, New York, v.42, n.2, p.13-16.

Rezende, Denis Alcides (2005). Engenharia de Software e Sistemas de Informação.
Brasil, Brasport.
Cilécia Lima Zego

Página 84

UNIVERSIDADE DO MINDELO
Sapientia Ars Vivendi

13 ANOS EM PROL DA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

Tenório, F. G (1997). Gestão de ONG’s: principais funções gerenciais. Rio de Janeiro,
Fundação Getúlio Vargas.

Thompson, Andrés A (1997). Do compromisso à eficiência? Os caminhos do Terceiro
Setor na América Latina. In: IOSCHPE, Evelyn (org). Terceiro Setor. Desenvolvimento
Social Sustentado. São Paulo, Paz e Terra.

Internet
Associação
Educacional
Dom
Bosco
[Em
linha].
Disponível
<http://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos08/227_Artigo%20-%20SEGET.pdf
>[Consultado em 17/05/2016]

em

Bieber, M. et al (1997). Fourth generation hypermedia: some missing links for the
World Wide Web. International Journal of Human- Computer Studies, Duluth, MN,
USA, v.47, n.1, p.31-65. Disponível em: <http://ijhcs.open.ac.uk/bieber/ bieber.pdf>.
[consultado em 07-03-2015].

Canal Tech. [Em linha]. Disponível em < http://canaltech.com.br/o-que-e/internet/Oque-e-servidor-Apache/> [consultado em 06-06-2016]

Codegniter Brasil. [Em linha]. Disponível em <http://Codeigniterbrasil.com/passosiniciais/Codeigniter-framework-php-agil-robusto-e-de-alta-performance/> [consultado
em 30-05-2016]

Codeigniter. [Em linha]. Disponível em <https://Codeigniter.com/userguide3tutorial/index.html > [Consultado em 17/05/2015 à 20/04/2016]

Diniz, J. H. A.S. e Mattos, P.L. C. L. (2003). Organizações não-governamentais e
gestão estratégica. Revista Eletrônica do Terceiro Setor ( n.27, jun.2003) Disponível em
<http://www.fgvsp.br/integraçao> [consultado em 06-03-2015]

InfoEscola
Navegando
e
Aprendendo.
[Em
linha].
Disponível
http://www.infoescola.com/geografia/ONG’s-organizacoes-nao-governamentais/.
[Consultado em 20/10/2015].
Cilécia Lima Zego

em

Página 85

UNIVERSIDADE DO MINDELO
Sapientia Ars Vivendi

13 ANOS EM PROL DA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

Oficina da Net. [Em linha]. Disponível em <https://www.oficinadanet.com.br/artigo2227/mysql_-_o_que_e>. [consultado em 06-06-2016].

Php. [Em linha]. Disponível em <http://php.net/manual/pt_BR/intro-whatis.php>
[consultado em 30-05-2016]
Plataforma
das
Ong’s.
[Em
linha].
Disponível
em
<http://www.platONG’s.org.cv/index.php/10-quem-somos/6-fusce-egestas-elit-egetlorem> [Consultado em 20/10/2015].

Roesch, S. M. A(2003). Gestão de ONG’s – rumo a uma agenda de pesquisas que
contemple a sua diversidade. Revista Eletrônica do Terceiro Setor (n.30, set.2003).
Disponível em < http: www.fgvsp.br/integraçao > [consultado em 06-03-2015].

W3shools. [Em linha]. Disponível em < http://www.w3schools.com/php/> [consultado
em 07-10-2015]

Cilécia Lima Zego

Página 86

UNIVERSIDADE DO MINDELO
Sapientia Ars Vivendi

13 ANOS EM PROL DA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

Anexos
Modelo - ficha de proposta de adesão à ADECO
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Modelo ficha de transferência bancaria – BCA
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Modelo ficha de reclamação
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