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RESUMO 

Atualmente as novas tecnologias de informação e comunicação assumem um papel 

preponderante nas vidas das pessoas, sendo que muitas dessas tecnologias são 

inseparáveis para o desenvolvimento das sociedades modernas, e as tecnologias móveis 

são as que mais crescem, permitindo desde modo que um número maior de pessoas 

tenham acesso a essa tecnologia. 

O presente trabalho tem como principal objetivo o desenvolvimento de uma aplicação 

móvel para dispositivos Android (Smartphone e Tablet) que permite aos clientes da 

Electra SA, o pagamento das suas faturas de Eletricidade e Água. Para isso é necessário 

que os clientes estejam Registados na Aplicação e possuírem um Cartão Vinti4 de 

qualquer banco do país e ter acesso a Internet. Através da Aplicação devera ser possível 

a consulta da respetiva fatura de forma mais rápida e simples. E para que nunca esqueças 

de pagar suas faturas a aplicação contará com um lembrete, para que os clientes possam 

definir uma data para pagar as faturas. 

Esta Aplicação foi desenvolvida para a Plataforma Android através da IDE Android 

Studio 2.3.3, e para a comunicação com a base de dados no MySQL foi utilizado um 

WebService PHP. 

Palavras-chave: Android, Electra SA, Cartão Vint4, Internet, WebService. 
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ABSTRACT 

Nowadays, new information and communication technologies play a preponderant role 

in people's lives and many of these technologies are inseparable for the development of 

modern societies, with mobile technologies being the fastest growing, allowing a greater 

number of people have access to this technology. 

The main objective of this work is the development of a mobile application for Android 

devices (Smartphone and Tablet) that allows Electra SA customers to pay their Electricity 

and Water bills. For this it is necessary that the clients are Registered in the Application 

and have a Vint24 Card of any bank of the country and to have access to the Internet. 

Through the Application it should be possible to consult the respective invoice more 

quickly and simply. And so you never forget to pay your bills the application will have a 

reminder so that customers can set a date to pay their bills. 

This Application was developed for the Android Platform through the IDE Android 

Studio 2.3.3, and for communication with the database in MySQL a WebService PHP 

was used. 

Keywords: Android, Electra SA, Cartão Vint4, Internet, WebService. 
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CAPÍTULO I 

1. Introdução 

1.1 Contextualização 

Hoje em dia, os dispositivos móveis (Smartphone e Tablet) fazem parte do quotidiano de 

muitas pessoas, isto porque com o passar dos anos surgiu várias empresas a dedicarem as 

tecnologias móveis, consequentemente as alternativas aumentaram de certa forma que o 

preço desses dispositivos diminui de forma considerável permitindo deste modo as 

pessoas terem acesso a esses dispositivos de forma mais rápida e fácil. Para além do fator 

preço, há também o fator Evolução, ou seja os primeiros dispositivos limitavam apenas a 

efetuar uma chamado ou a enviar uma mensagem texto, mas com o tempo isso passou a 

ser uma mera formalidade, já que hoje em dia esses dispositivos são considerados 

pequenos computadores de bolso, visto que permitem ao utilizador realizar um conjunto 

variado de operações desde acederam a internet de forma mais dinâmica e rápida, 

permitindo a realização de pagamentos online, entre outros recursos. 

Tendo todo esse desenvolvimento da computação móvel os sistemas operativos utilizados 

pelos Smartphone possuem uma grande importância nesse mercado, sendo que hoje pode-

se dizer que é a área das tecnologias de informação e comunicação que mais apresente 

um crescimento todos os anos. Dentre os sistemas operativos móveis pode se referenciar 

o Android da Google, o iOS da Apple e o Windows Phone da Microsoft, porém é o 

sistema operativo Android, baseada no núcleo Linux e que foi divulgada a 5 de novembro 

de 2007 que possui a maior parcela do mercado dos sistemas operativos móveis. Este 

sistema possui o seu código aberto, deste modo oferece um grande incentivo para os 

programadores de aplicações. 

Em decorrência de estes fatos, pretende com este trabalho desenvolver um aplicativo 

móvel (Smartphone e Tablet) para a plataforma Android que permite ao seu utilizador 

efetuar o pagamento online das suas faturas da Electra SA referentes a água e a 

eletricidade. 

1.2 Motivação 

A mobilidade é cada vez mais um dos pilares fundamentais da sociedade moderna, e neste 

contexto que os dispositivos móveis (Smartphone e Tablet) assumem um papel 



 

15 

Relatório Projeto de Licenciatura – Stephan Rocha 

importante para acelerar este processo. Graças ao avanço tecnológico estes dispositivos 

possuem cada vez mais recursos que tornam a vida dos seus utilizadores mais fácil, e um 

destes é o pagamento eletrónico.  

Tendo em conta todos os motivos que foi referido acima, que se decidiu fazer esse projeto, 

também pelo facto que tenho um grande interesse e gosto pela área da programação, e 

nos últimos tempos principalmente na vertente de programação para dispositivos móveis 

Android. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

A elaboração deste projeto teve como principal objetivo, desenvolver uma aplicação 

Android que permite ao utilizador efetuar o pagamento das suas faturas da Electra SA 

referentes a Água e Eletricidade, desde que este mesmo utilizador tenha a aplicação 

instalado no dispositivo, feito o registo no mesmo, ter acesso a internet e possuir um 

Cartão Vinti4  

1.3.2 Objetivos especifico 

Para além de permitir o utilizador efetuar o pagamento das suas faturas, a aplicação ainda 

poe a disposição do seu portador um conjunto de operações, tais como: 

 Fazer o registo e login na aplicação;  

 Comunicar com a base de dados desenvolvida em SQL através de um WebService 

PHP; 

 Permitir ao utilizador efetuar o Pagamento das suas faturas; 

 Desenvolver um Formulário em linguagem HTLM5 e CSS, para obter as 

informações referentes ao Cartão Vinti4 do utilizador para ser efetuado o 

pagamento;   

 Desenvolver um Formulário em linguagem HTLM5 e CSS, que permite ao 

utilizador comunicar a leitura referente a Água e Eletricidade a Electra SA; 

 Aceder ao histórico dos Pagamentos já efetuados; 

 Um simulador de Fatura; 
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1.4 Metodologia 

Inicialmente para a elaboração do presente projeto foi realizada pesquisas para estudar 

melhor todas as ferramentas, linguagens e técnicas para o desenvolvimento do projeto. 

As pesquisas foram efetuadas em diversas Bibliografias, mas também em sítios oficiais 

na internet das desenvolvedoras das principais ferramentas (sitio do Google referente a 

Android Studio) utilizado durante a elaboração do projeto. Também foi feito consultas de 

alguns trabalhos realizados que abordam alguns dos temas e matérias presentes no 

projeto.   

Posteriormente na parte pratica foi necessário descarregar da internet um conjunto de 

ferramentas para a elaboração do protótipo, tais como: 

 O ambiente de desenvolvimento integrado Android Studio 2.3.3 para o 

desenvolvimento de aplicativos para Android, baseado no IntelliJ IDEA ,já com 

o SDK integrado; 

 O XAMPP que é um pacote com os principais servidores de código aberto do 

mercado, incluindo FTP, base de dados MySQL e Apache com suporte as 

linguagens PHP. 

 O Visual Paradigm é um pacote de desenvolvimento de software e gerenciamento 

corporativo líder mundial, que oferece todos os recursos que você precisa para 

arquitetura corporativa, gerenciamento de projetos, desenvolvimento de software 

e colaboração em equipa. Através deste programa foi elaborada todas as 

diagramas. 

 

1.5 Estrutura do Projeto 

Tendo em consideração todos os objetivos definidos, o presente trabalho é estruturado 

em seis capítulos. 

O primeiro capítulo é a Introdução, onde foi feito uma contextualização do tema, bem 

como a motivação pela escolha do tema em questão, posteriormente temos os objetivos 

gerais e específicos, por último, a metodologia adotada para elaboração do presente 

trabalho. 

O segundo capítulo é o Enquadramento, onde foi feito uma pequena apresentação da 

Electra SA, bem com o Pagamento Eletrónico e também a Plataforma Android.  

https://www.jetbrains.com/idea/
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No terceiro capítulo foi feito abordagem teórica, sobre as Tecnologias e Ferramentas 

utilizadas durante a elaboração do projeto. 

O quarto capítulo constitui a Análise e Modelação do Sistema a ser desenvolvido, neste 

capítulo foi feito uma descrição geral do sistema, bem como a descrição dos requisitos 

funcionais e não funciona, também foi feito a modelação do sistema através dos diversos 

diagramas. 

O quinto capítulo contempla o Desenvolvimento e Implementação do Protótipo, em que 

foi apresentado as Interfaces da Aplicação através de figuras, bem com alguns códigos 

através do mesmo método. 

Por ultimo temos o sexto capítulo, onde foi abordado as conclusões e considerações finais 

referentes ao projeto, os resultados obtidos, bem como trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO II 

2. Enquadramento 

2.1 Electra SA 

A Electra, Empresa Pública de Eletricidade e Água, foi criada a 17 de abril de 1982, pelo 

Decreto-lei nº 37/82.Foram três os organismos que estiveram na origem e integraram 

a Electra E.P., na altura da sua fundação: a Eletricidade e Água do Mindelo (EAM), que 

por sua vez havia sido constituída pela fusão da Junta   Autónoma das Instalações de 

Dessalinização de Água (JAIDA) com a Central Elétrica do Mindelo (CEM). Esta fusão 

teve lugar em agosto de 1978, juntando os organismos que na ilha de S. Vicente eram 

responsáveis pela produção e distribuição de água dessalinizada e de energia elétrica. 

 A Central Elétrica da Praia, (CEP), organismo autónomo encarregado da produção 

e distribuição de eletricidade na Cidade da Praia. 

 A Eletricidade e Água do Sal (EAS), saída da transformação realizado em agosto 

de 1978, dos Serviços Municipais de Água e de Eletricidade, da ilha do Sal. 

O objetivo central da criação da Electra, E.P. foi o de dar resposta necessidade que se 

fazia sentir de formar uma empresa com capacidade técnica e financeira para garantir o 

abastecimento contínuo de água e eletricidade aos centros urbanos das ilhas de S. Vicente, 

Sal e à cidade da Praia, em condições económicas e de segurança, de modo a favorecer o 

desenvolvimento socioeconómico. 

Com Sede Social e Serviços Centrais em Mindelo, a empresa exercia a sua atividade 

operacional através de três Delegações, sendo as de S. Vicente e Sal responsáveis pela 

produção, distribuição e venda de eletricidade e água dessalinizada e a da Praia 

responsável apenas pela produção e distribuição de eletricidade. 

2.1.1 Extensão da Electra SA a todo o terreno Nacional 

Em 1998 o Governo, considerando que os objetivos inicialmente fixados 

à Electra estavam esgotados e que, era essencial iniciar um conjunto de reformas 

perspetivadas a nível do Plano Nacional de Desenvolvimento para o período de 1997-

2000, cria, pelo Decreto-Lei nº68/98, a sociedade anónima Electra S.A.R.L., que sucedeu 

à Electra E.P. 
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Nesse novo contexto, o capital social da Electra SARL (600 000 contos) foi partilhado 

entre o Estado e as Câmaras Municipais na proporção de 85% e 15% respetivamente. 

Em consequência, na Electra foram sendo integrados progressivamente, a partir de abril 

de 1999, os serviços municipais de produção e distribuição de eletricidade de S. Nicolau, 

Mosteiros, Brava, S. Miguel, Tarrafal, Maio, S. Domingos, Santa Catarina, Praia Rural, 

Paúl, Ribeira Grande, Porto Novo, de Rabil na Boavista e também a EMAP, Empresa 

Municipal de Água da Praia que, na cidade da Praia, assegurava a captação, distribuição 

de água e a recolha e tratamento de águas residuais. 

Gradualmente, a Electra SARL, passa a ter Delegações em todas as ilhas: 

 S. Vicente (produção e distribuição de eletricidade e água dessalinizada); 

 Sal (produção e distribuição de eletricidade e água dessalinizada); 

 Santiago (produção e distribuição de eletricidade, produção e distribuição de água     

e recolha e tratamento de águas residuais); 

 Boavista (produção e distribuição de eletricidade e água dessalinizada); 

 S. Nicolau (produção e distribuição de eletricidade); 

 Fogo (produção e distribuição de energia - só Mosteiros); 

 Brava (produção e distribuição de eletricidade); 

 Maio (produção e distribuição de eletricidade); 

 S. Antão (produção e distribuição de eletricidade); 

Em 1 de Janeiro de 2000, só não se encontravam integrados na Electra os serviços de 

produção e distribuição de eletricidade de S. Filipe e de Sta. Cruz e os serviços de recolha 

e tratamento de águas residuais do Mindelo. 

Em 13 de abril de 2017, com a alteração da denominação da sociedade (o nº1 do artigo 

1º do Decreto-Lei 68/98) aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas, 

a sociedade adotou a forma de sociedade anónima e a denominação social de empresa de 

Eletricidade e Água – ELECTRA, SA, abreviadamente designada por ELECTRA, SA. 

2.1.2 Visão 

Queremos que a Electra seja, uma EMPRESA de referência e multi-utility de reconhecida 

qualidade. 
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2.1.3 Missão 

Fornecer energia elétrica, água e serviços que agreguem Valor e Conforto, contribuindo 

para o Desenvolvimento da Sociedade, com uma Equipa que aposta na máxima satisfação 

dos seus Clientes, Acionistas e Colaboradores. 

2.1.4 Órgãos Sociais 

 

 Assembleia-Geral (AG) 

 Presidente: Eng. Luís Teixeira 

 Secretaria: Dra. Eugenia Maria Soares 

 

 Conselho de Administração (CA) 

 Presidente: Eng. Alexandre Dias Monteiro 

 Administrador Executiva: Dr. Alcindo Hemitério da Cruz Mota 

 Administrador Executiva: Eng. Manuel Jesus Silva 

 Administrador Suplente: Eng. Carlos Alberto dos Santos 

 

 Fiscal Único 

 Fiscal: Dr. João Rui Fernandes Ramos 

 Suplente: Dr. Amando José de Carvalho Ferreira Rodrigues 

 

2.1.5 Estrutura Organizacional da Electra SA 

 

Figura 1: Estrutura Organizacional da Electra SA 

Fonte:http://www.electra.cv/index.php/2014-05-20-15-474/empresa/organização 
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2.2  Pagamento Eletrónico 

Segundo o Online Payments Group AG, o sistema de pagamento eletrônico é uma 

maneira de fazer transações ou pagar bens e serviços através de um meio eletrônico sem 

o uso de cheque ou dinheiro. Também é chamado de sistema de pagamento eletrônico ou 

sistema de pagamento on-line. O sistema de pagamento eletrônico cresceu cada vez mais 

nas últimas décadas devido à ampla divulgação de bancos e compras na internet. À 

medida que o mundo avança mais no desenvolvimento de tecnologia, muitos sistemas de 

pagamento eletrônico e dispositivos de processamento de pagamento foram 

desenvolvidos para aumentar, melhorar e fornecer transações seguras de pagamento 

eletrônico ao diminuir a percentagem de cheques e transações em dinheiro. 

2.2.1 Benefícios do Pagamento Eletrónico 

 

 Economia de tempo. A transferência de dinheiro entre contas virtuais geralmente 

demora alguns minutos. 

 Conveniência. Todas as transferências podem ser realizadas a qualquer momento, 

em qualquer lugar. É suficiente ter ligação à Internet. 

 

2.2.2 Desvantagens do Pagamento Eletrónico 

 

 Restrições. Cada sistema de pagamento tem seus limites quanto ao valor máximo     

da conta, o número de transações por dia e a quantidade de saída. 

 A necessidade do acesso à Internet. Se a ligação com a Internet falhar, não se 

pode ter acesso a conta online.  

 

2.2.3 Serviços e Plataformas online aceites pela Electra SA 

2.2.3.1 Home Banking 

Segundo o ABC do Empresário (2017) o home banking é um serviço prestado pelos 

bancos que permite aos particulares e às empresas realizar operações bancárias através da 

internet, conforme explica o Banco de Portugal. Através deste canal, as empresas têm à 

disposição serviços e soluções bancárias mais rápidas, e cómodas, sem que os utilizadores 

tenham de se deslocar a uma agência. 

https://www.bportugal.pt/pt-PT/Glossarios/Paginas/Glossario.aspx?letter=B
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Este canal permite qualquer tipo de transação, nomeadamente consultar a posição da 

empresa, efetuar propostas de abertura de créditos, transferências e pagamentos de 

salário; pagamentos a fornecedores ou operações financeiras das várias contas bancárias 

da empresa. 

2.2.3.2 PagaLi 

Segundo a ISONE o PagaLi é uma plataforma de pagamento eletrónico que permite a 

qualquer empresa ou profissional liberal disponibilizar bens ou serviços. 

Para pagar as faturas terá de ter o código do cliente, da empresa que lhe presta o serviço 

(por exemplo, da Electra é o código CIL), fazer a sua associação no portal, partir dai terá 

a sua fatura disponível no pagali sem nenhum esforço. 

Por cada entidade nova, que queira fazer pagamento de faturas terá de proceder à 

associação ao serviço. 

2.2.4 SISP 

A Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos (SISP) é uma sociedade 

parabancária encarregue de gerir atividades relacionadas com o desenvolvimento e 

utilização de meios de pagamentos em Cabo Verde, devendo ocupar-se, em particular, 

com a gestão de sistemas bancários de pagamentos nacionais e internacionais, emissão e 

gestão de cartões de débito, prestação de serviços ligados a sistemas eletrónicos de 

pagamentos de transmissão e gestão de informação de dados (SISP, 2017). 

2.2.4.1 Fluxo de Mensagens 

Segundo a SISP o comerciante deve aplicar a política adequada com configuração 

adequada ao site, com regras de acesso seguras devido a exposição a internet. 

Todos os pedidos do pagamento deverão ser enviados ao servidor do comerciante para o 

servidor da SISP, e não do terminal do cliente para o servidor da SISP. 

Para transações vinti4, cada pedido do comerciante é enviado uma resposta com o 

resultado do processamento da transação. Abaixo é apresentado o fluxo do processamento 

das transações. 
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Figura 2: Fluxo do Processamento das Transações 

 

2.2.4.1.1 Processamento de Transação Vinti4 

 

 Passo 1: Comerciante efetua o Post para MPI com os parâmetros específicos; 

 Passo 2: MPI autentica o comerciante e submete o pedido de autorização ao banco 

emissor do cartão; 

 Passo 3: Banco envia o resultado do pedido de autorização; 

 Passo 4: SISP envia o resultado da transação para o comerciante. Na resulta é 

enviado o sucesso ou erro, e neste último é devolvido a descrição. 

 

2.2.4.2 Cartão Vinti4 

Cartão de débito associado a uma conta de Depósito à Ordem, e que permite ao detentor 

efetuar operações na rede vinti4, pagamentos, levantamentos, até ao limite do saldo 

disponível. Permite ao Titular aceder à sua conta quer seja através de caixas Automáticas, 

Terminais de Pagamento Automático (POS), Telemóvel (Televinti4) e Internet 

(vinti4net). 

2.2.4.2.1 Benefícios da utilização do Cartão Vinti4 

Segundo a SISP a utilização do Cartão Vinti4, trás várias vantagens para o seu 

portador. Tais como: 

 Este meio de pagamento, pessoal e intransmissível, proporciona ao titular, de 

forma gratuita, um importante conjunto de serviços associados ao cartão; 
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 Proporciona segurança e comodidade ao evitar a necessidade de transporte de 

dinheiro; 

 Estar sempre em condições de efetuar pagamentos de produtos e serviços;  

 Acesso à conta 24x7, 365 dias por ano; 

 Realização de operações bancárias fora do horário de funcionamento do Banco; 

 Segurança e comodidade na realização de pagamentos; 

 Aceite em 161 Caixas vinti4 em todo o país e em mais de 2990 POS 

em estabelecimentos comerciais. 

 

2.3  Android 

2.3.1 Google Android 

Segundo da Silva (Apostila de Android – Programando Passo a Passo, edição 2015, 

Pag.7) o Android é uma plataforma desenvolvida pela Google voltada para dispositivos 

móveis, totalmente aberta é livre (Open Soure), que foi divulgada em 5 de novembro de 

2007. Inicialmente o sistema Android foi desenvolvido pelo Google e atualmente essa 

plataforma é mantida pela OHA (Open Handset Alliance), um grupo constituído por 

aproximadamente 84 empresas as quais se uniram para inovar e acelerar o 

desenvolvimento de aplicações e serviços, com o objetivo e trazer aos consumidores uma 

experiência mais rica em termos de recursos, menos dispendiosa em ternos financeiros 

para o mercado móvel. 

2.3.1.1 Estrutura Geral da Plataforma Google Android 

Segundo da Silva (Apostila de Android – Programando Passo a Passo, edição 2015, 

Pag.9) o Android SDK é uma ferramenta de desenvolvimento que disponibiliza um 

conjunto de APIs necessárias para desenvolver aplicações para a plataforma Android, 

utilizando a linguagem Java. Recursos encontrados na Plataforma Android: 

  

 Application framework: permite a reutilização e substituição de componentes;  

 Dalvik virtual machine: é uma Máquina Virtual Java (JVM) voltada para 

dispositivos móveis;  

 Browser integrado baseado na web kit engine;  

 Gráficos otimizados O Android é constituído por bibliotecas 2D e 3D baseada na 

especificação OpenGL ES 1.0;  
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 SQLite: Sistema Gerenciador de Base de dados (SGBD) já integrado no Android 

para guardar dados;  

 Suporte multimídia: A plataforma já oferece para áudio, vídeo e formatos de 

imagem (MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF);  

 Telefonia GSM (dependente de hardware);  

 Bluetooth, EDGE, 3G e WiFi (depende de hardware);  

 Câmera, GPS, compasso e acelerômetro (dependente de hardware);  

 Rico ambiente de desenvolvimento, incluindo um emulador de dispositivo, 

ferramentas de depuração, memória e performance. 

 

2.3.1.2 A Arquitetura do Android 

Segundo da Silva (Apostila de Android – Programando Passo a Passo, edição 2015, 

Pag.10) a Plataforma Android possui a estrutura representada pela figura abaixo. 

 

Figura 3 : Arquitetura do Android 

Fonte - Apostila de Android – Programando Passo a Passo, edição 2015, Pag.10 

2.3.1.3 Aplicações Android 
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Segundo da Silva (Apostila de Android – Programando Passo a Passo, edição 2015, 

Pag.10) o Android nos fornece um conjunto de aplicações, tais como: 

 Um cliente de e-Mail; 

 Um programa de SMS; 

 Uma Agenda; 

 Mapas; 

 Um Navegador 

 Contatos, entre outras aplicações; 

Todos os Aplicativos acima são desenvolvidos na linguagem de programação Java 

2.3.1.4 Bibliotecas presentes no Android 

Segundo da Silva (Apostila de Android – Programando Passo a Passo, edição 2015, 

Pag.11) o Android fornece um conjunto de Biblioteca C/C++ utilizados por vários 

componentes do sistema. Exemplos de algumas dessas bibliotecas são:  

 System C Library: consiste em uma implementação derivada da biblioteca C 

padrão baseado no sistema (libc) do BSD sintonizada para dispositivos rodando 

Linux. 

 Media Libraries: baseado no PacketVideo’s OpenCORE; são as bibliotecas que 

suportam os mais diversos formatos de áudio e vídeo, incluindo também imagens;  

 Surface Manager: responsável pelo acesso ao subsistema de exibição bem como 

as múltiplas camadas de aplicações 2D e 3D;  

 LibWebCore: consiste em um web browser engine utilizado tanto no Android 

Browser quanto para exibições web;  

 SGL – o engine de gráficos 2D;  

 3D Libraries: uma implementação baseada no OpenGL ES 1.0 APIs; as 

bibliotecas utilizam aceleração 3D via hardware (quando disponível) ou o software 

de renderização 3D altamente otimizado incluído no Android;  

 FreeType – Biblioteca responsável pela renderização de fontes bitmap e vetor;  

 SQLite – Conforme já mencionado, consiste no sistema gerenciador de base de 

dados (SGBD) relacional disponível para todas as aplicações;  
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2.3.1.5 Android Runtime 

Segundo da Silva (Apostila de Android – Programando Passo a Passo, edição 2015, 

Pag.11) o Android é constituído por um conjunto de bibliotecas que fornece a maioria das 

funcionalidades disponíveis nas principais bibliotecas da linguagem Java. Toda aplicação 

Android roda em seu próprio processo, com sua própria instância da máquina virtual 

Dalvik. O Dalvik foi escrito de forma a executar várias VMs eficientemente. Ele executa 

ficheiros. dex, que é otimizado para consumo mínimo de memória. A VM é baseada em 

registos e roda classes compiladas pela linguagem Java que foram transformadas em 

ficheiros. dex, através da ferramenta “dx” incluída no SDK.  

O Dalvik VM foi baseado no Kernel do Linux para funcionalidades subjacentes como o 

encadeamento e a gestão de baixo nível de memória. 

2.3.1.6 Linux Kernel 

Segundo da Silva (Apostila de Android – Programando Passo a Passo, edição 2015, 

Pag.11) o Android foi projetado em cima da versão 2.6 do Kernel do Linux para os 

serviços centrais do sistema, tais como segurança, gestão de memória, gestão de 

processos, etc. O Kernel também atua como uma camada de abstração entre o hardware 

e o resto do software. 

2.3.2 Componentes de uma Aplicação Android 

 

Figura 4: Componentes de uma Aplicação Android 

Fonte:http://www.softblue.com.br/blog/home/postid/11/conhecendo+o+android 

2.3.2.1 Activity 
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Um Activity é um componente de aplicativo que fornece uma tela com a qual os 

utilizadores podem interagir para fazer algo, como discar um número no telefone, tirar 

uma foto, enviar um e-mail ou ver um mapa. Cada atividade recebe uma janela que exibe 

a interface do utilizador. Geralmente, a janela preenche a tela, mas pode ser menor que a 

tela e flutuar sobre outras janelas. 

Aplicativos geralmente têm várias atividades pouco vinculadas entre si. Normalmente, 

uma atividade em um aplicativo é especificada como "principal", que é a apresentada ao 

utilizador ao iniciar o aplicativo pela primeira vez. Cada atividade pode, então, iniciar 

outra atividade para executar diferentes ações. Ao iniciar uma nova atividade, a atividade 

anterior é interna, mas o sistema conserva a atividade em uma pilha (a "pilha de retorno"). 

Quando uma atividade inicia, ela é enviada para a pilha de retorno e obtém o foco do 

utilizador. A pilha de retorno segue o mecanismo básico de pilha UEPS (o último que 

entra é o primeiro que sai). Assim, quando o utilizador terminar a atividade atual e apertar 

o botão Voltar, ela sairá da pilha (é destruída) e a atividade anterior será retomada. (a 

pilha de retorno é discutida em mais detalhes no documento Tarefas e pilha de retorno) 

(Developer Android, 2017). 

2.3.2.2 Service 

Um Service é um componente do aplicativo que pode realizar operações longas e não 

fornece uma interface do utilizador. Outro componente do aplicativo pode iniciar um 

serviço e ele continuará em execução em segundo plano mesmo que o utilizador alterne 

para outro aplicativo. Além disso, um componente poderá se vincular a um serviço para 

interagir com ele e até estabelecer comunicação entre processos (IPC). Por exemplo, um 

serviço pode lidar com transações de rede, reproduzir música, executar E/S de ficheiros, 

ou interagir com um fornecedor de conteúdo, tudo a partir do segundo plano (Google, 

Developers Android, 2017). 

2.3.2.3 Broadcast Receiver 

Um Broadcast Receiver é uma componente que reage a eventos ou sinais de sistema. No 

processo de instalação de uma aplicação em Android, o instalador procura pelas 

componentes deste tipo e insere numa tabela de sistema as referências sobre a que tipo de 

eventos aquela aplicação reage. Entre eventos deste tipo enviados pelo sistema operativo 

https://developer.android.com/guide/components/tasks-and-back-stack.html
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podem-se contar coisas como a mudança da hora atual, alteração do estado da bateria, 

alteração das condições de conectividade entre muitas outras coisas. 

2.3.2.4 Content Provider 

Um Content Provider gerência o acesso a um conjunto estruturado de dados. Encapsulam 

os dados e fornecem mecanismos para definir a segurança dos dados. Fornecedores de 

conteúdo são a interface padrão que conecta dados em um processo com código em 

execução em outro processo. 

Quando desejar aceder dados em um fornecedor de conteúdo, você usa o 

objeto ContentResolver no Context do aplicativo para se comunicar com o fornecedor 

como cliente. O objeto ContentResolver se comunica com o objeto fornecedor, uma 

instância de uma classe que implementa ContentProvider. O objeto fornecedor recebe 

solicitações de dados de clientes, realiza a ação solicitada e devolve os resultados. 

Não é preciso desenvolver o próprio fornecedor se você não pretende compartilhar seus 

dados com outros aplicativos. No entanto, precisará do próprio fornecedor para fornecer 

sugestões de pesquisa personalizada em seu aplicativo. Também precisará do próprio 

fornecedor se quiser copiar e colar dados complexos ou ficheiros de seu aplicativo em 

outros aplicativos. 

O Android propriamente dito inclui fornecedores de conteúdo que gerenciam dados como 

áudio, vídeo, imagens e informações de contato pessoais. Alguns deles estão listados na 

documentação de referência do pacote Android. Provider . Com algumas restrições, esses 

fornecedores podem ser a cessados por qualquer aplicativo Android. 

2.3.3 Ciclo de Vida de uma Aplicação Android 

Segundo o sitio Developer Android (2017) Activity é um componente do aplicativo que 

fornece um ecrã com a qual os utilizadores podem interagir para fazer algo, como marcar 

um número no telefone, tirar uma foto, enviar um e-mail ou ver um mapa. Cada atividade 

recebe uma janela que exibe a interface do utilizador. Geralmente, a janela preenche o 

ecrã, mas pode ser menor que o ecrã e flutuar sobre outras janelas. 

https://developer.android.com/reference/android/content/ContentResolver.html
https://developer.android.com/reference/android/content/Context.html
https://developer.android.com/reference/android/content/ContentResolver.html
https://developer.android.com/reference/android/content/ContentProvider.html
https://developer.android.com/reference/android/provider/package-summary.html
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Figura 5: Ciclo de Vida de um Activity 

Fonte - https://developer.android.com/training/basics/Activity-lifecycle/starting.html 

2.3.3.1 Iniciar uma Activity 

Ao contrário de outros paradigmas de programação em que os aplicativos são iniciados 

com um método main(), o sistema Android inicia o código em uma instância Activity 

invocando métodos de retorno de chamada específicos que correspondem a estágios 

específicos de seu ciclo de vida. Há uma sequência de métodos de retorno de chamada 

que iniciam uma atividade e uma sequência de métodos de retorno de chamada que 

destroem uma atividade. 

2.3.3.2 Retornos de um Activity 

Durante a vida de uma Activity, o sistema chama um conjunto básico de métodos de ciclo 

de vida em uma sequência semelhante à de uma pirâmide de passos. Ou seja, cada etapa 

do ciclo de vida da atividade é um passo separado da pirâmide. Quando o sistema cria 

uma nova instância da atividade, cada método de retorno de chamada move o status da 

atividade um passo até o topo da pirâmide. O topo da pirâmide é o ponto em que a 

atividade é executada em primeiro plano e o utilizador pode interagir com ela. 

Quando o utilizador começa a deixar a atividade, o sistema chama outros métodos que 

movem o estado da atividade para a base da pirâmide para desmantelar a atividade. Em 

alguns casos, a atividade só se moverá para um ponto intermediário na pirâmide e 

https://developer.android.com/training/basics/activity-lifecycle/starting.html
https://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html
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aguardará (como quando o utilizador fizer uma alteração para outro aplicativo), a partir 

deste ponto, a atividade pode retornar ao topo (se o utilizador retornar à atividade) e 

retomar sua operação de onde o utilizador a deixou. 

 

Figura 6: Código de um Activity 

Fonte: https://developer.android.com/guide/components/activities.html?hl=pt-br 

 onResume () - Neste estado, a atividade está em primeiro plano e o utilizador pode 

interagir com ela (às vezes também é chamado de status de "execução"). 

 onPause () - Nesse estado, a atividade é parcialmente oculta por outra atividade: a 

outra atividade que está em primeiro plano é semitransparente ou não cobre toda a 

tela. A atividade pausada não recebe a entrada do utilizador e não pode executar 

nenhum código. 

 onStopped () - Neste estado, a atividade está completamente escondida e não é 

visível para o utilizador; é considerado em segundo plano. Enquanto estiver parado, 

a instância da atividade e todas as informações sobre seu estado, como variáveis de 

membros, são preservadas, mas você não pode executar nenhum código. 

https://developer.android.com/guide/components/activities.html?hl=pt-br
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 onCreate () e onsStart () - São transitórios e o sistema se move rapidamente para 

o próximo estado, chamando o próximo método de retorno de retorno do ciclo de 

vida. Ou seja, depois que o sistema chama onCreate(), ele rapidamente 

chama onStart(), para o qual ele segue rapidamente onResume(). 

 

2.3.4 Versões da Plataforma Android 

Segundo o Google INC (2017), de tempos em tempos, são disponibilizadas novas versões 

do Android, normalmente contendo novos recursos, melhorias de desempenho e correção 

de bugs e problemas 

Desde o seu lançamento, em 2008, o Android já teve diversas versões diferentes, sem 

contar com as pequenas variações, entre as versões. Abaixo será apresentado as versões 

já lançados para o Android, desde o seu lançamento em 2008, ate os dias de hoje em 

novembro de 2017. 

 Android 1.0 (sem apelido); 

 Android 1.1 (sem apelido); 

 Android 1.5 (Cupcake); 

 Android 1.6 (Donut); 

 Android 2.0 a 2.1 (Eclair); 

 Android 2.3 a 2.2.3 (FroYo); 

 Android 2.3 a 2.3.7 (Gingerbread); 

 Android 3.0 a 3.2 (Honeycomb); 

 Android 4.0 a 4.0.4 (Ice Cream Sandwich); 

 Android 4.1 a 4.2.3 (Jelly Bean); 

 Android 4.4 (KitKat); 

 Android 5.0 a 5.1 (Lollipop); 

 Android 6.0 (Marshmallow); 

 Android 7.0 a 7.1 (Nougat); 

 Android 8.0 (Oreo); 

Segundo o sitio Developer Android (2017) o gráfico e a tabela abaixo representam o 

número de dispositivos móveis Android que executam uma versão Android. Foi 

representado apenas as versões com uma taxa superior a 0.1%. 

https://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onCreate(android.os.Bundle)
https://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onStart()
https://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onResume()
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Tabela 1:Distribuição das versões Android 

Fonte: https://developer.android.com/about/dashboards/index.html 

2.3.5 Plataforma Android vs. Outros Plataformas móveis 

Segundo o IDC Quarterly Mobile Phone Tracker (2017) , as empresas de telefonia 

enviaram um total de 344,3 milhões de Smartphone em todo o mundo no primeiro 

trimestre de 2017 (1T17). À luz do que pode parecer um mercado em desaceleração, os 

consumidores continuam a mostrar demanda por Smartphone e o bombo da bandeira 

americana parece ser forte como sempre. Os embarques mundiais de Smartphone 

cresceram 3,4% no 1T17 em relação ao ano anterior, o que foi ligeiramente inferior à 

previsão anterior de IDC de crescimento de 3,6%. 

 

Tabela 2:Percentagens de utilização dos Sistemas Operativos  móveis. 

Fonte: https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/os 

https://developer.android.com/about/dashboards/index.html
https://www.idc.com/tracker/showproductinfo.jsp?prod_id=37
https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/os
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Android: a discussão em torno da participação do Android no mercado de Smartphone 

tornou-se irrelevante alguns anos atrás quando ficou claro que os dispositivos que 

executam o sistema operacional do Google continuariam a capturar cerca de 85% do 

volume mundial de telefones inteligentes. O que é interessante é olhar para as muitas 

micro tendências acontecendo dentro da plataforma. Apesar de uma série de produtos 

Android de alta qualidade muito atraentes, a IDC continua a ver os preços de venda média 

do Android (ASPs) diminuir e as expectativas são de que os 1.5 bilhões de telefones 

Android que enviam em 2021 terão um ASP coletivo de $ 198, abaixo de US $ 220 em 

2017Q1. 

iOS: saindo do primeiro ano em que os envios do iPhone diminuíram, as expectativas são 

de que os volumes de 2017 crescerão 3,8%. A IDC baixou ligeiramente suas projeções 

de 2017 para o iOS em sua última previsão para 223,6 milhões, enquanto aumentou seus 

volumes de 2018 para 240,4 milhões. Todos os sinais apontam para o final de 2017 e, 

certamente, 2018 é muito forte para a Apple, tanto da sua base instalada parece estar 

pronta para uma atualização e a próxima rodada de iPhone provavelmente não 

dececionará seus fãs. 

Windows Phone: os carregamentos do Windows Phone continuam a cair à medida que a 

falta de novos parceiros de hardware, o suporte ao desenvolvedor e o entusiasmo geral 

pela plataforma não mostram sinais imediatos de recuperação. A IDC espera que os 

volumes de 2017 diminuam 80,9% para apenas 1,1 milhão de unidades. A Microsoft 

ainda não se comprometeu totalmente com qualquer ataque de estilo "Superfície" para 

Smartphone ou para empurrar novos fornecedores para abraçar a plataforma, deixando 

pouca esperança de montar um retorno de escala total nos próximos anos. 

2.4 Mercado Nacional e Mundial dos Dispositivos móveis 

Atualmente o mercado de dispositivos móveis, pode ser considerado a que possui o maior 

interesse das grandes fabricantes de tecnologia, consequentemente este mercado conta 

com uma grande diversidade de marcas e modelos distintos. 

O lado positivo esta voltado para o consumidor final, uma vez que desta forma o que não 

falta neste mercado são alternativas de escolha, grandes avanços e novidades constantes. 
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Segundo o IDC Quarterly Mobile Phone Tracker, as empresas de telefonia enviaram um 

total de 344,3 milhões de Smartphone em todo o mundo no primeiro trimestre de 2017 

(1T17). À luz do que pode parecer um mercado em desaceleração, os consumidores 

continuam a mostrar demanda por Smartphone e o bombo da bandeira americana parece 

ser forte como sempre. Os embarques mundiais de Smartphone cresceram 3,4% no 1T17 

em relação ao ano anterior, o que foi ligeiramente inferior à previsão anterior de IDC de 

crescimento de 3,6%. 

 

Figura 7: Mercado dos Smartphone a nível Mundial 

Fonte : https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/os 

Segundo a ANAC (Agencia Nacional das Comunicações), o número de cartões SIM 

ativos no mercado móvel em Cabo Verde, em março de 2017 foi de 649.748, o que 

representa um aumento de 1% em relação ao mesmo período de 2016. Em relação ao 

quarto trimestre de 2016 esse número apresenta um decréscimo de 1%. A taxa de 

penetração neste período foi de 121%.  

 

Tabela 3 : Evolução trimestral dos assinantes ao serviço móvel. 

Fonte: ANAC 2017 

https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/os
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Segundo a ANAC (Agencia Nacional das Comunicações), no primeiro trimestre de 2017 

o serviço de acesso ao serviço de internet via telemóvel (3G) apresenta uma evolução de 

18% em relação ao período homologo e um aumento de 5% em relação ao trimestre 

anterior. A taxa de penetração deste serviço foi de 64%. 

 

 

 

Tabela 4 : Evolução trimestral do número de Acessos ao serviço Internet 3G 

Fonte: ANAC 2017 
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CAPÍTULO III 

 

3. Tecnologias e Ferramentas para elaboração do Projeto 

Segundo Hughes (Human - Built Word,2004, Pag.1), a tecnologia é confusa e complexa. 

É difícil de definir e de compreender, em sua variedade, esta cheio de contradições, 

carregadas de loucura humana; salvas por atos benignos ocasionais e ricas consequências 

não desejadas. 

Segundo Emmanuel Mesthene (Mudança Tecnológica: Seu Impacto no Homem e na 

Sociedade, 1970) a tecnologia pode ser definida como a organização do conhecimento 

para realização de propósitos práticos. 

3.1 Linguagem Java 

Segundo Mendes e Marcelino (Fundamentos da Programação em Java,4° edição, Pag.16) 

a linguagem Java foi criada no início dos anos 90 nos laboratórios de investigação da 

SUN Microsystems, por uma equipa liderada por James Gosling. A equipa estava 

envolvida em projeto Green. Durante o desenvolvimento do mesmo projeto concluiu-se 

que nenhuma linguagem de programação disponível satisfazia os seus requisitos, em 

particular a necessidade de criar programas que pudessem ser executados em dispositivos 

com arquitetura diferentes. Daqui surgiu a ideia de criar uma nova linguagem que 

permitisse o desenvolvimento de programas que pudessem ser executados em qualquer 

tipo de computador. 

Segundo os mesmos autores, em 2004 foi lançado o Java 5, uma versão substancialmente 

diferente das anteriores, mais robusta e segura com diferenças significativas no ponto de 

vista da própria linguagem. Estas diferenças foram tão importantes que muitas vezes que 

o Java 5 é referida como uma nova linguagem e não uma atualização.   

3.1.1 Executar um Programa Java 

Segundo os autores Mendes e Marcelino (Fundamentos da Programação em Java,4° 

edição, Pag.18) um dos objetivos principais do desenvolvimento do Java era a 

possibilidade se um programa ser executado em qualquer tipo de computador sem ter de 

ser alterado ou compilado novamente. Este objetivo não pode ser atingido com 
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compilador tradicionais uma vez que são específicos de uma linguagem e de um tipo de 

computador. 

O problema foi resolvido considerando um computador uma máquina virtual que é capaz 

de executar um código constituído por instruções simples, geralmente denominado por 

bytecode, uma vez que é utilizado um byte para representar cada instrução. O compilador 

Java ao contrario de outros compiladores tradicionais não vai gerar código executável, 

mas sim bytecode. Uma vez que este código é independente do computador em que o 

programa vai ser executado, não é necessário compilar o código separadamente para cada 

tipo de computador. Para que esta estratégia funciona, cada computador tem de ter um 

programa que possa interpretar e executar o bytecode. Ao conjunto de todos os interpretes 

disponíveis dá-se o nome de máquina virtual JAVA (JVM-JAVA Virtual Machine). 

3.2 IDE Android Studio v2.3.3 

O Android Studio é o ambiente de desenvolvimento integrado oficial (IDE) para o 

desenvolvimento de aplicativos para Android, baseado no IntelliJ IDEA . Além do 

poderoso editor de código e ferramentas de desenvolvedor do IntelliJ, o Android Studio 

oferece ainda mais recursos que melhoram sua produtividade ao criar aplicativos Android 

(Google, Developer Android, 2017), tais como: 

 Um sistema flexível de compilação baseado em Gradle, 

 Um emulador rápido e rico em recursos, 

 Um ambiente unificado onde você pode desenvolver para todos os dispositivos 

Android, 

 Execução instantânea para enviar as alterações ao seu aplicativo em execução sem 

criar um novo APK, 

 Modelos de código e integração do GitHub para ajudá-lo a criar recursos de 

aplicativos comuns e importar o código de exemplo, 

 Ferramentas e estruturas de teste extensivas, 

 Ferramentas de fiabilidade para detetar desempenho, usabilidade, compatibilidade 

de versão e outros problemas, 

 Suporte C ++ e NDK, 

 Suporte integrado para o Google Cloud Platform, facilitando a integração do 

Google Cloud Messaging e do App Engine 

https://www.jetbrains.com/idea/
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Figura 8: Interface do Android Studio 

Fonte: Própria 

3.2.1 Android SDK 

Segundo da Silva (Apostila de Android – Programando Passo a Passo, edição 2015, 

Pag.9) o Android SDK é uma ferramenta de desenvolvimento que disponibiliza um 

conjunto de APIs necessárias para desenvolver aplicações para a plataforma Android, 

utilizando a linguagem Java. 

3.3 NotePad ++ 

É um editor de código-fonte gratuito, e a substituição de Blocos de notas que suporta 

vários idiomas. Executando no ambiente MS Windows, seu uso é rígido pela Licença 

GPL.Com base no poderoso componente de edição Scintilla, o NotePad++ esta escrito 

em C++ e usa API Win32 e STL, o que garante uma velocidade de execução maior e um 

tamanho de programa menor. Ao otimizar tantas rotinas quanto possível sem perder a 

facilidade de uso, o NotePad++ esta tentado reduzir as emissões mundiais de dióxido de 

carbono. Ao usar menos energia da CPU, o PC pode acelerar e reduzir o consumo de 

energia, resultando em um ambiente mais verde (Notepad, 2017). 

3.4 XAMPP v3.2.2 

O XAMPP é um pacote com os principais servidores de código aberto do mercado, 

incluindo FTP, base de dados MySQL e Apache com suporte as linguagens PHP e Perl. 

Como o conteúdo estará armazenado numa rede local, o acesso aos ficheiros é realizado 
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instantaneamente. No Windows, o executável possui o nome xampp_start.exe. Um painel 

de controle (xampp-control-3-beta.exe) também fica disponível e permite iniciar ou parar 

servidores individuais. 

 

Figura 9: Interface do XAMP 

Fonte: Própria 

3.5 Base de Dados MySQL 

Segundo o sítio de Oracle (2017) o MySQL é um base de dados de código aberto mais 

popular do mundo. Com o seu desempenho comprovado, confiabilidade e facilidade de 

uso, o MySQL tornou-se a principal escolha de base de dados para aplicativos baseados 

na web, usados por propriedades da web de alto perfil, incluindo Facebook, Twitter, 

YouTube e os cinco dos cinco principais sítios. Além disso, é uma escolha extremamente 

popular como base de dados integrados, distribuído por milhares de ISVs e OEMs. 

3.5.1 Linguagem SQL 

Segundo a ITBusinessEdge, o SQL (Structured Query Language) é usado para se 

comunicar com uma base de dados. De acordo com o ANSI (American National Standards 

Institute), é o idioma padrão para sistemas de gerenciamento de base de dados relacionais. 

As instruções SQL são usadas para executar tarefas, como dados de atualização em uma 

base de dados, ou recuperar dados de uma base de dados. Alguns sistemas comuns de 

gerenciamento de base de dados relacionais que usam o SQL são: Oracle, Sybase, 

Microsoft SQL Server, Access, ingres, etc. Embora a maioria dos sistemas de base de 
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dados usem o SQL, a maioria deles também possui suas próprias extensões proprietárias 

adicionais que geralmente são usadas apenas em seu sistema. No entanto, os comandos 

SQL padrão, como "Selecionar", "Inserir", "Atualizar", "Excluir", "Criar" e "Soltar" pode 

ser usado para realizar quase tudo o que é preciso fazer com um base de dados. 

3.5.2 Base de Dados 

Segundo Damas (SQL, 6 edição, Pag.15), de uma forma simplista podemos dizer que 

uma base de dados consiste em uma coleção de dados estruturados, organizados e 

armazenados de forma persistente. 

Ainda segundo o mesmo autor, uma base de dados não tem de estar necessariamente 

informatizada. Pode perfeitamente constituir um ficheiro manual existente em um 

escritório com o nome dos fornecedores, ou mesmo um conjunto de Post-it colocados em 

um painel de parede com informação dos automóveis existentes em stock para venda. 

3.6 Linguagem PHP 

Segundo Tavares (Desenvolvimento de Aplicação em PHP, dezembro de 2012, Pag.1) a 

linguagem PHP surgiu no ano de 1994, tendo sido criado por Rasmus Lerdof, com a 

designação de Personal Home Page Tools. Mais tarde foi criado a versão PHP 3 e já 

numa fase posterior foi melhorada e deu origem a versão PHP 4, tendo esta ultima 

incorporado recursos dirigidos a programação com objetos. Em junho de 2004 foi 

apresentado a versão PHP 5. 

Segundo o mesmo autor, esta linguagem é uma poderosa ferramenta para a construção de 

páginas Web, mas também pode ser utlizado para desenvolvimento de aplicações que 

corram sobre um servidor adequado. Tal como outras linguagens existentes, orientados 

ou não para páginas Web, também a linguagem PHP inclui um conjunto de bibliotecas 

que permitem ao programador o desenvolvimento de código com inúmeras 

funcionalidades. 
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Figura 10: Código PHP para inserir o Registo na Base de Dados 

Fonte: Própria 

 

3.6.1 Suporte a diferentes Sistemas Operativos 

A escolha do sistema operativo é totalmente indiferente quando falamos de páginas ou 

aplicações em PHP, pois seja Windows, Linux, Mac OS X ou outro sistema operativo, a 

linguagem PHP é interpretada num servidor que processa o código e o fornece ao 

browser, independentemente do sistema operativo que se esteja a utilizar. Além disso, é 

suportado pela maioria dos servidores existente atualmente, incluindo Apache Server, 

Microsoft IIS, Zeus Web Server, Netscape and iPlanet Servers, Caudium, Xitami, 

OmniHTTPd, entre outros. 

3.6.2 Suporte a Protocolos 

Em termos de protocolos existentes, o PHP tem suporte para comunicar com outros 

serviços. Destacam-se o LDAP, SNMP, COM (em ambiente Windows), entre outros. 

Além disso, suporta também a interação utilizando sockets e extensão CORBA para 

aceder a ambientes remotos. Permite ainda a integração com os protocolos POP3 e IMAP, 

cuja relevância aumenta devido a serem protocolos vulgarmente utilizados em sistemas 

de correio eletrónico. 

3.7 Web Service 

Segundo o autor Lima (Web Service SOAP x REST, Pag.8) Web Service são aplicações 

autocontidas, que possuem interface baseadas em XML e que descrevem uma coleção de 

operações acessíveis através da rede, independentemente da tecnologia usada na 
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implementação do serviço. Os Web Services devem ser definidos de forma consistente 

para que possam ser descobertos e interface com os outros serviços e aplicações. 

Ainda segundo o mesmo autor XML é o formato de mensagem adotado pelo W3C para 

troca de informações entre aplicações distribuídas através do protocolo HTTP. 

3.7.1 Elementos da estrutura Web Service 

Segundo o autor Lima (Web Service, SOAP x REST, Pag.11), há três elementos 

importantes dentro da arquitetura de um Web Service: Fornecedor de Serviços, 

Consumidor do Serviço e o Registo do Serviço. A interação destes elementos envolve as 

operações de Publicar, Pesquisar e fazer a Ligação dos serviços. Abaixo é definido a 

função de cada elemento da estrutura. 

 Fornecedor de serviços: é o responsável pela implementação e disponibilização 

dos Web Service na Internet. Para que alguém possa utiliza-lo, é preciso descrever o 

serviço em um formato padrão, compreensível para qualquer um que precisa usar o 

serviço e também publicar as caraterísticas sobre o serviço em um registo central 

disponível. 

 Consumidor de serviços: é o utilizador de um serviço disponível na Internet que 

foi implementado pelo fornecedor. 

 Registo do serviço: refere-se à localização do serviço. Eles contem as informações 

técnicas dos serviços e os detalhes da empresa. 

 

 

Figura 11: Interação entre os elementos da arquitetura de Web Service 

Fonte: Jean Lima (Web Service SOAP x REST, Pag.11) 

 

3.7.2 SOAP 
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Segundo o autor Lima (Web Service, SOAP x REST, Pag.17), SOAP é um protocolo 

projetado para invocar aplicações remotas através de RPC ou trocas de mensagens; em 

um ambiente independente de plataforma e linguagem de programação (SIMPLE,2011). 

Segundo o mesmo autor o protocolo SOAP é um padrão da indústria e foi adotada pelo 

W3C, sendo que a mensagem é transportada através do protocolo HTTP por meios de 

pacotes virtualmente idênticos. 

3.7.2.1 Características do SOAP 

Segundo o autor Lima (Web Service, SOAP x REST, Pag.18), o protocolo SOAP, possui 

as seguintes características; 

 Definido pelo consorcio W3C, 

 Protocolo baseado em XML, para troca de informações em ambientes distribuídos, 

 Padrão de utilização para Web Services, 

 Normalmente utiliza HTTP como protocolo de transporte, 

 

3.7.2.2 Formato de Mensagem SOAP 

Segundo o autor Lima (Web Service, SOAP x REST, Pag.18), uma mensagem SOAP 

consiste basicamente nos seguintes elementos; 

 Envelope: é o elemento principal do XML que representa a mensagem. 

 Header: é um mecanismo genérico que permite a adição de características a 

mensagem SOAP de forma descentralizada, sem acordo anterior entre as partes 

comunicantes, 

 Body: este elemento contem a informação a ser transportada, 

 

 

Figura 12: Elementos de uma Mensagem SOAP 

Fonte: Jean Lima (Web Service, SOAP x REST, Pag.18) 
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3.7.3 REST 

Segundo o autor Lima (Web Service, SOAP x REST, Pag.25), o protocolo REST foi 

idealizado por Roy Fielding no ano de 2000, na sua dissertação de doutorado, na qual 

buscou as melhores praticas nos estilos de arquitetura existentes para compor um novo 

estilo que reunissem em apenas um estilo. 

Segundo o mesmo autor o REST é um estilo de arquitetura direcionado pra sistemas de 

hipermédia distribuídos, em que basicamente esse estilo é composto por dois 

intervenientes: Cliente e Servidor. 

 

Figura 13: Consumindo um Web Service Rest 

Fonte: Fonte: Jean Lima (Web Service, SOAP x REST, Pag.25) 

 

3.7.3.1 Cliente / Servidor 

Segundo o autor neste modelo são definidos dois papéis: Cliente e Servidor, em que 

basicamente o servidor disponibiliza um conjunto de serviços e o cliente faz o uso desse 

serviço. O cliente envia requisições para o servidor, este por sua vez ao recebe-las toma 

decisão de aceita-las ou não. 

3.7.3.2 Sistema em Camadas 

Segundo o autor no sistema em camadas, o mesmo é dividido em camadas, onde cada 

camada conhece apenas a interface da camada superior. As camadas intermediárias 

podem ser usadas para melhorar a escalabilidade do sistema permitindo o balanceamento 

de carga de serviços através de múltiplas redes (FIELDING,2000). 
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3.7.3.3 Cache 

Segundo o autor a arquitetura cache evita o desperdício de banda, pois evita que dados 

que já tenham sido enviados anteriormente ao cliente sejam reenviados. Na primeira vez 

que uma página é solicitada pelo cliente a mesma é armazenada num Proxy HTTP 

(FIELDING,2000). 

3.7.3.4 Sem Estado 

Segundo o autor nesta arquitetura o servidor não armazena nenhuma informação de 

contexto, sendo toda a informação necessária para atender uma requisição deve estar 

contida nela mesma. Isto torna o servidor mais simples, pois ele não precisa levar em 

consideração o contexto atual para tomar decisões, toda informação será enviada a ele a 

cada requisição. (FIELDING,2000). 

3.8 JSON 

O JSON (JavaScript Object Notation) é um modelo 

para armazenamento e transmissão de informações no formato texto. Apesar de muito 

simples, tem sido bastante utilizado por aplicações Web devido a sua capacidade de 

estruturar informações de uma forma bem mais compacta do que a conseguida pelo 

modelo XML, tornando mais rápido o parsing dessas informações. Isto explica o fato de 

o JSON ter sido adotado por empresas como Google e Yahoo, cujas aplicações precisam 

transmitir grandes volumes de dados (DevMedia, 2017). 

 

Figura 14: processo de uso de JSON 

Fonte: https://mylobstertech.wordpress.com/2015/05/24/connect-your-android-app-to-an-online-server-

from-scratch/ 

3.8.1 Benefícios do JSON 

 Leitura mais simples, 

https://mylobstertech.wordpress.com/2015/05/24/connect-your-android-app-to-an-online-server-from-scratch/
https://mylobstertech.wordpress.com/2015/05/24/connect-your-android-app-to-an-online-server-from-scratch/
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 Analisador(parsing) mais fácil, 

 JSON suporta objetos, 

 Maior velocidade na execução e transporte de dados, 

 Ficheiro com tamanho reduzido, 

 Utilizado pelas principais empresas de tecnologias Web, 

 

3.8.2 Código JSON 

O exemplo a seguir mostra como usar o JSON para armazenar informações relacionadas 

a livros com base em seu tópico e edição. 

 

Figura 15: Trecho de um código JSON 

Fonte: Tutorials Point (Simply easy lerning, Pag.4, versão PDF) 

 

3.9 Bootstrap 

Segundo o sitio do Bootstrap (2017), o Bootstrap originalmente criado por um designer e 

um desenvolvedor no Twitter, e tornou-se uma das estruturas de front-end mais populares 

e projetos de código aberto no mundo. 

O Bootstrap foi criado no Twitter em meados de 2010 por @mdo e @fat. Antes de ser 

um framework de código aberto, o Bootstrap era conhecido como o Twitter Blueprint. 

Alguns meses após o desenvolvimento, o Twitter realizou sua primeira Semana de Hack 

e o projeto explodiu à medida que os desenvolvedores de todos os níveis de competência 

pulavam sem orientação externa. Serviu como guia de estilo para o desenvolvimento de 

ferramentas internas na empresa há mais de um ano antes do seu lançamento público, e 
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continua a fazê-lo hoje. Originalmente lançado em Sexta-feira, 19 de agosto de 2011, já 

teve mais de vinte lançamentos , incluindo duas principais reescritas com v2 e v3. Com o 

Bootstrap 2, foi adicionado funcionalidade responsiva a toda a estrutura como uma folha 

de estilos opcional. Com base nisso com o Bootstrap 3, reescrevemos a biblioteca mais 

uma vez para torná-lo responsivo, por padrão, com uma primeira abordagem móvel. 

Através desta ferramenta foi desenvolvida duas páginas web em formato de formulário, 

para comunicar com a aplicação. O primeiro formulário permite o utilizador introduzir os 

dados relativamente ao seu Cartão Vinti4 para efetuar o pagamento online, e o outro 

formulário permite o utilizador introduzir os seus dados para efetua a comunicação de 

leituras a Electra SA.  

3.10 Linguagem HTML 

Segundo os autores Ferreira e Eis (HTML5 - Curso W3C Escritório Brasil, Pag.7) o HTML 

é uma abreviação de Hypertext Markup Language - Linguagem de Marcação de 

Hypertexto. Resumindo em uma frase: o HTML é uma linguagem para publicação de 

conteúdo (texto, imagem, vídeo, áudio e etc.) na Web. O HTML é baseado no conceito de 

Hipertexto. Hipertexto são conjuntos de elementos – ou nós – ligados por conexões. Estes 

elementos podem ser palavras, imagens, vídeos, áudio, documentos etc. Estes elementos 

conectados formam uma grande rede de informação. Eles não estão conectados 

linearmente como se fossem textos de um livro, onde um assunto é ligado ao outro 

seguidamente. A ligação feita em um hipertexto é algo imprevisto que permite a 

comunicação de dados, organizando conhecimentos e guardando informações 

relacionadas. Para distribuir informação de uma maneira global, é necessário haver uma 

linguagem que seja entendida universalmente por diversos meios de acesso. O HTML se 

propõe a ser esta linguagem. Desenvolvido originalmente por Tim Berners-Lee o HTML 

ganhou popularidade quando o Mosaic - browser desenvolvido por Marc Andreessen na 

década de 1990 - ganhou força. A partir daí, desenvolvedores e fabricantes de browsers 

utilizaram o HTML como base, compartilhando as mesmas convenções. 

3.11 Linguagem CSS 

Segundo a W3C (2017), a CSS é uma linguagem para descrever a apresentação de páginas 

da Web, incluindo cores, layout e fontes. Permite adaptar a apresentação a diferentes tipos 

de dispositivos, como telas grandes, telas pequenas ou impressoras. O CSS é independente 

https://blog.twitter.com/2011/bootstrap-from-twitter
https://twitter.com/mdo/statuses/104620039650557952
https://github.com/twbs/bootstrap/releases
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do HTML e pode ser usado com qualquer linguagem de marcação baseada em XML. A 

separação do HTML do CSS torna mais fácil a manutenção de sites, compartilhe folhas 

de estilo em páginas e adapte páginas a diferentes ambientes. 
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CAPÍTULO IV 

4. Análise do Sistema 

A Análise do sistema é sem dúvida uma das etapas mais importantes para a elaboração 

de projeto, isto porque durante esta fase serão definidas as diretrizes para o 

desenvolvimento do projeto da melhor forma possível. 

Uma boa análise permite a recolha de um conjunto de dados e informações mais 

detalhadas, bem como a definir um conjunto de requisitos funcionais e não funcionais 

que estarão presentes no Projeto. 

4.1 Visão geral do Sistema 

A Aplicação possui uma ligação a base de dados MySQL, alojada em um servidor XAMP, 

que permite a troca de informações entre a base de dados e a Aplicação Móvel, tal troca 

só é possível graças a linguagem PHP, que funciona como o elo de ligação entre a base 

de dados e a aplicação. Para que seja possível a interpretação das informações 

provenientes da base de dados é utilizada o JSON. 

4.2 Análise dos Requisitos do Sistema 

Requisitos pode ser definido como o conjunto de todas objetivos e restrições que o 

sistema contemplara, este são definidos pelos futuros utilizadores do sistema bem como 

o ou os programadores do mesmo.   

4.3 Requisitos Funcionais 

Estes podem ser entendidas como o conjunto de recursos e funcionalidades que serão 

executados no sistema, este requisito está ligado com a interação por parte do utilizador. 

Neste aplicativo os requisitos funcionais são as seguintes:   

 Disponibilizar um Interface para os futuros utilizadores possam efetuar o seu 

Registo na Aplicação; 

 Permitir aos utilizadores registados efetuar o Login; 

 A Aplicação devera permitir ao utilizador efetuar o Pagamento Online das suas 

Faturas referentes a Eletricidade e Água; 

 Permitir que os Clientes possam Comunicar as Leitura a Electra referentes a 

Eletricidade e Água; 
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 Disponibilizar um Historio referente a todos os pagamentos efetuados com sucesso; 

 Permitir a realização de pesquisas no histórico, através de filtragens da data em que 

ocorreu o pagamento. 

 Efetuar uma simulação da fatura, de um simulador existente na aplicação, desde que 

seja introduzido a quantidade de kwh e m3 gastos. 

 Obter os contatos da Electra SA. 

 Criar um Evento (Lembrete), para notificar o utilizador para efetuar o pagamento das 

faturas. 

 

4.3.1 Requisitos Não Funcionais 

Estes podem ser entendidos como as características e qualidades gerais do aplicativo. 

Neste aplicativo os requisitos não funcionais são as seguintes: 

 Desempenho: ao aceder a uma categoria no menu, o seu conteúdo devera ser 

apresentado em menos de 10 segundos.  

 Portabilidade: a Aplicação poderá ser instalada em qualquer dispositivo Android 

(Smartphone e Tablet), independentemente do fabricante e marca do dispositivo, 

desde que o mesmo possua os requisitos necessários para que a Aplicação funciona.  

 Usabilidade: as Interfaces da Aplicação possuem fontes e cores que tornam mais 

fácil a legibilidade da informação disposta pelo mesmo, sendo que o texto deve ser 

legível a uma distância de pelo menos 50 cm. As interfaces serão apresentadas 

apenas na Vertical. 

 Implementação: a Aplicação foi desenvolvida no IDE Android Studio utilizando 

a linguagem de programação JAVA, a aplicação possui uma página Web que foi 

desenvolvida no Bootstrap, com base em HTML5 e CSS. Foi criada uma base de 

dados em MySQL para armazenar as informações relevantes referente a Aplicação. 

 Operacional: a Aplicação será executado apenas em dispositivos Android 

(Smartphone e Tablet) que possuem a versão 4.1 (Jelly Bean) ou outra versão 

superior. Para efetuar o Registo e Login, bem como o Pagamento, o dispositivo terá 

de possui acesso a internet. 

 Hardware:  para a instalação da Aplicação será necessário que o dispositivo tenha 

pelo menos 20 Megas de armazenamento livre. Possuir um cartão GSM ou uma 

placa Wi-Fi. 
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 Segurança e Integridade dos Dados: apenas os utilizadores com perfil 

Administrador poderão modificar a base de dados e também o código fonte da 

Aplicação. Para utilizar a Aplicação será obrigatoriamente necessário efetuar o 

registo, sendo que estes utilizadores não terão acesso a qualquer alteração do código 

da Aplicação 

 

4.4 Modelação do Sistema 

Segundo os autores Silva e Videira (UML, Metodologias e Ferramentas, Pag.16) a 

modelação é a arte e ciência de criar modelos de uma determinada realidade. E uma 

técnica bem aceite e adotada pela generalidade das disciplinas de engenharia conhecidas. 

Permite a partilha de conhecimento entre diferentes grupos de intervenientes (técnicos e 

não técnicos), facilita e promove a comunicação entre todos. 

Segundo os autores Silva e Videira (UML, Metodologias e Ferramentas, Pag.16) a Unified 

Modeling Language (UML) é uma linguagem para especificações de Sistemas. Trata-se 

de uma linguagem diagramática, ou seja, as especificações podem ser representadas 

através de diagramas que recorrem a um conjunto simples de símbolos gráficos UML é 

muito abrangente porque, foi concebida de forma a adequar-se as especificações de 

qualquer tipo de sistema (sistema de informação ;sistemas de tempo real ,sistemas 

mecânicos, sistemas geográfico, etc.) e, por outro lado, integra grande parte dos aspetos 

estruturais e comportamentais que habitualmente caracterizam os sistemas. 

4.4.1 Diagrama de Caso de Utilização 

Segundo os autores Silva e Carlos Videira (UML, Metodologias e Ferramentas, Pag.124), 

um digrama de caso de utilização descreve a relação entre atores e casos de utilização de 

um dado sistema. Este é um diagrama que permite ter uma visão global e de alto nível do 

sistema, sendo fundamental a definição da sua fronteira. 
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Figura 16: Diagrama de Caso de Utilização 

Fonte: Própria 

4.4.2 Diagrama de Classes 

Segundo os autores Silva e Videira (UML, Metodologias e Ferramentas, Pag.186) um 

diagrama de classes ilustra um conjunto de classes, interfaces, colaborações e respetivas 

relações, em geral de dependências, generalizações e de associação. 

Ainda segundo os mesmos atores, os diagramas de classes são usados para modelar a 

estrutura de um sistema. Estes modelos são também designados por “vista do desenho, 

estático do sistema “, usados tipicamente em três situações; para modelar o vocabulário 

de um sistema, para modelar colaborações simples e para modelar o desenho de o 

esquema de uma base de dados. 
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Figura 17: Diagrama de Classes 

Fonte: Própria 

4.4.3 Diagrama Entidade Relacionamento 

Segundo os autores Lopes, Morais e Carvalho (Desenvolvimento de Sistemas de 

Informação,2005, Pag.110), diagrama de entidade-relação (ER) representa tal como o 

nome indica, as entidades envolvidas no Sistema de Informação em estudo, bem como as 

relações que existem entre essas entidades. Faz uma representação estática do sistema, 

mostrando somente os seguintes objetos: entidade e relações. 

Segundo os mesmos autores, os elementos que constituem este diagrama são: 

 Entidade: qualquer coisa real ou abstrata de importância para o sistema em 

estudo, e sobre o qual se tem que guardar dados; 

 Relação: qualquer tipo possível de ligação que possa existir entre as entidades; 

 Grau de associação: mostra como estão ligadas quantitativamente duas entidades 

relacionadas. 
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Figura 18: Diagrama Entidade Relacionamento 

Fonte: Própria 

4.4.4 Diagrama de Sequência 

Segundo os autores Silva e Videira (UML, Metodologias e Ferramentas, Pag.126), o 

diagrama de Sequência ilustram interações entre objetos num determinado período de 

tempo. Em particular, os objetos são representados pelas suas “linhas de vida “e 

interagem por troca de mensagem ao longo de um determinado período de tempo. 

A Figura 19 representa o digrama de sequência que demostra o processo de efetuar login.  

 

Figura 19: Diagrama Sequência de Login 

Fonte própria 
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A Figura 20 representa o digrama de sequência que demostra o processo para o utilizador 

fazer o seu registo 

 

Figura 20: Diagrama Sequência de Registo 

Fonte: Própria 

 

A Figura 21 representa o digrama de sequência que demostra o processo para efetuar o 

pagamento da fatura. 

 

Figura 21: Diagrama Sequência de Pagamento 

Fonte: Própria 

 

A Figura 22 representa o digrama de sequência que demostra o processo para efetuar o 

pagamento da fatura. 
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Figura 22: Diagrama Sequência de Histórico 

Fonte: Própria 

 

A Figura 23 representa o digrama de sequência que demostra o processo para criar o 

lembrete. 

 

Figura 23: Diagrama Sequência para criar o Lembrete 

Fonte: Própria 

 

4.4.5  Diagrama de Atividade  

Segundo os autores Nunes e O Neill (Fundamentos de UML, 3 Edição 2004, Pág. 57), o 

diagrama de atividade constitui um elemento de modelação simples, mas eficaz para 

descrever fluxos de trabalho nula organização ou para detalhar operações de uma classe, 

incluindo comportamentos que possuem processamento paralelo. 

Ainda segundo os mesmos autores um diagrama de atividade pode ainda ser utilizado na 

descrição de um fluxo de atividades mais alargada, envolvendo diversos use casses. No 

domínio da gestão das organizações, constitui aquilo a que se pode designar por processo 

de negócio interfuncional. 
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A Figura 24 representa o digrama de atividade que demostra o processo para efetuar o 

login. 

 

 

Figura 24: Diagrama Atividade de Login 

Fonte: Própria 

 

A Figura 25 representa o digrama de atividade que demostra o processo para fazer o 

registo. 

 

 

Figura 25: Diagrama Atividade de Registo 
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Fonte: Própria 

A Figura 26 representa o digrama de atividade que demostra o processo para fazer efetuar 

o pagamento. 

 

Figura 26: Diagrama Atividade para o Pagamento 

Fonte: Própria 

 

A Figura 27 representa o digrama de atividade que demostra o processo para aceder ao 

histórico, bem como efetuar pesquisas. 
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Figura 27: Diagrama Atividade de Histórico 

Fonte: Própria 

 

A Figura 28 representa o digrama de atividade que demostra o processo para efetuar o 

login. 
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Figura 28: Diagrama Atividade de Lembrete 

Fonte: Própria 
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CAPÍTULO V 

5. Implementação do Protótipo 

Segundo o PUC-Rio, Protótipos, podem ser entendidas como modelos funcionais 

construídos a partir de especificações preliminares para simular a aparência e a 

funcionalidade de um software a ser desenvolvido, ainda que de forma incompleta. Por 

meio de um protótipo, os futuros utilizadores do software, bem como aqueles que o irão 

desenvolve-lo, poderão interagir, avaliar, alterar e aprovar as características mais 

marcantes da interface da funcionalidade da aplicação. 

Rubin e Dana (1994) destacam que protótipos ou mesmo simulações em papel podem ser 

utilizados em fase de estudo exploratório, como maneira de elucidar questões do projeto 

da interface. 

5.1 Ambiente para Implementação do Protótipo 

5.2 AndroidManifest.xml 

Segundo o sitio Developer Android (2017) todo o Todo aplicativo tem que ter um ficheiro 

AndroidManifest.xml (precisamente com esse nome) no diretório raiz. O ficheiro de 

manifesto apresenta informações essenciais sobre o aplicativo ao sistema Android, 

necessárias para o sistema antes que ele possa executar o código do aplicativo. 

5.2.1 Funcionalidades do AndroidManifest.xml 

 Nomear o pacote Java para o aplicativo. O nome do pacote serve como 

identificador exclusivo para o aplicativo. 

 Descrever os componentes do aplicativo, que abrangem atividades, serviços, 

recetores de transmissão e fornecedores de conteúdo que compõem o aplicativo. Ele 

também nomeia a classe que implementa cada um dos componentes e publica suas 

capacidades, como as mensagens Intent que podem lidar. Essas declarações 

informam ao sistema Android os componentes e as condições em que eles podem ser 

inicializados. 

 Determinar os processos que hospedam os componentes de aplicativo. 

 Declarar as permissões que o aplicativo deve ter para aceder partes protegidas da 

API e interagir com outros aplicativos. Ele também declara as permissões que outros 

devem ter para interagir com os componentes do aplicativo. 
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 Listar as classes Instrumentation que fornecem geração de perfil e outras 

informações durante a execução do aplicativo. Essas declarações estão presentes no 

manifesto somente enquanto o aplicativo está em desenvolvimento e são removidas 

antes da publicação do aplicativo. 

 Declarar o nível mínimo da Android API que o aplicativo exige. 

 Listar as bibliotecas às quais o aplicativo deve se vincular. 

 

5.2.2 Estrutura do AndroidManifest.xml 

 

Figura 29: Trecho do código da estrutura do AndroidManifest 

Fonte: https://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html?hl=pt-br#filestruct 

5.3 Android versão 4.1 (Jelly Bean) 

Segundo o sitio do Developer Android (2017) a versão 4.1 do Android é otimizado para 

oferecer o melhor desempenho do Android e a menor latência de toque, em uma interface 

de utilizador intuitiva e sem esforço. 

Para garantir um enquadramento consistente, o Android 4.1 estende o tempo de 

sincronização em todos os desenhos e animações feitos pela estrutura do Android. Tudo 

é executado em lockstep contra batimentos cardíacos de 16 milissegundos vsync - 

renderização de aplicativos, eventos de toque, composição de ecrã e atualização de 

exibição - de modo que os quadros não se avisem nem se atrasem. 

https://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html?hl=pt-br#filestruct
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O Android 4.1 também adiciona buffering triplo na pipeline de gráficos, para uma 

renderização mais consistente que faz com que tudo se sinta mais suave, de rolagem para 

paginação e animações. O Android 4.1 reduz a latência do toque, não apenas 

sincronizando o toque com o sincronismo de vsync, mas também antecipa onde o dedo 

estará no momento da atualização da tela. Isso resulta em uma resposta ao toque mais 

reativa e uniforme. Além disso, após períodos de inatividade, o Android aplica um 

aumento de entrada da CPU no próximo evento de toque, para garantir que não haja 

latência. 

No Android 4.1, o navegador e os WebViews do Android incluem esses aprimoramentos: 

 Melhor experiência de utilizador de vídeo HTML5, incluindo touch-to-play pause 

e transição suave do modo inline para tela cheia; 

 Velocidade de renderização aprimorada e menor uso de memória para melhor 

desempenho de rolagem e zoom; 

 Melhor desempenho de animação HTML5 / CSS3 / Canvas; 

 Entrada de texto aprimorada; 

 Motor de JavaScript atualizado (V8) para melhor desempenho de JavaScript; 

 Suporte para a especificação HTML5 Media Capture atualizada (o atributo 

"capture" no tipo de entrada = elementos do ficheiro); 

 

Figura 30: Logotipo da Versão Jelly Bean 

Fonte: https://elandroidelibre.elespanol.com/tag/jelly-bean 

5.4 Aceder a Base de Dados  

https://elandroidelibre.elespanol.com/tag/jelly-bean
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Figura 31: Trecho de código do JASON 

Fonte: Própria 

5.5 Calendar Provider 

Como foi referido anteriormente, um dos recursos presentes na aplicação é o Fornecedor 

de Agenda, que permite ao utilizador definir uma data da sua agenda, para que o 

Fornecedor de Agenda o lembre de pagar as suas Fatura na data prevista. A aplicação 

encarrega do nome do evento da agenda, por exemplo, “Fatura de Eletricidade e Água no 

valor de 2000 $00”, para além do nome, é possível alterar outras variáveis como a 

localização, descrição, privacidade, etc.  

Segundo o sitio Developer Android (2017), o Fornecedor de agenda é um repositório para 

eventos da agenda do utilizador. A Calendar Provider API permite consultar, inserir, 

atualizar e excluir operações em agendas, eventos, participantes, lembretes etc. 

A Calender Provider API pode ser usada por aplicativos e adaptadores de sincronização. 

As regras variam conforme o tipo de programa que realiza as chamadas. Este documento 

se concentra principalmente no uso da API do Fornecedor de Agenda como um aplicativo.  
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Normalmente, para ler ou programar dados da agenda, o manifesto de um aplicativo deve 

conter as permissões adequadas descritas em Permissões do utilizador. Para facilitar a 

realização de operações comuns, o Fornecedor de Agenda fornece um conjunto de intents 

conforme descrito em Intents do Agenda. Esses intents levam os utilizadores ao aplicativo 

Agenda para inserir, exibir e editar eventos. O utilizador interage com o aplicativo 

Agenda e, em seguida, retorna ao aplicativo original. Assim, o aplicativo não precisa 

solicitar permissões nem fornecer uma interface do utilizador para exibir ou criar eventos 

 

Figura 32: Modelos de dados de um Fornecedor de Agenda 

Fonte:https://developer.android.com/guide/topics/providers/calendar-provider.html 

5.5.1 Código de Chamada do Fornecedor de Agenda 

 

Figura 33: Trecho de código para chamar o Fornecedor de Agenda  

Fonte: Própria 

 

https://developer.android.com/guide/topics/providers/calendar-provider.html
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5.6 Protótipo em Funcionamento 

O funcionamento da aplicação será demostrado através de print do ecrã do dispositivo 

que estava a executar tal aplicação. As Interfaces que serão apresentadas mais abaixo 

foram projetadas da forma mais simples possível para facilitar o uso da aplicação por 

parte dos utilizadores, visto que muitos poderão não estar acostumados a utilizar 

aplicações desse tipo. 

Nesta fase também será explicado o conteúdo de cada interface apresentado, bem como 

a funcionalidade e os parâmetros necessários requisitados ao utilizador por parte da 

aplicação.  

5.6.1 Dispositivos de Teste 

Tendo em conta que o Computador utilizado para fazer a programação do código da 

aplicação não executa em condições aceitáveis a máquina virtual que o IDE Android 

Studio dispõe foi necessário a utilização de um dispositivo Smartphone Físico (Figura 

18). Este já permite de uma forma mais rápida e fluida a execução da aplicação. Este 

dispositivo trata-se de um Alcatel Onetouch Pop 3 (5051X), que possui um ecrã de 5 

Polegadas, com 967 megas de memória RAM (Random Acess Memory), e executa o 

sistema operativo Android Versão 5.1 (Lollipop). 

 



 

68 

Relatório Projeto de Licenciatura – Stephan Rocha 

 

Figura 34: Alcatel Onetouch Pop 3 (5015X) 

Fonte: Própria 

5.6.2 Interface de Login 

A interface de login (Figura 19) é o primeiro a ser apresentado pela aplicação, e é 

obrigatório fazer o login para que o utilizador possa aceder aos recursos oferecidos pela 

aplicação, e como é logico antes de efetuar o login terá de ser efetuado o registo. 

Para efetuar o login, a aplicação pede ao utilizador que introduza o Nome e a Palavra-

Passe, e para que o login seja efetuado com sucesso os parâmetros introduzidos terão de 

coincidir com os que foram introduzidos durante o registo, caso contrário o utilizador não 

poderá aceder a aplicação. 
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Figura 35: Interface de Login 

Fonte: Própria 

5.6.3 Interface de Registo 

Ao iniciar a aplicação pela primeira vez será necessário o utilizador efetuar o seu registo, 

no entanto a primeira interface apresentado pela aplicação é o de Login, por isso o 

utilizador terá de fazer um clique no botão Registar-se para ser apresentado a interface 

para efetuar o registo. 

Para efetuar o registo a aplicação pede ao utilizador que introduza os seguintes 

parâmetros, Nome, CIL (código de identificação local), o Email, Palavra-Passe, e 

Confirmar a Palavra-Passe. Esta interface (Figura 20) contem dois botões, são eles o 

Confirmar para efetuar o registo propriamente dito e o botão de Ajuda, que permite ao 

utilizador obter informações adicionais em relação aos parâmetros requisitados. 
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Figura 36: Interface para efetuar o Registo 

Fonte: Própria 

5.6.4 Interface de Menu Principal 

Para tornar a interação do utilizador com a aplicação mais fácil e rápida, foi introduzida 

um menu do tipo Navigation Drawer (Figura 21) em todas as interfaces principais. Este 

permite ao utilizador através ao de um único clique aceder todas as funcionalidades 

(interfaces da aplicação) presentes na aplicação. 
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Figura 37: Interface de Menu Navigation Drawer 

Fonte: Própria 

5.6.5 Interface de Pagamento 

Depois de efetuar o login, o utilizador já poderá disfrutar do recurso disponível na 

aplicação. Para fazer um pagamento, primeiramente será necessário que o utilizador 

possua um Cartão Vinti4, saldo positivo, maior ou igual a montante necessário, bem como 

ligação a internet. Posto isso, o utilizador terá de introduzir o seu Nome, a Montante, o 

Número do Cartão, Mês e Ano do prazo de validade do cartão, e por fim o CVV2. 

Depois de introduzir corretamente todos os dados, basta fazer um clique em Enviar para 

iniciar a operação. 

 

 

Figura 38: Interface para efetuar o Pagamento 

Fonte: Própria 

5.6.6 Interface para Comunicar a Leitura 

Muitas vezes os clientes da Electra SA, não se encontram em suas casas no dia, em que 

os trabalhadores da empresa efetuam a leitura dos contadores de eletricidade e água, e por 

este motivo não se consegue realizar a leitura. Consequentemente estes clientes terão de 

comunicar as respetivas leituras a empresa e para facilitar a vida destes clientes a 

aplicação possui uma funcionalidade que permite efetuar aa comunicação das leituras de 
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forma simples. Para fazer este processo o cliente terá apenas de preencher um formulário 

(Figura 22) com os dados solicitados e depois fazer um clique em Enviar.   

 

Figura 39: Interface para Comunicar Leitura 

Fonte: Própria 

5.6.7 Interface de Histórico 

O histórico é muito importante porque permite ao utilizador fazer consultas de todos os 

pagamentos já efetuado pelo mesmo. A interface de histórico (Figura 23) possui um 

campo procurar que permite ao utilizador fazer uma pesquisa filtrada através da 

introdução de uma determinada data, por exemplo 2017-11-14, depois fazer um clique e 

caso existir dados referentes a data introduzida é apresentado os dados abaixo, como 

indica a figura 23.  
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Figura 40: Interface para aceder ao Histórico 

Fonte: Própria 

5.6.8 Interface para Alterar Palavra-Passe 

Por motivos de tornar a App mais segura e preservar as informações do utilizador, a 

aplicação possui uma opção para alterar a palavra-passe. A Figura 25 demostra a interface 

apresentado ao utilizador para que, este possa alterar a palavra-passe atual. Para efectuar 

este processo é necessário introduzir a palavra-passe atual, a seguir inserir uma nova 

palavra-passe, e por fim confirmar a nova palavra-passe. 
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Figura 41: Interface para alterar a Palavra-Passe 

Fonte: Própria 

5.6.9 Interface de Agenda 

Muitas pessoas por vezes esqueçam das datas limites para efetuarem o pagamento das 

suas faturas, consequentemente são alvos de mais taxa sobre o pagamento, no caso dos 

clientes da Electra SÁ é mais grave porque correm o risco de ficar sem a Eletricidade. 

Para impedir que isto aconteça aos clientes da Electra SA, a aplicação possui um recurso 

que aproveita do Fornecedor de Agenda do Android (Figura 24), para solicitar ao 

utilizador que defina uma data e hora para ser notificado a pagar a fatura antes do prazo 

limite. 
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Figura 42: Interface de Agenda 

Fonte: Própria 
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CAPÍTULO VI 

6. Conclusão 

6.1 Análise dos Resultados Obtidos 

O objetivo primordial deste trabalho foi projetar e desenvolver uma aplicação móvel 

orientado a plataforma Android, cuja sua principal funcionalidade é permitir aos seus 

utilizadores registados, efetuar o pagamento das faturas de Água e Eletricidade da Electra 

SA, e pode-se dizer que este objetivo foi cumprido. 

Apos o desenvolvimento da aplicação pode-se, através de testes efetuados em diversos 

dispositivos, verificar que as outras funcionalidades implementadas na aplicação 

funcionam em sua plenitude. 

6.2 Trabalhos Futuros 

Futuramente se pretende fazer um Upgrade na Aplicação para implementar novos 

recursos e funcionalidades de forma a tornar a vida dos seus utilizadores ainda mais fácil. 

Uma dessas funcionalidades será permitir, aos seus utilizadores receberem as suas faturas 

através da aplicação, ou através de uma consulta na base de dados ou então através de 

alguma outra forma, desde que este processo seja o mais rápido possível. 

Também se pretende alargar a área de pagamento que pode ser efetuado pela aplicação, 

ou seja, permitir que outros tipos de pagamento, que não seja apenas faturas de Água e 

Eletricidade, desde que esteja relacionado com a Electra SA. 

E para garantir que os clientes da Electra SA, tenham sempre a Assistência Técnica mais 

eficaz e eficiente, no futuro a aplicação irá permitir aos clientes solicitar apoio técnico, 

enviando o ocorrido e as suas coordenadas geográficas. 
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