Designação do Projeto | Consultoria para a definição dos requisitos para uma
plataforma de comércio online
Código do Projeto | ALG-02-0853-FEDER-010704
Objetivo Principal | Reforçar a Competitividade das Pequenas e Médias
Empresas.
Região de Intervenção | Algarve
Entidade Beneficiária | JUSTDRINKS, LDA
Data de Aprovação | 2015-11-12
Data de Início | 2015-10-15
Data de Conclusão | 2016-11-11
Custo Total Elegível | 20.000,00€
Apoio Financeiro da U.E. | FEDER – 15.000,00€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional (quando aplicável) | n/aplicável
Objetivos, atividades e resultados esperados / atingidos |
Com vista ao desenvolvimento de uma plataforma de comércio eletrónico, a consultoria desenhou
um modelo de comunicação com os clientes. O desenvolvimento do caderno de encargos com o
detalhe da especificação da aplicação, por forma a ser entregue a uma equipa de desenvolvimento
informático deverá incluir nomeadamente:
- Definição dos principais tipos de dados
- Relacionamento entre entidades
- Desenho dos vários ecrãs
- Definição de regras de comportamento e regras de negócio
- Desenho da usabilidade

- Definição e validação da estrutura dos vários tipos de produtos a disponibilizar online
- Construção de vários casos-de-uso para teste da funcionalidade
- Elaboração de um ou mais cenários de teste para validar as opções mais adequadas
- Definição de um Plano de Trabalhos com a calendarização do desenvolvimento
Os resultados alcançados com este trabalho foram ao encontro dos objetivos iniciais do projeto, em
que nos foram entregues os seguintes documentos:
1. Especificações iniciais
2. Definições de tabelas e dados
3. Tabelas e relacionamentos
4. Protótipo de Interfaces
5. Caderno de encargos
O documento de benchmark das soluções existentes no mercado foi integrado no corpo do
relatório principal, visto que nenhuma solução respondia totalmente às necessidades identificadas.
A definição das principais tabelas de dados a utilizar e a Definição dos principais tipos de dados e a
sua caracterização foram agrupados no documento “Definições de tabelas e dados”. O protótipo de
interface desenvolvido dá resposta ao fluxo de trabalho utilizado na empresa.

