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Sumário executivo 

O presente documento descreve as atividades desenvolvidas na unidade curricular 

de Projeto de Eng.ª Informática em Contexto Empresarial, integrada na Licenciatura em 

Engenharia Informática, na empresa EZ4U em Matosinhos. 

A empresa conta com mais de 10 anos de experiência ao nível das comunicações 

digitais com foco em serviços como SMS, Voz, E-mail, Whatsapp e chatbots. 

Este estágio teve a duração de aproximadamente quatro meses e durante este 

período foi elaborado um modelo de inteligência artificial que permite identificar o sentido 

de um texto introduzido por um utilizador. Também foi desenvolvido um chatbot do 

WhatsApp para a área da saúde, mais concretamente, odontologia. Este permite a 

marcação de consultas, ver consultas agendadas, ver informação da clínica e contactar a 

clínica de uma forma mais agilizada. A linguagem de programação predominante no 

desenvolvimento foi Python. 

O estágio foi uma experiência enriquecedora, pois possibilitou o confronto direto com 

a realidade do mundo do trabalho e demonstrou o quão importante é um ambiente de 

trabalho sadio, como o que vigora na EZ4U, para o bom funcionamento da organização 

como um todo.  
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Abstract 

This document describes the activities developed in the curricular unit of Project in 

Business Context, integrated in the Degree in Computer Engineering, at the company EZ4U 

in Matosinhos. 

The company has more than 10 years of experience in digital communications with a 

focus on services such as SMS, Voice, E-mail, Whatsapp and chatbots. 

This internship lasted approximately four months and during this period an artificial 

intelligence model was developed that allows to identify the meaning of a text entered by a 

user. A WhatsApp chatbot was also developed for the healthcare area, specifically dentistry. 

This allows to book appointments, view scheduled appointments, view clinic information, 

and contact the clinic in a more streamlined way. The predominant programming language 

used in the development was Python. 

The internship was an enriching experience, as it allowed direct confrontation with 

the reality of work and demonstrated how important a healthy work environment is, such as 

the one that prevails at EZ4U, is for the good functioning of the organization.  
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Lista de abreviaturas e siglas 

API – Application Programming Interface 

AWS – Amazon Web Services 

CSV – Comma-separated values 

HTTP – Hypertext Transfer Protocol 

IDE – Integrated Development Environment 

JSON – JavaScript Object Notation 

NIF – Número de Identificação Fiscal 

MB – Multibanco 

SMS – Short Message Service 

SO – Sistema Operativo 

SOAP – Simple Object Access Protocol 

URL — Uniform Resource Locators 

UML – Unified Modeling Language 

XLSM – Excel Macro-Enabled Workbook 

XLSX – Excel Open XML Spreadsheet 

XML – Extensible Markup Language 

WA – WhatsApp  
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento 

A unidade curricular de Projeto de Eng.ª Informática em Contexto Empresarial 

permite escolher várias modalidades de projeto, este documento relata o caso de um 

estágio em ambiente empresarial o que permite enveredar na realidade do mundo do 

trabalho. 

Este documento incide maioritariamente no desenvolvimento de um chatbot e num 

modelo de aprendizagem máquina. 

1.2. Objetivos 

Durante o período de estágio foram atribuídos os seguintes objetivos:  

• Criação de um chatbot na área da saúde odontológica; 

• Criação de um modelo de previsão de texto; 

• Desenvolvimento de técnicas de integração e entrega contínua; 

• Envolvimento em outros projetos. 

Aliado aos objetivos anunciados, foi também realizado bastante trabalho de estudo 

e pesquisa. O trabalho desenvolvido está detalhado neste documento no capítulo 5, 

demonstrando que os objetivos atribuídos foram cumpridos.  

Este trabalho serviu igualmente para demonstrar e aplicar o conhecimento adquirido 

nos três anos letivos da Licenciatura de Engenharia Informática e obter o grau de 

Licenciado. 

1.3. Apresentação da empresa 

A EZ4U conta com mais de 10 anos de experiência ao nível das comunicações 

digitais com focos em serviços como: 

● SMS: serviço com cobertura global e processamento mensal de milhões de 

SMS (Short Message Service). Existe ainda a possibilidade de consulta e 

envio automático de SMS de resposta. 

● Voz: mensagens de voz com integração em call centers e possibilidade de 

captação ou processamento de respostas em diferentes canais como 

dashboard web, e-mail ou API (Application Programming Interface). 
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● E-mail: envio de newsletters ou comunicações pontuais via integração com 

sistemas externos. 

● Whatsapp e Chatbots: Implementação de bots via WhatsApp ou Chatbot para 

automatizar a comunicação transacional ou massiva com o cliente. 

Colaborando com mais de 3.500 clientes nos mais diversos setores de atividade, a 

EZ4U conta também com uma extensa rede de parceiros como F3M, Infraspeak, Primavera 

ou Eticadata o que lhe permite estar indiretamente em milhares de soluções. Outro aspeto 

importante na estratégia da EZ4U são as integrações com sistemas externos através da 

sua API, tais como: Shopify, WooCommerce, Zoho e Unmaze que acrescentam vantagens 

competitivas na sua rede de contactos. 

1.4. Estrutura do relatório 

Para além deste capítulo de introdução, este relatório também inclui os seguintes capítulos: 

2. Projetos similares e associados – Apresentação das soluções tecnológicas 

existentes na empresa e também de exemplos relacionados com o trabalho desenvolvido 

tanto a nível nacional como internacional. 

3. Bases teóricas – Revisão da literatura que suporta a execução do trabalho, 

nomeadamente a documentação das linguagens de programação e bibliotecas utilizadas e 

tutoriais seguidos. 

4. Requisitos Específicos – Descrição detalhada dos requisitos técnicos (funcionais 

e não funcionais) e apresentação de diagramas UML (Unified Modeling Language) dos 

mesmos. 

5. Descrição do trabalho – Descrição exaustiva do trabalho efetuado, apresentando 

e explicando os resultados. Não vão ser partilhadas muitas informações de certas 

ferramentas utilizadas, devido ao acordo de confidencialidade efetuado antes do estágio. 

6. Testes de validação – Apresentação e descrição dos casos de teste de validação 

do sistema para cada funcionalidade desenvolvida. 

7. Cronograma – Apresentação do cronograma cumprido complementado com uma 

breve descrição. 

8. Problemas e decisões – Problemas detetados e decisões tomadas, incluindo a 

justificações adequadas. 
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9. Conclusões – Desfecho para todo o assunto que foi discutido ao longo deste 

documento, assim como uma reflexão final sobre o trabalho efetuado. 

 

Em suma, este documento é constituído por 67 páginas, dividido por 9 capítulos.  
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2. Projetos similares e associados 

2.1. Produtos e serviços da EZ4U 

A EZ4U atualmente dispõe de uma API pública, uma plataforma web e uma aplicação 

móvel. 

A API da EZ4U permite a integração do próprio sistema com sistemas externos, permitindo 

ao cliente fazer a integração à sua medida.  

As mais valias da integração API da EZ4U estão relacionadas com a flexibilização das 

operações do dia a dia de forma distinta em diversos setores como: 

Saúde: 

• Lembrete consulta; 

• Levantamento de exames; 

• Confirmações de presença e remarcação. 

E-Commerce: 

• Envio de dados de pagamento aquando da finalização de compra; 

• Lembretes de carrinhos abandonados; 

• Campanhas com códigos personalizados. 

Automóvel: 

• Marcação de revisão automóvel; 

• Alerta de carro pronto para levantamento; 

• Alerta de inspeção; 

• Inquéritos de satisfação. 

 

A plataforma, desenvolvida pela EZ4U, permite a todos os seus clientes usufruir das várias 

funcionalidades disponibilizadas pela mesma, tais como: 

• Campanhas promocionais; 

o Possibilidade de incorporação de links; 

o Capacidade para personalização com nome do cliente, código de desconto, 

etc.; 

• Envios pontuais; 

• Agendamento automático de SMS aniversário. 
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• Remetente alfanumérico (nome no qual vai identificada a SMS); 

• Relatórios de entrega e estatísticas em tempo real; 

• Velocidades de envio de 500.000 SMS/hora; 

• Mecanismos automáticos de opt-out de contactos de acordo com o Regulamento 

Geral sobre a Proteção de Dados. 

 

A EZ4U Companion App é uma aplicação que permite facilitar o acesso a diferentes 

funcionalidades, tanto de execução como de consulta, através de métodos exclusivos da 

versão mobile disponíveis para todos os clientes.  

Esta permite: 

• Agendamento de campanhas com elevado nível de personalização; 

• Importação e sincronização da lista telefónica do telemóvel; 

• Total autonomia de carregamentos de SMS através das referências MB (Multibanco); 

• Acesso a estatísticas com intervalos de tempo configuráveis; 

• Consulta de saldo em tempo-real; 

• Transição entre contas e subcontas para total controlo. 

2.2. Produtos e serviços existentes no mercado 

No mercado nacional já existem algumas soluções de chatbots, mas geralmente fora da 

área da saúde odontológica. Por exemplo, temos o chatbot da EDP (Energias de Portugal) 

que já utiliza os novos elementos do WhatsApp, como, por exemplo, as listas e os botões. 

No caso da chatbot da EDP é possível: 

● Enviar leituras de eletricidade e gás; 

● Envio de documentos (comprovativos); 

● Pagar e receber 2.º via (faturas); 

● Aderir/Alterar fatura eletrónica; 

● Efetuar download da aplicação deles; 

● Terminar a conversa. 

O exemplo anterior é algo que à data da escrita deste relatório está em funcionamento e 

disponível ao público.  
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Atualmente, no que diz respeito a chatbots na área da saúde a nível nacional, não foram 

encontrados nenhuns disponíveis para o público, mas existem outras empresas que 

desenvolvem chatbots para a área em questão como, por exemplo: 

● Agentifai – Empresa portuguesa que desenvolve soluções com base em inteligência 

artificial com uma solução chatbots ao nível de saúde, mas não suportado pelo WA 

(WhatsApp). 

● Virtualspirits – Empresa que desenvolve chatbots para várias áreas do mercado, 

inclusive para a área da saúde. Estes podem ser aplicados na geração de leads, na 

marcação de consultas ou no suporte médico, mas também não suportado pelo WA. 

● Hijiffy – Empresa que fornece um serviço automatizado, personalizado e 

centralizado para apoiar o hotel e oferecer uma experiência aprimorada aos 

hóspedes através de chatbots, suportados pelo WA. 

A nível internacional já existem mais soluções de chatbots para a área da saúde como, por 

exemplo: 

● Florence Assistant – É um chatbot que permite definir lembretes para tomar 

medicação, rastreador de saúde, esclarecer dúvidas de saúde entre outras 

funcionalidades. 

● Babylon – Aplicação com um chatbot que rastreia sintomas, redireciona para um 

médico online e encaminha para uma especialidade. 
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3.      Bases teóricas 

3.1. Enquadramento teórico 

No contexto deste estágio, os principais objetivos, como referido anteriormente, eram 

o desenvolvimento de um chatbot para a área da odontologia e um modelo de 

aprendizagem máquina. 

Um chatbot é um software desenvolvido para efetuar conversas com humanos. Pode 

ser para entregar um produto, serviço ou experiência (Take Blip, 2021). 

Segundo Oliver Miles et al. (Miles et al., 2021) que por sua vez citou o National Health 

Service, os cuidados de saúde primários estão a adotar modos alternativos de entrega de 

serviços, para atender à crescente procura de serviços de alta qualidade, obrigando assim 

a transição para a telemedicina e a alteração de alguns comportamentos. 

O projeto do chatbot para a área da odontologia, permite fornecer ao cliente da clínica um 

serviço de alta qualidade ao ter ao seu dispor funcionalidades para interagir com a mesma 

através de um telemóvel. 

O chatbot proposto a desenvolver, tem como objetivo principal a marcação e 

visualização de consultas. Com a implementação deste chatbot prevê-se a diminuição da 

probabilidade de congestionamento das vias telefónicas das clínicas odontológicas, 

permitindo reservar as mesmas para urgências e casos mais pontuais. Prevê-se também 

agilização de processos e uma maior satisfação dos clientes da clínica.   

Já um modelo de aprendizagem máquina segundo PureStorage  (PureStorage, n.d), 

é um subcampo da inteligência artificial que lida com algoritmos que podem ser melhorados, 

via dados de treino sem programação explicita.  

Citando Camila Walktrick (Waltrick, 2020), existem três tipos de aprendizagem 

máquina: 

• Supervisionada: Os algoritmos são treinados a partir de um dataset onde os 

registos se encontram categorizados. O algoritmo aprende a fazer 

comparações e responde com base nos exemplos que recebeu. 

o Classificação: Num problema de classificação, a previsão é um valor 

discreto, como por exemplo: correto e incorreto. Alguns algoritmos de 

classificação: k-nearest-neighbor, Decision Tree Classifier e SVM. 

o Regressão: Um problema de regressão, é quando a previsão é um 

valor real, como por exemplo: uma distância ou euros. Alguns 
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algoritmos de classificação: Regressão linear simples, Regressão 

linear múltipla e regressão não linear. 

• Não supervisionada: Os algoritmos agem por si só, isto é, não são treinados 

a partir de registos não categorizados. Cabe ao algoritmo identificar padrões 

e características em comum dos dados inseridos. Dentro da aprendizagem 

máquina não supervisionada existe: 

o Clustering: Um problema de clustering (agrupamento) procura as 

características em comum entre os registos, após as identificar agrega 

os registos em clusters (grupos) específicos, dependendo dos 

algoritmos ainda se pode definir o número exato de clusters que se 

pretende. Alguns algoritmos de clustering são: K-means e Mean-Shift. 

o Associação: Um problema de associação é amplamente utilizado 

quando se tem uma sequência e se pretende encontrar padrões. Por 

exemplo: num site de compras ao carregar num determinado item 

aparece uma secção a dizer “os utilizadores que compram este item 

também compram estes”. Alguns algoritmos de associação são: 

Apriori, Carma e Sequência. 

• Por reforço: Neste tipo de aprendizagem, utiliza-se a lógica da tentativa-erro. 

O algoritmo é baseado em recompensas e age para obter a melhor 

recompensa total acumulada.  

Neste caso em específico, a adoção de aprendizagem máquina foi para previsão de texto 

das mensagens dos clientes de clínicas a confirmar se iam comparecer à consulta ou não. 

3.2. Tecnológicas 

As fontes de informação de apoio ao desenvolvimento do trabalho são, maioritariamente, 

as documentações das bibliotecas e da linguagem de programação utilizada, 

nomeadamente: 

 

Falar de chatbots relacionados com saúde e modelo de ML. 

● Python – Linguagem de programação de utilização predominante durante o 

período de estágio. A documentação desta foi indispensável de forma a obter uma 

compreensão mais profunda sobre a mesma. A escolha desta linguagem de 

programação para desenvolver o chatbot e o modelo de aprendizagem máquina 

deve-se ao facto de esta ser de simples, consistente, fornecer acesso a uma vasta 
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lista de bibliotecas e frameworks úteis para os projetos em questão e uma grande 

comunidade de utilizadores (Python, 2022a; Top 10 Reasons Why Python Is So 

Popular With Developers in 2022, 2021, p. 10) 

● PHP – Linguagem de programação utilizada pontualmente num dos exercícios da 

fase de ambientação descrita no capítulo 5.1. A escolha desta deveu-se ao facto 

de ser a linguagem utilizada internamente. (The PHP Group, 2022) 

● Flask e Flask_restful – Bibliotecas das frameworks utilizadas para criar APIs, a 

documentação das mesmas foi essencial durante a fase de 

desenvolvimento.(Flask, 2022) 

● Requests – Biblioteca que permite fazer pedidos HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol), permitindo assim efetuar pedidos às APIs.(Reitz, 2022) 

● Phonenumbers – Biblioteca que permite fazer operações com números de 

telefone, tal como a remoção do prefixo internacionais.(Drysdale, 2019) 

● Dateutil – Biblioteca que permite fazer operações com datas como por exemplo a 

conversão de uma string para date para efetuar comparações.(pganssle et al., 

2019) 

● Calendar – Biblioteca que permite fazer operações com datas, como por exemplo 

encontrar o último dia de um determinado mês. (Python, 2022b) 

● Spacy e NLTK – Bibliotecas para processamento de linguagem natural, a 

documentação das mesmas permitiu ter acesso a exemplos que facilitaram o 

desenvolvimento. (NLTK, 2022; spaCy, 2022) 

● Openpyxl e Xlsxwriter – Bibliotecas para escrever/ler ficheiros do tipo XLSX (Excel 

Macro Enabled Workbook) / XLSM (Excel Open XML Spreadsheet). (Gazoni & 

Clark, 2022; McNamara, 2022) 

● Pandas – Biblioteca que permite fazer análise e manipulação de dados de dados 

de uma forma simplificada.(Pandas Development Team, 2022) 

● Scikit-learn – É uma biblioteca de aprendizagem máquina que suporta bastantes 

algoritmos de regressão, classificação e clustering.(scikit-learn developers, 2022) 

● Boto3 – É a biblioteca da AWS (Amazon Web Services) para a utilização do serviço 

de base de dados não relacional dynamodb da AWS.(Amazon Web Services, 

2022a) 
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● Xmltodict – Biblioteca que permite passar XML (Extensible Markup Language) 

para um Dictionary, que é uma estrutura de dados que guarda dados através de 

chaves (parecido com o JSON(JavaScript Object Notation)).(Blech, 2022) 

● Json – Biblioteca que permite efetuar operações com JSON, como por exemplo 

converter uma string em JSON.(Python, 2022c) 

● AWS – Provedor de cloud utilizado. Esta escolha deu-se devido à empresa já 

trabalhar com a mesma. Durante o tempo de estágio foi utilizado a free tier, isto é, 

uma versão gratuita com recursos limitados durante um ano. A documentação 

desta é indispensável nos primeiros passos de utilização da mesma.(Amazon Web 

Services, 2022b) 

● Docker – Software de que permite a virtualização ao nível do SO (Sistema 

Operativo), mais conhecido por containerization.(Docker, 2022a) 

● Dockerhub – É um website onde são partilhadas imagens de containers. Tanto 

oficiais como de desenvolvedores da vasta comunidade que tira proveito do 

Docker.(Docker, 2022b) 

● Github – Software de controlo de versões utilizado internamente.(GitHub, 2022) 

● Visual Studio Code – IDE (Integrated Development Environment) utilizado devido 

à vasta comunidade e plugins que esta dispõe para os seus utilizadores. A 

documentação desta é bastante útil para se conseguir tirar o máximo de proveito 

dela.(Microsoft, 2022) 

● Postman – Ferramenta indispensável para os desenvolvedores de API. Esta 

permite desenhar, criar, testar, iterar e documentar APIs.(Postman, 2022)  
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4. Requisitos específicos 

4.1 Chatbot da área da saúde 

4.1.1. Requisitos funcionais 

Na figura 1 é possível observar os casos de uso do chatbot de saúde. De uma forma 

mais detalhada podemos entender que: 

● Marcação de Consulta – Este caso de uso permite ao cliente marcar uma 

consulta onde inicialmente se identifica com o seu NIF (número de 

identificação fiscal). Seleciona o seu perfil e a seguir escolhe a especialidade 

desejada. Tendo por base a especialidade selecionada, é apresentada ao 

cliente uma lista de médicos da clínica, podendo escolher aquele que 

pretende. Já numa fase avançada do caso de uso em questão, este pode 

escolher período que pretende ser atendido (esta semana, este mês ou 

próximo mês). Após escolher o intervalo será apresentada uma lista de dias 

disponíveis para ser atendido pelo médico selecionado. Por fim, após a 

seleção do dia desejado é possível escolher uma das horas disponíveis e a 

consulta fica agendada; 

Figura 1 - Diagrama de casos de uso 
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● Listagem de Próximas Consultas – Este caso de uso permite ao cliente ver 

as consultas já agendadas, bastando identificar-se com o seu NIF e selecionar 

o seu perfil; 

● Formulário de Contacto com Clínica – Este caso de uso permite ao cliente 

contactar a clínica de uma forma mais agilizada, sendo pedido o nome, NIF e 

uma breve descrição do motivo de contacto encaminhando esta mensagem 

diretamente para a clínica; 

● Consultar informação genérica da Clínica (Morada, Horário, Contactos 

Telefónicos, etc.) – este caso de uso permite ao cliente visualizar 

informações adjacentes à clínica de uma forma mais prática e sucinta, onde 

lhe é apresentada informação como a morada, horário, contactos telefónicos 

entre outras. 

De forma a facilitar a compreensão dos requisitos funcionais anteriormente mencionados 

foram desenvolvidos diagramas de atividades. 

 

Figura 2 - Diagrama de atividades marcação de consulta 

Na figura 2, pode-se observar o fluxo de marcação de consulta, em que em todos os pontos 

onde há uma verificação ou apresenta uma lista é confirma-se a disponibilidade da API. 

Inicialmente é pedido ao utilizador para inserir o seu NIF e verificada a veracidade do 

utilizador através da combinação entre NIF e número de telefone. Existindo utilizadores 

associados a essa combinação, é retornado a lista dos mesmos onde o utilizador se 

identifica com o seu perfil. 

Após se identificar, é pedido para selecionar a especialidade que este pretende atender. 

Depois de selecionada a especialidade é retornada uma lista de médicos dependendo da 

escolha anterior. Seguidamente, são apresentadas as opções de filtro dos dias para a 

marcação de consulta (Esta semana, Este mês, Próximo mês). Logo depois de selecionar 

o filtro, são apresentados os dias disponíveis de acordo com o filtro escolhido e o médico 



Página 24 de 78 
 

selecionado, onde o utilizador seleciona o dia que melhor se enquadra com a sua 

disponibilidade. Por fim, é apresentada a lista de horas de acordo com o dia selecionado e 

o utilizador escolhe entre as horas disponíveis e a consulta fica agendada.  

 

Figura 3 - Diagrama de atividades consultas agendada 

Na figura 3, encontra-se ilustrado o fluxo das consultas agendadas, onde a lógica de 

identificação do utilizador permanece igual à utilizada na marcação de consulta. Após este 

se identificar são apresentadas as informações relativas às consultas agendadas. 

 

Figura 4 - Diagrama de atividades das informações gerais 

Na figura 4, encontra-se a opção de visualizar as informações gerais da clínica, que, quando 

selecionada esta opção, é feita uma verificação se a API está disponível, e se esta estiver 

disponível é apresentada a informação relacionada com a clínica e por fim o utilizador pode 
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escolher entre “voltar ao menu inicial” ou “Terminar a conversa”. Caso contrário, é 

terminado o fluxo com uma mensagem de erro. 

 

Figura 5 - Diagrama de atividades do formulário de contacto 

Por fim, na figura 5, está representado o formulário de contacto, onde é pedido ao utilizador 

o nome, NIF e o motivo de contacto e por fim envia o formulário de contacto à clínica se a 

API estiver disponível.  

4.1.2. Requisitos não funcionais 

Visto que este projeto é um chatbot relacionado com a área da saúde, os requisitos 

não funcionais que melhor se enquadram são: 

● Disponibilidade – o sistema deve ter uma disponibilidade de 99,9%. 

● Integridade – o sistema deve assegurar não ocorram acessos ou  

atualizações não autorizadas. 

● Confidencialidade – o sistema não deve permitir a revelação não autorizada 

de informações. 
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5. Descrição do trabalho 

5.1. Fase de Ambientação 

     Esta fase de ambientação decorreu numa fase inicial do estágio. Para conhecer as 

soluções da empresa, foi feita uma análise à plataforma e à aplicação, descritos no capítulo 

2, para se detetar pontos de melhoria e possíveis erros. Após essa análise concluiu-se o 

seguinte: 

No website: 

● Na exportação do relatório para ficheiro CSV (comma-separated values), os dados 

ficavam todos na mesma coluna; 

● Permitia exportar dados, mesmo sem dados para serem exportados; 

● A primeira mensagem do assistente da plataforma era em inglês, mesmo estando 

com a língua portuguesa selecionada; 

● Ao carregar no botão “recomenda EZ4U e ganha”, abre uma janela. Para sair da 

mesma carregando no botão “ok”, em vez de voltar para a página anterior, atualizava 

a mesma; 

● Letra do website podia ser um pouco maior; 

● A barra do saldo do utilizador não acompanha o scroll; 

● Na opção “segmentar listas”, o cinzento com o branco fica difícil de ler; 

● Na personalização de SMS, devia haver algo a identificar cada chave (chave que 

identificava uma variável para permitir texto dinâmico, por exemplo: %NAME permitia 

personalizar a mensagem com o nome do destinatário); 

● Deveria existir a possibilidade de pesquisar listas e templates; 

● Bordas do website muito grandes; 

Na aplicação: 

● O botão do ver a password devia alterar consoante se oculta a password ou não; 

● Ícone da aplicação fica desfocado; 

● Na página de gestão de templates aparece o botão para ir para o topo da página 

enquanto não é necessário; 

Após detetados estes pontos de melhoria, alguns destes foram tidos em conta pelos outros 

desenvolvedores para a melhorar a plataforma e a aplicação. 
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Após esta fase de deteção de pontos de melhoria para conhecer o funcionamento da API 

da EZ4U, descrita no capítulo 2, foi pedido para desenvolver uma aplicação simples, em 

qualquer linguagem de programação, que permitisse: 

● Pedir e registar a informação do cliente (conta e credenciais); 

● Consultar informação externa (Ver saldo da conta); 

● Fazer chamadas externas com ação (Enviar mensagem); 

A linguagem de programação escolhida foi Python e o desenvolvimento desta aplicação foi 

concluído com sucesso. 

Após o desenvolvimento da aplicação de introdução à API, foi apresentada uma ferramenta 

de desenvolvimento de chatbots, sendo solicitado para desenvolver os mesmos requisitos 

da aplicação anterior utilizando elementos dinâmicos (cartas e carrosséis), isto é, estes 

elementos serem construídos tendo por base a consulta à API externa da ferramenta. 

Numa fase exploratória da ferramenta, foram efetuados todos os tutoriais1, permitindo 

assim ficar com umas boas bases da mesma e rapidamente resolver o problema proposto. 

Para o desenvolvimento deste chatbot foram utilizadas as seguintes ações: 

● Bot response – Permite lançar um texto como o chatbot, podendo alterar a forma 

de mensagem (p.e.: usar respostas rápidas, usar um carrossel ou cartas); 

● User Input – O chatbot fica a aguardar a resposta do utilizador, podendo armazenar 

esta numa variável para futuramente elaborar condições; 

● Filters – Permite criar condições (p.e. if); 

● Webhook – Permite fazer um pedido a um endereço externo. No caso deste projeto 

foi utilizado para fazer um pedido à API externa e através do código enviar uma 

mensagem dinâmica; 

● Close chat – Fecha o chat da conversa; 

Para efetuar as chamadas externas à API da EZ4U, foi sugerido a utilização da linguagem 

de programação PHP com todas as ações desejadas e de seguida disponibilizar o código 

num servidor de forma a se conseguir aceder através da ferramenta; 

 
1 Como as ferramentas utilizadas para o desenvolvimento não podem ser mencionadas, consequentemente não se pode 

falar em mais detalhe dos tutoriais das mesmas.  
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Findo desenvolvimento do chatbot resultou na seguinte conversa: 

Nas figuras 7 e 8 é possível observar um dos fluxos do chatbot, onde o utilizador pediu para 

consultar o saldo. De seguida, é requisitado o nome de utilizador e a chave da API e após 

a validação, retorna uma “carta” dinâmica resultante do código desenvolvido para o 

webhook que foi utilizado no desenvolvimento. 

Concluído o desenvolvimento, obteve-se acesso a uma nova ferramenta de chatbots sendo 

replicados os requisitos dos dois projetos anteriores. 

Foram utilizadas as seguintes ações da ferramenta: 

● Send conversations message – Envia uma mensagem como se fosse o chatbot 

● Wait for a response – Aguarda por um input do utilizador e guarda em uma variável 

● Branch – Cria um ponto de ramificação onde podem ser elaboradas várias 

condições 

● Fetch Variable – Faz um pedido a um URL (Unified Resource Locators) externo. No 

caso deste projeto acedeu-se à API da EZ4U, em que retorna objeto JSON que a 

ferramenta atribui uma variável para cada variável que se recebe para ser utilizado 

no fluxo da conversa. 

● Jump to – Redireciona a conversa para um certo ponto do fluxo. 

● End Flow – Termina o fluxo da conversa. 

 

Figura 7 - Conversa com o chatbot de 
exemplificação da primeira 

ferramenta 

Figura 6 - Conversa com o chatbot de 
exemplificação da primeira ferramenta 

(cont.) 
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Esta nova ferramenta utilizada ao aceder a um URL externo, já analisa o JSON e atribuí 

variáveis a cada elemento da resposta, facilitando muito o trabalho de dinamização do 

chatbot. 

Tendo o chatbot construído, resultou na seguinte conversa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 8 ilustra um dos fluxos do chatbot. Neste caso, o utilizador iniciou a conversa, 

escolheu a opção 1 (consultar o saldo) e foram-lhe pedidos o seu nome de utilizador e a 

chave da API. Após o chatbot processar as entradas do utilizador foi feito um pedido à API 

da EZ4U e retornado o saldo do utilizador em questão. 

Após o desenvolvimento deste chatbot de teste com a nova ferramenta, foi agendada uma 

reunião para iniciar o envolvimento num dos principais projetos do estágio em que a 

descrição do seu desenvolvimento encontra-se no capítulo 5.3. 

  

Figura 8 - Conversa com o chatbot de exemplificação da 
segunda ferramenta 



Página 30 de 78 
 

5.2. Modelo de aprendizagem máquina 

Este modelo de aprendizagem máquina surge pela necessidade de identificar se a 

mensagem do utilizador quer dizer sim ou não.  

Por exemplo, numa clínica de odontologia, um determinado cliente tem uma consulta no 

dia 18-08-2022 às 17:30, no dia anterior à consulta, para garantir que o cliente comparecerá 

à consulta, este receberá uma mensagem a questioná-lo sobre a sua presença, onde este 

terá de responder sim, se for comparecer à consulta, ou não se não puder comparecer.  

Alguns clientes respondem de maneira inadequada ao que lhes foi solicitado com algo fora 

do espectro, que neste caso é sim ou não. Consequentemente o sistema não reconhece a 

mensagem e a vaga continua associada a esse cliente e o odontologista fica com a vaga 

horária por preencher, aliado ao facto de que a unidade de saúde, seja um hospital ou 

clínica, fica sem tirar proveito financeiro.  

É nesta fase que o modelo desenvolvido entrará, interpretando o que o cliente escreveu e 

identificando como sim ou não, evitando a intervenção de um humano, poupando assim 

recursos e agilizando processos. 

Inicialmente foi disponibilizado um dataset de mensagens, não categorizadas, isto é, não 

estavam identificadas se o conteúdo da mesma quer dizer sim ou não, com cerca de 

500.000 registos com os seguintes atributos: 

● Identificador interno da conversa  

● Identificador externo da conversa 

● Data de registo – Data que foi enviada a mensagem; 

● Data de entrada em sistema – Data em que a mensagem enviada entrou no sistema; 

● Número que recebeu a mensagem – Contacto que recebeu a mensagem; 

● Mensagem – Conteúdo em forma de texto; 

● Número que enviou a mensagem – Contacto que enviou a mensagem; 

Com este conjunto de dados, o objetivo, como foi anteriormente mencionado, era fazer a 

análise da mensagem de resposta do utilizador para prever se ele quer dizer sim ou não. 

Ainda numa análise superficial dos dados, detetou-se que o dataset tem bastantes erros 

ortográficos, erros de codificação e mensagens em branco. Tendo em conta o objetivo e as 

imperfeições do dataset pode concluir-se que existem três categorias:  

● Sim; 
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● Não; 

● Indefinido. 

Como o dataset não estava categorizado, dificultou bastante a tarefa de prever a resposta, 

tendo sido necessário a elaboração de uma pesquisa aprofundada sobre o tema. Esta 

incidiu em identificar o tipo de aprendizagem presente no projeto. Durante a pesquisa 

encontrou-se a imagem que permitiu identificar o tipo do problema em questão. 

 

Figura 9 - Fluxograma de identificação do tipo de aprendizagem máquina (Fonte: https://scikit-
learn.org/stable/tutorial/machine_learning_map/index.html) 

 

Através da análise da figura 9, concluiu-se que o tipo de aprendizagem máquina é de não 

supervisionado de clustering, pois o dataset fornecido tem mais de 50 registos, o objetivo é 

prever uma categoria e estes registos não estão categorizados. 

Depois de identificado o tipo de problema, iniciou-se a fase de pré-processamento dos 

dados, em Python (com a biblioteca: pandas). Começou-se por importar o dataset e analisar 

os dados, onde se pôde apurar que cerca de 70% das respostas são sim e não, o que levou 

à possibilidade de arranjar uma forma automática de categorizar os dados com uma taxa 

de erro baixa. De forma a diminuir a complexidade do problema foi feita uma decomposição 

em problemas menores em que: 
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1. Por consequência dos problemas de codificação anteriormente mencionados foi 

necessário remover todos os caracteres especiais, pontuação e acentuação para 

tornar o dataset mais consistente e facilitar a extração de padrões; 

2. Converter todos os caracteres em minúsculo; 

3. Criadas listas de palavras-chave que indicam que a pessoa quer dizer sim e outra 

lista que indica o não, de possível observação na figura 10; 

4. Retirados os articuladores de texto; 

5. Por fim, iterou-se todas as palavras de cada mensagem e identificou-se se tinha 

alguma palavra das presentes nas listas. Se tivesse palavras da lista do sim foi 

categorizado como uma mensagem que induz à confirmação. Se tivesse palavras 

da lista do não, ficava categorizado como mensagem que induz à discordância. 

Caso não se enquadre em nenhuma das listas, ficou identificado como indefinido. 

 

Figura 10 - listas de palavras-chave que induzem a sim ou não 

 

Este algoritmo criado, foi testado em um vasto leque de registos onde o primeiro teste foi 

em 10 000 registos, de seguida 25 000 registos e por fim 50 000 registos.  

Feita uma ponderação de performance/resultados, concluiu-se que os 10 000 registos 

tinham menos erros do que grupos com mais registos, além disso, o algoritmo demorava 

muito menos tempo a ser executado. 

Tendo o dataset categorizado, o problema passou de aprendizagem máquina de 

categorização não supervisionada para categorização supervisionada. Isto permitiu a 

diminuição do tempo de desenvolvimento e exponenciar a precisão do algoritmo a ser 

desenvolvido. 

Na parte de aprendizagem máquina, foram utilizadas as seguintes bibliotecas, descritas no 

capítulo 3: 

● Pandas; 

● Scikitlearn; 

● Nltk; 
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● String; 

De maneira a facilitar o problema este foi dividido em seis fases: 

1. Remover a pontuação, mensagens em branco e acentos; 

2. Remover as stopwords: para esta fase foi utilizada a biblioteca NLTK. As stopwords 

são palavras que, por norma, não fornecem grande informação para a análise 

textual, mas dentro dessas stopwords continha algumas palavras cruciais para o 

treino do modelo, o que comprometia o nível de precisão do mesmo. De forma a 

contornar esse problema, foi criada uma função que contém uma lista de palavras 

úteis para a análise textual deste dataset, sendo comparada com a lista de 

stopwords, resultando assim numa lista final com apenas as palavras que não são 

benéficas para a análise do problema em questão. 

3. Retornar uma lista de palavras limpas: este ponto fundamenta-se na junção dos dois 

anteriores para cada mensagem do dataset. 

4. Feature extracting: este passo é provavelmente o passo mais importante, pois, 

quanto melhor forem as features, mais facilmente o algoritmo vai encontrar padrões 

de dados. Para a extração de features, é bastante comum a utilização de métodos 

matemáticos, mas, neste caso, o campo que altera o resultado é composto por 

apenas texto. Logo, foi necessário mapear a ocorrência de cada palavra das 

mensagens numa matriz com o método “countvectorizer”, método que é utilizado 

para converter uma coleção de texto em um vetor de palavras e o número de 

ocorrência das mesmas (como podemos ver no exemplo da figura 11), do scikitlearn 

obtendo assim um campo numérico para os algoritmos utilizados. 

5. Divisão de teste e treino: nesta fase foi criado um conjunto de 80% de teste e 20% 

de treino. 

6. Modelo Naive Bayes: Para obter as previsões foi utilizado o modelo de Naive Bayes, 

sendo bastante utilizado na aprendizagem máquina para problemas de 

categorização através da frequência das palavras usadas, o que é o caso. 
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Figura 11 - Vetor palavras e número de ocorrências (Fonte: https://www.educative.io/answers/countvectorizer-in-python) 

 

Segundo Matheus Remigio (Remigio, 2020), o modelo Naive Bayes é baseado na teoria da 

probabilidade condicional, e ele é definido matematicamente como: 

𝑃(𝐶|𝑋) =
𝑃(𝑋|𝐶) ∗ 𝑃(𝐶)

𝑃(𝑋)
 

● Onde P(C|X) é a probabilidade de que a classe C aconteça dado que o atributo X 

aconteceu – probabilidade a posteriori. 

● P(X|C) é a probabilidade do atributo X ser observado dado que a classe C ocorreu – 

verossimilhança. 

● P(C) é a probabilidade da classe C acontecer – probabilidade a priori. 

● P(X) é a probabilidade de ocorrência do atributo X – probabilidade a priori. 
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Após a realização de testes com o algoritmo Naive Bayes, como se pode observar na figura 

12, obteve-se uma precisão de aproximadamente 98%.  

Para se obter uma melhor compreensão sobre os resultados foi feita uma análise à matriz 

de confusão onde se pode avaliar em que tipo de registo os algoritmos erram mais, 

facilitando, assim, a realização de melhorias para aumentar as precisões resultantes dos 

algoritmos.  

Em suma, uma matriz de confusão segundo Emanuel G. de Souza (Souza, 2019) é uma 

tabela que mostra as frequências de classificação para cada classe do modelo. Em que: 

• Verdadeiro positivo (true positive — TP) – ocorre quando no conjunto real, a 

classe que estamos buscando foi prevista corretamente. Por exemplo, quando a 

mulher está grávida e o modelo previu corretamente que ela está grávida. 

• Falso positivo (false positive — FP) – ocorre quando no conjunto real, a classe 

que estamos buscando prever foi prevista incorretamente. Exemplo: a mulher não 

está grávida, mas o modelo disse que ela está. 

• Falso verdadeiro (true negative — TN) – ocorre quando no conjunto real, a classe 

que não estamos buscando prever foi prevista corretamente. Exemplo: a mulher não 

estava grávida, e o modelo previu corretamente que ela não está. 

Figura 12 - Resultados primeiro teste com o algoritmo Naive Bayes 
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• Falso negativo (false negative — FN) – ocorre quando no conjunto real, a classe 

que não estamos buscando prever foi prevista incorretamente. Por exemplo, quando 

a mulher está grávida e o modelo previu incorretamente que ela não está grávida. 

 

 

TP FP FP 

FN TP FP 

FN FN TP 

Tabela 1 – Exemplo de matriz de confusão 

Através da tabela 1, pode observar-se o enquadramento de cada resultado explicado 

anteriormente. 

Matriz de confusão INDEFINIDO NÃO SIM 

INDEFINIDO 2166 42 124 

NÃO 0 1020 0 

SIM 1 5 4642 

Tabela 2 – Matriz de confusão do primeiro teste (Naive Bayes) 

Tendo em conta a explicação anterior, na tabela ,2 pode observar-se que o algoritmo errou 

mais na categorização dos registos do tipo “sim”. 

Tendo o modelo a funcionar, foi pedido para criar uma API (Application Programming 

Interface) para facilitar uma futura integração com as soluções da EZ4U. Para tal, foram 

utilizadas as bibliotecas flask e flaskRESTful que suportam o desenvolvimento rápido de 

APIs REST, para facilitar o desenvolvimento da API foi seguido um tutorial com 

aproximadamente meio milhão de visualizações e 1 hora e 15 minutos de conteúdo (Tech 

With Tim, 2020).   

Neste caso, só é necessário o pedido do tipo “GET”, porque só queremos pedir ao modelo 

para avaliar uma certa mensagem e retornar se é um sim/não/indefinido. 

Para criar o URL para fazer os pedidos, foi utilizado o método “add_resource” da biblioteca 

flaskRestful que permite associar uma classe a um URL e passar informação através do 

mesmo. 

 

Figura 13 - Excerto de código criação de URL da API 
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Na figura 13, é possível observar que no URL passa um parâmetro “message” do tipo String 

e o método chama-se processMessage. 

Na classe é possível criar as várias categorias de pedido, como por exemplo: GET, PUT, 

POST e DELETE. Neste caso, como foi anteriormente mencionado, só foi necessário o 

GET.  

Inicialmente inicializou-se uma lista com a mensagem passada pelo URL, transformaram-

se os dados da mensagem para a matriz mencionada na fase de desenvolvimento do 

modelo e guardou-se num array e por fim fez-se uma previsão com o modelo treinado e 

obteve-se uma resposta, como é possível observar na figura seguinte.  

 

Figura 14 - Excerto de código da criação do endpoint para processar uma frase 

Para testar a API foi utilizada a ferramenta Postman que é uma ferramenta bastante 

conhecida para os testes a API’s pela sua simplicidade. 

 

 

Figura 15 - Pedido para processar uma mensagem (localmente) 

Na figura 15, é possível observar um pedido à API, onde os números identificam: 

1. A categoria de pedido, neste caso é um “GET” 

2. O URL para fazer o pedido 

3. A resposta do URL. 
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Depois da API testada, era necessário disponibilizar publicamente para se poder integrar a 

mesma nas soluções da EZ4U. 

Para facilitar a migração do projeto para outro ambiente foi criado um ficheiro de 

dependências que pela linha de comandos instala todas as dependências de um projeto. 

Para criar esse ficheiro foi executado o seguinte comando no projeto: “pip install -r 

requirements.txt” 

Para hospedar o projeto, foi utilizado o AWS que com a solução EC2, permite criar uma 

máquina virtual e utilizar a mesma via SSH. Foi criado um servidor com ubuntu server na 

versão 16.04 LST (Last Stable Version). 

Devido às normas de segurança do AWS é fornecido um ficheiro .pem, isto é um ficheiro 

que contem uma chave ou certificado para efetuar ligações de forma segura. Com esta 

chave foi criada uma chave privada com o software PuttyGen e esta substitui a senha da 

conta do AWS. 

Para a ligação SSH (Secure Shell) foi utilizado o Putty, que é um emulador de terminais 

open-source e para a transferência dos ficheiros para o servidor foi utilizado o WinSCP, que 

é um SSH open-source. 

Após as ferramentas configuradas, foi necessário: 

● Transferir o projeto para o servidor com o WinSCP; 

● Instalar as dependências do projeto; 

● Adaptar o código para correr num endereço público; 

● Adicionar uma exceção à firewall do servidor da AWS para permitir pedidos através 

daquela porta 

Inicialmente foi necessário criar um grupo de segurança para abrir a porta por onde o 

servidor ia receber aqueles pedidos, como se pode observar na figura 16. 

 

Figura 16 - Criação de um grupo de segurança 
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Figura 17 - Pedido para processar uma mensagem (na cloud) 

 

Na figura 17, pode observar-se que a API está disponibilizada publicamente, resultando 

assim num problema de segurança em que todas as pessoas que descobrissem o endereço 

conseguiam fazer pedidos com a API e eventualmente causar instabilidade no servidor 

fazendo testes de stresse, resultando assim na necessidade restringir a API para pessoas 

autorizadas. 

Para resolver esse problema, foi criada uma base de dados com a solução DynamoDB que 

pertence também à AWS. Foi criada uma base de dados não relacional (NoSQL) para o 

armazenamento dos utilizadores autorizados a aceder a esta API. 

Foi criada a tabela users com os campos userID tipo integer, name tipo string e key tipo 

string. 

Para a integração da base de dados com o projeto foi necessário a utilização da biblioteca 

boto3 que é da Amazon e permite a utilização de todas as soluções deles através do 

Python. 

Para utilizar o dynamodb através do python com a biblioteca da Amazon foi necessário a 

instalação da linha de comandos da Amazon (Amazon CLI) e a configuração de um 

utilizador administrador IAM (Identity and Access Management). 

Contando com as dependências instaladas e configuradas, foi alterada a API para receber 

pedidos de apenas pessoas autorizadas.  

 

Figura 18 -Excerto de código da criação do URL da API do modelo de aprendizagem máquina 
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Foram adicionados dois novos parâmetros ao URL, como se pode constatar na figura 18, 

que são, o nome do utilizador e a chave do mesmo. Esta combinação identifica o utilizador. 

 

 

Figura 19 - Excerto de código da lógica da API do modelo de aprendizagem máquina 

De seguida foi alterada a função GET, para apenas retornar o resultado do modelo se a 

combinação nome e chave estiver correta, como se pode observar na figura 19. 

Numa revisão do código do modelo, detetou-se que eram utilizados os dados de treino para 

teste, resultando assim na diminuição da precisão do modelo de 98% para 93%. Também 

durante essa revisão, reparou-se que em vez de substituir as letras com acentos por letras 

sem acento (p.e. “é” por “e”) o modelo estava programado para as descartar (p.e. “amanhã” 

resultava em “amanh”) diminuindo assim a precisão do mesmo.  

Aproveitando a fase de melhoramentos, foi refeito um estudo sobre as mensagens do 

dataset, e detetou-se que muitas das mensagens eram repetidas logo, foram descartadas 

todas as mensagens que eram iguais, mantendo só uma de cada resultando assim numa 

diminuição do dataset em 93%. Deste modo, foi assim permitido treinar o modelo apenas 

com mensagens diferentes umas das outras estando preparado para mais situações. 

 

Figura 20 - Número de registos antes e depois de filtrar o dataset 

Na figura 20, é possível observar o número de registos inicial do dataset e o número de 

registos após descartar todas as mensagens iguais. 
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Após melhorar a análise textual e diminuir o dataset para um inferior, embora com dados 

mais diversificados, foram feitos testes com vários tipos de modelos de aprendizagem 

máquina de forma a apurar qual seria o melhor. 

 

Matriz de confusão INDEFINIDO NÃO SIM 

INDEFINIDO 2464 548 180 

NÃO 44 2019 26 

SIM 68 27 1008 

Tabela 3 - Matriz de confusão do novo teste com o algoritmo Naive Bayes 

Na figura 21 é possível observar os resultados com as novas atualizações ao utilizar o 

modelo de Naive Bayes, já utilizado previamente, onde se pode constatar que se obteve 

uma precisão de 86%.  

Na tabela 2, conclui-se que o modelo a utilizar o algoritmo Naive Bayes erra mais vezes a 

categorizar os “nãos”. 

 

Figura 21 - Novo teste com o algoritmo Naive Bayes 
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Figura 22 - Teste com o algoritmo SVM 

Matriz de confusão INDEFINIDO NÃO SIM 

INDEFINIDO 3192 0 0 

NÃO 1817 272 0 

SIM 1099 4 0 

Tabela 4 - Matriz de confusão algoritmo SVM 

Na figura 22, é possível observar o resultado do algoritmo SVM (Support Vector Machine). 

Pode ser constatado que a precisão do mesmo é de 54%, que foi o pior resultado obtido. 

E na tabela 4, pode ser concluído que o modelo ao utilizar o algoritmo SVM previu quase 

tudo como indefinido. 
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Figura 23 - Teste com o algoritmo KNN 

Matriz de confusão INDEFINIDO NÃO SIM 

INDEFINIDO 3126 28 38 

NÃO 291 1794 4 

SIM 81 26 996 

Tabela 5 - Matriz de confusão algoritmo KNN 

Na figura 23, é possível observar o algoritmo KNN (k-nearest neighbors) onde se obteve 

uma precisão de aproximadamente 93%. E na tabela 5, consegue-se observar que o 

algoritmo categorizou mais registos erradamente na categoria “indefinido”. 
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Figura 24 - Teste com o algoritmo DTC 

 

Matriz de confusão INDEFINIDO NÃO SIM 

INDEFINIDO 3126 28 38 

NÃO 291 1794 4 

SIM 81 26 996 

Tabela 6 - Matriz de confusão algoritmo DTC 

Por fim na figura 24, pode observar-se que o DTC (Decision Tree Classifier) é o algoritmo 

onde se obteve melhores resultados com uma precisão de 98%.  

Também na análise da matriz de confusão, visível na tabela 6, concluísse que o modelo 

com este algoritmo, o número de erros comparado ao número de registos total é muito 

pequeno, mas mesmo assim, a categoria em que o modelo encontra mais dificuldade é a 

“indefinido”. 

De acordo com a análise anterior aos diferentes algoritmos, concluiu-se que o DTC é o 

algoritmo onde se obtém melhores resultados. 

O algoritmo Decision Tree Classifier, também conhecido por árvore de decisão, cria uma 

representação gráfica das alternativas disponíveis, muito parecido com um fluxograma de 
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forma a descobrir a classificação de um novo registo. Com a biblioteca utilizada, scikitlearn 

a árvore é baseada em features. 

 

Figura 25 - Exemplo de uma arvore de decisão (Fonte: https://www.researchgate.net/figure/A-simple-decision-tree-classifier-with-
4-features_fig2_337413360) 

Na figura 25, pode observar-se um exemplo de uma árvore que poderia ter sido criada pelo 

DTC, onde as features de um determinado registo passam por algumas condições que lhe 

levam a nós com mais condições até chegar a uma decisão. 

Após concluir-se que o melhor algoritmo é o DTC, foi feito um teste do modelo com registos 

mais recentes. Este novo dataset continha 10 000 registos. 

 

Figura 26 - Diferença do número de registos pós filtro no novo dataset 

Após a análise textual e descartar as mensagens repetidas já só sobravam 4207 registos, 

logo descartaram-se cerca de 60% dos registos, como se pode observar na figura 26. 
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Figura 27 - Previsões do modelo criado 

Como se pode observar na figura 27 o modelo já está consistente e responde corretamente 

a muitos dos casos que lhe são apresentados, mas devido a alguns erros ortográficos ainda 

comete alguns erros sendo a deteção e correção de erros ortográficos o último passo para 

terminar o modelo de aprendizagem máquina. 

Devido às prioridades estabelecidas pela empresa, como a inclusão em novos projetos e o 

decorrer de outros que eram prioritários relativamente ao modelo em questão, não foi 

possível elaborar a deteção e correção de erros.  

Independentemente de quando essa função for implementada, o modelo já está preparado 

a receber esse incremento.   
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5.3. WhatsApp Chatbot para área da saúde privada 

Numa fase inicial de desenvolvimento do chatbot para a área da saúde privada foi 

agendada uma reunião de levantamento de requisitos com o cliente, onde se conseguiu 

apurar o objetivo do chatbot e as suas funcionalidades. Definiu-se também que havia a 

necessidade de entrega de um protótipo 100% funcional, que implementasse as seguintes 

funcionalidades: 

1. Marcação de Consulta; 

2. Listagem de Próximas Consultas (com possibilidade de desmarcação); 

3. Formulário de Contacto com Clínica; 

4. Consulta informação genérica da Clínica (Morada, Horário, Contactos Telefónicos, 

entre outros); 

Para as opções 1 e 2 - é necessário validar a identificação do utilizador através da 

combinação telefone/NIF. 

Para as opções 3 e 4 - como o cliente estava em fase de migração da API de arquitetura 

SOAP (Simple Object Access Protocol) para REST ainda existiam poucos endpoints 

disponíveis para suportar o projeto, resultando assim na necessidade de criação de uma 

simulação de resposta da API do cliente e desenvolvendo as várias opções do chatbot. 

Para tal, foi utilizado Python com flask_restful. 

A ferramenta utilizada para desenvolver o chatbot foi a última mencionada no capítulo 5.1 

deste documento. Os elementos utlizados também foram os mesmos descritos no capítulo 

referido. 

Após o desenvolvimento das simulações da resposta da API e do chatbot com todas as 

funcionalidades anteriormente referidas e parcialmente desenvolvidas, resultou nos 

seguintes fluxos: 

1. Ao iniciar a conversa e escolher a opção “Dados da clínica”, irá ser mostrada a 

informação da clínica proveniente da simulação, como é possível observar na figura 

28. 
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2. Ao iniciar a conversa e escolher a opção “Pedir para contacto”, é pedido ao utilizador 

o motivo de contacto e o email, como se pode constatar na figura 29. 

 

 

3. Para o caso de uso “Lista próximas consultas” seguiu-se a lógica do ponto 1, onde 

a informação é proveniente da simulação da API, ilustrado na figura 30. 

Figura 28 - Conversa para ver os dados da clínica 

Figura 29 - Conversa para pedir para contacto 
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Figura 30 - Conversa para listar as próximas consultas 

4. Por fim a marcação de consulta, foi elaborada com dados estáticos implementados 

diretamente na ferramenta, pode observar-se a conversa na figura 31. 

 

 

 

Figura 31 - Conversa para marcar consulta 
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Durante o desenvolvimento deste protótipo foram encontradas as seguintes limitações da 

ferramenta: 

● Nas listas apenas se pode apresentar 10 itens; 

● Só se pode apresentar 3 botões de resposta rápida; 

● Nos botões só podemos colocar texto com menos de 24 caracteres (os espaços 

contam); 

● Os títulos dos elementos das listas só podem ter no máximo 24 caracteres (os 

espaços contam); 

● A descrição do elemento da lista só pode ter no máximo 77 caracteres (os espaços 

também contam). 

Antes da primeira demonstração do chatbot, foi feita uma revisão aos textos de forma a 

este ser direto resultando em alterações como: 

 

Alterados os nomes da lista de funcionalidades do valor à esquerda de → para o valor à 

direita, de acordo com a lista mencionada em baixo: 

● Lista próximas consultas → Consultas agendadas; 

● Dados da clínica → Informações gerais; 

● Pedir para contacto → Formulário de contacto. 

No formulário de contacto só era pedido os seguintes dados: 

● Motivo de contacto; 

● Email. 

Após a revisão, achou-se por bem pedir: 

● Nome da pessoa que contacta; 

● NIF; 

● Motivo de contacto. 

Nas Informações gerais, os dados da clínica eram apresentados num texto só e de forma 

a melhorar a apresentação separaram-se as diferentes categorias de informação dentro da 

mesma mensagem.  

Por fim, descobriu-se a possibilidade de colocar um mapa com um marcador no local da 

clínica optando-se por implementar o mesmo. 
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Após obter acesso aos endpoints que possibilitavam obter a informação do cliente e a 

listagem de médicos e as suas especialidades, foi possível desenvolver parcialmente a 

marcação de consultas e a verificação da veracidade do utilizador através da combinação 

do NIF e do contacto. 

Na marcação de consultas o primeiro passo foi apresentar uma lista de especialidades 

provenientes da API do cliente, que é possível visualizar na figura 32.  

 

 

 

 

  

 

 

De seguida, apresenta os médicos dependendo da especialidade anteriormente 

selecionada.  

Porém, há a possibilidade de uma clínica ter mais de dez médicos e tendo em conta as 

limitações, foi necessário criar uma alternativa para corresponder a essas necessidades, 

resultando em: quando uma lista contém mais do que dez médicos, a última opção da lista 

é “Ver mais”. 

Quando selecionada apresenta os restantes médicos da especialidade previamente 

selecionada, possível observar na figura 33. 

Figura 32 - Lista de especialidades 
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Após selecionado o médico, sucede-se a escolha do dia que o utilizador pretende a consulta 

tendo em conta a disponibilidade do médico. A limitação da ferramenta tornou esta fase de 

desenvolvimento mais complexa, tendo sido internamente decidido que esta parte ficasse 

desenvolvida de forma estática até se chegar a um acordo com o cliente de forma a evitar 

trabalho adicional. 

Para as consultas agendadas, para garantir a privacidade dos dados do utilizador foi 

implementada uma verificação pela combinação do número de telefone e o NIF.  

A ferramenta utilizada permite aceder ao número de telefone de quem iniciou a conversa 

com o chatbot, mas vem com o prefixo internacional para identificar a origem do número, 

impossibilitando a comparação direta com a informação proveniente da API do cliente, pois 

esta apresenta os números sem esse prefixo.  

Para comparar os números foi necessário a remoção do prefixo internacional e, para tal, foi 

utilizada a biblioteca “phonenumbers” que, como anteriormente já mencionado no capítulo 

3, permite fazer vários tipos de operações com números de telefone. 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Lista de médicos 

Figura 34 - Excerto de código para remoção do prefixo internacional do número de telefone 
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Na figura 34, é possível observar a função que recebe por parâmetro o número de telefone 

do utilizador que contacta a clínica pelo chatbot sendo retirado todos os espaços, e 

adicionado o “+”, porque esta biblioteca para conseguir identificar a origem do número tem 

de ter o “+” antes do prefixo.  

De seguida, foi criada uma variável que contem a informação do contacto do cliente e 

removido o prefixo. 

Durante o desenvolvimento tomou-se conhecimento de algumas alterações necessárias e 

definidas algumas regras pelo cliente, tais como: 

● Definidos os botões para filtrar a data da consulta do paciente (Esta semana, este 

mês e próximo mês); 

● Necessidade de adaptação do código para passar pelos headers dos pedidos um 

Authorization Bearer Token; 

● Necessidade de adaptação do código para filtrar os médicos pelo identificador da 

especialidade, devido ao facto de terem alterado as respostas dos endpoints; 

Depois de acesso aos endpoints de listagem de disponibilidade de acordo a um 

determinado médico e marcação de consulta, concluiu-se que se tinha reunido todas as 

condições para desenvolver a marcação de uma consulta totalmente dinâmica, logo a 

prioridade máxima era desenvolver essa funcionalidade.  

Devido à complexidade da mesma optou-se pela decomposição em tarefas mais simples, 

sendo estas: 

● A adaptação do código de listagem das especialidades; 

● A adaptação do código de listagem de médicos conforme o número identificador da 

especialidade selecionada; 

● A criação da parte do fluxo da escolha dos filtros das datas que são: 

o Esta semana — Do dia atual até ao próximo domingo, se o utilizador 

selecionar essa opção num domingo só apresenta esse dia; 

o Este mês — Do dia atual até ao final do mês; 

o Próximo mês — Do primeiro dia do próximo mês até ao último dia do próximo 

mês. 

● Tendo em conta ao médico selecionado e o filtro, criar a listar as datas disponíveis 

do médico; 

● Tendo em conta ao médico e a data selecionada criar a lista de vagas disponíveis; 
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● Tendo em conta a todas as opções selecionadas pelo utilizador marcar a consulta; 

Já com os objetivos definidos, iniciou-se a parte do desenvolvimento de cada tarefa. 

Para o desenvolvimento das tarefas, visto que envolviam datas e horas, foram utilizadas as 

bibliotecas, já descritas anteriormente no capítulo 3: 

● datetime 

● Calendar 

Após ter o fluxo praticamente desenvolvido, recebeu-se o endpoint de marcação de 

consulta, mas reparou-se que era necessário fazer uma reformulação ao ponto de 

selecionar hora, pois era necessário identificar a sala onde o utilizador ia ser atendido.  

Este passo existe no fluxo, porém é ocultado para o utilizador, pois adicionaria outro passo 

e como o fluxo já está extenso podia causar alguma frustração ao utilizador pelo grande 

número de passos a preencher até à marcação de consulta. 

O fluxo de marcação de consulta finalizado é visível da figura 35 a 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Marcação de consulta 
(Identificação do cliente e escolha de 

especialidade) 

Figura 35 - Marcação de consulta (Escolha 
de médico) 
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Ficaram apenas pendentes os endpoints para o desenvolvimento das outras 

funcionalidades. O facto desses endpoints não terem sido disponibilizados até a data de 

final de estágio impossibilitou a implementação dos mesmos, mas as funcionalidades estão 

preparadas para que mal sejam disponibilizados serem de fácil integração e manutenção. 

No entanto, foi feita outra revisão de código para verificar se todos os pontos do fluxo estão 

prontos para qualquer tipo de ação do utilizador para não gerar erros e, se forem gerados, 

que sejam de uma forma controlada e que a sua ocorrência seja transmitida internamente.  

As restantes funcionalidades ficaram com o seguinte aspeto: 

Figura 37 - Marcação de consulta (Filtro de 
datas, escolha de datas,  escolha de hora e 

consulta marcada) 
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Na figura 38, é possível observar o fluxo para ver as consultas marcadas, onde o utilizador 

se identifica e logo de seguida aparece a sua consulta, que neste caso é só uma. 

Figura 38 - Consultas marcadas Figura 39 - Informações gerais 

Figura 40 - Formulário de contacto 
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Já na figura 39, o utilizador escolhe a opção de ver as informações gerais da clínica e 

recebe os dados relativos à mesma. 

Por fim, na figura 40, é possível observar o fluxo do formulário de marcação de consulta, 

onde é pedido o nome, NIF e motivo de contacto ao utilizador e depois de preenchidos 

esses dados envia o formulário diretamente para a clínica. Como anteriormente 

mencionado, ficaram em falta os endpoints das funcionalidades das figuras 39 a 40 onde 

as repostas são simulações. 

 

5.4. Técnicas de integração e entrega contínua 

Durante o período de estágio, reparou-se que a empresa não utilizava qualquer tipo de 

técnica de integração e entrega contínua. Logo, foram propostas algumas soluções de 

forma a otimizar o tempo de desenvolvimento. 

A empresa reconheceu que realmente estas técnicas eram úteis, mas que a inclusão das 

mesmas nos projetos, devia ser feita de forma faseada. 

Resultando em um estudo inicial sobre Docker e a elaboração de um exemplo de uma 

pipeline em funcionamento, isto é, um conjunto automatizado de processos que permitem 

aos desenvolvedores compilar e fazer deploy de uma forma fiável. 

Para desenvolver a pipeline, visto que a empresa utilizava o provedor de cloud AWS, optou-

se por fazer um estudo do EB (Elastic Beanstalk) e CodePipeline. 

Inicialmente criou-se uma webapp com o EB onde se teve de indicar: 

• Nome da aplicação; 

• Plataforma (PHP, python) 

• O SO e a versão do software; 

• A versão da plataforma; 

• E por fim podia fazer-se upload ao nosso código ou utilizar o código de exemplo do 

EB; 

Posteriormente, foi necessário criar um repositório no github (utilizado internamente) para 

associar ao pipeline criado e ele conseguir transferir os ficheiros do repositório para a 

instância do EB sempre que houver atualizações. 
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Após a criação do repositório, foi necessário criar a pipeline, tendo sido necessário: 

• Nome; 

• O gestor de repositório utilizado; 

• Fazer a ligação com o GitHub e indicar qual é o projeto e a branch; 

Após a configuração, sempre que se atualizar os ficheiros no repositório o CodePipeline vai 

buscar a última versão, e substituir na instância do Elastic Beanstalk. 

 

Depois de perceber o funcionamento básico do EB e do CodePipeline foi feita uma 

demonstração interna e partiu-se para a segunda parte do estudo: containerization.  

Esta técnica é uma opção de implementação do software que envolve o empacotamento 

de softwares e as suas dependências para que seja de fácil implementação em vários tipos 

de ambiente de computação.  

Um container é um método de virtualização de um SO para implementar e executar 

aplicações em iniciar uma máquina virtual inteira para cada aplicação. 

Para tal, seguiu-se um tutorial bastante conhecido com mais de dois milhões e meio de 

visualizações (TechWorld with Nana, 2020). A partir desse mesmo tutorial, criou-se outro 

muito mais sucinto (cf. anexo 2). 
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6. Casos de teste 

Os casos de teste têm como principal objetivo realizar testes aos requisitos do sistema de 

forma a detetar falhas e/ou erros de forma a serem corrigidos antes de chegar à sua fase 

final. 

Inicialmente testou-se todos os passos de cada requisito sem inserção de opções 

inesperadas e observou-se os resultados e por fim tentou-se forçar erros. As tabelas que 

iram ser mencionadas podem ser observadas nos anexos (cf. anexo 1). 

Na tabela 7, observa-se o teste ao acionamento do chatbot, que quando acionado 

apresenta a lista de funcionalidades. 

Da tabela 10 a 17, observa-se os testes a todos os passos do requisito funcional da 

marcação de consulta. 

O requisito funcional de marcação de consulta repete o caso de teste 11 e incluí também 

os casos de teste 18 e 19. 

Na tabela 20, observa-se o caso de teste ao requisito funcional de informações gerais da 

clínica. 

Da tabela 21 e 24, observa-se os casos de teste do requisito funcional formulário de 

contacto. 

Por fim, foram efetuados os testes presentes nas tabelas 8 e 9. O teste da tabela 8 aplica-

se a todos os casos onde o utilizador é apresentado com um conjunto limitado de opções, 

como por exemplo na lista de funcionalidades, quando este escreve uma opção inexistente 

é apresentada uma mensagem de aviso e dada a oportunidade de selecionar novamente 

uma funcionalidade. O teste da figura 9 aplica-se a todos os pontos dos requisitos 

funcionais onde são feitos pedidos à API, quando esta não está disponível avisa o utilizador 

e pede para tentar novamente mais tarde. 

A maior parte dos casos de teste foram testados ao longo do desenvolvimento, mas para 

garantir a qualidade do produto, repetiu-se novamente todos os testes no fim do 

desenvolvimento, e todos os testes foram concluídos com sucesso. 
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7. Cronograma 

Neste capítulo, é possível observar o cronograma do período de estágio dividido pelos 

quatro meses. A legenda para os seguintes cronogramas encontra-se ilustrada na figura 

45. 

 

Figura 41 - Cronograma mês de março 

Na figura 41, pode-se observar o cronograma do primeiro mês, onde a fase de exploração 

durou quatro dias.  

Logo após essa fase, iniciou-se a pesquisa e desenvolvimento do modelo de inteligência 

artificial (Modelo de ML) onde pouco depois do meio do desenvolvimento houve a primeira 

reunião com o cliente do chatbot de saúde.  

Após a reunião e depois de organizar a informação internamente, foi pedido para pausar o 

desenvolvimento do modelo e iniciar o desenvolvimento do chatbot de saúde onde pouco 

depois se realizou uma segunda reunião. 

 

Figura 42 - Cronograma mês de abril 
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Na figura 42, pode-se observar o cronograma do mês de abril, no início do mês onde o 

projeto do chatbot estava a aguardar algumas informações, foram feitas mais alterações e 

pesquisas sobre o modelo de inteligência artificial.  

Na terceira semana do mês deu-se outra reunião sobre o chatbot. No final dessa semana, 

foram apresentados e incluídos novos projetos, estes não foram relatados na parte do 

desenvolvimento pois o seu conteúdo não era tão interessante como os projetos relatados.  

No final do mês, houve reuniões relativas aos outros projetos. 

 

Figura 43 - Cronograma mês de maio 

No início do mês de maio, como se pode constatar na figura 43, o chatbot de saúde estava 

pendente de alguns dados, logo foi onde se deu a fase de exploração de técnicas de 

integração e entrega contínua.  

No meio do mês, houve novamente uma interação noutro projeto e no fim do mês iniciou-

se a redação deste documento. 

 

Figura 44 - Cronograma mês de junho 
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No último mês (junho), como é visível na figura 44, houve umas alterações no chatbot saúde 

e continuou-se a redação deste documento. 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

Figura 45 - Legenda cronogramas 
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8. Problemas e decisões 

Durante o decorrer do estágio foram encontrados alguns problemas, 

nomeadamente: 

No modelo de aprendizagem máquina, uma das grandes dificuldades foi a análise 

do dataset, pois este tinha um grande número de registos e sempre que executava o código, 

para carregar os 500 000 registos demorava entre 10 e 15 minutos. Se considerarmos que 

na fase inicial de análise onde eram feitos bastantes testes se executava o código 20 vezes 

só a carregar o ficheiro desperdiçava-se mais de três horas. O que levou à necessidade da 

diminuição do conjunto de dados a analisar de forma a diminuir drasticamente o tempo de 

execução do código. 

Outra dificuldade, foi o facto dos algoritmos de aprendizagem máquina necessitarem 

de dados numéricos para efetuarem previsões e o dataset em questão só tinha texto. 

Resultando em várias pesquisas até se encontrar a função de extração de características 

“Countvectorizor” da biblioteca scikitlearn que permitiu elaborar a tabela de palavra/número 

de ocorrências e gerando assim dados numéricos para a utilização dos algoritmos. 

No desenvolvimento do chatbot  o único e grande problema encontrado foi o facto 

do cliente do chatbot estar em fase de migração da sua arquitetura da API de SOAP para 

REST, resultando assim no atraso e/ou impossibilidade de desenvolvimento de certas 

funcionalidades. 

De forma a diminuir os impactos, eram criadas simulações das respostas onde já se 

preparava o chatbot para vários cenários possíveis mesmo não estando disponível o 

endpoint. 
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9. Conclusões 

A unidade curricular de Projeto de Eng.ª Informática em Contexto Empresarial é 

muito valiosa para os novos profissionais que procuram uma vaga no mercado de trabalho. 

É através dessa unidade curricular que se consegue alcançar um maior entendimento e 

aprendizado dos conteúdos absorvidos em todo o percurso académico. 

O estágio relatado neste documento, foi composto por uma parte mais técnica e 

outra parte mais científica. A parte técnica foi o desenvolvimento do chatbot onde se aplicou 

todos os conhecimentos de programação adquiridos durante todo o percurso académico, 

não descartando também o modelo de inteligência artificial desenvolvido, mais 

fundamentado por muita pesquisa científica até se obter os resultados demonstrados.  

Também foi feito um estudo sobre técnicas de integração e entrega contínua que 

resultou num tutorial de Docker e numa simples pipeline.  

O chatbot, a funcionalidade mais complexa ficou totalmente desenvolvida e as 

restantes ficaram parcialmente desenvolvidas, isto é, como anteriormente mencionado, o 

cliente estava em migração de arquitetura da API logo ficaram alguns endpoints em falta, 

mas, mesmo assim, as funcionalidades foram desenvolvidas com simulações e ficaram 

aptas a receber os endpoints em falta de forma rápida. 

O modelo de inteligência artificial, ficou praticamente desenvolvido, ficando só em 

falta a correção dos erros ortográficos, a impossibilidade do término do mesmo deveu-se 

às prioridades internas de desenvolvimento. 

Relativamente aos outros projetos, as tarefas atribuídas foram concluídas com 

sucesso, apenas não foram aqui relatadas devido ao seu conteúdo ser muito similar ao que 

foi desenvolvido no chatbot. 

Por fim, o estudo sobre técnicas de integração e entrega contínua foi concluído com 

sucesso, resultando num tutorial de Docker.  
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Anexos 

Anexo 1 – Casos de teste 

ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 

Identificador: Chatbot-001 

Objetivo: Verificar se o chatbot depois de acionado responde com a lista de 

funcionalidades. 

Autor(es) Gonçalo Pinho 

Especificação de Entradas 

a. Escrever uma mensagem para acionar o chatbot; 

Especificação de Saídas 

a. Chatbot responde com lista de funcionalidades possíveis; 

 

Outros 

NA 

 

Dependências 

NA 

 

Tabela 7 - Caso de teste de acionar o chatbot 

 

ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 

Identificador: Chatbot-002 

Objetivo: Verificar se o chatbot está preparado para receber opções inesperadas; 

Autor(es) Gonçalo Pinho 

Especificação de Entradas 

a. Escrever uma mensagem diferente das possíveis; 

Especificação de Saídas 

a. Chatbot responde com “Essa opção não existe, por favor tente novamente”. Caso o utilizador tente selecionar 

uma opção indisponível três vezes seguidas, aparece uma mensagem a dizer que o número de tentativas foi 

excedido e a conversa terminou; 

 

Outros 

NA 

Dependências 

NA 

Tabela 8 - Caso de teste opção diferente das disponíveis 
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ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 

Identificador: Chatbot-003 

Objetivo: Verificar se o chatbot está preparado lidar com a situação em que a API está em 

baixo 

Autor(es) Gonçalo Pinho 

Especificação de Entradas 

a. O utilizador escolhe uma opção ou responde ao chatbot (depende do passo onde se encontra) 

Especificação de Saídas 

a. Chatbot responde “Lamentamos, mas aconteceu algo inesperado” e dá a opção ao utilizador de tentar 

novamente ou sair. 

 

Outros 

NA 

Dependências 

NA 

Tabela 9 - Caso de teste API em baixo 

 

ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 

Identificador: Chatbot-Marcação-Consulta-001 

Objetivo: Verificar se consegue entrar na funcionalidade “Marcação de consulta” 

Autor(es) Gonçalo Pinho 

Especificação de Entradas 

a. Escolhe a opção “Marcação de Consulta”; 

 

Especificação de Saídas 

a. Chatbot pede ao utilizador o seu NIF 

 

Outros 

NA 

 

Dependências 

Chatbot-001 

 

Tabela 10 - Caso de teste marcação de consulta pedido do NIF 
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ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 

Identificador: Chatbot-Marcação-Consulta-002 

Objetivo: Verificar se o chatbot retorna a lista de utilizados associados à combinação NIF + 

número de telefone. 

Autor(es) Gonçalo Pinho 

Especificação de Entradas 

a. Insere o NIF; 

Especificação de Saídas 

a. Chatbot apresenta a lista de clientes associados à combinação NIF + número de telefone, caso não exista 

este envia uma mensagem a dizer que a combinação não existe. 

 

Outros 

NA 

 

Dependências 

Chatbot-001, Chatbot-Marcação-Consulta-001 

 

Tabela 11 - Caso de teste da lista de utilizadores de acordo com a combinação NIF + número de telefone 

 

ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 

Identificador: Chatbot-Marcação-Consulta-003 

Objetivo: Verificar se após a identificação do utilizador, é apresentada a lista de 

especialidades. 

Autor(es) Gonçalo Pinho 

Especificação de Entradas 

a. Escolhe o utilizador; 

Especificação de Saídas 

a. Listagem de especialidades de acordo com a clínica; 

 

Outros 

NA 

 

Dependências 

Chatbot-001, Chatbot-Marcação-Consulta-001, Chatbot-Marcação-Consulta-002 

 

Tabela 12 - Caso de teste da lista de especialidades 
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ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 

Identificador: Chatbot-Marcação-Consulta-004 

Objetivo: Verificar se após a seleção da especialidade é apresentada a lista de médicos 

filtrada por especialidade; 

Autor(es) Gonçalo Pinho 

Especificação de Entradas 

a. Escolhe a especialidade 

Especificação de Saídas 

a.Listagem de médicos de acordo com a especialidade selecionada; 

 

Outros 

NA 

 

Dependências 

Chatbot-001, Chatbot-Marcação-Consulta-001, Chatbot-Marcação-Consulta-002, Chatbot-Marcação-Consulta-

003 

 

Tabela 13 - Caso de teste lista de médicos de acordo com a especialidade selecionada 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 

Identificador: Chatbot-Marcação-Consulta-005 

Objetivo: Verificar se após a seleção da especialidade é apresentada a lista de médicos 

filtrada por especialidade; 

Autor(es) Gonçalo Pinho 

Especificação de Entradas 

a. Escolhe o médico; 

Especificação de Saídas 

a.Mostra opções de filtro de disponibilidade de médico (Esta semana, Este Mês, Próximo mês); 

 

Outros 

NA 

 

Dependências 

Chatbot-001, Chatbot-Marcação-Consulta-001, Chatbot-Marcação-Consulta-002, Chatbot-Consulta-003, 

Chatbot-Marcação-Consulta-004 

 

Tabela 14 - Caso de teste filtro de datas 
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ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 

Identificador: Chatbot-Marcação-Consulta-006 

Objetivo: Verificar se é apresentada a lista de dias disponíveis de acordo com o filtro 

selecionado e a disponibilidade do médico; 

Autor(es) Gonçalo Pinho 

Especificação de Entradas 

a. Escolhe uma das opções de filtro; 

Especificação de Saídas 

a. Lista de dias disponíveis de acordo com o filtro selecionado e a disponibilidade do médico; 

 

Outros 

NA 

Dependências 

Casos de teste concluídos com sucesso: Chatbot-001, Chatbot-Marcação-Consulta-001, Chatbot-Marcação-

Consulta-002, Chatbot-Consulta-003, Chatbot-Marcação-Consulta-004, Chatbot-Marcação-Consulta-005 

 

Tabela 15 - Caso de teste lista de dias disponíveis 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 

Identificador: Chatbot-Marcação-Consulta-007 

Objetivo: Verificar se é apresentada a lista de horas disponíveis dependendo da data 

selecionada e o médico; 

Autor(es) Gonçalo Pinho 

Especificação de Entradas 

a. Seleciona a data pretendida; 

Especificação de Saídas 

a.Lista de horas disponíveis para a data selecionada; 

 

Outros 

NA 

Dependências 

Chatbot-001, Chatbot-Marcação-Consulta-001, Chatbot-Marcação-Consulta-002, Chatbot-Consulta-003, 

Chatbot-Marcação-Consulta-004, Chatbot-Marcação-Consulta-005, Chatbot-Marcação-Consulta-006 

 

Tabela 16 - Caso de teste lista de horas disponíveis 
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ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 

Identificador: Chatbot-Marcação-Consulta-008 

Objetivo: Verificar se a consulta é marcada com sucesso; 

Autor(es) Gonçalo Pinho 

Especificação de Entradas 

a. Seleciona hora pretendida; 

Especificação de Saídas 

a.Consulta marcada com sucesso; 

 

Outros 

NA 

Dependências 

Chatbot-001, Chatbot-Marcação-Consulta-001, Chatbot-Marcação-Consulta-002, Chatbot-Consulta-003, 

Chatbot-Marcação-Consulta-004, Chatbot-Marcação-Consulta-005, Chatbot-Marcação-Consulta-006, Chatbot-

Marcação-Consulta-007 

 

Tabela 17 - Caso de teste consulta marcada com sucesso 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 

Identificador: Chatbot-Consulta-Marcada-001 

Objetivo: Verificar se consegue entrar na funcionalidade “Consultas Marcada” 

Autor(es) Gonçalo Pinho 

Especificação de Entradas 

a. Escolhe a opção “Consultas Marcada”; 

 

Especificação de Saídas 

a.Chatbot pede ao utilizador o seu NIF 

 

Outros 

NA 

 

Dependências 

Chatbot-001 

 

Tabela 18 - caso de teste pedido de NIF ao utilizador 
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ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 

Identificador: Chatbot-Consulta-Marcada-003 

Objetivo: Verificar se após a identificação do utilizador, é apresentada as consultas 

marcadas para o utilizador selecionado. 

Autor(es) Gonçalo Pinho 

Especificação de Entradas 

a. Escolhe o utilizador; 

Especificação de Saídas 

a. Consultas agendadas para o utilizador selecionado 

 

Outros 

NA 

 

Dependências 

Chatbot-001, Chatbot-Consulta-Marcada-001, Chatbot-Consulta-Marcada-002 

 

Tabela 19 - Caso de teste da apresentação das consultas marcadas 

 

ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 

Identificador: Chatbot-Informação-Clínica-001 

Objetivo: Verificar se o chatbot apresenta a informação relativa a clínica; 

Autor(es) Gonçalo Pinho 

Especificação de Entradas 

a. Escolhe a opção “Informações gerais”; 

Especificação de Saídas 

a. Chatbot apresenta a informação da clínica; 

 

Outros 

NA 

 

Dependências 

Chatbot-001 

 

Tabela 20 - Caso de teste informação da clínica 

 

 

 

 



Página 75 de 78 
 

ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 

Identificador: Chatbot-Saúde-Formulário-Contacto-001 

Objetivo: Verificar se o utilizador entrar na funcionalidade de “Formulário de contacto”; 

Autor(es) Gonçalo Pinho 

Especificação de Entradas 

a.Escolhe a opção “Formulário de Contacto”; 

 

Especificação de Saídas 

a.Chatbot pede o nome ao utilizador. 

 

Outros 

NA 

Dependências 

Chatbot-Saúde-001 

 

Tabela 21 - Caso de teste entrar na opção formulário de contacto 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 

Identificador: Chatbot-Saúde-Formulário-Contacto-002 

Objetivo: Verificar se o utilizador consegue preencher e enviar o formulário de contacto.  

Autor(es) Gonçalo Pinho 

Especificação de Entradas 

a.Insere o nome; 

 

Especificação de Saídas 

a.Chatbot pede o NIF; 

 

Outros 

NA 

Dependências 

Chatbot-Saúde-001, Chatbot-Saúde-Formulário-Contacto-001 

 

Tabela 22 - Caso de teste preenchimento do nome e pedido do NIF 
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ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 

Identificador: Chatbot-Saúde-Formulário-Contacto-003 

Objetivo: Verificar se o utilizador consegue preencher e enviar o formulário de contacto.  

Autor(es) Gonçalo Pinho 

Especificação de Entradas 

a.Insere o NIF; 

 

Especificação de Saídas 

a.Chatbot pede uma breve descrição do motivo do contacto; 

 

Outros 

NA 

Dependências 

Chatbot-Saúde-001, Chatbot-Saúde-Formulário-Contacto-001, Chatbot-Saúde-Formulário-Contacto-002 

 

Tabela 23 - Caso de teste inserção do NIF e pedido do motivo de contacto 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE TESTE 

Identificador: Chatbot-Saúde-Formulário-Contacto-004 

Objetivo: Verificar se o utilizador consegue preencher e enviar o formulário de contacto.  

Autor(es) Gonçalo Pinho 

Especificação de Entradas 

a.Insere o motivo do contacto; 

 

Especificação de Saídas 

a.Formulário submetido com sucesso; 

 

Outros 

NA 

Dependências 

Chatbot-Saúde-001, Chatbot-Saúde-Formulário-Contacto-001, Chatbot-Saúde-Formulário-Contacto-002, 

Chatbot-Saúde-Formulário-Contacto-003 

 

Tabela 24 - Caso de teste de inserção do motivo de contacto e submissão do formulário 
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Anexo 2 - Tutorial Docker 

No dockerhub podemos encontrar várias imagens do docker. 

Por exemplo, podemos ir buscar a imagens Python com o seguinte comando: 

• “docker pull python” - Com este comando ele vai buscar uma imagem com a última 

versão do Python. 

Podemos também optar por escolher uma das versões anteriores, por exemplo: “docker 

pull python:3.7” 

 

Após dar pull à imagem desejada podemos ver a lista das imagens com o seguinte 

comando: “docker images” 

 

Querendo inicializar a imagem o comando é o seguinte: “docker run python” 

 

Quando iniciamos a imagem podemos reparar que o Python também abriu. 

Num terminal novo, para observar os containers que estão a correr executamos o seguinte 

comando “docker ps”, que nos devolve a lista. 

 

Se quisermos correr a imagem no modo detatch, isto é o container fica a correr por trás do 

terminal permitindo assim ter vários containers ligados em simultâneo, adicionamos ao 

comando de correr a imagem um -d resultando assim no seguinte comando: “docker run -

d python”. Logo de seguida ao termos executado o comando vai nos ser devolvido o id do 

container. 

 

Para pôr em pausa um container executamos o seguinte comando” docker stop 

containerid”. 

Se o quisermos ligar novamente apenas precisamos de executar “docker start containerid”. 

Para vermos a lista dos containers que estão a correr e em pausa executamos o seguinte 

comando “docker ps -a”. 

 

Agora que sabemos que é possível ter mais do que um container a correr em simultâneo 

temos de evitar que as portas não coincidam nos dois, logo nos diferentes projetos que 

podemos ter temos de certificar que usam portas diferentes e quando estivermos a dar run 

a um dos projetos especificar a porta do host (do projeto dentro do container) e a porta que 
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vai estar a dar feedback para fora do container. Isso podemos indicar ao adicionar ao 

comando run a seguinte tag -phostport:dockerport resultando no comando “docker run -d -

p5000:5100 python” (estes números são apenas ilustrativos estes tem de ser substituídos 

pela configuração que tivermos). 

Como anteriormente já mencionado, podemos ter vários containers a correr ao mesmo 

tempo e por vezes estar a mencioná-los pelo id torna-se complicado, logo é benéfico atribuir 

um nome à nossa escolha ao container adicionando a seguinte tag ao comando do run --

name tutorialdocker resultando no comando do run como docker run -it -d -p5000:5100 --

name tutorialdocker python.  

 

Quando temos vários containers a correr ao mesmo tempo, e algum dá problemas para 

conseguirmos dar debug o primeiro passo é saber que logs é que o terminal desse container 

está a emitir. Podemos obter essa informação através do comando docker logs containerid 

ou docker logs containernameque nos retorna os logs do terminal do container mencionado. 

Caso não seja o suficiente ou até queremos entrar no terminal do container em questão 

executamos o seguinte comando docker exec -it nomedocontainer /bin/bash . A tag -it 

significa interactive container. 

Para sair do terminal é só escrever “exit”. 

 


