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RESUMO 
Aqui é o texto A aplicação web encontra-se estruturada em três camadas:  

1) a camada denominada por Front-End a partir da qual são acessíveis e 
pesquisáveis os temas disponíveis para consulta;  

2) a camada chamada de Back-End, onde é possível armazenar, organizar e gerir 
os dados produzidos pelas várias tarefas da Linha BEST;  

3) e a camada analítica que permite o processamento de dados. 

Na camada de Front-End foram utilizadas as linguagens de programação: HTML 
(HyperText Markup Language), que trata de toda a estrutura e organização dos 
conteúdos da aplicação web; CSS (Cascading Stylesheets), responsável pela 
definição dos estilos (cores, fontes, espaçamento); e Javascript, que está ligada à 
componente dinâmica da aplicação.  

Quanto à linguagem PHP (Hypertext Preprocessor), esta é uma linguagem da 
camada de Back-End, mas que está diretamente ligada aos ficheiros HTML e 
Javascript, sendo que foi utilizada para se efetuar requisições à base de dados, 
bem como a conversão do formato SQL (Structured Query Language) para o 
formato GeoJSON. 

Em relação à linguagem de programação Javascript, é importante salientar que 
foi utilizada a API do Google Maps, escrita nesta linguagem, que forneceu os 
mapas de base da aplicação web e disponibilizou diversos métodos de 
carregamento dos dados, quer no formato vetorial (GeoJSON), assim como no 
formato raster (PNG) mediante a utilização do serviço WMS (Web Map Service). 
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A componente de Back-End está associada ao armazenamento, organização e 
gestão dos dados apresentados na plataforma. Este processo iniciou-se com o 
tratamento dos dados geográficos, vetoriais e raster, no software QGIS, passando 
posteriormente a integrar-se os dados vetoriais na base de dados 
PostgreSQL/PostGIS, através da ferramenta Database Manager. Os dados raster, 
por sua vez, foram inseridos no servidor de mapas GeoServer, mediante a 
utilização do plugin GeoServer Explorer. A utilização deste plugin, que é executado 
a partir do QGIS, permite que todas as camadas de informação conservem o seu 
sistema de coordenadas de origem, bem como os estilos definidos inicialmente.    

Quanto aos dados vetoriais, após efetuar-se o seu tratamento no software QGIS 
no formato shapefile, os mesmos foram importados para uma base de dados 
PostgreSQL/PostGIS, no formato SQL. A gestão e administração da base de dados 
foi efetuada através do painel de administração phpPgAdmin. 

A aplicação web geográfica apresenta um menu onde é possível selecionar as 
camadas de informação, de acordo com as seguintes temáticas: Parâmetros 
Físicos, Indicadores Socioeconómicos, Pressões Humanas e Naturais, Parâmetros 
de Qualidade, Integridade Ecológica, Sistemas Agroflorestais e ainda dados 
meteorológicos. 

A tarefa em questão visou a disseminação de informação geográfica, com um 
caráter multidisciplinar, associada ao projeto I&D Interact – Integrative Research 
in Environment, Agro-Chain and Technology, na linha BEST – BioEconomy and 
Sustainability. 

A aplicação web desenvolvida, com dados geográficos, envolveu a utilização de 
múltiplas ferramentas quer no desenvolvimento da camada Front-End, quer de 
Back-End, tendo sido privilegiada a utilização de tecnologias Open Source. Estas 
ferramentas de código aberto trazem diversas vantagens para o processo de 
desenvolvimento, sendo de destacar a elevada flexibilidade e viabilidade 
financeira associadas à sua utilização. 

Na plataforma desenvolvida existe a possibilidade de se visualizar e analisar a 
informação geográfica disponibilizada. No entanto, o objetivo será o de melhorar 
as ferramentas de análise aos dados existentes, nomeadamente, através do 
desenvolvimento de programas na linguagem Python, capazes de analisar a 
informação e de extrair conhecimento da mesma.   

 


