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Introdução

Esta apresentação destina-se a dar a conhecer aos presentes, o projeto Procurar 
Atividades Portuguesas (PAP).
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Tema

O tema desta apresentação é o website e aplicação Procurar Atividades Portuguesas.
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Objetivos

Procurar Atividades Portuguesas (PAP) é constituído por um website e uma aplicação 
para Android, pretendendo recriar as antigas Páginas Amarelas.

. Listar várias atividades (lojas, restaurantes, etc);

. Permitir aos utilizadores encontrarem os 
melhores serviços/atividades.

. Recomendar os melhores serviços/atividades.

Num site e aplicação.
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Procurar Atividades Portuguesas

Procurar Atividades Portuguesas (PAP) é constituído por duas versões:

- Site

- Aplicação Android
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O site

O site, encontrado em https://pap.inkredible.xyz, é a versão principal do projeto.

O site foi programado com:

- HTML/CSS;

- JS;

- PHP;

- MySQL.

https://pap.inkredible.xyz/
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O site

O site está hospedado num servidor externo no Reino Unido, onde também se 
encontra a base de dados.
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A Base de Dados

A base de dados é utilizada pelo site e pela aplicação, para armazenarem os vários 
dados respetivos a contas de utilizador, atividades, tickets de suporte, etc...
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O site
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A aplicação

A aplicação destina-se ao sistema operativo Android, é uma extensão do site mas com 
menos funcionalidades.

A aplicação foi programada com a linguagem Java e com o SDK (Software 
Development Kit) para Android 8.1.

As versões suportadas são Android 8.1, 9, 10 e 11.
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A aplicação
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Funcionamento

O site online disponibiliza mais funcionalidades do que a aplicação para Android.
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Funcionamento (Básico)

As funcionalidades básicas encontram-se no Website e na Aplicação.

Podendo o utilizador:

- Pesquisar atividades por nome;

- Aceder às páginas das atividades;

- Registar uma conta;

- Fazer login;

- Classificar as atividades.
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Funcionamento (Site)

O site disponibiliza ainda as seguintes funcionalidades:

- Pesquisar atividades por zona ou categoria;

- Adicionar e gerir atividades;

- Gerir a sua conta de utilizador;

- Apagar os seus comentários;

- Contactar os administradores.
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Funcionamento (Aplicação)

A aplicação para Android tem apenas as funcionalidades básicas.
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Funcionamento (Back-end)

Procurar Atividades Portuguesas (PAP) também tem uma parte administrativa (back-
end).

Através do site, os administradores acedem a um link específico, onde podem fazer 
login para aceder ao painel de controlo. 
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Funcionamento (Back-end)

No painel de controlo os administradores poderão:

- Apagar atividades, utilizadores e tickets;

- Ver todos os dados guardados na base de dados.
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Funcionamento (Demonstração)

Início da demonstração.
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Funcionamento (Demonstração)

Em primeiro lugar, a demonstração do Site.

https://pap.inkredible.xyz/

https://pap.inkredible.xyz/
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Funcionamento (Demonstração)

E por fim a demonstração da aplicação para Android.
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Conclusão

Terminada a apresentação, gostaria de poder esclarecer quaisquer dúvidas que 
possam ter e responder a algumas perguntas.
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Perguntas
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