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A utilização da Plataforma começa com a configuração das informações relativas ao Operador e aos Eventos que vai 

inserir. Cada Operador tem a liberdade de definir a estrutura dos dados que pretende inserir através da aplicação web 

de Backoffice do middleware. 

 

Figura 1 – Homepage do backoffice do middleware 

Gestão da plataforma 
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Vídeo de demonstração da plataforma 
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A partir do identificador de um determinado lote é possível fazer o rastreio dos eventos em que esse lote participou bem 

como dos eventos dos lotes que deram origem a esse lote até ao inicio do seu ciclo de vida na cadeia de valor. 

 

Rastreabilidade – Rastreio de um lote 
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Para complementar a funcionalidade de rastreio da plataforma foi configurada uma wiki para guardar informações 

descritivas sobre as entidades e produtos que compõem a cadeia de valor do pescado. A grande vantagem de usar uma 

wiki é a possibilidade de colaboração na elaboração dos artigos com o objetivo de descentralizar a recolha dos dados 

para que cada entidade escreva sobre si. 

Informações - Wiki 
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Foram acrescentadas infoboxes à wiki para dar estrutura a parte dos dados facilitando a sua extração e reutilização. 

Essas infoboxes são geradas a partir de predefinições presentes na Wikipédia às quais acrescentamos os componentes 

de extração. 

 

 

Informações - Infoboxes 
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Para além das funcionalidades implementadas para a recolha e partilha de dados do middleware também foram 

integradas ferramentas para facilitar a administração e manutenção da plataforma. Uma destas ferramentas é o WSO2 

API Manager que nos permite ter um portal com a documentação de todos os métodos de acesso ao middleware. 

 

 

Administração do Middleware – Portal de Desenvolvimento 
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