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1 - Projecto e âmbito
Descrição da natureza do projecto, linhas orientadoras e grandes eixos de desenvolvimento.
O projecto Appybaby, conforme proposto, consiste no desenvolvimento de um protótipo digital
de informação integrada, que apresenta como principais desenvolvimentos a integração de
vários sistemas de medição, num único equipamento, de forma a conseguir monitorizar e
registar dados de temperatura, som, localização e posição de um determinado bebé. A
transmissão destes dados, através de “wireless”, será feita para uma aplicação móvel que
permitirá o controlo pró-ativo da vigilância da saúde infantil, a criação de historial médico,
avaliação de tendências de crescimento e padrões de saúde.
Este projecto está repartido em 3 grandes eixos: o primeiro centra-se no desenvolvimento de
um protótipo multi-dimensional de análise, monitorização e comunicação de dados (chupeta
inteligente); o segundo contempla o desenvolvimento de uma central de análise de informação
e transmissão de dados para a aplicação e servidor; o terceiro foca-se no desenvolvimento de
uma aplicação móvel de monitorização pró-ativa de saúde infantil, com acesso a informação
pediátrica relevante, com conteúdos clínicos científicos. Adicionalmente, e sendo um
desenvolvimento recente no projecto, estamos a construir um dispositivo “wearable”
(pulseira) de notificações relacionadas com o estado e alertas passíveis de serem
monitorizados pelo “smart-pin”.

Neste documento pretende-se dar um relatório preciso sobre o estado e desenvolvimento do
projecto, bem como identificar claramente a evolução do mesmo. Neste momento, e o
contrário do que aconteceu no relatório técnico I, vamos incidir a nossa análise particularmente
e com especial foco na “Actividade 2”, nomeadamente “Assemblagem, Programação e Design”,
baseados da premissa de que as restantes actividades ou já foram dadas como concluídas, ou
ainda não têm enquadramento nesta análise pelo timing de que se revestem.
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Nesta fase e tendo como principal objetivo do relatório, o foco da análise serão as actividades
ligadas com o desenvolvimento de código, programação, assemblagem e comunicação
eletrónica da “box” central de informação, da pulseira de notificação e todas as actividades
correlacionadas de forma direta ou indireta.

2 - Resultados alcançados
Ponto de situação de resultados e actividades efectuadas até à data, com foco e incidência na
actividade 2 dado que o planeamento e estudo de projecto, com excepção de alterações
menores, normais e de pouca relevância, está finalizada.

Descrição Geral de Actividades

1
2
3
4

Tipos de Actividades
Duração
Planeamento e Estudo de Projecto
6M
Assemblagem, Programação e
12M
Design
Testes, Homologações e
5M
Certificações
Elaboração de Relatório
1M
Metodológico e Relatório Final

Início
Fim
2013-07-01 2013-12-31
2014-01-15 2014-12-31

Controlo
Ok
Em curso

2014-09-01 2015-01-31

Pendente

2015-06-01 2015-06-30

Pendente

* As actividades 3 e 4, pela sua natureza, ainda não têm desenvolvimentos para serem
apresentados, tanto pelas tarefas que as precedem e que ainda estão em desenvolvimento,
como pelas datas propostas e calendarização subsequente.

Actividade 1 “Planeamento e Estudo de Projecto”
Descrição individual de Tarefas afetas à actividade
Nº da tarefa Designação
1
Investigação gráfica e Benchmark
aplicacional
2
Modelação de base de dados

Milestone
Planeamento Gráfico

Controlo
Ok

Planeamento de BD

Ok
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3
4
5
6
7
8

Definição dos conteúdos da
aplicação
Estudo de Mercado
Análise de Patentes Existentes
Definir métricas de sucesso
Organização dos recursos do
projecto
Compra do Hardware e Software

Conteúdos

Em curso *

Análise de Concorrência
Análise de Concorrência
Planificação
Planificação

Em curso *
Em curso *
Ok
Ok

Compras Material

Em curso **

* Em curso: tarefas em desenvolvimento e adaptação ao longo do projecto
** Processo continuado, faseado, à medida que as necessidades técnicas surgem
Relativamente às actividades em causa à data de elaboração deste relatório, pretende-se dar
uma visão clara do estado de desenvolvimento do projecto e avanços efectuados desde a
entrega do relatório técnico I. A actividade “Planeamento e Estudo de Projecto”, com a duração
de 6 meses, com início da data 10 de Julho de 2013 e fim na data 30 de Dezembro de 2013,
encontra-se concluída - com excepção da definição e produção de conteúdos pediátricos (1) que
ainda está a ser feita em conjunto com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e
Análise de Patentes existentes, dado que todos os meses há novidades no mercado - já que todo
o levantamento de requisitos, identificação de material, planeamento de actividades e alocação
de recursos está já devidamente concluída e em marcha: é uma atividade que se insere de
forma transversal ao longo do projecto.
(1) nota: a produção dos conteúdos médicos e clínicos já está a ser desenvolvida pela Faculdade
de Medicina da Universidade do Porto, sem data certa ainda definida para a sua entrega, mas
que não representa – à data - impacto para as restantes actividades tecnológicas em curso. A
investigação na área da eletrónica e investigação de comunicação representa a parte mais
significativa e sensível do desenvolvimento total e, como tal, os conteúdos ainda não
representam um “bottleneck” para o projecto.

A investigação gráfica e benchmark aplicacional (tarefa 1 da actividade 1), permitiu à nossa
equipa adquirir “know-how” e conhecimento mais profundo do mercado, do que está a ser
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desenvolvido e das principais tendências de design e usabilidade, tanto ao nível das aplicações
mobile - um componente importante do nosso projeto - como ao nível da construção e design
de protótipos e produtos similares ou que se possam inserir como concorrentes indirectos -,
com claras tendências a apontar para a integração de recursos e funcionalidades. Apesar da
tarefa estar completa, este processo de benchmark e análise é contínuo e será sempre uma das
preocupações ao longo do projecto, dada a evolução natural do mercado e do desenvolvimento
natural dos produtos nestes 2 anos de desenvolvimento.

Tal como referido no relatório I, ao nível do levantamento de requisitos e material necessário
para a execução do projeto, um extensivo estudo e levantamento de material técnico e
componentes eletrónicos mais adequados para a realização e início da construção do protótipo,
bem como a sua aquisição, foi feito com sucesso permitindo a passagem para a actividade 2,
“Assemblagem, Programação e Design” já em curso, conforme poderemos adiante demonstrar,
através das actividades macro já desenvolvidas (ponto 3), como também de fotografias que
demonstram já a assemblagem e testes a serem efectuados, e desenvolvimentos efetuados por
comparação ao relatório I apresentado anteriormente. Poderá existir algum atraso em relação à
calendarização proposta inicialmente, dada a natureza de investigação de algumas das tarefas
que se afiguram de maior complexidade que o previsto.
Pretendemos também, neste relatório II, demonstrar os avanços efectuados e resultados
alcançados principalmente na actividade 2, “Assemblagem, Programação e Design”,
comparativamente ao relatório técnico I, entregue anteriormente, onde era já apresentado o
estado de desenvolvimento do projecto, com especial incidência nas tarefas de natureza
eletrónica e comunicacional entre componentes de hardware.

nota: uma vez mais, não nos referimos de forma específica a actividades que pela sua natureza
orgânica se referem a actividades de gestão, acompanhamento técnico e coordenação, dado
que são transversais ao projecto, acompanham o mesmo, e não apresentam resultados práticos,
mas são vitais na coordenação da equipa, trabalho e processo.
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Actividade 2 “Assemblagem, Programação e Design”
Descrição individual de tarefas afetas à actividade
Nº da tarefa Designação
1
Coordenação de projecto, tarefas,
recursos
2
Coordenação técnica e
acompanhamento
3
Assemblagem de vários
equipamentos
4
Desenvolvimento Software
5
Data Mining
6
Comunicação entre Hardware
7
Design de interface
8
Maquete e modelação 3d

Milestone
Gestão de Projecto

Estado da tarefa
* Transversal

Planeamento de BD

* Transversal

Montagem de
Hardware
Programação
Programação
Integração
Design
Design

Em curso
Em curso
Pendente
Em curso
Pendente
Pendente

* Transversal: tarefa que, pela sua natureza, acompanha o projecto de forma permanente
Na actividade “Assemblagem, Programação e Design”, as tarefas estão maioritariamente já em
desenvolvimento, estando um número significativo já concluídas, como se demonstra no quadro
acima representado, com a indicação das principais tarefas já cumpridas no que diz respeito à
assemblagem e comunicação modular entre componentes eletrónicos. Para melhor se entender
os avanços já alcançados e desenvolvidas nesta actividade, passamos a descrever sucintamente
a investigação tecnológica e realizações efectuada até à data e desenvolvimentos mais
relacionados com as actividades recentes.

“Na sequência dos desenvolvimentos enunciados no relatório técnico I, mais focados na
“chupeta” e “alfinete” e nos protocolos de comunicação e desenvolvimento de software, que
permitem já que componentes eletrónicos isolados comuniquem entre si, estados, alertas e
outras actividades de monitorização relevantes para a aplicação e sistema “appybaby”,
passamos a descrever o conjunto de actividades em curso, complementares e interligadas com
os desenvolvimentos anteriores
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Estado de desenvolvimento e descrição actual do projecto
1 - Assemblagem e codificação da Central de Comunicação
2 – Pulseira ( wearable ) com comunicação integrada
1 – Assemblagem, codificação e programação da central de informação
A central de comunicação do sistema de monitorização “appybaby” sucintamente descrita em
conceito no relatório I, com se pode ler nesta passagem, “está ligada à internet, através de wifi
(sem fios) ou ethernet (ligação cablada), e após receber as leituras do alfinete, fará o seu envio
para a "cloud", usando a conexão à internet disponivel, caso esteja temporariamente
indisponivel, ficarão em memória até haver ligação. O fornecimento de energia para a central,
fica a cargo de uma tomada comum de parede.”

A box central (central de comunicação transversal) correntemente em desenvolvimento, tanto
na sua assemblagem enquanto protótipo como no desenvolvimento de software específico para
assegurar o seu funcionamento e comunicação com os restantes dispositivos de monitorização
e recepção de informação (alfinete, chupeta e aplicação), é o foco deste relatório por se
constituir na actividade que mais peso tem tido na investigação e desenvolvimento da equipa,
não esquecendo naturalmente a continuidade de processos e tarefas transversais de análise,
gestão de projecto e investigação de mercado, apps e tendências evolutivas.

Descrição detalhada dos desenvolvimentos “central box appybaby”
Todos os processos abaixo descritos e “funcionalidades essenciais do sistema” têm
sido alvo de um extenso processo de programação e código produzido de raiz para os
sistema, assegurando que cada processo funciona de forma modular e integrada.
Todos os alertas (eventos definidos como relevantes) enviados pelo “alfinete” são
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processados enquanto informação na central antes de serem enviados para a pulseira e para o
telemóvel (push notifications);
Este processamento faz com que a análise dos eventos ocorridos na monitorização - a serem
medidos - possam ser enviados para os “endpoints” correspondentes, de acordo com a sua
natureza e importância no processo de acompanhamento parental.

Todas as leituras efectuadas pelo alfinete são enviadas para a central. Esta armazena em
memória as leituras antes de serem enviadas para a “Cloud”;
Este processo e codificação associada faz com que a fiabilidade e integridade do sistema seja de
extrema qualidade, controlando os processos de forma centralizada antes do posterior
processamento para os dispositivos.

O telemóvel acede à central sempre que o utilizador achar pertinente obter informações
sobre o estado do sistema (ex: se alfinete e pulseira estão ligados e o respectivo estado da
bateria);
Este tipo de controlo permite aumentar de forma substancial o grau de conforto do utilizador
do sistema, dado que através dos dispositivos obtém informação fidedigna sobre a sua
utilização, estado e funcionamento, bem como o “status” actual do sistema integral “appybaby”.

Data Mining: todos os dados monitorizados e relevantes no âmbito do processo serão
armazenados na “cloud” para posterior consulta pelos utilizadores para geração de relatórios de
acompanhamento do bebé ao longo dos ciclos de monitorização.
Este processo permitirá a evolução e refinamento continuado do sistema “appybaby” como
gerador de relatórios de ciclos de sono, de choro, de agitação e movimentos, posições usuais de
sono, etc.

Optimização de consumo: a central está a ser desenvolvida com a premissa de recepção de
dados do “alfinete inteligente” sempre que este esteja a carregar, para evitar envios massivos de
dados durante os ciclos de monitorização poupando bateria e aumentando o grau de
autonomia do sistema.

Importa referir que todos estes processos e características estão a ser programadas em
linguagem de programação “C”, para permitir uma maior aproximação do código à linguagem
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máquina, poupar consequentemente no custo dos componentes e na solução final integrada e
aumentar a autonomia do sistema como um todo.

A central em desenvolvimento é composta pelos seguintes componentes:
RTC (Real time clock)
O componente RTC regista a data e hora do sistema. Esta data é actualizada cada vez que a
central é inicializada ou a cada 24 horas, através de um protocolo de sincronização de relógios
para sistemas digitais (NTP - Network Time Protocol).
A importância do registo preciso é vital, para posteriores processos de “data mining” sobre as
leituras recolhidas durante a monitorização do bebé;
SPI Flash Memory (conceito de backup temporário)
Este componente utilizado na construção do protótipo da central, armazena as leituras
registadas pelo alfinete para posterior envio para a “cloud”. É importante salientar que quando
o alfinete inicia o ciclo de envio de dados para a central, esta poderá não ter conexão à internet
naquele preciso momento. Dessa forma, a SPI Flash Memory funciona como um mecanismo de
“backup” seguro enquanto não existe conexão ou esta se encontrar com eventuais problemas
de estabilidade.
Comunicação sem fios por radio-frequência (433Mhz)
Todos os “nodos” de sistema (alfinete, pulseira e central) vão comunicar por radio-frequência
específica mencionada (433Mhz) assumindo-se como uma forma eficaz de obter alguma
penetração adicional em obstáculos normalmente encontrados em habitações.
Módulo Wifi CC3000
Todas as comunicações concebidas para ligação à internet passam por este módulo. A sua
autenticação perante a rede foi pensada, desenhada e programada para ser “user friendly” e
diminuir a complexidade de instalação por parte do utilizador final do sistema “appybaby”.
A rede é detectada automaticamente e apenas é necessário introduzir a password de rede (este
método de autenticação é cifrado por algoritmos de segurança).
A qualquer momento o utilizador pode solicitar informações em tempo real, através da app
mobile, sobre o estado do sistema. A Central responde com informações recolhidas durante a
monitorização disponibilizadas através de uma api REST (Representational State Transfer).
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Micro-controlador
Este é o controlador programável com toda a estrutura lógica de comunicação entre os diversos
módulos que compõe o sistema.
EEPROM
Memória não volátil de baixo custo que permite armazenar de forma permanente os dados
críticos resultantes da configuração da rede e de sistema (ex: SSID de rede, palavra pass de rede,
Phone ID). A utilização deste componente de memória aumenta a fiabilidade e integridade do
sistema.

Módulo de Carregamento da Bateria dos wearables
Pensando na facilidade de utilização e adaptação do sistema a diversas situações imprevistas no
uso do sistema, a bateria dos wearables será carregada por indução.
É fácil e previsível (dado o target e utilização a que se destina) que em caso de acidente haja
derrame de líquidos sobre o alfinete ou a pulseira. Torna-se por isso essencial que estes não
tenham aberturas que comprometam a integridade do equipamento.

2 – Pulseira Wearable com monitorização
Está a ser desenvolvido (apesar de não constar no âmbito inicial do projecto mas por
acreditarmos ser uma mais valia fundamental para o mesmo) um wearable (pulseira com
notificações e recepções de alerta) que funciona como receptor de estados de alerta
diretamente relacionados com o bebé. A pulseira, em termos de comunicação, não “fala”
directamente com o “alfinete inteligente” do bebé. Existe um intermediário (Central) com o qual
todos os outros módulos comunicam, e este reencaminha a informação para o endpoint
correcto;
A pulseira (wearable) comunica por rede sem fios através de radio-frequência (433Mhz); A
energia é obtida através de uma bateria que suporta o tempo equivalente a um ciclo circadiano;
o módulo de carregamento da bateria que estamos a desenvolver funcionará por indução (sem
fios);
A Pulseira tem na sua arquitectura de desenvolvimento ciclos de escuta que vão permitir saber
o estado do bébé ( dentro das medições que conseguimos aferir ), bem como saber o
diagnóstico de funcionamento do sistema.
Ciclos de escuta:
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 Bebé com possíveis problemas (led pisca vermelho);
 Bateria do alfinete em fim de carga (led pisca amarelo);
 Central envia “beacons” (sinais para a central saber se pulseira está activa) para a pulseira;
 Verifica a própria bateria, se está ou não a terminar (led pisca amarelo);
 Botão para fazer mute ao sistema. A qualquer momento o utilizador pode pausar a

monitorização (exemplo: está neste momento a tentar adormecer o bebé e não precisa
de ter o sistema de monitorização activo).
 É enviado o status da bateria para a central. Esta vai guardar toda a informação referente
ao status de sistema para que a aplicação mobile possa perguntar a cada momento
como está o sistema.
NOTA: Tanto o alfinete como a pulseira vão incluir um “soft shutdown” para a qualquer
momento ser possível desligar os diferentes módulos.

Tarefas “micro” da Actividade 2 “Assemblagem, Programação e Design”, já
realizadas
Estas tarefas mencionadas abaixo, dão uma visão de detalhe e estão inseridas nas tarefas
Macro “Assemblagem de vários equipamentos”,”Desenvolver Comunicação entre Hardwares”
pertencentes à actividade “Assemblagem, Programação e Design”.
Assemblagem de módulo chupeta (medição) de temperatura
Assemblagem de módulo alfinete medidor de movimento e som
Assemblagem de central receptora de dados dos vários alfinetes
Assemblagem de repetidor
Desenvolvimento software controlador alfinete
Desenvolvimento software controlador módulo central
Comunicação entre chupeta e alfinete
Comunicação entre alfinete(s) e central receptora
Comunicação da central com servidor central
Comunicação entre repetidor e alfinete
Comunicação entre repetidor e repetidor
Comunicação entre repetidor e central
Desenvolvimento de pulseira com notificações ( wearable ) *
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Ok
Ok
Em curso
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Em curso
Ok
Ok
Ok
Em curso
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* Desenvolvimento recente e introduzido no projecto

3. Diagrama de Gantt
Apresentação do diagrama de actividades, com alterações de calendário, decorrentes do normal
desenvolvimento do projecto e imponderáveis, no decurso do seu desenvolvimento.
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notas:
Na actividade “Planeamento e estudo de projecto” existem tarefas que pela sua continuidade e
transversalidade ainda não estão dadas como completas, nomeadamente “compra de hardware
e software”,”Estudos de Mercado”,”Definição dos conteúdos da aplicação” e “Análise de
patentes existentes”. No entanto, as tarefas cuja hierarquia fazia depender a passagem para a
actividade 2 “Assemblagem, Programação e Design”, foram cumpridas com sucesso. Além disso,
existem tarefas que pela sua natureza de continuidade e acompanhamento, não podem ser
dadas como completas.
Poderá existir ainda alguma discrepância dos dias apresentados no gantt, dado que o software
considera apenas dias úteis de trabalho, na planificação geral e não dias globais de calendário.
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No entanto este formato exemplifica de forma real os dias efectivos de trabalho que a empresa
irá despender em cada actividade e respectivas tarefas. Os dias estão definidos de acordo com o
calendário de 2013, 2014 e 2015, com os dias úteis efectivos de cada mês, especificamente.

4 – Fotografias de componentes e assemblagem
Nestes exemplos, podem ser verificados alguns dos processos de assemblagem e comunicação
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entre componentes de hardware, inseridos na Actividade 2 “Assemblagem, Programação e
Design”, tarefa “Assemblagem de vários componentes de Hardware” e tarefa “Desenvolver
comunicação entre componentes de Hardware”.

Observações:
De forma genérica, estas fotografias são um exemplo do trabalho de assemblagem em curso,
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que permite a determinados chips e controladores comunicar entre si, e fornecer dados como
temperatura, localização espacial, som e humidade. Estes componentes serão mais à frente
montados numa única estrutura física (chupeta + alfinete ) que será responsável pela aquisição
de dados e transmissão dos mesmos para a “box central”. Essa box terá depois o papel da
transmissão dos dados para a aplicação mobile, para o servidor e para todos os serviços web
que necessitam dessa informação para se alimentar e providenciar ao utilizador dados úteis
sobre o bebé.
Esta assemblagem transmite o trabalho efectuado (visível) já, na actividade 2 e pretende dar
uma visão ainda que superficial das tarefas em curso, no que diz respeito à componente
eletrónica e comunicacional (entre componentes eletrónicos de naturezas e métricas
diferentes).

Nota: Numa próxima fase desta assemblagem, já será possível ver a miniaturização dos
componentes, numa versão mais próxima do projecto final.

5 - Divulgação Internacional do Projecto
O projecto Appybaby foi recentemente selecionado para participar num concurso internacional
de Tecnologias de Informação e Comunicação, em Madrid, numa iniciativa da Fundación Everis,
tendo sido selecionado como um dos 18 projectos convidados, entre 300 candidaturas, para
apresentação de pitch de 4 minutos, avaliados por um júri internacional, composto por
especialistas e investidores na mais variadas áreas de actuação. Apesar da iniciativa não estar ao
abrigo do quadro de investimentos e despesas e ter sido inteiramente suportado pela equipa,
acreditamos que a participação da empresa e do projecto “appybaby” em concursos nacionais
ou internacionais de empreendedorismo valoriza de forma substancial não somente o projecto
pensado e em execução, como futuros desenvolvimentos e melhorias do mesmo.
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6 – Conclusões
Em função do calendarizado e dos resultados alcançados até à data, consideramos que os
objectivos propostos estão maioritariamente enquadrados com os resultados alcançados nesta
fase e que as tarefas que estão em curso (assinaladas anteriormente como estando já
finalizadas, no planeamento) não comprometem o desenvolvimento normal do projecto nem os
timings propostos para entrega dos “deliverables”.

Algumas dessas mesmas tarefas revestem-se de caráter de continuidade, portanto não podem
ser de facto vistas como impeditivas para o avanço normal do protótipo “appybaby”. Fazemos
nota ainda que algumas tarefas relacionadas com o design estão ligeiramente fora do timing de
arranque proposto, dada a sua relação intrínseca com os conteúdos e a sua natureza importante
para a aplicação móvel, material que ainda está em produção na Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto. Consideramos no entanto, que não comprometem a totalidade do
projecto nem os timings de entrega e constituem um desvio natural no percurso linear do
planeamento, e que serão iniciadas num curto espaço de tempo.

Ao nível da interação com o utilizador, e no o decorrer do projecto, inserimos como parte
integrante do projecto um dispositivo que representa uma clara mais valia e que aumenta o
valor perceptível do projeto, aumenta a sua utilidade para o utilizador final, permitindo o uso
simultâneo e por mais do que uma pessoa de dispositivos de alerta: um dispositivo wearable
(pulseira de monitorização de dados e emissão de alertas) que comunica com a “chupeta”
inteligente, permitindo ao utilizador da aplicação ou outro utilizador que a use, receber
informações e notificações através da “pulseira”, conectada à “caixa central” do sistema de
informação “appybaby”.
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Nota geral de projeto

nota: referimos ainda, tal como foi também mencionado no relatório técnico I, como nota
importante, que dada a demora na análise da nossa fase de projectos, que nos foi comunicado a
5 de Maio de 2013, decidimos recalendarizar o projecto, para início em 1 de Julho de 2013. O
projeto arrancou na data proposta nas atividades apontadas no Gantt, mas sem custos afectos
ao projecto, porque o financiamento que a empresa conseguiu para suprir as necessidades teve
um atraso, o que levou os técnicos a serem remunerados apenas a partir de Outubro 2013.
Dessa forma, tendo em conta que os técnicos já estavam afectos à empresa, iniciaram e
acompanharam o projecto, mas apenas assinaram contratos em Outubro de 2013.
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