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Hoje vamos falar de SCUT’s!!! Não teremos um Prós & Contras sobre o tema, e nem abordaremos a
questão política da coisa, mas uma vez que elas estão aí e que temos de as pagar vamos falar de uma
app dedicada às SCUT’s.

A app chama-se aiScuts e foi desenvolvida pelo Filipe Murteira, um programador de Santa Maria da
Feira formado nessa grande escola formadora da melhor nata de engenheiros do Porto e Arredores,
que é o ISEP 

Segundo o próprio :

“A aplicação aiScuts é um interface móvel para disposítivos IOS (iPhone/iPad), que permite
aceder ao serviço fornecido pelos CTT-Portugal, de forma a apresentar para uma
determinada matrícula Portuguesa, o respectivo montante em dívida nas auto-estradas com
cobrança exclusivamente electrónica, e em veículos que não tenham o dispositívo da Via
Verde”

Em conversa com o Tablets e Companhia, o Filipe defendeu que um dos principais pontos
interessantes da app prende-se com o facto de disponibilizar um serviço dos CTT, que se encontra
‘escondido’ no site oficial da empresa.

Na realidade, não se compreende como é que os CTT obrigam a navegar pelo site através de diversas
opções para conseguirmos aceder à página da consulta dos valores em dívida:



http://www.ctt.pt/fectt/wcmservlet/ctt/particulares/servicos_financeiros/portagens/meus_movimentos/valor-
em-divida.jsp

Neste assunto é ponto para a app, sem dúvida.

Porque se os CTT escondem desta forma esta funcionalidade, o mais certo é que em breve alterarem
a localização da Pesquisa dos valores em dívida  .

No entanto durante os últimos tempos ao tentar avaliar a app, deparei-me com mensagens de serviço
indisponível, prontamente justificadas pelo Filipe como sendo resultantes de alterações do serviço por
parte dos CTT, e da correspondente atualização e período de espera de aprovação por parte da Apple
Store.

Apesar de ser compreensível que esta questão não depende do Filipe, no entanto para quem utiliza a
app, o que interessa é a disponibilidade da mesma, pelo que se espera que os CTT não voltem a
‘boicotar’ a app.

Pedimos ainda ao Filipe se nos poderia fornecer alguns números sobre a app.

De uma forma aberta, transmitiu-nos que já foram feitos mais de 7000 downloads da versão para
iPhone, e quase 3000 atualizações para a última versão. No período de um mês já ultrapassou as
100.000 visitas, correspondendo a 70.000 pedidos de imagens de captcha, e 20.000 pedidos de
valores em dívida, tendo ainda sido informados desse mesmo valor mais de mil utilizadores.

Agradeço desde já a transparência demonstrada pelo Filipe relativamente aos números. Nem sempre
se verifica esta vontade por parte de quem desenvolve estas app’s.

Vamos então à avaliação da app, ponto a ponto:

Grafismo

O grafismo agrada. Por vezes é difícil preencher um ecrã com tão poucos elementos, e na verdade o
ecrã funciona bem. No entanto gostava de deixar duas notas/sugestões:



1-Gostava de ver a App disponível em modo vertical e landscape. Nem sempre se trabalha com o iPad
em vertical.

2-Apesar de a app ser gratuíta, não me agrada ver a publicidade no topo do ecrã. Uma vez que o Filipe
já tem um portfólio vasto para exibir, acharia muito mais interessante alguns links para os trabalhos
dele. Digo isto porque imagino que o rendimento obtido através dos cliques na pub do Booking.Com
não sejam tão rentáveis quanto isso.

Utilidade da app

A utilidade da app é indiscutível (ainda por cima com a ‘ajuda’ dos CTT), no entanto imagino que os
potenciais utilizadores desta app sejam utilizadores ocasionais da app, e uma vez que os valores só se
encontram disponíveis por uns dias, é necessário minimizar ao máximo os períodos de serviço
indisponível. Sem garantias de uma maior disponibilidade corre-se o risco de deixar-se de utilizar a
app.

Preço

A app é gratuíta, pelo que mais não se pode pedir a esta app. Pode ser descarregada aqui.

Avaliação global: 3,5/5

A avaliação foi penalizada principalmente pela questão da disponibilidade da mesma, que infelizmente
não depende do app developer.  No entanto julgo que terá um futuro risonho ao nível da disseminação
pelos tablets nacionais.

Não pretendendo querer ser um sabichão, vou deixar algumas sugestões ao Filipe:

- Adicionar funcionalidades à app. Poderia ser até para uma versão paga, mas acho que um sistema



de alertas de passagens para utilizadores registados, seria algo que cativaria muitos pais que
emprestam o carro aos filhos e que estes depois se esquecem de avisar quando entregam o carro
(normalmente com o depósito vazio e valor em dívida nas SCUT)

- Retirar a publicidade no topo da app, e divulgar o Portfolio atual. É muito mais interessante que os
banners publicitários e a longo prazo poderão ser mais rentáveis.

- Atrair nuestros hermanos para a app. É sabido que os este sistema das SCUT’s está a dar com os
espanhóis em doidos, e esta app poderia fazer um sucesso junto desse mercado. Para este nicho de
mercado bastaria o serviço de Consulta de valores em dívida e uma FAQ.

Boa sorte com a tua app e obrigado!!!


