
Resumo 

As empresas que pretendam sobreviver no mercado global, têm que procurar formas eficientes de 

melhorar a qualidade dos produtos, diminuir os custos de produção e incrementar a rapidez com que 

respondem às solicitações do mercado. Neste sentido, a empresa deve estar preparada para 

modificar a sua estrutura e a sua cultura no sentido de encontrar respostas prontas para aumentar a 

sua competitividade. A base para tal reside na informação que pode e deve ser partilhada por todos 

no interior da empresa. É importante, por isso, a disponibilização de sistemas de informação e de 

comunicação que suportem a integração das diferentes actividades da empresa. 

O uso das tecnologias de informação na gestão dos sistemas de fabrico tornou-se assim um 

pressuposto inquestionável, dado que as decisões correctas de gestão deverão ser tomadas com 

base na análise integrada da informação proveniente da instalação fabril. Por conseguinte, a 

existência de um conjunto eficaz de ferramentas de suporte à decisão, tanto ao nível do apoio aos 

operadores na instalação fabril como ao nível da gestão e da engenharia, é da maior importância. 

Esta dissertação tem como objecto o estudo dos sistemas de gestão de excepções em instalações 

fabris, uma peça importante ao nível dos denominados Sistemas de Execução Fabril. Tendo como 

objectivo final o desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Alarmes que fará o tratamento das 

situações de excepções de um sistema integrado de apoio à gestão fabril, no âmbito do projecto 

Real-I-CIM, são apresentados os diferentes aspectos relativos à análise de requisitos e especificação 

funcional, discussão e escolha de soluções técnicas e estratégias de desenvolvimento. 

Abstract 

Companies wishing to survive in a global market have to search for efficient ways of improving the 

quality of their products, decreasing manufacturing costs and increasing their time-to-market. These 

companies have therefore to be prepared to modify their structure and culture with the aim of 

improving competitiveness. The basis for such a change resides in information that can and should be 

shared by all inside the company. It is thus crucial the provision of information and communication 

systems supporting the integration of enterprise activities. 

The use of information technologies in manufacturing management has thus became unquestionable, 

because correct management decisions require support from the integrated analysis of factory 

information. The provision of a powerful set of decisions support tools, both at the shop-floor operators 

and at the management/engineering levels, is thereby of utmost importance. 

This thesis focus on the study of exception management systems in manufacturing, an important part 

in the so called shop-floor or manufacturing execution systems level. Having as its final objective the 

development of an Alarm Management System that will handle exception situations within an 



integrated shop-floor management system (Real-I-CIM), the different aspects linked to requirements 

analysis and functional specification, discussion and selection of technical solutions and development 

strategy will be presented. 


