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Resumo

O continuado envolvimento pessoal no universo associativo ofereceu ao autor a viva 
percepção da carência – transversal - de um suporte alternativo para o relacionamento que 
promove. O relacionamento associativo, em Portugal, é voluntarioso e os seus resultados 
atestam bem da sua vitalidade e valor social, mas tem de se considerar pouco dinâmico. Um 
dos motivos, senão o principal, é a quase obrigatoriedade da deslocação física dos sócios (ou 
outro público) a determinados espaços e mesmo, quando activos, da sua frequência assídua. 

Quer seja para a resolução de qualquer assunto mais formal, quer para produzir ou aceder 
a informação, quer ainda na fruição do objecto social da instituição, a necessária presença física 
é muitas vezes o principal entrave a um maior dinamismo e participação, no funcionamento 
das associações. A investigação acerca do Estado da Arte, em diferentes media e entrevistas 
pessoais, resultou na aguda percepção da transversalidade daquela carência, a par de uma 
deficiente informatização da generalidade das Associações. 

Neste trabalho propor-se-á um modelo de sistema de informação on-line, sob a forma de um site 
(ou sítio Web), de tal forma parametrizável que possa servir de paradigma à informatização 
e aos contactos não necessariamente presenciais de qualquer associação, enquanto entidade 
característica. O objectivo é dotar o relacionamento associativo (interno e externo) de um 
meio pró-activo que lhe permita processar-se (também) ubiquamente, e-incluindo pessoas 
portadoras de deficiência ou mais idosas e o universo feminino - indivíduos que se mantêm 
afastados da actividade associativa. A perspectiva é a da implementação do tele-trabalho 
cooperativo e da disponibilidade permanente e global de um meio para a comunicação e a 
informação actualizadas que potencie as principais vertentes de actividade, a partir de qualquer 
local: planeamento, organização e fruição. A interface multimédia deste sistema será adaptada 
a três tipos distintos de utilizador: Gestor, Participante e Público.

A implementação do modelo, a título de caso prático, elegeu a área “Cultural e Artística”.
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Abstract

The continuous personal involvement in the associations’ universe gave to the author the 
sense of  transverse lackness: the lack of  an alternative basis to the relationship that it promotes. 
The association relationship in Portugal is voluntary and its results show its vitality and social 
value, but it must be considered not very dynamic. One of  the reasons, or even the main 
reason, is the fact that people have to “go there” - the members of  the association or the public 
have to go to a specific place or places. For members which work is particularly active, one of  
the difficulties is also the need for their almost daily frequency.

When it is to solve a more formal issue, to produce or access information, or even when it 
refers to the association fruition itself, the physical presence is often the main trouble for a better 
and bigger dynamism and involvement in the life of  traditional associations. The investigation 
about the state-of-the-art in different media and personal interviews strengthened the idea of  
that lack, along with another problem: the poor computerization of  most associations.

In this work we present a suggestion of  an on-line information system model. This suggestion is 
given through the building of  a web site that can be used by association members and is useful 
to get to information; that is to say to be a paradigm to computerization in the association field. 
This system will provide a way to create and share information among members (co-workers or 
not), dispite their effective or simultaneous presence (ubiquity), thereby e-including disabled or 
elder people and women. The main objective is to boost association relationships (both internal 
and external). For an association it is important to develop the cooperative work, by creating a 
web site as a means of  communication and information update, accessible from any place, that 
gives privilege to strategic planning, managing and fruition. The multimedia interface of  the 
system will be adapted to the three types of  users: manager, member and public. 

The implementation of  the model, as a case study, elected the “cultural and artistic” area.
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Résumé

Le continuel engagement personnel dans l’univers associatif  a offert a l’auteur la vive 
perception du besoin – transversal - d’un support alternatif  envers le rapport qu’il promeut. 
Le rapport associatif, au Portugal, est volontaire et ses résultats montrent bien sa vitalité et sa 
valeur sociale, mais on doit le considérer peu dynamique. Un des motifs, peut-être le principal, 
est le déplacement physique presque obligatoire des associés (ou d’un autre public) vers certains 
espaces et même, quand ils sont des membres actifs, de leur fréquence assidue.

Soit pour la résolution de n’importe quel sujet plus formel, soit pour produire ou accéder à 
l’information, soit même pour jouir l’objet social de l’institution, la nécessaire présence physique 
est, quelque fois, le principal obstacle pour un majeur dynamisme et une majeure participation 
dans le fonctionnement des Associations. La recherche sur l’État de l’Art dans les différents 
médias a résulté à la perception de la transversalité de ce besoin, en même qu’une défectueuse 
informatisation de la généralité des Associations.

Dans ce travail, on proposera un modèle d’un système d’information on-line, sous forme d’un 
site, tellement divisé, qui puisse servir de paradigme à l’informatisation et aux contacts pas 
nécessairement en présence de n’importe quelle association, en tant qu’entité caractéristique. 
L’objectif  est de doter le rapport associatif  (interne et externe) d’un moyen pro-actif  qui lui 
permet de se procéder (aussi) partout et y e-comprendre des personnes handicapées ou plus agées 
et les femmes - des individus qui se sont tenus à l’écart de l’activité associative. La perspective 
est celle de l’implémentation du télétravail coopératif  et de la disponibilité permanente et 
globale d’un moyen pour la communication et pour l’information actualisées qui permettent 
les principales branches d’activité, à partir de n’importe quelque endroit: la conceptualisation, 
l’organisation et la jouissance. L’interface multimédia de ce système sera adaptée à trois types 
distinctes d’utilisateur: Gérant, Participant et Public.

L’implémentation du modèle, comme un cas pratique, a élu l’aire “culturelle et artistique”.
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O mais decisivo conteúdo dos media, 
a mais importante consequência de qualquer 
tecnologia, nunca é a história contada ou as 
funções disponibilizadas, mas sim nós mesmos, 
“utilizadores”, homens e mulheres transformados 
por aquilo que inventamos

Fernando Ilharco, in Público �0.0�.�00�

1 Introdução
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O projecto que subjaz à presente dissertação pretende integrar-se num trabalho mais vasto de 
info-inclusão, já em curso, em vários níveis da sociedade portuguesa e com a especial visibilidade que 
lhe é conferida pelos compromissos europeus. Regista-se, assim, a coincidência cronológica entre a 
conclusão deste texto e o regresso da Presidência Europeia ao nosso país, sendo a “Agenda de Lisboa” 
uma das motivações fundadoras do trabalho que agora se apresenta.  

O objectivo de equipar organizações do tipo associativo com recursos das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) – contribuindo para a sua integração plena na “Idade da Informação” 
do novo milénio – foi orientado na perspectiva da máxima disponibilização e melhor aproveitamento 
desses mesmos recursos por parte de toda a comunidade, mas sobretudo dos indivíduos envolvidos, os 
próprios sócios, agentes particularmente activos do complexo tecido social. No sentido de promover 
ainda a integração (e-inclusão) de indivíduos comprovadamente afastados da utilização das TIC, como 
é parte significativa do universo feminino e pessoas mais idosas ou portadoras de deficiência (com 
maiores dificuldades de deslocação), procurou-se especificar e desenvolver um sistema de informação 
colaborativo que facilite e promova aspectos sociais como a formação de grupos, a colaboração entre 
equipas e a eficiência comunicacional, quer nos processos de decisão, quer na construção e intercâmbio 
de informação e conhecimento.

A selecção do âmbito cultural prendeu-se com a convicção de ser nessa perspectiva, empenhada 
(individual e colectivamente) mas livre da alienação característica do campo laboral que podem 
ser equacionadas estratégias criativas de info-inclusão. O carácter cultural e socialmente activo das 
organizações seleccionadas permite-nos antever como possível um efeito multiplicador dessas mesmas 
estratégias na sociedade. Daí a necessidade de compreender a realidade envolvente às associações e a 
sua tipificação, enquanto organizações humanas. A definição da organização concreta que serviu de 
“laboratório” à viabilidade do estudo, tomada como exemplo para especificações e implementação, 
ficou a dever-se ao seu particular conhecimento, por parte do autor. Sócio fundador e responsável por  
diferentes actividades, ao longo de vários anos, nomeadamente desempenhando cargos nos Órgãos 
Sociais, parecem-nos superar o eventual constrangimento de uma proximidade excessiva, as vantagens 
de um conhecimento interno, de experiência real e entusiasta.

Muito embora a posse e utilização de recursos das TIC seja hoje uma realidade crescente, os 
benefícios sociais tangíveis daí emergentes são frequentemente pobres. Sem estratégias integradoras ou 
conhecimentos especializados, aqueles recursos são muitas vezes subaproveitados – quer pela utilização 
exclusiva em situações de trabalho, sem ligação entre si ou com o exterior, quer pelo pendor pessoal 
e muitas vezes lúdico da sua exploração enquanto objectos de consumo. Em contexto organizacional, 
a implementação de novos modelos de funcionamento, embora incipiente, vai conquistando espaços 
de forma irreversível. Por exemplo, a tradicional afixação de avisos e alguma da correspondência 
institucional vão sendo substituídas pelo correio electrónico, embora frequentemente não se vislumbre 
uma estratégia global.

“Mais que projectos, a organização, mais que a própria organização, a estratégia”, é o lema que 
parece emergir da necessidade de actualização de paradigmas.
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Quando presidiu à União Europeia (UE), em 2000, Portugal foi responsável pela aposta na 
construção de uma ”Economia do Conhecimento”. Baseado no conhecimento e na inovação 
como factores de competitividade, coesão e emprego, aquele desígnio deveria transformar o “Velho 
Continente” num espaço competitivo à escala global: ”a economia mais dinâmica e mais competitiva 
do mundo”, até 2010. [1]  

Em 15 de Fevereiro de 2005 o JN fazia eco, na primeira página, de um relatório da Comissão 
Europeia sobre a “e-inclusão”, elaborado a partir de dados recolhidos em Junho de 2003. Portugal 
apresentava os piores indicadores, com apenas 21% da população portuguesa a usar a Internet. Os 
valores médios de utilização da Internet, com o alargamento da União de 15 para 25 estados, baixaram 
de 43,6% para 41,4%, mas à escala europeia só os três candidatos à adesão, Turquia, Roménia e 
Bulgária, apresentavam piores resultados do que o país promotor da “Estratégia de Lisboa”. Em todos 
os países da União havia mais homens que mulheres competentes na utilização da rede digital, sendo 
que o fosso se alargava nos estados pior classificados, como no caso de Portugal, onde só 13,4% das 
mulheres contribuíam para a média nacional. A Comissão Europeia deixava ainda um alerta para 
os riscos de exclusão da sociedade e do emprego em que incorrem os cidadãos sem competências 
informáticas. 

Os riscos de info-exclusão são ainda mais elevados para idosos, mulheres e pessoas com baixos 
rendimentos, sobretudo se viverem fora dos centros urbanos. Também em Portugal, os níveis de 
educação, de riqueza e a idade continuam a ser os principais factores desta fractura, a par dos custos 
de computadores e serviços de telecomunicações, que se constituem também como obstáculos à 
globalização do acesso à Internet (Figuras 01 e 02).

�.� Utilização das TIC: um retrato português com fundo global

Figura 1.01 - Perfil dos lares onde existe Computador / Classe Social Figura 1.02 - Perfil dos lares com acesso à Internet / Classe Social

Fonte: Bareme-Internet [Marktest, 2007]                                   Fonte: Bareme-Internet [Marktest, 2007]                                   
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No Conselho Europeu de Junho de 2005 foi decidido retomar a Estratégia de Lisboa, agora 
focalizando-a nos objectivos do Crescimento e do Emprego, de forma a contribuir para recolocar a 
Europa na rota do desenvolvimento e da coesão [2]. Segundo o relatório anual sobre a Sociedade da 
Informação Europeia i2010 [3] que se lhe seguiu, o sector das TIC continuou a registar uma taxa de 
crescimento superior à média da generalidade dos indicadores económico-sociais da União Europeia, 
representando 25% do esforço total de investigação e 5,6% do PIB entre 2000 e 2003. 

Ainda segundo o relatório i2010 da Comissão Europeia, o sector das TIC é responsável por, pelo 
menos, 45% dos ganhos de produtividade na UE entre 2000 e 2004 e o aumento das suas receitas 
terá sido de 3,6% em 2005. Tais dados não são, porém, apresentados com grande euforia: os EUA 
investiram nas TIC, a uma cadência constante, praticamente o dobro da UE desde 2000; a China 
tornou-se o maior exportador de produtos no sector das TIC, tendo ultrapassado o Japão e a UE em 
2003 e os EUA em 2004; na UE, a adesão das empresas às TIC continua a ser lenta e - por último, mas 
constituindo talvez o dado mais alarmante - a contribuição das TIC para a produtividade diminuiu 
significativamente em relação aos últimos cinco anos da década de 90, sendo ainda, apenas, cerca de 
metade da dos EUA. 

Embora nenhum indicador aponte decisivamente para uma alteração do quadro actual apresentado 
ou para uma aceleração na adopção das TIC que coloque a UE – e particularmente Portugal – numa 
via sustentável de crescimento e competitividade, observam-se algumas tendências positivas: a 
convergência digital está definitivamente a tornar-se realidade. O próprio relatório citado aponta o 
crescimento das assinaturas de banda larga, em cerca de 60%, em 2005 e o recomeço dos investimentos 
em redes (2004 e 2005). Os operadores de telecomunicações e de cabo desdobram-se na oferta de 
serviços assentes na convergência, como os que combinam voz, dados e televisão (“triple-play”), ou 
de televisão através do Protocolo Internet (IP). De acordo com dados da Autoridade reguladora das 
telecomunicações e comunicações postais em Portugal (ANACOM) [4], no final do quarto trimestre 
de 2006 existiam cerca de 1,6 milhões de clientes do serviço de acesso à Internet em Portugal (sem 
contabilizar os acessos através de redes móveis). Isto representa um acréscimo de 76 mil clientes, cerca 
de 3,1 por cento, face ao trimestre anterior e uma subida de 10,9 por cento face ao quarto trimestre de 
2005 (Tabela 01.), sendo patente a migração de clientes, de serviços de baixo débito para ligações de 
banda larga, por cabo ou ADSL.

É ainda o contexto das políticas europeias que fundamenta a escolha do âmbito e objecto do presente 
estudo. Com efeito, já em 1997 a Comissão Europeia veículava uma Comunicação com o objectivo 
de chamar a atenção dos decisores políticos para as associações e fundações como organizações cuja 
importância social e económica teria sido, até então, subestimada [5]. Estas organizações representavam 
então, segundo aquele documento e consoante os Estados, entre dois e quatro por cento do produto 
nacional bruto e o seu papel na economia social e na criação de postos de trabalho era apresentado 
como sendo de grande importância para o desenvolvimento da Europa.

Fonte: adaptado de ICP-ANACOM

Tabela 01. Evolução do número de clientes do serviço de acesso à Internet em Portugal
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1.2 Contexto: o associativismo como reflexo de dinâmicas sociais

A Comissão Europeia refere, na sua Comunicação sobre a promoção do papel das associações 
e das fundações [5], o contributo do sector para o reforço do sentimento e da expressão concreta da 
cidadania e do espírito cívico europeu.

Apesar do esforço que reconhecidamente é posto no incremento dos serviços electrónicos, no 
âmbito da administração pública, do mercado empresarial e das organizações com maior dinamismo 
e dimensão, por um lado e por outro, na disponibilização dos meios de acesso, por parte da indústria 
de hardware e dos vários operadores de telecomunicações, as associações portuguesas não diferem 
da maioria da população, caracterizando-se por uma fraca utilização dos serviços oferecidos pela 
sociedade da informação.

A expressão associativismo designa a prática social da criação e gestão das associações (organizações 
providas de autonomia e de órgãos de gestão democrática) mas também a defesa dessa prática de 
associação, enquanto processo não lucrativo de livre organização de pessoas (os sócios) para a obtenção 
de finalidades comuns. Na linha do contexto e do pensamento europeus já apresentados, competirá 
ao universo associativo, não obstante a diversidade dos objectivos específicos de cada associação em 
particular, o decidido envolvimento na sociedade da informação.

As associações – e, com elas, os cidadãos – não podem render-se a razões de iliteracia, pobreza, 
inabilidade, tecnofobia, desinteresse ou quaisquer outras que possam manter o quadro geral de 
estagnação nas tendências de penetração e utilização efectiva das TIC. A gestão associativa, apesar 
de não perseguir o lucro, aproxima estas organizações das demais, nomeadamente com carácter 
empresarial, onde a estagnação é, desde sempre, “prenúncio de morte”. 

A info-exclusão que ensombra o futuro da sociedade da informação, sendo preocupação de 
Governos e sociedade civil, deve também ganhar prioridade nas agendas associativas, como em todas 
as manifestações de cidadania activa. Os trabalhos estão em curso, ao nível das administrações centrais, 
com o esforço mais notório a incidir na educação, favorecendo a literacia digital, nas iniciativas de 
“eGovernment” e no apoio às infra-estruturas para banda larga.

A tecnologia é um fenómeno essencialmente humano, feito por Homens, mas sobretudo para os 
Homens, logo, a tecnologia é também um processo social. Para além dos dispositivos, dos instrumentos 
e dos mecanismos, a tecnologia é também uma forma de organização das relações sociais, uma 
manifestação das formas de pensamento e de padrões de comportamento prevalecentes. Do mesmo 
modo, pode ser um veículo de transformação de paradigmas, desde que utilizada com objectivos 
mobilizadores e estratégias válidas.

A mesma sociedade que (atendendo às estatísticas) se revela avessa à adopção plena das TIC, 
revê-se no sonho prometido da ubiquidade e do bem-estar, a cyber-utopia emergente da progressiva 
inserção da tecnologia no quotidiano. A massificação do uso e posse dos mais diversos meios 
tecnológicos é mesmo um facto incontornável no nosso país, de que é prova concludente o sucesso 
das telecomunicações móveis. 
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Reconhecendo a publicidade como o meio de comunicação contemporâneo de maior visibilidade, 
na absorção como na promoção das energias potencialmente revolucionárias, [Beira, 2004] considera 
particularmente reveladora a análise dos anúncios que evocam a Sociedade da Informação (Figura 03), 
enquanto “momentos cristalizados” do debate cultural, no contexto do fluxo contínuo que constituem 
as interacções sociais. Valores como a liberdade e a criatividade, emparelhados com a hipótese de uma 
poderosa autonomia promovida pelas TIC e ideais como o do trabalho feito com prazer, como parte 
integrante de uma vida social de bem-estar e mobilidade (ubiquidade), são hoje promovidos como 
conceitos indissociáveis (e porque não dizê-lo: aceites como objectos de desejo).

“Imagine um mundo onde os correios têm um papel importante, mesmo sem papel.”
“Simples. Conveniente. Gratuito. Seguro. Universal (…) Acessível a qualquer hora e em qualquer lugar (…)”

Publicidade à caixa de correio electrónico “ViaCTT” (Março.2007)

Figura 1.03 - Publicidade na Imprensa 
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�.� Objectivos

O envolvimento no universo associativo, ao longo dos anos, ofereceu-nos a percepção de uma 
carência de suportes alternativos para o relacionamento aí promovido. Em Portugal, o relacionamento 
associativo é pouco dinâmico, talvez até como reflexo da própria sociedade, muito embora os seus 
resultados no terreno atestem uma vitalidade e empenho consideráveis. O motivo que encabeça os 
constrangimentos a um maior  dinamismo desejável é a quase obrigatoriedade da deslocação física dos 
sócios (ou outro público) a determinados espaços e mesmo, quando se trate de elementos activos, da 
sua frequência assídua - sem o que a própria existência da organização pode ser posta em causa. 

A resolução de quaisquer formalidades, a produção ou acesso a informação e, naturalmente, a 
fruição do objecto social da organização, implicam - em regra - uma necessária presença física. Esta 
dependência, tantas vezes vista como incontornável, é muitas vezes o principal entrave ao crescimento 
destas organizações, desde logo pelo compromisso implícito que se oferece a qualquer potencial novo 
sócio. A  multiplicidade de solicitações, característica da nossa contemporaneidade, parece ensombrar 
o futuro associativo. A investigação acerca do estado da arte, em diferentes média e entrevistas 
pessoais, confirmou esta percepção, identificando ainda a deficiente informatização da generalidade 
das associações como um facto que reforça a transversalidade da referida carência. 

Neste trabalho propor-se-á, por isso, um modelo de sistema de informação on-line, sob a forma 
de um site (ou sítio Web), de tal forma parametrizável que possa servir de suporte ao trabalho e  
contactos não necessariamente presenciais de qualquer associação, enquanto organização característica 
e contribuir, decisivamente, para a consciencialização do sector, relativamente às vantagens que podem 
advir da sua informatização. O objectivo é dotar as relações sociais associativas (quer interna quer 
externamente) de um meio pró-activo que lhes permita processarem-se (também) ubiquamente, de 
modo a permitir a (e)inclusão de indivíduos cuja participação é condicionada ou mesmo inviabilizada 
pelos constrangimentos já referidos, como pessoas mais idosas ou portadoras de deficiência e ainda, 
espera-se, apresentar ao universo feminino mais um factor apelativo, relativamente ao envolvimento 
na actividade associativa. Favorecendo o tele-trabalho cooperativo, pretende-se proporcionar a 
disponibilidade permanente e global de um meio para o desenvolvimento de conteúdos, a comunicação 
e a informação actualizadas, de forma a potenciar as principais vertentes da actividade associativa: 
planeamento, organização e fruição. A adaptação da interface multimédia do sistema a três tipos 
distintos de utilizador (Gestor, Participante e Público) prende-se com a necessidade de manter reservada 
informação que seja específica de cada uma das tipologias, particularmente de índole confidencial ou 
privada. Apontado que foi o objectivo geral, a apresentação de um modelo baseado na Internet que 
possa servir uma qualquer associação, na perspectiva de integrar o desígnio maior da info-inclusão, a 
estrutura deste trabalho irá obedecer à prossecução dos seguintes objectivos específicos:

• Perspectivar o universo associativo, no contexto organizacional;

• Apresentar exemplos de sistemas colaborativos e equacionar os sistemas de gestão de conteúdos 
como opção tecnológica para o desenvolvimento de um sistema de informação;

• Identificar necessidades e especificar um sistema de informação colaborativo para associações, 
considerando os requisitos específicos deste tipo de organizações;

• Implementar um sistema de gestão de informação e conhecimento, um caso prático adaptado a 
uma associação concreta, que possa contribuir para a “info-alfabetização” do universo associativo. 

• Avaliar o processo e apontar formas que permitam a análise continuada do sistema e a sua 
escalabilidade, identificando propostas de desenvolvimentos futuros.

• Identificar aspectos que possam configurar a aquisição de um novo contexto, à luz da realidade 
actual, comparando resultados do trabalho com as análises entretanto efectuadas ao estado da arte.
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�.� Estrutura da dissertação

A presente dissertação está estruturada em sete capítulos, o primeiro dos quais agora termina 
e onde se procuraram apresentar o enquadramento, razões e particular motivação do trabalho, 
bem como os objectivos visados e respectiva estruturação. No segundo capítulo é apresentado o 
contexto organizacional que enquadra o universo associativo, confrontando-o com as características 
e o conceito de organizações inteligentes. Além da análise contextual, em termos do conhecimento 
organizacional, é apresentada uma caracterização do público-alvo, na perspectiva de apresentar um 
quadro cuja mudança mobiliza o presente trabalho. A Internet, como meio comunicacional com 
crescente implantação, é também apresentada enquanto suporte da actividade associativa, recorrendo 
à análise do projecto “2001 associações”.

Os conceitos de colaboração e respectivas tecnologias, os sistemas colaborativos, a sua evolução e 
o estado da arte, particularmente no que diz respeito à utilização das TIC, são apresentados no terceiro 
capítulo. São analisadas as virtualidades da Internet, como suporte e meio, bem como a actualidade de 
soluções formais e tecnológicas que veio proporcionar, e o impacto dos seus princípios e práticas no 
desenvolvimento de sistemas colaborativos. São ainda apresentadas ameaças e oportunidades que vêm 
acompanhando a evolução analisada. 

No quarto capítulo consideram-se os requisitos da gestão ubíqua e colaborativa a que o sistema 
deverá dar resposta, tendo em conta a importância de que se pode revestir a mudança de paradigma 
proposta. As questões projectuais são equacionadas, apontando para um desenvolvimento equilibrado 
que considere a enunciação de requisitos como o primeiro passo de uma implementação bem sucedida 
e coerente. Os princípios e condicionantes do design para a Web, particularmente as questões da 
usabilidade, são abordados do ponto de vista técnico mas também estético, já que a experiência de 
fruição é desenhada a partir das especificações traçadas neste capítulo. São apresentadas recomendações 
orientadoras gerais e particulares, geradas pelo exemplo eleito e é procurada a melhor adequação 
técnica ao desempenho que se espera do sistema.

O quinto capítulo apresenta a estrutura do sistema e maquetas da proposta, com recurso à 
prototipagem das interfaces, considerando a diferenciação de utilizadores, quer quanto ao nível de 
acesso, promovendo a segurança hierárquica (Gestor, Participante e Público), quer relativamente ao 
tipo de utilização, com prevenção de erros e propostas alternativas de exploração. Neste sentido, é 
ainda considerada a escalabilidade do sistema. O registo de momentos-chave do desenvolvimento é 
apresentado, particularmente em aspectos focados na especificação, como a integração de recursos, 
funcionalidades e interactividade, a par de requisitos técnicos e normalização adoptados, com vista à 
compatibilidade e convergência.

No sexto capítulo, o sistema é sujeito à análise de resultados, confrontando as necessidades 
identificadas inicialmente e respectiva metodologia com as soluções propostas e alternativas eventuais, 
no sentido de rever o trabalho realizado, validando-o também com resultados da auscultação do 
público-alvo.

O capítulo final apresenta conclusões acerca do trabalho realizado, com as quais se pretende 
contribuir para a construção de um novo contexto. No sétimo capítulo apontam-se ainda 
desenvolvimentos futuros que complementem os resultados que se apresentam ao longo da dissertação 
e recomendações quanto a projecções de desenvolvimento que se apresentam como coerentes, 
registando-se finalmente ameaças e oportunidades que parecem identificáveis no horizonte próximo 
do objecto deste trabalho. Os anexos que integram o trabalho versam aspectos cujo aprofundamento 
não teria cabimento no corpo da dissertação e apresentam documentação que se considera útil para o 
universo a que, finalmente, se dirige o presente texto: associações cuja criação esteja eminente ou, já 
existindo, pretendam encetar uma mudança decidida em direcção ao futuro. 
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Contexto Organizacional

Uma organização é algo que existe antes 
e para além do cientista e, como tal, este deverá 
ter a humildade de aceitar este facto e procurar 
não impor uma forma de pensar e agir

[Canavarro, 2000]
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A Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 10 de Dezembro de 1948, consagrou no 
seu artigo 20º que “toda a pessoa tem o direito à liberdade de reunião ou de associação pacífica”. Este 
direito é também motivo de referência e salvaguarda nos artigos 11º da Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem e 46º da Constituição da República Portuguesa. Por sua vez, as normas aplicáveis 
às associações constam do Código Civil Português, capítulo II, Secção I, artigos 157º e seguintes e 
apontam para uma estrutura a designar caso a caso, estatutariamente e por deliberação de assembleia 
geral dos associados, embora deva sempre prever um órgão de administração e um conselho fiscal, 
constituídos por um número ímpar de titulares, dos quais um será presidente. [Mendes, 2000].

O associativismo, em sentido lato, não é uma actividade recente. Desde há milhares de anos que o 
Homem se caracteriza pelo agrupamento social, em comunidades, ou mesmo dentro delas, percebendo 
que ao fazer as coisas em grupo consegue melhores resultados. Uma sociedade onde se reconheça uma 
vida associativa rica – por contraste com um agregado indiferenciado de indivíduos que trocam bens 
e serviços – evoca a imagem de uma comunidade que se auto governa, que faz democracia “com as 
próprias mãos”. Helena Vilaça, Professora Auxiliar do Departamento de Sociologia da Faculdade de 
Letras da UP, no seu artigo “Associativismo urbano e participação na cidade” (in Sociologia – Revista 
da Faculdade de Letras, 1: 175-185, 1991), afirma categoricamente: “Através do associativismo, as 
populações conseguem fazer representar-se junto das organizações do poder, promovendo assim a 
democracia participativa e introduzindo uma correcção à democracia representativa.”

As associações, num sentido mais estrito, são entidades de direito privado sem fins lucrativos 
nem capital social, constituídas por pessoas físicas (em alguns casos, também, pessoas jurídicas) que 
representam e defendem interesses identificados pelos associados. O seu património é formado pela 
contribuição dos associados, doações, fundos e reservas que podem ser constituídas a partir da sua 
actividade. Dirigidas por uma direcção eleita, cujas funções estão subordinadas à vontade colectiva 
e democrática dos seus associados e concretizadas nos seus Estatutos, promovem uma participação 
democrática activa: as deliberações quanto à orientação estratégica de toda a actividade associativa são 
tomadas livremente em Assembleias Gerais, onde cada associado tem direito a voto. Regra geral, a 
actividade associativa visa estimular a melhoria técnica, profissional e social dos indivíduos envolvidos, 
bem como a qualidade da sua participação cívica.

A caracterização das associações, em termos organizacionais, tem evoluído de uma matriz 
quase exclusivamente dependente do envolvimento voluntário dos associados, para uma progressiva 
aproximação ao mundo empresarial, quer em termos de quadros, quer ao nível da sua gestão. Embora 
persistam modelos com diferentes graus de informalidade e rigidez hierárquica, a obediência aos 
normativos legais e o enquadramento sócio-cultural têm apontado a sua evolução para um modelo 
organizativo-funcional circular, integrador de processos de revisão regular do seu funcionamento.

Enquanto organizações que se prevêem em crescimento, reconhecem o valor do trabalho em 
rede, de forma crescente, procurando actualizar métodos e responder afirmativamente às exigências, 
internas e externas, com a preocupação de assegurar que os recursos materiais e humanos – em regra, 
escassos – são utilizados da forma mais eficaz e onde são mais precisos.

A criação de uma Associação resulta sempre da vontade de um grupo de indivíduos com 
objectivos comuns, os Fundadores, que deliberam sobre o nome, objecto social, sede e projecto de 
estatutos, formalizando o acto em escritura pública (anexo A). Apesar da escassez de bibliografia 
crítica, o conhecimento acerca do universo associativo permite-nos considerá-lo como característico, 
embora a sua pluralidade seja proporcional ao número de organizações deste tipo. Quanto à estrutura 
organizacional, ainda que se conheçam variações pontuais, a seguir consideradas, a própria legislação 
confere às associações um desenho relativamente uniforme. [Valada, 1996] e [Mendes, 2000]
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�.� Associações: estrutura organizacional (órgãos sociais)

Consoante o modelo a adoptar nos estatutos (Anexo C), os órgãos sociais de uma associação 
devem, na obediência à lei, respeitar a seguinte estrutura base:

A Assembleia Geral, constituída por todos os associados em efectividade de funções é dirigida 
por uma Mesa, eleita pela própria Assembleia e constituída por um número ímpar de sócios, dos 
quais um é obrigatoriamente o Presidente e, dos restantes, um será Vice-Presidente e outro Secretário. 
Tem como competências reservadas, conforme a especificidade que lhe for atribuída nos estatutos, 
designadamente, a definição das linhas fundamentais de actuação da Associação, e competência residual 
face aos restantes órgãos sociais, também eleitos pela Assembleia Geral em listas nominais.

O Conselho Fiscal, como o nome indica, tem a competência específica de fiscalizar a actividade 
da Associação, designadamente zelando pelo cumprimento da lei e dos estatutos. Esta estrutura verifica 
contas, relatórios de gerência e propostas de financiamento, fazendo chegar pareceres sobre esta 
documentação à Assembleia Geral. Entre os seus membros, também em número ímpar, é estabelecida 
uma hierarquia semelhante à da Mesa da Assembleia Geral. 

A Direcção é o órgão executivo da Associação e tem como competências genéricas: representar 
a associação; delinear e exercer, após aprovação pela Assembleia Geral, a gestão de topo e estratégica; 
definir objectivos e orientações gerais de execução; garantir a gestão dos recursos humanos.

Em regra, a Direcção é também hierarquizada, à semelhança dos outros órgãos sociais, sem 
prejuízo do estatutariamente definido, nomeadamente quanto à designação de um Tesoureiro e um ou 
mais Directores Executivos. Ao Director Executivo / Presidente da Direcção cabe a administração 
e execução geral das políticas da Associação; coordenar a preparação e elaboração do plano anual 
de actividades, do respectivo orçamento e do relatório de gestão e contas oficiais que,  depois de 
aprovados pela Direcção, são remetidos ao Conselho Fiscal para apreciação final, em Assembleia 
Geral; garantir a organização, o funcionamento e a ligação entre as várias estruturas e/ou serviços e 
órgãos sociais, assegurando a gestão dos recursos humanos; representar a Associação perante entidades 
públicas ou privadas, na celebração de Protocolos, Acordos e Contratos, em candidaturas e demais 
manifestações de interesse da Associação, como também na contratação do fornecimento de serviços 
e/ou bens e demais iniciativas que visem assegurar o funcionamento da organização; assegurar a 
qualidade das relações públicas, comunicação, marketing e imagem, gerindo os contactos com os 
órgãos de comunicação social e os associados.

A orientação geral das políticas internas da organização pode ainda ser coadjuvada por órgãos 
de carácter consultivo como Conselhos de Fundadores ou de Gestores de Projectos, quer sejam 
estruturais ou pontuais (responsáveis por diferentes áreas de actividade da organização), no sentido de 
garantir agilidade e regularidade no apoio aos processos de tomada de decisão. 

As Associações podem também integrar outras estruturas, com funções distintas, ainda que 
complementares, como os Serviços Centrais de Sede, quando haja necessidade de garantir e manter 
uma forte identificação pública e estabelecer funções de ligação, planeamento e  garantia de observância 
de padrões de desempenho a nível local, regional, nacional ou internacional. Tipicamente domiciliados 
na sede, encontram-se o Director Executivo e/ou o Presidente da Direcção, eventuais Assessorias 
Técnicas da Direcção e um Secretariado de apoio ao órgão executivo. A sede terá igualmente funções 
de apoio técnico e logístico a uma eventual rede de estruturas, autonomizadas pelos estatutos ou 
pela Direcção com os objectivos de optimizar os recursos disponíveis, aproximar a gestão do seu 
objecto, descentralizando-a e promover a identidade local ou sectorial onde essas estruturas estejam 
inseridas. Caberá à Direcção o dever de supervisão e acompanhamento sistemático daquelas estruturas, 
geralmente vocacionadas para projectos de carácter continuado e a seguir designadas por Núcleos. 
Uma rede de Núcleos - de certo modo, extensões da própria Direcção - surge por decisão estratégica, 
estatutária ou circunstancial e o seu enquadramento deve ser sancionado pela Assembleia Geral.
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�.� Presença associativa no espaço social e no cyberespaço 

Como já se disse, é escassa a bibliografia específica sobre o universo associativo, o que dificulta 
a percepção quanto à sua histórica e actual dimensão e vitalidade. Em Portugal, o Instituto Nacional 
de Estatística – INE – só por uma vez (em 1995), e com o apoio do Ministério da Cultura, procedeu 
a um estudo global sobre as associações culturais – que é, precisamente, o universo de incidência do 
presente trabalho.

Em Outubro de 1998, o [INE, 2007] publicou os resultados definitivos desse primeiro e, até hoje, 
único inquérito, com o qual se procurava “caracterizar o complexo universo das associações culturais 
e recreativas”. Ao nível dos associados, nas cerca de 3,300 associações observadas, contabilizaram-se 
cerca de um milhão de indivíduos, mas quanto à participação, aquele número caiu para um terço, isto 
é, os sócios activos cifravam-se em cerca de 300,000.

Mais de 60 % do número total, eram indivíduos 
do sexo masculino, o que poderá significar, entre 
outras coisas, uma menor disponibilidade feminina 
para as actividades de tipo associativo.

É ao longo da faixa litoral que se localiza a maior 
parte das associações, sendo no Norte e Centro 
que se concentra a sua maioria (60% do total). No 
entanto, é nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, 
Alentejo e Algarve que as associações têm uma 
maior dimensão média (Figura 01). Vocacionadas 
para actividades de cultura e lazer, desenvolvem, em 
paralelo e com diferente importância relativa, outras 
actividades. As de cariz recreativo e lúdico, presentes 
em 66% das associações, apresentam-se como as 
mais representativas. Esta preferência é demonstrada 
nos mais de 13,000 bailes e/ou festas realizadas por 
57% das associações. 

Fonte: [INE, 2007]

Fonte: [INE, 2007]

Figura 2.01 - Associações e associados, por região (Portugal, 1995)

Tabela 02. Número de associações por área de actividade

A formação constitui precisamente um dos aspectos mais decisivos para uma efectiva “e-inclusão”, 
objectivo estratégico transnacional já referido, que se procura fomentar também nestas organizações.

Naturalmente, a organização de eventos culturais 
tem especial relevo na actividade destas associações, 
como se pode inferir das 4,678 representações teatrais, 
12,143 espectáculos musicais e 9,593 apresentações 
de dança (Tabela 02).

Particularmente relevante para o nosso estudo é 
ainda o número de formandos (mais de 90,000) que 
deram corpo a esta vertente da actuação associativa.
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À falta de outros indicadores e a título de sondagem, servimo-nos da consulta ao directório de linhas 
telefónicas contratadas à operadora pública de telecomunicações, para um vislumbre do panorama 
actual, relativamente ao universo de incidência deste trabalho. Esta amostragem, territorialmente 
circunscrita ao âmbito local, permitiu concluir que, das 291 associações do concelho do Porto que 
são titulares do respectivo contrato, cerca de um terço (103) têm um carácter marcadamente cultural 
e recreativo. Além destas, identificaram-se ainda 24 associações de estudantes, do ensino secundário e 
superior – cuja actividade tem, em larga medida, o mesmo carácter. A contratação de linha telefónica, 
pelos custos associados, parece-nos um indicador válido acerca da vitalidade e dimensão das actividades 
destas organizações. 

Numa perspectiva de contextualização alargada, a consulta ao directório das páginas amarelas 
electrónicas permitiu identificar o registo de 9.624 associações em território nacional, particularmente 
concentradas nos Distritos de Lisboa (2.409) e Porto (1.383). A concentração de organizações deste 
tipo é ainda significativa num segundo grupo de Distritos, embora com números bem mais modestos: 
Setúbal (656), Coimbra (534) e Aveiro (506); Leiria (500), Santarém (494), Braga (493), Faro (459), Évora 
(340), Viseu (311), Madeira (303), Castelo Branco (262), Guarda (249) e Beja (220). Na eventualidade 
da proporção atingida no Concelho do Porto ser comum ao contexto nacional, pode inferir-se que 
o número de associações de tipo cultural e recreativo não sofreu alterações significativas desde 1995, 
quando foram recolhidos os dados do estudo apresentado pelo Instituto Nacional de Estatística.

Relativamente à evolução do número de associações e respectivos colaboradores, a percepção 
de uma certa crise carece, mais uma vez, de bibliografia crítica que a sustente ou desminta, de forma 
peremptória. Certamente que o número de organizações registará incrementos, em função da 
diversidade de inspirações que move os seus promotores, ou mesmo por fenómenos de cisão, no seio 
de diferentes associações. Contudo, dados validados pelo Governo (tabela 03), vão de encontro aquele 
sentimento, pois o número de indivíduos envolvidos tende a baixar, conforme os sublinhados da tabela 
abaixo. Embora parciais, o âmbito nacional dos números apresentados parece permitir a confirmação 
de uma crise no voluntariado – característico da maior parte das organizações, neste universo – o que 
é, de resto, tema público de reflexão por parte do Presidente da República Portuguesa.  

Tabela 03. Número de associações inscritas no Registo Nacional do Associativismo Jovem (RNAJ)

Fonte: Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto [6]  
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Com a mesma perspectiva de aliar as TIC ao esforço voluntário associativo, foi promovido pela 
Federação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto (FPCCRD), com o apoio do 
POSI (Plano Operacional para a Sociedade da Informação), o projecto “2001 Associações”.

Do nosso ponto de vista, é um exemplo que ilustra bem virtudes e defeitos característicos da 
presença associativa portuguesa na Internet. “2001 Associações” tinha como objectivo introduzir as 
tecnologias de informação e comunicação num conjunto alargado de colectividades de tipo associativo 
que por razões económicas, culturais ou geográficas não tinham acesso a computadores. A partir 
das candidaturas daquelas organizações, foram instalados pontos de acesso à Internet e respectivos 
hardware e software, com os encargos financeiros a correrem por conta de fundos europeus e da 
administração central. Segundo declarações do então director da FPCCRD ao Jornal Diário de Notícias 
de 16/2/2002, as organizações abrangidas pelo projecto-piloto situavam-se em freguesias que corriam 
riscos de infoexclusão. 

O acompanhamento do projecto - com afinidades relativamente ao trabalho agora proposto, 
pela atitude pró-activa com a qual se pretendia contrariar o contexto traçado no primeiro capítulo 
e pela máxima adoptada, “pensar globalmente, agir localmente” - podia então ser feito através do 
“portal das colectividades” da FPCCRD, também integrado no projecto (http://www.colectividades.
org/2001associacoes/index.html). Este sítio Web, da entidade promotora, era apresentado como 
ponto de acesso privilegiado para a comunicação com as organizações aderentes e da comunidade 
assim gerada, entre si e com o público. Entretanto desaparecido e com a última actualização datada de 
Dezembro de 2002, àquele ponto de acesso sucedeu, em 2003, um novo sítio na Internet, em resultado 
da transformação da FPCCR em Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e 
Desporto (CPCCRD). Esta estrutura – que passou a assumir a coordenação do projecto – manteve a 
aposta num portal, prosseguindo a divulgação do projecto, assim como a listagem das organizações 
aderentes, a partir do URL http://www.confederacaodascolectividades.com/.

O balanço geral do “Projecto-piloto 2001 Associações”, relativo ao período em que decorreu (de 
2002 a 2005), é apresentado como extremamente positivo. Segundo a CPCCRD, a disponibilidade 
de pontos de acesso à Internet mereceu muito boa aceitação por parte dos frequentadores das 
associações, tendo sido mesmo motivo para o regresso de associados que se haviam afastado. Outro 
aspecto apontado como bem sucedido foi a atracção que motivou, junto das camadas jovens, o que 
levou ao rejuvenescimento das populações associativas. Atraídos pela dinâmica do funcionamento dos 
pontos de acesso, vários terão sido os jovens que assumiram funções de manutenção e mesmo cargos 
directivos nas respectivas associações. A abertura regular e alargada dos locais com pontos de acesso e 
a sua utilização (diversificada quanto aos usos, variando entre o entretenimento, o estudo ou a simples 
curiosidade) promoveu ainda o regresso, aos fins-de-semana, dos jovens estudantes do ensino secundário 
e superior que se encontravam deslocados daquelas localidades de origem, proporcionando motivos 
acrescidos para contrariar a desertificação de regiões do país menos favorecidas ou cosmopolitas.

Em 14 de Outubro de 2006, o Jornal Expresso 
dava conta da preocupação do Presidente da República, 
quanto à crise que parece ameaçar as actividades 
voluntárias, uma das questões levantadas no então 
em curso “Roteiro para a Inclusão”, promovido pelo 
chefe do Estado. 

A fotografia à direita (Figura 02) - que  documenta 
precisamente a inscrição do casal presidencial numa 
bolsa de voluntariado - releva a especial pertinência, 
dada também por parte da primeira figura do estado 
português, à associação entre o voluntariado e as TIC, 
através das quais se processou a referida inscrição.

Figura 2.02 - Iniciativa Presidencial / Roteiro para a Inclusão

Fonte: Jornal Expresso
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No nosso entender, é esta avaliação que revela a segunda vertente paradigmática do projecto, no 
que tem de menos virtuosa a relação destas organizações com a Internet. Muito embora os resultados 
apresentados sejam francamente positivos e sem pretender escamotear os seus evidentes méritos, este 
projecto ilustra erros a evitar que não são relevados numa avaliação que parece um pouco deslumbrada, 
na sua aparente incapacidade em detectar erros ou aspectos a melhorar (Tabela 04). 

Do nosso ponto de vista, uma adopção plena e empenhada da Internet como meio privilegiado de 
comunicação e divulgação, não terá sido proporcionada de modo eficaz. Um primeiro erro reporta-se 
ao aforismo atribuído a Lao-Tsé, pois o projecto proporcionou acesso às TIC a associações e pessoas 
genuinamente “famintas”, deu-lhes o “peixe” que as alimentou (pelo menos, por alguns dias), mas não 
as ensinou a “pescar”, ou seja, a envolverem-se activamente com o meio, na produção da sua própria 
identidade digital, como exercício de “cybercidadania”.

 De facto, das 66 organizações envolvidas, apenas 10 mantêm hoje presença na Web e destas 
apenas 5 se encontram actualizadas. As 10 presenças consistem num blog, com a última actualização 
em Julho de 2006 (ajov.blogspot.com), quatro sítios com alojamento externo (udsorraia.no.sapo.pt, 
niclardosa.no.sapo.pt, cuja actualização foi interrompida em Outubro de 2006, sfe.no.sapo.pt, este 
com a última actualização datada de Novembro de 2005 e scarcoense.50megs.com, cujo conteúdo 
mais recente, estranhamente, data de 2001) e cinco com domínio próprio: 

www.confederacaodascolectividades.com (o portal que substituiu o primeiro, da FPCCRD, e que 
actualmente continua a disponibilizar informação sobre as organizações envolvidas no projecto “2001 
Associações”, sob a forma de directório); www.aca.pt (o sítio na Internet da Associação Cultural de 
Alcaria, premiado pela CPCCRD em Maio de 2006, de entre os então existentes 22 sítios produzidos 
pelas colectividades participantes no “Projecto 2001 Associações”, não é actualizado desde Junho 
desse mesmo ano); www.csc-coriscada.pt; acsranchofolcloricoretaxo.org e www.seica.pt.vu (sítio cuja 
versão mais recente utiliza o CMS Joomla!) (Anexo F). 

Estamos convencidos que, evitando um segundo erro estratégico do projecto analisado, se prestará 
um melhor serviço ao universo associativo. Prende-se esta reflexão com a fiabilidade e a riqueza de 
conteúdos, pressupostos da utilização consequente das TIC, que falham em dois momentos: a consulta 
ao URL do primeiro portal, passou a ser um acto frustrado que induz ao erro de pensar no total fracasso 
do projecto (já que não foi previsto o redireccionamento para o novo sítio integrador); por outro lado, 
a estratégia de não fomentar a pró-actividade e independência das organizações, mantendo-lhes uma 
falsa sensação de presença na Web (pela simples menção da sua parceria com os promotores), produz 
uma experiência de exploração do novo portal que não chega a atingir a sensação de fiabilidade, muito 
menos de envolvimento, uma vez que a passividade da contribuição das organizações confederadas 
levou à aridez de conteúdos do próprio portal.

 Em ordem a vencer este “fosso” de desenvolvimento auto-alimentado, a aposta deverá incidir 
antes no fomento de uma identidade digital forte, centrada na qualidade e actualidade dos conteúdos. 
Os benefícios da integração num contexto federativo devem começar pela simplificação do trabalho 
acrescido que tal estratégia obrigatoriamente acarreta, sem abdicar de uma saudável independência.

Tabela 04. Número de utilizadores do Projecto “2001 Associações” (2002 a 2005)

Fonte: [CPCCRD, 2007]

É afirmado no balanço do projecto que este terá cumprido a sua função, ao testar um modelo 
de gestão e implementação. O balanço é mesmo apresentado como tão positivo que se defende o 
relançamento do “2001 Associações” de uma forma definitiva e global. 
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�.� Paradigmas organizacionais e organizações inteligentes

As organizações formais são contextos em que diferentes acções individuais têm lugar. De modo 
a oferecerem um sentido comum àqueles esforços, caracterizam-se por um conjunto de regras para a 
acção, constituindo-se em comunidades históricas cuja identidade se desenvolve ao longo do tempo. [P. 
Cunha, 2005] adianta algumas definições possíveis de organização, advertindo para que a preferência 
dos investigadores recai nas organizações produtivas:

 Colectividades orientadas para a procura de objectivos específicos, que exibem estruturas 
sociais com uma formalização relativamente elevada;

 Organismos vivos que existem numa envolvente mais vasta, da qual se desprendem para a 
satisfação das suas diversas necessidades;

 Colectividades capazes de alcançar os seus objectivos por permitirem àqueles que nelas 
trabalham o alcance dos seus próprios objectivos.

As organizações enquanto sistemas implicam uma compreensão e análise também sistémicas do 
seu funcionamento. Sendo os sistemas conjuntos de partes dependentes umas das outras, para explicar 
o funcionamento organizacional não basta proceder à dissecação anatómica e analisar o funcionamento 
de cada um dos seus órgãos ou funções. O carácter sistémico releva uma intrincada teia de relações entre 
os vários sub-sistemas, implicando a articulação dos níveis macro e micro de análise. Como elemento 
comum, têm uma natureza transformacional, isto é, devem ser vistas como realidades dinâmicas, que 
mudam com o tempo e as circunstâncias, particularmente a envolvente: as organizações existem num 
contexto ao qual vão colher os recursos necessários à sua própria sobrevivência. Segundo [Canavarro, 
2000], a existência de várias concepções da organização - que se constituem como modelos - fica a 
dever-se quer ao seu valor explicativo quer ao volume de trabalho que motivaram e ainda motivem.

As organizações mais complexas são mesmo objecto de estudo da antropologia. Os conceitos 
antropológicos mais importantes, no contexto da análise organizacional, são a cultura, o mito e as 
representações que movem a sociedade. Quando transpostos para uma organização podem favorecer 
o seu estudo, do ponto de vista de um micro ambiente organizado e com procedimentos próprios, 
que interagem em diversos aspectos, como poder, autoridade e submissão. O clima organizacional, 
a integração e a expressividade da organização, ainda que escapem à maioria dos indivíduos que a 
compõem, podem fornecer elementos preciosos para a sua compreensão.

Uma organização não é uma ilha, mas também não pode trabalhar sob a égide de elementos 
exclusivamente colectivos, obedecendo a padrões pré-estabelecidos ou pré-determinados, sem levar 
em consideração a sua realidade, as suas peculiaridades, enfim, a sua cultura organizacional e, por 
conseguinte, os seus princípios organizacionais [P. Cunha, 2005] e [Almeida, 2002].

As organizações são entidades sociais dirigidas por objectivos, são projectadas como sistemas 
deliberadamente estruturados e coordenados, interligados com o ambiente externo. São sistemas com 
crenças compartilhadas, em cuja construção e manutenção é envolvida uma actividade administrativa 
crítica, de tal modo que se garanta a continuidade do cumprimento dos compromissos e do respectivo 
efeito positivo sentido pelos participantes do próprio sistema. 

A estabilidade das organizações passa pela sua capacidade de adaptação à mudança, para que 
se mantenham vivas num contexto social dinâmico. É preciso compreender o que desencadeia o 
conhecimento dentro das organizações - ou cultura organizacional - seja ele o conhecimento tácito, as 
experiências individuais de cada um dentro do grupo e do grupo na organização, ou o conhecimento 
explícito, os modos pelos quais se manifestam e se articulam essas experiências para a formação de 
um novo conhecimento. 
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Cultura organizacional é um padrão de pressupostos básicos inventados, descobertos ou (mais 
ou menos conscientemente) desenvolvidos por um determinado grupo, à medida que aprende a lidar 
com os seus problemas de adaptação externa e integração interna. Se funcionar suficientemente bem 
para ser considerado válido, esse padrão será por sua vez endossado aos novos membros como forma 
correcta de perceber, pensar e sentir a própria organização.

A cultura organizacional gera vários elementos de expressão para a organização, entre os quais, os 
princípios organizacionais (missão, filosofia, visão, políticas, objectivos e valores). É por meio destes 
que os colaboradores, associados, parceiros e mercado, de um modo geral, passam a compreender 
a instituição e o seu discurso, a junção perfeita entre conceito e imagem. Devemos considerar os 
princípios organizacionais também como estratégia de exposição desse discurso, um instrumento 
facilitador que transmite informação e portanto gera conhecimento, das organizações para com o(s) 
seu(s) público(s) [Drucker, 1986].

[Canavarro, 2000] alerta ainda para a necessidade de desenvolver competências de leitura dos 
fenómenos organizacionais para além da experiência ou da intuição, uma vez que a capacidade de 
analisar o que se passa numa organização só pode resultar de uma profunda leitura e enquadramento 
das situações, conjugada com uma grande flexibilidade e abertura a novos ângulos de visão.

As organizações modernas, atentas a valores como a transparência e a ética, denotam um nível 
de coerência que determina uma actuação inteligente, na procura de soluções criativas para os seus 
problemas, a diversos níveis de participação e oportunidades. A procura activa, deliberada e consciente 
da necessária adaptabilidade pode proporcionar às organizações a transição de modelos tradicionais 
para formas mais dinâmicas, de elevado desempenho, nas quais a aquisição de competências e respectiva 
integração na cultura organizacional permitem transformar problemas em oportunidades. A partir de 
análises comparativas (Anexo D), apontam-se a seguir decisões estratégicas especialmente relevantes, 
no contexto deste trabalho, para a manutenção e incremento da vitalidade organizacional:

Criação de canais de comunicação equilibrados;
Valorização do público interno;
Estabelecimento de uma identidade única para a projecção externa;
Implantação de uma linguagem sistémica e uniforme;
Estabelecimento de prioridades para as suas actividades e públicos;
Disseminação da comunicação como poder expressivo e organizacional;
Substituição do conceito de crescimento económico pelo conceito de desenvolvimento;
Adopção da responsabilidade social como programa consistente;
Entendimento da influência da tecnologia sobre as relações humanas e sociais;
Flexibilidade nos modelos de gestão.

[Choo, 2003] subscreve a existência de dois significados distintos para o conceito de inteligência: 
numa primeira acepção, a posse do conhecimento, a qual proporciona um manancial a que se pode 
recorrer para resolver problemas e proporcionar entendimento; por outro lado, também significa a 
criação de conhecimento, que tem lugar quando a inovação é gerada para resolver novos problemas, para 
os quais não se consegue encontrar soluções adequadas, na base de um conhecimento já adquirido.

A necessidade de inovação está ligada ao aparecimento de novos problemas, situações e experiências 
que advêm do prosseguimento de finalidades e objectivos, por parte das organizações. A inteligência 
pode ser concebida como uma qualidade do comportamento organizacional que é adaptável, na medida 
em que representa um meio efectivo de satisfazer exigências à medida que estas mudam. Verifica-se, 
portanto, que o comportamento inteligente é simultaneamente orientado para objectivos e adaptável e 
consistirá na capacidade das organizações possuírem, criarem e aplicarem conhecimento.
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Em qualquer organização convivem três categorias de conhecimento: conhecimento tácito, 
conhecimento baseado em regras e conhecimento cultural. (Tabela 05)

O primeiro consistirá nas habilidades práticas, saberes específicos, heurística, intuições e outras 
competências que as pessoas envolvidas na organização desenvolvem à medida que mergulham na 
respectiva actividade. Deriva da implicação simultânea de corpo e mente na execução de tarefas e é 
um conhecimento pessoal, difícil de formalizar ou articular, profundamente enraizado que está na 
acção. A transmissão do conhecimento tácito faz-se através da tradição e da partilha de experiência 
(por exemplo, através da aprendizagem ou da formação profissional no local de trabalho). Numa 
organização o conhecimento tácito assegura eficácia no desempenho de tarefas e contribui para uma 
espécie de robustez criativa: intuição e heurística resolvem, muitas vezes, problemas aparentemente 
complicados.

Enquanto o conhecimento tácito é implícito, o conhecimento baseado em regras é explícito, o 
que facilita a transferência de conhecimento dentro da organização. É usado para adequar acções e 
situações através da invocação das regras apropriadas e responde a três questões básicas: “De que 
situação se trata?”, “Qual o meu papel?”, “Que organização é esta?” e, por conseguinte, “O que é que 
uma pessoa como eu, nesta organização, faz numa situação destas?”. Este conhecimento baseado em 
regras é utilizado na concepção de rotinas, em procedimentos-padrão operativos e na estrutura do 
registo de dados, conferindo à organização a garantia de um alto nível de eficiência operacional, de 
coordenação e de controlo. 

O terceiro tipo de conhecimento / aprendizagem organizacional é o conhecimento cultural. É 
comunicado através da oralidade ou mesmo de textos formais, como histórias, metáforas, visões e 
declarações de missão e é parte integrante da cultura da organização. Engloba os pressupostos e 
convicções que são utilizados para descrever e explicar a realidade, assim como as convenções e 
expectativas que são usadas para conferir valor e significado à nova informação, o que determina o 
tipo de conhecimento que é procurado e alimentado e as actividades criadoras de conhecimento que 
são toleradas e/ou encorajadas. Relativamente ao conhecimento cultural, os valores servem como 
mecanismos de filtragem e controlo. 

Tabela 05. Três tipos de conhecimento / aprendizagem organizacional

A organização inteligente, porém, é especialista em expandir, renovar e revigorar continuamente 
o seu conhecimento em todas as três categorias. Adopta uma abordagem holística em relação à gestão 
do conhecimento, produzindo mesmo uma quarta categoria, de metaconhecimento, que usa para 
criar, integrar e tonificar todos os seus recursos intelectuais, de forma a obter níveis de desempenho 
superiores. [P. Cunha, 2005]

Fonte: adaptada de [Choo, 2003] e [P. Cunha, 2005]
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Quando a aprendizagem se estende para lá da detecção e correcção de erros do passado mas se 
mantém dentro das normas existentes na organização, limita-se a aumentar a eficácia organizacional 
(na terminologia proposta por [Choo, 2003], trata-se da aprendizagem de anel simples). Se a correcção 
de erros implicar a modificação das próprias normas organizacionais, promove a reestruturação dos 
respectivos pressupostos e estratégias, criando novas atitudes mentais (aprendizagem de anel duplo). 
(Figura 03) 

Figura 2.03 - Aprendizagens (anel simples / duplo)

Fonte: adaptada de [Choo, 2003]

Para construir a sua base de conhecimento, mantendo-se bem informada, a organização inteligente 
precisa de informação de alta qualidade, fornecida através de um conjunto variado de produtos e 
serviços de informação. A selecção das qualidades analíticas e prospectivas, bem como de amplitude, 
relativamente a estes produtos e serviços deve permitir a cobertura da maior gama de horizontes 
temporais e fornecer sucessivos níveis de pormenor (Tabela 06.). Alguns produtos de informação 
veículam notícias urgentes que requerem uma atenção - quando não reacção -  imediata; outros 
perspectivam desenvolvimentos que levariam tempo a expandir-se a curto prazo; enquanto outros 
ainda perscrutam o futuro mais distante. Para cada um destes horizontes temporais, a informação pode 
ser focada de uma forma nítida, descrevendo acontecimentos, objectos ou organizações particulares; 
ou pode ser geral e vasta, avaliando o terreno em que o futuro da organização irá evoluir. O princípio 
incontroverso é que cada produto de informação tem de oferecer interesse para o utilizador final. 

Os utilizadores não vêm a informação apenas como fonte de respostas a questões (O que está 
a acontecer?) mas também, como parte do processo que conduza a soluções (O que podemos fazer 
em relação a isto?). Passar das questões aos problemas significa passar de uma orientação baseada em 
temas, em que o conhecimento é um estado final suficiente, para uma orientação baseada na acção, 
em que a informação está a ser utilizada para (re)formular decisões e comportamentos. Para serem 
relevantes e consequentes, os produtos e serviços de informação devem portanto ser concebidos 
tendo em vista não só o tratamento da questão temática do problema mas também as contingências 
específicas que afectam a resolução de cada problema ou de cada categoria de problemas.

Tabela 06. Topologia de produtos e serviços de informação

Fonte: adaptada de [Choo, 2003]
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�.� Síntese

Portugal vive um processo de transição multidimensional, no sentido de uma aproximação ao 
modelo social europeu, afirmando-se como sociedade informacional de bem-estar. Esta mudança 
não requer apenas tecnologia, requer uma nova forma de organização social, de cooperação entre as 
organizações e a sociedade, num país que não chegou a ser uma sociedade industrial plena e, hoje, 
procura organizar-se em rede. 

No contexto do presente trabalho, regista-se o número bastante significativo das associações que 
têm um âmbito cultural, acerca das quais foi possível encontrar estudos validados, ainda que escassos. 
Em face de uma conceptualização renovada do associativismo cultural, relevou-se o afastamento 
que parece estar a ocorrer, relativamente às suas actividades. Segundo [Viegas, 1986], crises de 
“desinvestimento associativo” são uma constante histórica que acompanha as organizações deste tipo, 
apontando duas razões principais identificadas nos seus estudos de campo: as direcções mantêm-se 
durante anos consecutivos, convictas de que “os jovens estão desmotivados para a vida associativa e os 
seus motivos de interesse estão fora das associações”, acumulando sinais de cansaço; por outro lado, 
na opinião dos dirigentes, os apoios por parte das entidades públicas são insuficientes.

Por sua vez, a progressiva adopção das TIC por parte das organizações e o aumento da intensidade 
da sua utilização nos processos produtivos e transaccionais constitui uma dimensão específica de um 
processo transversal de alteração de paradigmas que ocorre nas economias e sociedades contemporâneas 
[Alves, 2006]. Ainda segundo este autor, a articulação das organizações em redes tendencialmente mais 
aptas ao funcionamento da nova economia consubstancia-se fundamentalmente em quatro vectores: 
massificação da utilização das TIC, fomento do comércio electrónico e regulamentação dos seus 
procedimentos, cooperação entre centros de I&D e organizações e promoção do teletrabalho. A um 
nível elementar, considerando a existência de computadores, ligação à Internet e utilização do correio 
electrónico, as TIC encontram-se já muito razoavelmente difundidas no contexto organizacional 
português. Contudo, a natural comparação com os panoramas europeu e global constitui um reflexo 
da situação de atraso estrutural da economia e sociedade portuguesas [Almeida, 2002].

Um paradigma é um quadro mental partilhado que representa um modo de pensar, percepcionar e 
compreender o mundo, o que não quer dizer necessáriamente consensual ou que seja, de todo, imutável. 
O paradigma moderno, que concebe as organizações como estruturas rígidas e centralizadas, lideradas 
de forma autocrática através de procedimentos formais e cujo conhecimento é especialmente baseado 
em regras, declarativo e codificado, opõe-se ao pós-moderno, que as entende como estruturas leves e 
descentralizadas, de cultura igualitária, com liderança democrática e distribuída, muito vocacionadas 
para um conhecimento cultural, expresso no discurso institucional e especialmente atentas ao contexto 
em que se movimentam. À cultura associativa parece ser imanente o primeiro, embora o carácter 
voluntário da maioria das organizações as aproxime de um tipo de conhecimento tácito. Este será 
mesmo um factor determinante, na medida em que poderá favorecer a transição e o equilíbrio entre 
paradigmas - quadro para o qual se pretende, finalmente, contribuir.
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� Sistemas Colaborativos:  
Paradigmas

O trabalho associativo é um trabalho de equipa

[Soares, 2003]
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[Fluckiger, 1995], director da CERN School of  Computing, define o trabalho colaborativo 
suportado por computador (Computer-Supported Cooperative Work ou CSCW) como a área científica 
interdisciplinar que estuda a forma como o trabalho em grupo pode ser suportado pelas TIC, com 
vista a melhorar o desempenho de grupos de pessoas envolvidas em tarefas ou objectivos comuns. 

CSCW orienta-se, por um lado, pela proposta de sistemas que possam funcionar como interfaces 
de ambientes (com)partilhados, favorecendo o incremento da qualidade do trabalho colectivo e, por 
outro, pelo estudo dos efeitos produzidos pela utilização destes sistemas. 

O domínio interdisciplinar em que se enquadra o CSCW envolve áreas científicas técnicas, como 
sistemas distribuídos, ciências da informação, comunicação multimédia e telecomunicações, mas 
também humanas e sociais, como teorias sócio-organizacionais, psicologia e percepção. Por se servir 
de sistemas de comunicação, é um campo onde se aplica a lei de Metcalfe - quanto mais pessoas usam 
algo, mais valioso ele se torna.

O conceito surgiu na década de 80 do século passado, a partir da investigação sobre formas de 
suporte ao trabalho em sistemas organizacionais, sob a designação geral de “Office Automation”.  
À semelhança de tantos outros fenómenos, como a World Wide Web, emergiu de um conjunto de 
circunstâncias e desenvolvimentos técnicos que não o antecipavam. Genericamente, o software que 
suporta CSCW pode considerar-se “groupware”. As aplicações mais antigas são o correio electrónico 
(e-mail), os grupos de discussão (newsgroups) e os sistemas de mensagens curtas, como o ICQ e o 
MSN Messenger.

Hoje em dia, os portais corporativos constituem a face mais visível do fenómeno, como se procurará 
relevar no presente capítulo, já que oferecem ubiquidade às características identitárias do CSCW. 
Por sua vez, os sistemas de gestão de conteúdos são instrumentos de colaboração que favorecem a 
simplicidade e versatilidade do CSCW, viabilizando-o mesmo, em situações que não tenham a garantia 
de um apoio permanente de especialistas em áreas técnicas.

Figura 3.01 - Espaço de trabalho “open space”

Fonte: Jornal Público (Jagadeesh/Reuters)
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�.� Conceitos. Evolução e estado da arte

[Checkland, 1998] afirma que os sistemas de software colaborativo (CSCW ou groupware) são 
mesmo a antítese dos sistemas de informação tradicionais: em vez de automação, o seu ênfase reside 
no suporte; no lugar de pré-determinação, é favorecida a cooperação activa. Sistemas como e-mail, 
agenda, “chat-rooms” e “wiki” pertencem à categoria de groupware. Visam apoiar o trabalho em 
grupo, tornando-o mais eficiente, diminuindo o tempo e os recursos gastos em actividades colectivas, 
de forma a atingir melhores resultados e possibilitar tarefas que seriam impossíveis de realizar sem o 
suporte computacional. Os estudos acerca de CSCW são desde logo caracterizados por duas dimensões: 
a distância entre as pessoas que cooperam (remota ou localmente) e a forma de comunicação (síncrona 
ou assíncrona) (Figura 02).

Um aspecto da maior importância para o groupware é a existência de um ambiente partilhado 
pelos vários elementos de um grupo. Este ambiente coexiste normalmente com ambientes privados 
de cada elemento, o que implica possuir diferentes mecanismos de gestão de acesso à informação, 
consoante esta seja privada ou partilhada. Neste último caso, há que ter particular cuidado com os 
aspectos de controlo de concorrência, de forma a assegurar a consistência da informação partilhada. 
Quando se trate de colaboração síncrona, este aspecto é ainda acautelado com recurso a ferramentas 
de calendarização ou agendas - que apoiam a organização no sentido da programação eficiente, 
eliminando possíveis conflitos cronológicos. As ferramentas de “chat“, as conferências áudio e/ou 
video sobre IP e os “white boards” constituem ainda auxiliares síncronos que asseguram as diferentes 
expressões (escrita, fala, gesto e ambiente de expressão gráfica partilhada), promovendo a maior 
eficiência comunicacional.

Potenciais domínios aplicacionais da utilização de groupware são o projecto e desenvolvimento de 
software, a coordenação de processos de trabalho (workflow), o ensino, a telecooperação, a arquitectura, 
o projecto de engenharia, a telemedicina e a edição cooperativa. Segundo [Chaffey, 1998] e [Ellis, 
1991], as aplicações groupware podem também ser agrupadas de acordo com a sua funcionalidade 
genérica, constituindo as seguintes classes de aplicação:

• sistemas de comunicação ou mensagens (e-mail, newsgroups, quadros de aviso, fóruns); 
• editores multi-utilizadores / espaços de informação partilhada (mediaspaces); 
• sistemas de suporte a decisões / reuniões (workgroup computing); 
• ensino assistido por computador (no qual se inclui o e-learning); 
• sistemas de coordenação de processos de trabalho (Workflow); 
• agentes inteligentes / cooperantes (automatização de tarefas / apoio a reuniões); 
• sistemas de conferência (síncrona ou assíncrona); 
• Realidade Virtual.

Figura 3.02 - Dimensão Espaço / Tempo do CSCW

Fonte: adaptada de [Chaffey, 1998]
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[Greenberg, 2007] confirma a argumentação proposta por [Gerosa, 2006], segundo a qual, ao 
contrário das aplicações “desktop” (cujos ambientes de desenvolvimento estabeleceram já uma 
linguagem própria), o desenvolvimento de groupware não dispõe ainda de ferramentas consolidadas 
que simplifiquem a construção, aumentem a produtividade e possibilitem a programadores menos 
experientes a prototipagem de aplicações para grupos. Uma vez dotado com estas ferramentas, o 
foco de desenvolvimento do CSCW poderá ser deslocado da criação de algoritmos referentes a 
problemas de baixo nível para uma maior valorização da interacção com o utilizador e para um suporte 
computacional mais eficiente, no que concerne aos vários domínios possíveis. 

O modelo BRETAM (Figura 03) apresenta a evolução de uma tecnologia ao longo do tempo: 
inicia-se com uma ideia criativa e uma visão de futuro (Breakthrough). As ideias de groupware tiveram 
origem no próprio Timothy Berners-Lee e na visão de Douglas Engelbart.

A fase de Replication ocorre quando as pessoas começam a imitar estas ideias criativas, inovando 
com as suas alterações. Durante a replicação, assiste-se ao estabelecimento de comunidades de pesquisa 
e desenvolvimento - que adquirem e proporcionam um corpo de conhecimento sobre os factores 
centrais da tecnologia e a sua relação com os seres humanos. Nesta fase, o processo de construção das 
ferramentas ainda não está completamente estabelecido, havendo muitas incertezas e necessidade de 
um trabalho capaz de validar os resultados que vão sendo obtidos. Ainda de acordo com [Greenberg, 
2007], o groupware estará nesta fase de desenvolvimento. 

Posteriormente, na fase que o autor designa por Empiricism, a tecnologia já se deve encontrar 
bem disseminada e é dada como adquirida a larga experiência na sua aplicação em situações práticas e 
reais. Com base nessa experiência adquirida, são formuladas regras empíricas, descritas textualmente 
(boas práticas, padrões e guidelines) ou implementadas em ferramentas que as encapsulem, fornecendo 
enquadramento e instruções às futuras equipas de desenvolvimento. Ao ser adquirida uma experiência  
ainda mais vasta sobre a sua prática consolidada são desenvolvidas teorias (fase Theory) que, por sua 
vez, virão (ou não) a ser validadas, ganhando progressiva automatização (fase de Automation) - quer 
nos seus procedimentos, quer na própria adopção que suscitam (isoladamente ou integrando pacotes 
de software). A fase de Maturity é atingida quando as tecnologias e respectivas teorias são utilizadas 
rotineiramente, de forma transparente e sem questionamentos.

 Fonte: adaptada de [Gerosa, 2006]

Figura 3.03 - Modelo BRETAM para o desenvolvimento de uma tecnologia



|��   

|MTM.FEUP.�007                         Sistema de Relacionamento Associativo – Modelo e Implementação     

Num sistema colaborativo, a identificação de objectivos e a sua transformação em tarefas, a 
selecção dos participantes e a distribuição entre eles das respectivas tarefas são acções necessárias 
para preparar a colaboração. Normalmente concluídas antes do trabalho colaborativo propriamente 
dito se iniciar, a essas acções segue-se a avaliação e análise das tarefas realizadas e a documentação do 
processo de colaboração (memória do processo). 

A coordenação ocupar-se-á das interdependências criadas entre as tarefas, precisando de ser 
renegociada de modo quase contínuo. Algumas actividades com menor grau de integração, como as 
que acontecem nos “chats” e audio/videoconferências, estão intimamente associadas a relações sociais 
e geralmente são satisfatoriamente coordenadas pelo protocolo social em vigor. Nestes casos, não há 
mecanismos de coordenação explícitos, ficando a articulação a cargo da habilidade dos participantes 
em mediar as interacções (a coordenação é culturalmente estabelecida e fortemente dependente da 
percepção mútua) [Gerosa, 2006]. Por outro lado, há um grande número de actividades em grupo com 
maior grau de integração que requerem mecanismos de coordenação sofisticados para que tenham 
um suporte computacional eficaz. Nestes tipos de actividades, uma tarefa pode depender de outra(s) 
para se iniciar ou para ser finalizada. No modelo 3C, a colaboração é analisada a partir dos conceitos 
de comunicação, coordenação e cooperação.

Num grupo podem interagir pessoas com conhecimentos, pontos de vista e capacidades 
complementares, o que permite identificar inconsistências e falhas. Um grupo também tem maior 
capacidade de gerar alternativas e perceber vantagens e desvantagens de cada uma. Para uma efectiva 
colaboração, os indivíduos têm que trocar informações (comunicar), organizar-se (coordenar) e 
operar em conjunto num espaço compartilhado (cooperar). 

As trocas ocorridas durante a comunicação geram compromissos, geridos por uma acção de 
coordenação que organiza e distribui as tarefas, por sua vez, executadas em cooperação. Ao cooperar, 
os indivíduos têm necessidade de comunicar entre si para decidir sobre situações não previstas 
inicialmente, o que releva o aspecto cíclico da colaboração. Através da percepção, o indivíduo toma 
consciência sobre o que vai ocorrendo, sobre o que as outras pessoas estão a fazer e adquire informações 
necessárias ao seu próprio trabalho. A (Figura 04) é uma adaptação do modelo 3C apresentado por 
[Ellis et al., 1991] e pretende sintetizar as interacções referidas, enquanto na (Figura 05) se apresenta 
um desenvolvimento do modelo.

Figura 3.04 - Modelo 3C de desenvolvimento de groupware (1)

 Fonte: adaptada de [Gerosa, 2006]

Num ambiente de trabalho, em geral, mas quando colaborativo, em particular, as pessoas comunicam 
entre si. Estas interacções normalmente envolvem negociação e aquisição de compromissos. Uma 
ferramenta de comunicação mediada por computador dará suporte às interacções entre os participantes 
de um grupo de trabalho, podendo gerir a participação e os compromissos de cada participante. 

Figura 3.05 - Modelo 3C de desenvolvimento de groupware (2)
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A (Figura 06) apresenta um modelo de comunicação mediada por computador, onde o emissor, de 
acordo com as suas intenções e compromissos, elabora a mensagem a ser transmitida e o receptor, ao 
receber e interpretar a mensagem, vê os seus próprios compromissos e conhecimentos modificados. 

Para transmitir um conteúdo, o emissor dá forma à sua intenção, formulando signos numa 
linguagem apropriada, entendida por todos os envolvidos. Para que seja possível transmitir a mensagem 
é necessário que seja expressa na ferramenta de comunicação que define os recursos disponíveis 
(para a conversação). O Canal de Dados estabelece a ligação necessária à transmissão da mensagem 
eletrónica, através da qual o emissor se expressa. O receptor, por sua vez, tem acesso à mensagem 
através de elementos de percepção que apetrecham a sua própria ferramenta (terminal).

Quando comunicam, as pessoas normalmente negoceiam compromissos, concentrando-se no Nível 
de Argumentação. A comunicação é bem sucedida se a intenção do emissor resultar nos compromissos 
esperados. A única forma de se obter indícios do sucesso da comunicação é através do discurso e das 
acções (e reacções) do receptor. Uma ruptura na comunicação será então uma discordância entre as 
intenções do emissor e as acções do receptor, ao manifestar os (novos) compromissos. 

Os diversos propósitos comunicacionais dos membros de um grupo são servidos também por 
ferramentas diversas: de comunicação assíncrona, quando se deseja valorizar a reflexão dos participantes, 
pois permitem-lhes mais tempo para a (re)acção. Numa ferramenta de comunicação síncrona, ao 
contrário, valoriza-se a velocidade da interacção, uma vez que se encurta o tempo de resposta entre 
a acção de um participante e a reacção dos outros elementos do grupo. Algumas ferramentas de 
comunicação estão vocacionadas para uma comunicação desestruturada, enquanto outras favorecem 
uma estruturação em lista, em árvore ou em grafo [Gerosa, 2006]. 

Para além da comunicação, são características do trabalho colaborativo, a negociação, a 
coordenação e o compartilhamento, como vimos. Estas características favorecem e estão na base das 
restantes: a percepção individual e colectiva, a construção colaborativa de conhecimentos e respectiva 
representação e, naturalmente, a avaliação colaborativa. 

 Fonte: adaptada de [Gerosa, 2006]

Figura 3.06 - (Modelo 3C) Modelo de comunicação mediada por computador 
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Para garantir o cumprimento dos compromissos e a realização do trabalho colaborativo através 
da soma dos trabalhos individuais, é necessária a coordenação das actividades (Figura 07). Esta 
coordenação organiza o grupo, de modo a evitar que os seus esforços de comunicação e de cooperação 
se percam e para que as tarefas sejam realizadas na ordem correcta, no tempo correcto e cumprindo 
restrições e objectivos. Sem coordenação, há sempre o risco de os participantes se envolverem em 
tarefas desviantes ou repetitivas. A coordenação envolve uma prévia articulação de tarefas, a gestão 
do seu andamento e ainda a articulação dos seus resultados, com a avaliação e análise das tarefas 
realizadas e a documentação do processo de colaboração (memória do processo). 

Mecanismos de Coordenação

Figura 3.07 - (Modelo 3C) Modelo de coordenação

 Fonte: adaptada de [Gerosa, 2006]

As tarefas da colaboração, originadas por compromissos assumidos na comunicação, são 
coordenadas de forma a garantir a execução das tarefas, no respeito pelas suas interdependências. 
Em algumas ferramentas colaborativas, a coordenação fica a cargo do chamado protocolo social, 
caracterizado pela ausência de mecanismos de coordenação explícitos entre as actividades. Porém, 
algumas atividades exigem sofisticados mecanismos de coordenação para garantir o sucesso da 
colaboração. Exemplos de ferramentas com mecanismos de coordenação explícitos são as aplicadas à 
gestão de fluxos de trabalho (“workflow)” e ferramentas de co-autoria. 

Comunicação e coordenação, apesar de vitais, não são suficientes. São necessários espaços 
compartilhados para criar entendimento compartilhado. Cooperação é a operação conjunta dos 
membros do grupo, no enquadramento de um espaço compartilhado, visando a realização das tarefas 
geridas pela coordenação. Indivíduos cooperam produzindo, manipulando e organizando informações, 
construindo e refinando objectos de cooperação, como documentos, gráficos, ou quaisquer outros 
conteúdos. Para actuar sobre estes objectos, os membros do grupo contam com elementos de expressão. 
Elementos de percepção, por sua vez, fornecem informações sobre as alterações introduzidas no 
espaço compartilhado. O registo das interacções dos membros do grupo fica armazenado, catalogado, 
e estruturado nos objectos de cooperação, enriquecendo os recursos informativos da organização. 

 
O trabalho é cada vez mais realizado colaborativamente. Esta tendência deve-se parcialmente ao 

aumento de complexidade das tarefas, que passam a requerer competências multidisciplinares, mas 
também aos novos paradigmas do próprio trabalho - que envolvem cada vez mais diversos sectores da 
organização, ou até mesmo outras instituições, quando trabalhem conjuntamente - nas diversas fases 
de elaboração de um produto ou desenvolvimento de um projecto. 
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�.� Internet: suporte de sistemas colaborativos 

Com a generalização do acesso à Internet e a consciencialização das vantagens que a sua utilização 
podia trazer para a dinâmica organizacional, surgiram simultaneamente o interesse e a necessidade de 
converter a informação em conteúdos disponíveis on-line. A natureza humana, que é a própria matriz 
das organizações, competitiva e ambiciosa, não podia deixar de querer cada vez mais e melhores 
conteúdos on-line e o mais rapidamente possível. Procuram-se, cada vez mais, formas simples e 
acessíveis que permitam disponibilizar a informação relevante em toda a organização, quer do ponto 
de vista editorial quer económico [8] e [Byrne, 2004].

Os sistemas de gestão de conteúdos (Content Management Systems ou CMS) são instrumentos de 
colaboração que oferecem um conjunto de características versáteis, essenciais no desenvolvimento de 
sistemas colaborativos - desde logo,  oferecem estruturas pré-definidas para a lógica dos sistemas, o que 
diminui o nível de complexidade e o tempo de desenvolvimento. Além disso, integram funcionalidades 
colaborativas, oferecendo eficiência acrescida à gestão da informação e do conhecimento. A edição, 
actualização e partilha de conteúdos é facilitada, o que favorece a sua qualidade e regularidade. Permitem 
o arquivo de documentos em espaços partilhados, a troca de informação e o trabalho colaborativo, na 
execução de projectos, o que contribui decisivamente para a construção de uma base de conhecimento 
e informação dentro da organização. 

Os CMS especialmente vocacionados para os conteúdos on-line (das páginas externas e intranets 
de uma organização) - de resto, os mais divulgados - são também conhecidos como WCMS (web 
content management systems), mas a designação CMS prevalece, designando indiferentemente um e 
outro conceitos. De qualquer modo, só a designação e respectivo(s) acrónimo(s) são novos, já que a 
história dos sistemas de gestão de conteúdos não é outra senão a dos próprios conteúdos, enquanto 
capital intelectual de uma organização - o que situa o conceito no âmbito da história do conhecimento 
humano.

Um dos pontos mais fortes dos CMS é a flexibilidade dos próprios sistemas. A facilidade de 
adaptação às preferências dos utilizadores e consequente personalização, é garantia de uma boa aceitação 
e a capacidade e facilidade de execução de modificações evolutivas são asseguradas, tendo em conta 
o número de pessoas dedicadas ao desenvolvimento de tais sistemas, em todo o mundo. A dimensão 
destas autênticas comunidades de desenvolvimento (permanente) faz com que uma grande quantidade 
de “plug-ins”, “add-ons” e novos produtos seja frequentemente disponibilizada, o que permite 
aumentar ou melhorar as funcionalidades iniciais, sempre que necessário e sem especiais esforços ou 
preocupações de desenvolvimento. A própria integração de novos módulos ou funcionalidades, de 
acordo com evoluções dos sistemas ou as necessidades de cada utilizador, é simples. 

De um modo geral, um CMS é usado por organizações e/ou pessoas individuais para facilitar 
a gestão de informação on-line, mas a sua eficiênca como sistema de gestão documental também é 
reconhecida. Além disso, é um meio comprovadamente consistente para colaboração on-line e criação 
de conteúdos, uma vez que permite aos utilizadores publicar informação nova e actualizá-la, sem 
impor quaisquer limites à frequência com que o queiram fazer.

A seguir abordam-se de forma mais detalhada diferentes sistemas de gestão de conteúdos, respectivas 
definição e características, potencialidades e constrangimentos, enquanto sistemas colaborativos. 
Existem muitos CMS no mercado, do que resultam também muitas definições - propostas pelos 
diferentes distribuidores. Esta quantidade pode gerar alguma confusão quanto ao tipo de sistemas que 
assim se podem classificar, mas um CMS é (numa definição razoavelmente pacífica) um sistema que 
suporta a criação, gestão, distribuição, publicação e recolha de informação.
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Como já se disse, existe uma grande profusão de CMS, divididos entre proprietários e “open 
source”. Enquanto os primeiros são produtos comerciais e alguns pertencem mesmo a corporações 
multinacionais, os segundos enquadram-se no conceito de software livre / aberto (SL /A). 

Embora se apresentem exemplos de ambos, na perspectiva de conhecer o “melhor de dois 
mundos”, a caracterização do universo sobre o qual se debruça este trabalho leva-nos a privilegiar os 
segundos, pois na sua maioria não implicam custos de licenciamento, ou são mesmo gratuitos. Este 
é um aspecto especialmente relevante, até pela proximidade com o registo voluntário da actividade 
associativa. Outro ponto comum entre a vivência associativa e o SL / A é o exercício de uma certa 
democracia activa, uma vez que nestes CMS os dados são armazenados num formato “aberto”, isto é, o 
seu código fonte está disponível para ser personalizado e redistribuído. Muitos destes CMS subscrevem 
a plataforma “LAMP” (combinação de um sistema operativo, um servidor web, uma base de dados 
e uma linguagem de programação), completamente open-source, embora seja possível utilizá-los nos 
mais diversos sistemas operativos. O acrónimo é construído com o “L” do sistema operativo GNU/
Linux, o “A” do principal servidor web (Apache) para aplicações open-source, o “M” da popular base 
de dados MySQL e o “P” das 3 linguagens de programação open-source: PHP, Python e PERL. 

O Documentum Web Publisher [9] é uma das principais plataformas de gestão de conteúdos 
web empresariais e é uma solução proprietária, da americana EMC Corporation. A partir da versão 4 
(actualmente, vai na quinta geração), o Documentum passou, decididamente, da gestão documental 
original para um formato puramente baseado na web, num compromisso tecnológico com Java e 
XML. Esta solução, sob a forma de pacote, oferece interfaces com o utilizador em diferentes línguas 
e em mais do que um modo de gestão, o que lhe garante um alcance global. 

A plataforma é composta por módulos e podem ser necessários vários, para se obter uma 
solução completa de gestão de conteúdos web. O Web Publisher, baseado num browser, permite a 
contribuição e publicação de conteúdo e é apoiado pela respectiva máquina de conversão (Content 
Rendition Services) e o repositório do Documentum subjacente (Content Server). Pode recorrer ao 
FTP Services para mover conteúdo para dentro e fora do repositório e ao Site Caching Services, 
para produzir conteúdo a partir da biblioteca proprietária de conteúdos do Documentum, porventura 
realocando-o noutro repositório mais facilmente acessível. Para enviar o conteúdo e metadados da 
cache do Documentum para um ambiente de entrega separado, o Site Deployment Services é por 
vezes empacotado com o Site Caching Services, no que são chamados “Site Delivery Services”. Entre 
outros módulos relevantes contam-se o produto de RSS Content Distribution Services e a ferramenta 
de autocategorização Content Intelligence Services. 

Outros pacotes da EMC, como o Documentum Collaborative Edition, oferecem também 
funcionalidades colaborativas como um editor de texto que permite a criação de anotações directamente 
em diferentes pastas, a criação de discussões “contextuais”, ligadas a qualquer conteúdo do repositório, 
ou “localizações” seguras para os utilizadores alojarem o trabalho produzido em aplicações que operem 
sobre os conteúdos geridos pelo pacote de software.

A organização que detém o Documentum é sobretudo reconhecida pelas suas soluções de gestão 
documental e não tanto pelas suas capacidades de gestão de conteúdos web. Os principais clientes 
da solução de gestão de conteúdos já estavam ligados à organização por via daquelas soluções, com 
destaque para diversas multinacionais e empresas de grande envergadura e prestígio, entre as quais a 
Siemens, a Mitsubishi e universidades como a Arizona State University ou a University of  Toyko, entre 
muitos outros clientes, das mais diversas áreas.
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A também americana FileNet Corporation [10], adquirida pela IBM, tornou-se muito conhecida 
pelas suas ferramentas de Imaging e Workflow e entrou no negócio dos sistemas de gestão de 
conteúdos com a aquisição da eGrail, em 2002. A plataforma eGrail, proprietária, tinha acabado de 
ser disponibilizada na sua quinta versão e era construída numa combinação de PERL e PHP mas, na 
altura da aquisição da empresa, o produto estava a já trabalhar baseado em Java. A FileNet completou 
o trabalho e comercializa o produto sob a designação “FileNet WCM”. O “FileNet Web Content 
Management” está integrado na plataforma FileNet P8 WCM, composta por vários módulos que têm 
de ser adquiridos e instalados separadamente. Os clientes da solução são também grandes corporações 
e mesmo serviços de administração central, como a Unisys, a Civil Aviation Authority of  Singapore 
ou o Australia’s First Bank [Byrne 2004].

Vignette [11] é talvez a empresa de referência na área dos CMS Web. Mais especificamente, 
porque mantém o seu foco no fornecimento de produtos de gestão de conteúdos e funcionalidades 
de entrega, mas em dois pacotes separados, ambos proprietários: um CMS (Vignette V7 Content 
Management Suites) e um portal (“VAP” Vignette Application Portal). O produto Vignette V7 Content 
Management Suites é escrito em Java e integra 3 soluções: Vignette Content Management Group Suite 
(oferece serviços de gestão de conteúdos para gestão de um único sítio web, incluindo “workflow” 
e tipos de conteúdos pré definidos), Vignette Content Management Business Suite (acrescenta 
funcionalidades para organizações que necessitam de gerir múltiplos sítios Web e portais), Vignette 
Content Management Enterprise Suite (a Vignette Enterprise Suite fornece todas as características 
da Vignette Content Management Group Suite e Vignette Content Management Business Suite). Os 
principais clientes destes produtos continuam a ser grandes corporações como a Motorola, a Sun 
Microsystems, The Wall Street Journal Online, Mexicana Airlines, University of  California at San 
Diego (UCSD) e University of  Miami [Byrne, 2004].

Com o mesmo objectivo de estruturar e facilitar a criação, administração, distribuição, publicação 
e disponibilidade da informação, os CMS de SL / A são “frameworks”, estruturas pré-programadas de 
sítios Web, com recursos de manutenção e administração e a intenção subjacente de habilitar designers 
e programadores menos experientes a gastarem mais tempo com as exigências funcionais do software 
do que propriamente com detalhes de baixo nível do sistema. A total autonomia sobre o conteúdo 
e evolução da presença na Internet, a dispensa da assistência de terceiros às manutenções de rotina 
e mesmo a dispensa de um funcionário dedicado (típicamente, o webmaster), são características dos 
CMS não proprietários. Se é verdade que cada membro de uma organização ou equipa, ao gerir os 
seus próprios conteúdos, dilui os custos com recursos humanos, a economia de custos gerada por 
esta tipologia de CMS faz-se sentir particularmente na baixa ou inexistente exigência, em termos de 
licenciamento e - sobretudo - de desenvolvimento. Os CMS, ao permitirem que o conteúdo de um  
sítio Web possa ser modificado de forma rápida e segura, a partir de qualquer computador ligado à 
Internet, reduzem os custos de criação, contribuição e manutenção de conteúdos, ajudando a superar 
barreiras potenciais à comunicação global.
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Criado no início de 2000 (versão 1.0) como produto comercial, proprietário, pela empresa Miro 
International, o CMS Mambo evoluiu para o conceito open-source GNU - GPL (General Public 
License), baseando-se no conjunto AMP (Apache, MySQL e PHP). A sua qualidade foi já reconhecida 
por vários prémios internacionais como o Best Open Source Solution e o Best Overall Industry 
Solution da Linux World. Actualmente o Mambo Server é utilizado em todo o mundo por pessoas 
e organizações que publicam páginas Web com os mais diversos conteúdos, de sítios Web pessoais 
até portais de empresas como a Porsche e a Mitsubishi. O Mambo Server, através da fundação com 
o seu nome, mantém uma comunidade activa em redor do projecto, com milhares de utilizadores, 
entre projectos de desenvolvimento e fóruns de discussão, o que torna possível manter o produto 
operacional enquanto novas funcionalidades vão sendo desenvolvidas.

 A plataforma Mambo é desenvolvida na linguagem PHP, possui código-fonte aberto e as suas 
ferramentas de colaboração são tratadas como componentes, possibilitando ao administrador adicionar 
e configurar os serviços ao montar as páginas. A maior parte dos serviços disponíveis é voltada para a 
gestão de conteúdos, como documentos e notícias, oferecendo ainda a possibilidade de utilização de 
diferentes skins e estilos visuais, entre diversas opções de configuração para as páginas de um portal, 
como tamanho, composição e posicionamento de banners.

http://www.mambo-foundation.org
Versão 4.6.1 (última actualização: 16.12.2006)

O nome Joomla! tem origem na palavra Swahili: “Jumla”, que significa “todos juntos”. Em 2005, 
preocupada com a integridade do projecto Mambo e as expectativas criadas junto dos utilizadores, 
uma parte da equipa de desenvolvimento não aceitou a transferência do controle do projecto para a 
Mambo Foundation, criando o Joomla 1.0 a partir do código fonte do Mambo 4.5.2. Mesmo sendo o 
mais recente no lote de finalistas (Joomla!, Drupal, Plone, e107 e XOOPS), venceu o “Open Source 
Content Management System Award’2006” (www.PacktPub.com) que contou com mais de 70 CMS 
concorrentes. 

Na Convenção Chaos Construction’2006 (S. Petersburgo), foi declarado seguro e recomendado, 
por certificação da empresa WebSecure Groop, após ter sido testado por 150 especialistas de segurança 
informática, hackers e crackers durante 2 dias e ter resistido a todos os ataques com sucesso. 

Figura 3.08 - Exemplos de implementação - MAMBO

htt://joomla.org
Versão 1.0.12 (última actualização: 25.12.2006)
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Embora muito recente, o Joomla! é o CMS com maior expansão, atendendo à aceitação que o 
alargamento da respectiva comunidade e os recursos disponíveis atestam. Documentação, extensões, 
componentes, módulos e “plugins” são actualizados constantemente, um pouco por todo o mundo. 
De resto, acaba de ser lançada a versão 1.5 Beta-2 (5 de Maio de 2007). O conceito dos componentes 
do Joomla! talvez seja a sua maior vantagem, em relação à maioria dos CMS disponíveis. O componente 
permite o que não seria possível com as funções-padrão do Joomla!, ao nível da gestão de conteúdos 
ou da agregação de funcionalidades específicas. Existem centenas de componentes, a maior parte 
deles gratuitos, como o Web Links que permite a gestão da área de ligações e o Banners que faz 
a gestão de “banners”, podendo inseri-las aleatóriamente. O Joomla! contempla a monitorização 
do número de cliques e tem ainda funcionalidades como a pesquisa através de qualquer palavra 
registada, hierarquização de grupos de utilizadores, galeria de fotos (RSGallery2, zOOm Gallery), 
sistemas de tradução (JoomFISH) e gestão de formulários. Caso não exista um componente adequado 
às necessidades, pode ser feita a adaptação de um semelhante, já existente, ou mesmo criar um 
componente específico. Com um servidor de Internet e uma base de dados, garante um sítioWeb 
completo, sem erros e seguro. Este CMS, de código aberto (Licença GPL), é escrito em PHP, utiliza 
servidores Apache ou IIS e bases de dados MySQL.

O Joomla!, também premiado com o Linux Awards, tem uma instalação e escalabilidade 
relativamente simples e requer do utilizador apenas conhecimentos básicos de computação, dispensando 
conhecimentos de programação em qualquer linguagem e a sua usabilidade é favorecida pela filosofia 
WYSIWYG. A dinâmica comunidade que se formou ao seu redor destaca ainda outras características: 
para qualquer página de conteúdo existe a possibilidade de imprimir ou salvar a página em PDF; 
sistema simples de fluxo de aprovação; sumário de conteúdos no formato RSS; “front-end” traduzido 
em várias línguas; extensões livres em diversos sítios Web (Módulos, Componentes, “Templates” e 
Traduções); sistema de envio de newsletters (com registo e sistema de envio pela própria ferramenta 
de administração); calendário de eventos; catálogo de produtos; Fórum e Blog.

Drupal é um CMS rápido, com muitos recursos e também com uma larga comunidade envolvida. A 
sua filosofia modular prevê a criação de Blogs, Fórum, conteúdos (com RSS criados automaticamente) 
e páginas de Internet. Possibilita a criação de sítios Web de comércio eletrónico, classificados, “chat”, 
wikis, leitores de RSS e muitas outras ferramentas, sob a forma de dezenas de módulos gratuitos 
disponibilizados no respectivo sítio. A comunidade, por sua vez, distribui gratuitamente, entre outros 
módulos, temas para mudar o aspecto visual e traduções. 

Figura 3.09 - Exemplos de implementação - JOOMLA!

http://drupal.org
Versão 5.1 (última actualização: 13.05.2007)
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O projecto Plone surgiu em 1999 e em 2004 deu origem à Fundação Plone, que protege e 
promove a sua utilização. É adoptado por indivíduos e organizações em todo o mundo. Plone é o 
fruto do trabalho conjunto de Alexander Limi, Alan Runyan e Vidar Andersen. Não sendo vizinhos, 
falavam-se pela Internet e defendiam o modelo de desenvolvimento open-source. À época, os sistemas 
existentes podiam ser divididos entre os que podiam implementar qualquer tipo de sítio Web, desde 
que se dispendessem horas na programação (ou só na personalização), e os que faziam sítios no 
modelo “Slashdot” - praticamente impossíveis de personalizar. A proposta dos criadores do Plone 
foi a de permitir a criação e personalização rápida de sítios, por profissionais não familiarizados com 
programação. Em vez de condenar o programador a passar horas à frente de linhas de código em 
PHP, Java ou Perl, a personalização do Plone é feita através de arquivos CSS e de um simples painel 
de administração. Plone é escrito em Python, uma linguagem de programação livre, usa um Servidor 
Zope e o “framework” CMF (Content Management Framework). Pode ser usado para a construção de 
portais de informação, em Intranets, Extranets e na Internet. Pode ser usado também para construir 
sistemas de publicação de documentos e como ferramenta para trabalho colaborativo.

http://plone.org
Versão 2.5.2 (última actualização: 18.06.2006)

Figura 3.11 - Exemplos de implementação - PLONE

O CMS Drupal é escrito em PHP e funciona em quaisquer sistemas operativos (Windows, Linux, 
entre outros) e servidores web (Apache, IIS).

Figura 3.10 - Exemplos de implementação - DRUPAL
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O CMS XOOPS (eXtensible Object Oriented Portal System - lê-se Zoops) também foi desenvolvido 
na linguagem PHP e está disponível sob licença GNU - GPL. Utiliza o servidor Web Apache e a 
base de dados MySQL. O sítio Web ou portal que o utilize é personalizável pela adição ou remoção 
de módulos, através do ambiente de administração. Cada módulo do XOOPS oferece um conjunto 
de blocos pré-definidos que podem ser utilizados para compor a interface com o utilizador. Alguns 
módulos já disponíveis na instalação do XOOPS são Blogs, Notícias, Fórum, “Polls” (inquéritos), 
Ligações, “Downloads”, “Headlines”, “FAQ”, Parceiros (“banners”), Utilizadores e Fale Connosco.

O módulo Gestor de Imagens permite fazer “upload” e gerir ou apagar imagens, de modo a 
fazerem parte de notícias, artigos ou “posts” nos fóruns; o Gestor de Temas permite editar, pré 
visualizar, fazer “download”, “upload”, apagar e até gerar temas, a partir do Painel de Administração; 
o Gestor de Blocos permite ao administrador editar blocos, escolher em que páginas o bloco será 
mostrado e gerir o tempo que cada módulo é guardado em Cache.

http://www.xoops.org/
Versão 2.0.16 última actualização: 20.12.2006)

Figura 3.12 - Exemplos de implementação - XOOPS

Figura 3.13 - Exemplos de implementação - e107

http://e107.org/
Versão 0.7.05 última actualização: 27.06.2006)

De muito simples instalação, o e107 também tem uma grande comunidade de suporte e 
desenvolvimento, donde se apresenta com uma grande quantidade de “add-ons”, módulos, temas de 
apresentação visual e funcionalidades. Maduro, tem um excelente sistema de permissões.
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Drupal 5.1 E107 0.7.5 Joomla! 1.0.7 Mambo 4.6.1 Plone 2.5 Xoops 2.0.16 

Aplicações incluídas 

Blog Sim Sim Sim Sim Sim Add On grátis 
Chat Add On grátis Sim Add On grátis Add On grátis Add On grátis Add On grátis 

Classificados Add On grátis Sim Add On grátis Add On grátis Add On grátis Add On grátis 
 Gestão de Contactos  Add On grátis Sim Sim Sim Add On grátis Sim 

Fórum Sim Sim Add On grátis Add On grátis Sim Sim 
Calendário de Eventos Add On grátis Sim Add On grátis Add On grátis Sim Add On grátis 

Gestão de Eventos Add On grátis Não Não Não Add On grátis Add On grátis 
Relatórios Despesas Não Não Add On grátis Não Add On grátis Não 

Gestão de FAQ’s Sim Sim Sim Sim Add On gratis Sim 
Distribuição de Ficheiros Add On grátis Sim Add On grátis Add On gratis Sim Add On grátis 

Gráficos e tabelas  Não Não Add On grátis Add On grátis Add On grátis Não 
“Groupware” Add On grátis Não Add On grátis Add On grátis Add On grátis Não 
“Guest Book” Add On grátis Sim Add On grátis Add On grátis Add On grátis Add On grátis 

Help Desk / Bug Reporting Add On grátis Sim Add On grátis Add On grátis Add On grátis Add On grátis 
HTTP Proxy Não Não Não Não CUSTO EXTRA Sim 

Anúncios de emprego Add On grátis Não Add On grátis Add On grátis Add On grátis Add On grátis 
Gestão de ligações Add On grátis Sim Sim Sim Add On grátis Sim 

Formulários de e-Mail  Add On grátis Sim Sim Sim Add On grátis Sim 
Páginas pessoais Add On grátis Não Não Add On grátis Limitado Sim 

“Newsletters” Add On grátis Sim Add On grátis Add On grátis Add On grátis Add On grátis 
Galerias de Fotos Add On grátis Sim Add On grátis Add On grátis Sim Add On grátis 
“Polls”/Inquéritos Sim Sim Sim Sim Add On grátis Sim 

Motor de pesquisa Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Mapa do sítio Add On grátis Sim Add On grátis Add On grátis Sim Add On grátis 

“Syndicated Content“ (RSS) Sim Sim Sim Sim Add On grátis Sim 
Contribuições do Utilizador Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Meteorologia Add On grátis Não Não Add On grátis Add On grátis Add On grátis 

e-Commerce 

Gestão de Inventário Add On grátis Não Add On grátis Add On grátis Add On grátis Add On grátis 
Pagamentos on-line Add On grátis Não Add On grátis Add On grátis Add On grátis Add On grátis 

Ponto de venda Não Não Add On grátis Add On grátis Add On grátis Não 
Carro de compras Add On grátis Sim Add On grátis Add On grátis Add On grátis Add On grátis 

Subscrições Add On grátis Não Add On grátis Add On grátis Add On grátis Add On grátis 

Gestão 

Gestor de publicidade Add On grátis Sim Sim Sim Add On grátis Sim 
Agendamento de Conteúdos Add On grátis Sim Sim Sim Sim Sim 

Administração  
On-line 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Temas / Skins Sim Sim Sim Sim Sim 
Gestão baseada na Web de 

estilos e “templates” 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Estatísticas Web  Sim Sim Sim Sim Add On grátis Add On grátis 
“Workflow“ Limitado Não Não Não Sim Não 

A seguir apresentam-se (Tabelas 07 e 08) algumas das características mais relevantes de diferentes 
sistemas de gestão de conteúdos. Como já se afirmou, o âmbito do trabalho leva-nos a privilegiar o 
conceito de SL / A, também adoptado na abordagem exposta nos próximos capítulos. Apesar da fonte 
não se encontrar rigorosamente actualizada (quanto às últimas versões e respectivas datas), a selecção 
feita aos parâmetros agora apresentados prende-se, sobretudo com a identificação de ferramentas e 
funcionalidades que são já verdadeiros standards, no campo do CSCW apoiado por CMS.

Tabela 08. Comparativo CMS 2

Fonte: adaptadas de [CMSmatrix, 2007]




Drupal 5.1 E107 0.7.5 Joomla! 1.0.7 Mambo 4.6.1 Plone 2.5 Xoops 2.0.16 

Última actualização 13.05.2007 27.06.2006 25.04.2006 16.12.2006 11.05.2007 20.12.2006 

Servidor da aplicação PHP 4.3.3 + Apache (recomendado), 
IIS 

Apache (recomendado), qualquer 
que suporte PHP e MySQL PHP 4.1.2 + Zope PHP 4 ou 5, com suporte a XML 

Custo 0 0 0 0 0 0 
Base de Dados MySQL, Postgres MySQL MySQL MySQL Zope MySQL 4.23.xx ou posterior 

Licença GNU GPL GNU GPL GNU GPL GNU GPL GNU GPL GNU GPL 
Sistema Operativo Qualquer Qualquer Qualquer Qualquer Qualquer Qualquer 

Linguagem de 
programação PHP PHP, Javascript, XML, 

XHTML 1.1 PHP PHP Python PHP 4.1.0 ou posterior 

Servidor Web Apache, IIS Apache, IIS Apache Apache (recomendado), IIS, qualquer 
servidor apto para PHP 

Apache, IIS, Zope Apache, IIS 

Segurança 
Aprovação de conteúdos  Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Verificação de e-mail Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Histórico de Login  Sim Sim Sim Add On grátis Add On grátis Add On grátis 

Notificação de problemas Não Sim Não Não Add On grátis Limitado 
Gestão de sessões Sim Sim Sim Limitado Add On grátis Limitado 

Apoio / Suporte 

Programa de Certificação Não Não Não Não Não Sim 
Manuais  Sim Não Sim Sim Sim Sim 

Formação (comercial)  Sim Não Sim Sim Sim Sim 
Comunidade de 

Desenvolvimento  Sim Não Sim Sim Sim Não 

Ajuda On-line  Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Hosting Profissional  Sim Não Sim Sim Sim Sim 

Serviços Profissionais  Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Fórum Público  Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Mailing List Pública Sim Sim Não Sim Sim Sim 
Conferência de 

Utilizadores 
Sim Não Sim Sim Sim Sim 

Facilidade de utilização 

Conteúdos Drag-N-Drop  Não Não Não Não Add On grátis Add On grátis 
URL’s amigáveis Sim Sim Sim Sim Sim Add On grátis 

(re)Dimensionamento de 
Imagem 

Add On grátis Não Sim Não Sim Add On grátis 

Up-load Massivo Add On grátis Não Não Não Sim Add On grátis 
Prototipagem Não Não Sim Não Add On grátis Não 

Assistente de Estilo Não Não Não Não Add On grátis Não 
Subscrições Add On grátis Não Não Não Add On grátis Sim 

Editor WYSIWYG  Add On grátis Sim Sim Sim Sim Add On grátis 
Arquivos Zip Não Não Não Não Add On grátis Não 

Flexibilidade 

Reutilização de Conteúdos Limitado Sim Sim Limitado Sim Add On grátis 
Perfis de utilizador 

extensíveis 
Sim Sim Sim Add On grátis Sim Não 

Metadata Sim Sim Sim Sim Sim Add On grátis 
Conteúdos Multilingues  Sim Sim Add On grátis Add On grátis Sim Add On grátis 

Tabela 07. Comparativo CMS 1
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�.� Portais corporativos

O conceito de portais corporativos surgiu a partir da criação dos portais da Internet, como o 
Yahoo!. Se estes portais facilitavam o acesso do utilizador às informações da Internet, a utilização 
deste modelo em ambiente corporativo deveria fazer o mesmo em relação às informações internas 
das organizações. Como já se referiu, constituem hoje a face mais visível do CSCW, pois habilitam as 
ferramentas e funcionalidades colaborativas com o carácter ubíquo da World Wide Web.

O objectivo inicial destes portais foi, pois, o de criar um ponto de acesso único às aplicações e 
informação de que o utilizador precisa, à aprendizagem on-line e orientações gerais para a realização 
do seu trabalho. Além do acesso a estes dados, o utilizador também dispõe de ferramentas que 
permitem a partilha da informação. Para isso, é comum a criação de comunidades virtuais e de 
actividades que funcionam directamente no portal corporativo. Ao mesmo tempo que se processa a 
troca de informação, há também o seu registo e arquivamento, o que beneficia a própria organização: 
a informação compartilhada através do portal passa a estar disponível, o que não acontecia quando ela 
estava apenas na cabeça de cada um dos utilizadores. À medida que os portais corporativos começaram 
a ter aceitação generalizada, o consequente aumento do número de acessos implicou a migração de 
sistemas pré-existentes para modelos Web, de navegação por camadas, embora em muitos casos fosse 
suficiente fornecer o acesso às bases de dados através do portal.

Uma expressão que chegou a ganhar contornos de aforismo, “A informação certa, para a pessoa 
certa, no momento certo”, aplica-se ao portal bem projectado, cujo foco se centra nas reais necessidades 
do utilizador, portanto, capaz de fornecer as informações correctas, quando necessárias, a quem 
delas precisar. Atendendo à importância do factor humano, os portais são projectados a partir das 
necessidades do utilizador. Ao utilizador tem de ser possível aceder e pesquisar a informação usando 
diferentes caminhos, do que resulta a especial importância de entender os modos como as pessoas 
realizam o seu trabalho. O projecto de um portal tem de fazer sentido do ponto de vista do utilizador 
comum e não do ponto de vista de uma equipa técnica, por muito especializada que possa ser.

Os portais corporativos procuram dar a melhor resposta às seguintes perguntas: O que é que 
o utilizador precisa de saber? Quais as fontes de conhecimento que utiliza ou poderia utilizar no 
futuro? Como é que pode procurá-las? Até que ponto o portal será intuitivo? Qual o seu impacto 
na aprendizagem e tomada de decisões? Se o utilizador não percepcionar valor no portal, se não o 
vir como um elemento facilitador, será muito pouco provável o seu sucesso. É preciso envolver os 
utilizadores, mostrando, através de exemplos práticos, que se trata de uma ferramenta que pode ajudar 
no trabalho de cada um e de todos. O portal precisa de fornecer ao utilizador bons motivos para que 
seja visitado todos os dias. 

O portal corporativo representa uma mudança, para melhor, no acesso às informações e sistemas 
de uma organização mas não basta que seja bem implementado, eficiente, rápido e recheado de 
conteúdo e serviços. Mais que tudo isso, é preciso que o utilizador saiba e, principalmente, perceba o 
valor na sua utilização. A cultura organizacional, a maneira como as pessoas realizam o seu trabalho 
e os valores vigentes na organização têm que ser considerados no momento da implementação dos 
serviços de um portal. 

As normas e valores de uma organização – considerados, muitas vezes, um sistema de controle 
não oficial - são o sistema de controle efectivamente aplicado no dia-a-dia. A longo prazo, as pessoas 
não perseguem resultados que vão contra os seus princípios e crenças. Em algum momento, consciente 
ou inconscientemente, acabariam por sabotar iniciativas que contrariassem as suas crenças e valores 
pessoais. Por outras palavras, os utilizadores jamais usariam os serviços de um portal se não lhe 
pressentissem valor e utilidade para o seu trabalho diário. Por outro lado, estes serviços só serão 
realmente úteis se tiverem sido projectados a partir de uma profunda compreensão de como as pessoas 
trabalham. Quem conhece melhor os problemas do dia-a-dia na organização é quem, de facto, nela 
realiza o trabalho. 
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Em algumas organizações, erradamente, as definições estruturantes do projecto de um portal 
corporativo são feitas por uma equipa técnica, centralizada, que não tem contacto directo com os 
utilizadores, clientes ou parceiros de actividade. Desde a fase de concepção, passando pelo projecto 
e pela implementação, é fundamental que haja uma participação efectiva dos utilizadores (internos e 
externos). Quem melhor do que eles explicaria as suas reais necessidades? A informação necessária à 
realização do trabalho de cada indivíduo, no seio de uma organização, não está totalmente contida nos 
seus sistemas informatizados. Está também na cabeça das pessoas, no chamado “conhecimento tácito”, 
como se registou no segundo capítulo. O grande desafio é saber como capturar esse conhecimento, de 
tal maneira que fique disponível para todos que dele precisem [Choo, 2003]. 

Os portais corporativos constituem-se também como mecanismos que incentivam a partilha das 
informações, capazes de converter conhecimento tácito em conhecimento explícito. A criação de uma 
cultura de partilha de conhecimento dependerá muito da atenção e do apoio explícito prestados pelas 
administrações à preparação e revisão dos processos de trabalho, incentivando aquela postura cultural 
(que não é isenta de resistências várias, nomeadamente por parte dos próprios utilizadores). Realmente, 
de pouco adianta ter ferramentas que apoiem a partilha de informação, ou mesmo contar com a 
boa vontade dos funcionários, se os processos de trabalho forem demasiadamente hierarquizados, 
lentos ou burocráticos e absorverem grande parte da energia vital da organização. Redefinir a cultura 
organizacional implica dar o exemplo, com a utilização consequente do portal e a efectiva partilha 
de informações. Os utilizadores não querem apenas que a informação dê respostas às questões mas 
também que conduza a soluções para os problemas. Passar das questões aos problemas significa 
passar de uma orientação baseada em temas, em que o conhecimento é um estado final suficiente, 
para uma orientação baseada na acção, em que a informação está a ser utilizada para formular decisões 
e comportamentos. Para serem relevantes e consequentes, os portais, enquanto produtos e serviços 
de informação devem portanto ser concebidos tendo em vista nao só o tratamento das questões 
temáticas dos problemas mas também as contingências específicas que afectam a resolução de cada 
problema ou de cada categoria de problemas, de forma a ajudarem os utilizadores a tomar decisões 
mais acertadas e a perceberem melhor as situações (Tabela 09). Em última instância, a agir de uma 
maneira mais eficaz. 

Tabela 09. Valores acrescentados em produtos e serviços de informação

Cabe, em primeiro lugar às administrações, promover a partilha do conhecimento como um valor 
institucional, criar funções dedicadas à gestão do conhecimento e incentivar a partilha das informações.
O maior obstáculo aos portais corporativos não será a tecnologia - embora possa atrapalhar, quando  
inadequada -  mas sim a cultura organizacional. A confiança entre os utilizadores e destes em relação 
à administração é um factor fundamental para que a partilha do conhecimento exista. É necessário 
um bom clima de relacionamento, não basta o relacionamento oficial, apenas baseado na hierarquia 
organizacional. O portal corporativo deve, também por isso, fornecer ferramentas para facilitar a 
criação e manutenção de grupos informais. 

Fonte: adaptada de [Choo, 2003] e [Crabtree, 2003]
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�.� Ameaças e oportunidades

A desmaterialização, enquanto empobrecimento das relações sociais apresenta-se como o 
preconceito mais óbvio, relativamente à sua “virtualização”, quer através dos media tradicionais, quer 
da adopção crescente dos produtos e serviços multimédia, com particular proeminência da Internet.

Em 2006 a revista Time elegeu uma curiosa Pessoa do Ano: “You”. Na capa, sob o título relativo 
ao Prémio, a imagem de um PC com um espelho no lugar do monitor, reflectia não só o rosto do 
leitor mas também a ideia de que 2006 foi o ano do reconhecimento para uma nova dimensão da rede 
mundial de computadores [Grossman, 2006]: melhorada e baseada no utilizador, a Web 2.0 cataliza 
mudanças já de si rápidas, orientadas para o utilizador/consumidor, através da descentralização da 
inovação. Na análise da [Gartner, 2005], o potencial impacto da Web 2.0 nas pessoas e organizações é 
decomposto em três perspectivas: Tecnológica, Humana e de Negócio/Actividade. 

Na perspectiva Tecnológica a principal observação é a tendência de alteração de paradigma 
relativamente ao desenvolvimento, distribuição e execução de aplicações - quer em sistemas pessoais 
quer corporativos - cada vez mais baseadas em arquitecturas Web.

Relativamente à perspectiva Humana, identifica-se uma tendência crescente na forma como as 
pessoas usam a tecnologia, interagindo umas com as outras e com as organizações. As comunidades 
Web - constituídas pelo uso colaborativo de modelos de autor como Wikis, Blogs e Podcasts, bem como 
por diferentes modelos de redes sociais - subscrevem, cada vez mais, uma abordagem participativa, 
na qual os utilizadores se apresentam e actuam não apenas como simples consumidores mas também 
como criadores de conteúdos, serviços e até aplicações. À medida que o número de participantes 
cresce e a diversidade de tipos de modelos participativos aumenta, o “Poder” tendencialmente passa 
para os utilizadores / consumidores.

Finalmente, na perspectiva de Negócio/Actividade, alteram-se as formas como os processos de 
negócio criam valor. Com as múltiplas partes envolvidas a interagirem (incluindo parceiros externos 
às organizações e utilizadores/consumidores), de forma inovadora e única, o valor de conteúdos e 
serviços aumenta. O mercado, aberto e extensível, vem permitir colaborações a vários níveis - quer 
internos quer externos às organizações. São empregues novos modelos de cooperação e licenciamento, 
novos paradigmas económicos de publicidade, utilização e subscrição e mesmo novos modelos de 
partilha de dividendos. 

O lugar destacado, em termos de expectativa e visibilidade, que o conceito Web 2.0 ocupa nos 
nossos dias é relevado no relatório da [Gartner, 2006] que mede a maturidade, impacto e adopção de 
tecnologias e áreas tecnológicas (Figura 14) 

Figura 3.14 - “Hype Cycle for Emerging Technologies” (2006)

Fonte: [Gartner, 2006] (Julho)
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A Web 2.0 representa um desvio fundamental, em direcção a modelos mais abertos, flexíveis 
e participativos de criação de conteúdos, sistemas e negócios. A sua aplicação pode reduzir custos, 
aumentar a adaptabilidade e criar novas oportunidades para a actividade organizacional. Uma 
abordagem bem sucedida aos novos paradigmas impostos pela Web 2.0, em que adaptação é sinónimo 
de sobrevivência, requer uma consideração do seu impacto nas três perspectivas apontadas. Não 
obstante a actualidade do novo paradigma, o ponto de vista que deve prevalecer, na consideração de 
ameaças e oportunidades que se colocam às organizações e respectivos sistemas de informação, é o 
das práticas laborais, muito mais que o das tecnologias da informação (Figura 15). O ponto fulcral é 
o de como os vários componentes de um sistema interagem, de modo a criar práticas que satisfaçam 
os objectivos da organização - que, embora não façam parte dos sistemas, desempenham um papel 
vital na determinação das práticas (oferecendo critérios para ajuizar da necessidade da sua alteração).

Relativamente ao paradigma emergente, [Anderson, 2007] defende que a essência da Web 2.0 
é algo mais do que ideias sobre a construção de um espaço global de informação, enfatisando 
antes a perspectiva social de conceitos como Colaboração, Contribuição e Comunidade (na ordem 
do dia e na base da Web 2.0). Segundo este autor, as grandes ideias que definem a Web 2.0 são 
a produção individual e conteúdos gerados pelo utilizador; o aproveitamento do potencial da 
multidão; arquitecturas de participação; dados a uma escala épica; efeitos de Rede e a sua abertura. 
Ao identificar as classes de serviços e aplicações que caracterizam o conceito Web 2.0., defende 
que não são tecnologias mas serviços (ou processos de utilizador), construídos sobre componentes 
de tecnologias e standards abertos que caracterizam a Internet e a Web, como “Blogs”; “Wikis”; 
“Podcasting”; “RSS & Syndication”; “Tagging” e “Social Bookmarking”; Ferramentas de pesquisa 
não estruturada; Partilha multimédia e novas aplicações e serviços. Mais do que a obsolescência 
técnica, o novo paradigma levanta questões pernitentes quanto à aquisição e manutenção de 
vantagens competitivas, por parte dos sistemas de informação. A evolução das “novas tecnologias”, 
na era da convergência, impõe-se à nossa consideração atenta e permanente, como ameaça mas 
também como oportunidade de evolução das próprias organizações (Figura 16). 

Figura 3.15 - Inovação para a competitividade

Fonte: adaptada de [Alter, 1992]

Figura 3.16 - Evolução da utilização de “Novas Tecnologias”

Fonte: adaptada de [Alter, 1992] e [Checkland, 1998]
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�.� Síntese

As organizações ligadas à Internet podem libertar-se dos modelos tradicionais, em que gerir 
informação é visto como uma forma de exercer o controlo sobre o acesso à informação. No paradigma 
fomentado pela Internet, a gestão de informação pode ser baseada simultaneamente no acesso aberto a 
uma vasta gama de recursos de informação e na capacidade de implementar estratégias de comunicação 
de grande alcance e de partilha de informação que conferem uma vantagem competitiva.

A Internet proporciona aquilo a que [Drucker, 1986] chama o mais importante recurso de 
informação, a consciência do mundo à nossa volta, directamente através da ligação de todos os 
computadores à rede. Numa organização em que os colaboradores estejam directamente ligados à 
rede global, cada indivíduo pode entrar em contacto com centenas de pessoas do exterior num só dia 
(destinatários da actividade da organização, potenciais ou já existentes, concorrentes, fornecedores e 
parceiros, nacionais ou internacionais). Colaboradores bem informados podem detectar ameaças e 
oportunidades, movimentações da concorrência e necessidades por satisfazer, constituindo-se como 
centro de informação vital - mas apenas no caso da organização ter previsto na sua estrutura interna 
a partilha de informação, de forma a incorporar os seus pontos de vista. 

A Internet surgiu como uma rede de investigação científica que ligava computadores de 
organizações governamentais, institutos de investigação e universidades. É actualmente uma matriz 
global de milhares de pequenas e grandes redes de computadores que trocam dados através de uma 
série de protocolos de comunicações comuns, baseados sobretudo no TCP/IP. No final do século XX, 
estimavam-se em mais de 16 milhões os computadores ligados à Internet e hoje mais de um bilião de 
pessoas poderão estar a usar a rede. Os recursos e serviços da Internet convertem-se em ferramentas 
estratégicas de informação para um número crescente de organizações comerciais, governamentais e 
sem fins lucrativos. Todos os dias, em trabalho ou por razões pessoais, centenas de milhar de pessoas 
trocam correio electrónico, participam em grupos de discussão e exploram novos sítios e recursos. 

Contudo, a característica mais notável da Internet, que se ergue acima da universalidade e robustez 
das suas ligações técnicas é o facto de os utilizadores da rede terem desenvolvido a sua própria cultura 
de informação com base em normas de acesso aberto, partilha de informação e disponibilidade 
de ajuda. Os modelos de gestão tradicionais são mais lentos a reconhecer estas virtualidades, pela 
sua preocupação com o controlo de informação. Por outro lado, as organizações preparadas para 
abandonarem um modelo hierárquico, a favor de uma estratégia baseada num acesso distribuído, 
podem recolher os benefícios de uma equipa de trabalhadores mais motivada, mais flexível e mais 
informada [Choo, 2003] e [Crabtree, 2003]. A Internet tornou-se a maior rede do mundo de fontes de 
informação abertas. O desafio que se apresenta às organizações é aprender a gerir um uso equilibrado 
das suas várias ferramentas para partilha e recuperação de conhecimento, de forma a explorar de uma 
forma eficaz este vasto mas anárquico filão de informação.
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� Especificação do SIRA

O novo factor interessante introduzido 
pelos amplos poderes expansivos da linguagem 
multiplicada pela electrónica é que a tarefa mais 
urgente que se apresenta aos artistas, cientistas 
e políticos num mundo permanentemente à beira 
de desastres sociais e ecológicos é também a mais 
antiga: 

sonhar com um mundo em que queremos viver

Derrick de Kerckhove, in FAMECOS nº �� 
(Revista da Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul, Porto Alegre, Brasil, Dezembro �00�) [7]
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Com este trabalho pretende-se propor e validar um sistema de informação que integre uma 
interface pública sob a forma de um sítio na Internet e que passa a designar-se SIRA – Sistema 
de Informação para o Relacionamento Associativo. O projecto a que a seguir iremos procurar dar 
forma pretende integrar as principais funcionalidades do CSCW registadas no capítulo anterior. As 
características dos diferentes Sistemas de Gestão de Conteúdos, também aí apresentadas, irão nortear 
o trabalho que se segue. 

À ideia mobilizadora inicial de criar um ponto de acesso informativo preferencial para os membros 
de uma organização, através de um sítio Web institucional, impôs-se o objectivo de fazer nascer mais 
do que um mero repositório histórico ou informativo. Do ponto de vista dos requisitos a satisfazer, 
o sistema deverá - em primeiro lugar - satisfazer necessidades vitais, divulgando informação completa 
sobre as actividades da instituição, os seus associados e programação, histórica, actual e futura, 
mas a sua especificação deve orientar-se por objectivos mais ambiciosos, favorecendo o trabalho 
colaborativo através de ferramentas síncronas e assíncronas que possam servir qualquer associação. 
Com o desenvolvimento do SIRA, pretende-se assegurar 3 pilares fundamentais da actuação destas 
organizações:

• Divulgação Técnica e Noticiosa (edição on-line de documentação, notícias e ligações úteis);

• Organização e gestão de informação, de projectos, actividades e serviços, com a possibilidade de 
estabelecer automaticamente relações entre associados que tenham objectivos e/ou perfis comuns;

• Enquadramento e Apoio a projectos e serviços, independentemente da sua localização geográfica, 
nomeadamente através de formação adequada.

Mais do que um sítio Web onde procurar informação, projectos ou recursos disponíveis, o SIRA 
pretende ser uma plataforma colaborativa on-line que coloque em contacto o público interessado 
nas actividades levadas a cabo pela organização com os respectivos sócios e dirigentes (ou outros 
parceiros), de forma a trocarem informações, ideias e experiências. A interface Web do SIRA oferece 
ubiquidade aos recursos informativos da associação, permitindo o acesso aos utilizadores, qualquer 
que seja a sua localização. Dará início à transição progressiva e sustentada de procedimentos quase 
exclusivamente presenciais e em suporte de papel, para um modelo de funcionamento institucional via 
Internet que substituirá, em grande medida, a produção tradicional de documentação por colecções de 
conteúdos em formato electrónico.

O primeiro passo, neste projecto (que inclui um sistema de informação e respectivo sítio Web), teve 
dois momentos capitais: primeiro procedeu-se à análise da organização, reunindo informação a partir 
do contributo dos utilizadores, com recurso a questionários, “brainstorming” e entrevistas pessoais 
e analisaram-se necessidades e objectivos. A partir daí, trabalhou-se o refinamento da planificação, 
com a especificação de requisitos técnicos e funcionais. Este detalhe acerca do que se pretende fazer 
e porquê e que tecnologia e conteúdos serão necessários, constituiu o próprio esboço do processo a 
seguir, bem como a pedra de toque que manteve o projecto focado nos seus objectivos.
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�.� Gestão Ubíqua, Colaborativa. Requisitos

Segundo [deMarco, 1989], um modelo de sistema é uma representação em miniatura de uma 
realidade complexa, que deve reflectir as suas características específicas, num dado momento. Num 
projecto de desenvolvimento, é avisado materializar o estudo dos seus aspectos essenciais numa 
especificação que releve o comportamento do sistema, a sua organização interna (materializada em 
desenhos / diagramas) e a própria organização do projecto, como se fará na secção 4.3.

Se a especificação for considerada um modelo de requisitos, os desenhos poderão ilustrar modos 
específicos de atender aos requisitos. Por outro lado, um desenho completo não pode ignorar as 
interfaces intermodulares. Se a especificação da “versão virtual” de uma associação implica a análise 
funcional, do ponto de vista da actividade ou “negócio” de uma organização característica (equipa, 
serviços, actividades, bases de dados e documentação audiovisual), só a melhor correspondência, 
em termos de funcionalidades e ergonomia do sistema e do próprio sítio Web, poderá constituir-se 
como uma real mais-valia. Ao promover uma utilização massiva, com funcionalidades de pesquisa, 
apoio à colaboração e segurança no acesso à informação e na respectiva actualização, alguns destes 
procedimentos deverão ser parcial ou totalmente restritos a utilizadores autorizados.

A atenção aos requisitos tem, pois, dois sentidos principais: o elenco das necessidades a satisfazer, 
do ponto de vista da organização e dos seus intervenientes (que devem ser capazes de responder à 
pergunta: “para que fins vão implementar um sistema de informação ?”) a seguir apresentadas e, por 
outro lado, as especificações tecnológicas e funcionais do modelo (que respondem às questões “o que 
deve o software cumprir, do ponto de vista do utilizador” e “como o faz”, respectivamente).

Numa etapa inicial são definidos, de forma sintética e de acordo com os objectivos pretendidos 
para o SIRA e o âmbito do projecto, os conteúdos a integrar e as funcionalidades interactivas que irão 
cumprir esses mesmos objectivos. A sua descrição mais detalhada e a tecnologia requerida, bem como 
a profundidade e amplitude da informação a ser integrada no sistema e respectivo sítio Web (objectos 
que procuraram ir de encontro às expectativas dos utilizadores), será apresentada na secção relativa 
ao desenvolvimento. Este irá processar-se a partir de módulos baseados na Internet, em resposta 
(progressivamente aprofundada) às necessidades (que forem sendo) identificadas, inicialmente e no 
decurso da exploração dos objectos finais resultantes do presente trabalho.

O primeiro objectivo será o de contribuir para o cumprimento da missão declarada das associações 
integradas no sector eleito para especificação e implementação do modelo, elencando requisitos não 
funcionais, de ordem estratégica ou político-social. São estes que, finalmente, irão orientar os requisitos 
funcionais. Quanto aos requisitos lógicos ou de dados, a sua apresentação far-se-á na secção 4.3.

Fundada em 1996, com o intuito de defender os legítimos interesses de agentes culturais, na 
óptica de um serviço de interesse público, a AICART – Associação de Iniciativas Culturais e Artísticas 
permitiu-nos identificar de forma sintética, os seguintes objectivos para a sua missão - que, por se 
enquadrarem no campo mais vasto do associativismo cultural e recreativo, se extraem dos Estatutos:

Favorecer a apresentação de produções culturais, enquanto serviços prestados às populações; 
Criar melhores condições de exercício profissional aos agentes culturais; Contribuir para a maior 
adequação dos serviços prestados às necessidades dos cidadãos; Modernizar as instalações e os métodos 
de funcionamento da actividade cultural; Alargar as áreas de intervenção cultural, aproveitando a 
capacidade técnico-científica dos seus associados; Partilhar recursos, físicos e informativos, projectos, 
processos e experiências; Contribuir para informatizar o sector, viabilizando a sua projecção para uma 
globalidade crescente; Contribuir para um acesso fácil e seguro da população a iniciativas culturais; 
Criar condições de formação contínua dos agentes culturais e dos seus auxiliares; Criar meios técnicos e 
científicos que permitam aos associados assumir inteira responsabilidade pela qualidade das produções 
e eventos que produzem; Contribuir para que a Cultura seja cada vez mais um espaço de democracia, 
numa Sociedade mais participada, informada e dinâmica.
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A estrutura organizacional analisada nas associações distribui-se por órgãos sociais, previstos na 
lei, serviços de apoio /secretariado (que, no SIRA, passam a ser designados também por “Núcleos 
Orgânicos”, uma vez que são comuns à generalidade das organizações deste tipo) e grupos de 
interesse específico, direccionados para uma actividade sectorial, em função das preferências temáticas 
e disciplinares manifestadas pelos sócios que os integram (que passam a designar-se por “Núcleos 
Específicos”, já que são característicos das organizações concretas e não mantêm necessáriamente a 
sua actividade permanente ou central). Em alguma medida, o orgão executivo da associação (Direcção) 
delega nestes grupos - com maior ou menor grau de informalismo - parte das suas competências 
específicas. Os requisitos que se apresentam em seguida resultam da observação directa, no terreno, 
e da relevância identificada por potenciais utilizadores / sócios, em inquéritos, entrevistas pessoais e 
sessões de “brainstorming”, levadas a cabo ao longo dos últimos anos.

Requisitos funcionais: órgãos sociais / “Núcleos Orgânicos”

(Mesa da) ASSEMBLEIA GERAL (AG). 
Presidente e Secretário são reconhecidos pelo sistema através de formulário de autenticação, 
têm conta de e-mail institucional (de divulgação pública).

Convoca
» AG de Sócios (ordinárias) – 2 ou 3 anuais 
(Ordem de trabalhos: Relatório e Contas, Plano de Actividades & Orçamento, outros assuntos);
» Eleições – periodicidade conforme os estatutos 
(Divulga Documentação, Calendários Eleitorais e Candidatos - Listas, Programas); 

» AG de Sócios (extraordinárias).

Após deliberação da Assembleia Geral: Valida, Altera ou Rejeita
» Alterações / Actualizações de Regulamentos Internos e Estatutos,
» Actos de gestão da Direcção (extra Plano de Actividades),
» Propostas de Planos de Actividades & Orçamentos, 
» Propostas de admissão de sócios e 
» Relatórios e Contas.

Publica
» Convocatórias, Estatutos e Actas (Assuntos tratados e Deliberações) e respectivas 
» Sínteses (Notícias).

Publica / Actualiza
» Ligações comentadas a organizações congéneres ou de especial relevo para o sector, 

Gere FORUM permanente, entre cada AG.

Recebe 
» Propostas de admissão de novos sócios, via Direcção;
» Planos de Actividades & Orçamentos, via Direcção; 
» Propostas para Alterações/ Actualizações de Regulamentos Internos e Estatutos, via Direcção;
» Relatórios e Contas, via Conselho Fiscal;
» Listas de sócios e respectivos Programas (para eleição dos diferentes Órgãos Sociais); 
» Sugestões a incluir na Ordem de Trabalhos das AG ordinárias, via FORUM;
» Pedidos de convocação de AG extraordinárias (incluindo proposta de Ordem de Trabalhos), 
  via número de sócios previsto nos estatutos ou Direcção.
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CONSELHO FISCAL (CF) 
Presidente e Secretário são reconhecidos pelo sistema através de formulário de autenticação, 
têm conta de e-mail institucional (de divulgação pública).
» Recebe Relatórios e Contas, via Direcção;
» Emite parecer / Envia o conjunto à (Mesa da) Assembleia Geral

DIRECÇÃO
Presidente e Secretário são reconhecidos pelo sistema através de formulário de autenticação, 
têm conta de e-mail institucional (de divulgação pública).

Publica Actas (Assuntos tratados e Deliberações). ACESSO RESTRITO à própria Direcção;

Publica / Actualiza 
» Listagem Nominal de Sócios, Patrocinadores, Apoiantes, Órgãos Sociais e Funcionários
(ficha com nº., data da AG que aprovou a proposta e a especificação de campos como
nome, morada, data de nascimento, habilitações e participações na actividade da associação);

» Regulamentos Internos (atribui nº. de versão e data da AG que aprovou a proposta);
» Homepage (ou Página Principal) - Destaques, Notícias, Plano Geral de Actividades e Eventos;
» Ligações comentadas a organizações congéneres ou de especial relevo para o sector (Geral);
» Apresentação e (Síntese dos) Estatutos, Organigramas geral e detalhado, Recursos (Geral );
» Documentação interna e directórios com documentação externa (associada às Ligações).

Publica / Gere / Responde 
» Fórum (Geral);
» Blog (Geral)
(discussão/preparação, realização e avaliação de  Produtos, Serviços e Actividades da associação).

Publica / DIVULGA
» Projectos, produtos e serviços (ACTIVIDADES e EVENTOS) da associação (Geral): 
 » Já realizados 
   (Documentos de Avaliação > Constituição de Acervo > Acesso à “Memória” interna);
 » Em curso e programados
   (Caracterização, Calendário / Activação, Participação / Aquisição);
» “Núcleos Específicos”
(áreas de actividade e grupo de colaboradores que garantem o seu funcionamento);

» Parcerias e apoios, subsídios e patrocínios, atribuídos por terceiros;
» Programas de apoio a ACTIVIDADES e EVENTOS em curso ou elegíveis; 
» Rubricas e execução orçamental;
» Planos de Actividades & Orçamentos (depois de enviados à AG e validados por esta);
» Relatórios e Contas (depois de enviados ao CF para emissão de parecer e validados pela AG).

Acede às Contas-Correntes, geridas pelo Secretariado (Receitas / Despesas);

Recebe propostas de:
» Admissão de sócios, via Secretariado (que submete à AG);
» ACTIVIDADES e EVENTOS, via formulários (VALIDA / REJEITA);
» Criação de “Núcleos Específicos” (VALIDA / REJEITA);

Delega em “Núcleos Específicos” e/ou no Secretariado algumas das competências anteriores
(sob escrutínio da AG).
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SECRETARIADO
O responsável é reconhecido pelo sistema através de formulário de autenticação,
tem conta de e-mail institucional (de divulgação pública).

Recebe propostas de admissão de sócios, através de formulário inserido na Página Principal
que remete à Direcção, após instrução (parecer dos sócios proponentes, outras informações);

Gere Contas-Correntes: 
» Jóias e quotas dos sócios (acede à “ficha de sócio” e actualiza-a)
  (Se a data “quotas pagas até...” fôr posterior à actual, o sócio acede a todos os seus direitos); 
» Apoios e patrocínios; 
» Inscrições / Pagamentos (ACTIVIDADES / eventos)
  (Altera parâmetros e notifica o promotor - Direcção ou Núcleo)
  (Notifica o candidato, após validação do promotor e formaliza a inscrição);
» Outras receitas;
» “Manutenção e Funcionamento” 
  (Liquida Despesas Correntes: Água, Electricidade, Telecomunicações)
  (Pagamento de funcionários / serviços - Limpezas, Obras, Reposições);
» Outras despesas;
» Despesas e Receitas (instruídas, contabilísticamente).

Providencia Entrega e Recepção de Recursos (acede à “ficha de Recurso” e actualiza-a)
(Notifica o responsável: Núcleo, Direcção).

Requisitos funcionais: “NÚCLEO ESPECÍFICO”
O responsável é reconhecido pelo sistema através de formulário de autenticação,
tem conta de e-mail institucional (de divulgação pública).

Publica / Gere / Responde a 
» Fórum(ns) específico(s);
» Blog(s) específico(s).
  (contribuições de terceiros - sócios e não sócios - produz sínteses / notícias).

Gere 
» Os recursos que lhe estejam distribuídos (Listagem reservada / Listagem pública)
  (altera parâmetros da respectiva sub-Listagem de recursos)
  (Disponível / Não disponível; Datas) (Mantém um registo de Pedidos / Requisições);
» Projectos e conteúdos “on-line” (próprios)
  (Valida inscrições em ACTIVIDADES e EVENTOS próprios - recebidas via Secretariado).

Publica / Actualiza
» Sub-Página Principal do núcleo, incluindo Ligações / conteúdos e sócios relacionados;
» Notícias e Destaques;
» Documentação interna e directórios com documentação externa (associada às Ligações);
» ACTIVIDADES e EVENTOS em Curso/Activas e programadas e 
» Conteúdos relacionados: área / assunto, parcerias, datas...
» Avaliação de ACTIVIDADES e EVENTOS próprios passados 
  (documentação, ligações relacionadas, síntese dos fóruns… )
  (envia à Direcção, para validação e Memória).

Integra sócios, através de formulário inserido na sua sub-“Homepage”.
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Sócio / funcionário
Tem conta de e-mail pessoal e é reconhecido pelo sistema através de formulário de autenticação

Gere Área pessoal e divulgação pública da conta de e-mail pessoal
(quota em disco | actualização de dados pessoais | consulta de conta corrente)

Edita a sua Página Pessoal (perfil, blog pessoal, ligações, outras páginas pessoais).

Envia e-mails (aos endereços de divulgação pública).

Acede a todos os conteúdos públicos:
» Organigrama / AG / CF / Direcção / Núcleos / Secretariado;
 Consulta Estatutos / Lista de AG passadas e Ordem de Trabalhos (OT) / Actas;
 Previsão da data da próxima AG (participa em FORUM: OT prevista / definitiva);
 (envia sugestões a incluir na OT e documentos a serem apresentados).

» Organigrama / Direcção: consulta Regulamentos Internos; Lista de Associados.

» Páginas Pessoais (registo de participação em Núcleos, ACTIVIDADES e EVENTOS)
   (Contactos directos (e-mail internos).

» Listagem de ACTIVIDADES e EVENTOS (eventuais Produtos e Serviços) 
 » Passados (em Avaliação > Acervo > Memória)  GERAL;
 » Em Curso/Activos      GERAL
    (Consulta ficha / Visualiza conteúdos relacionados, Lista de Participantes, Fórum, Blog);
 » Programados      GERAL
    (Consulta ficha / Visualiza conteúdos relacionados, Lista de Participantes, Fórum, Blog);
    Participação: Formulário de inscrição, se reunir condições (via - Secretariado).

» Listagem de Recursos- GERAL
   (Requisita Recursos, se reunir condições). 

» Listagem de Núcleos / Página do Núcleo / Recursos
   (Listagem dos sócios integrantes / Páginas Pessoais)
   (Inscrição: Formulário de adesão ao Núcleo)
   (Requisita Recursos, se reunir condições) 
 Listagem de ACTIVIDADES e EVENTOS (eventuais Produtos e Serviços)
  Passados– promovidos pelo Núcleo (como GERAL....)
  Em Curso/Activos   (idem)
  Programados     (idem)
    Participação: Formulário de inscrição, se reunir condições (via - Secretariado ou Núcleo).

Público
Acede ao formulário da proposta de admissão como sócio (Via Secretariado)
(Preenche e submete-o com dados públicos e reservados, por sua opção).

Regista-se, se não pretender ser sócio
(Preenche e submete ficha com dados reservados).
Contacta a associação através do Secretariado, Fóruns, Blogs e quaisquer e-mail Públicos.
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�.� Web Design. Usabilidade

A usabilidade de um sistema informático é uma qualidade que lhe é inerente, aferida pela satisfação, 
eficácia e eficiência na realização de tarefas, por parte dos utilizadores. Deverá significar tão só a 
certificação de que algo funciona bem: de que uma pessoa com habilidade e experiência medianas 
(ou mesmo abaixo da média) consegue utilizar um produto para as finalidades a que este se destina, 
sem experimentar uma frustração inultrapassável [Krug, 2006]. Usabilidade é ainda um atributo 
qualificante que valoriza a facilidade de utilização das interfaces. A expressão também se aplica aos 
métodos utilizados para promover essa facilidade de utilização, durante o processo projectual. Segundo 
[Nielsen, 1993], desde há muito que a usabilidade deveria ser avaliada segundo cinco parâmetros - que, 
por sua vez, são também qualificantes: 

- “Learnability”: a facilidade com que os utilizadores realizam tarefas básicas, logo à primeira vez 
que contactam o projecto;

- Eficiência ou a rapidez com que os utilizadores passam a executar tarefas, uma vez que tenham 
apreendido o projecto;

- “Memorability”: a facilidade com que os utilizadores restabelecem uma relação proficiente com 
o projecto quando a ele retornam, após um período sem o usar; 

- Erros: a quantidade de erros que os utilizadores cometem, a sua gravidade e a facilidade com 
que podem repará-los; 

- Satisfação: quão agradável é para os utilizadores a relação com o projecto ? 
Ainda segundo [Nielsen, 2000], existem outros parâmetros possíveis mas o mais importante 

continua a ser a utilidade - que se refere à própria funcionalidade do projecto: faz o que os utilizadores 
necessitam?  A usabilidade e a utilidade são igualmente importantes. Pouco importa que algo seja fácil 
se não atingir o que se pretende. E também não serve de nada um sistema que possa oferecer o que se 
quiser, cuja interface seja de tal maneira difícil de entender ou operar que não deixa concretizar o seu 
potencial. Para analisar a utilidade que um projecto venha a ter, podem ser usados os mesmos métodos 
de investigação acerca dos utilizadores que se aplicam à avaliação e melhoria da usabilidade. 

Na Web, a usabilidade é uma condição necessária à sobrevivência. Se um sítio Web for difícil 
de usar, se a página principal não indicar claramente o que a organização oferece e aquilo que os 
utilizadores podem efectivamente fazer, se estes se sentirem perdidos ou tiverem dificuldade em 
aceder à informação que pretendem, abandonam-no. Não existem utilizadores que leiam manuais 
de instruções de um sítio Web ou gastem muito do seu tempo a tentar perceber como funciona uma 
interface. Porque existem - seguramente e em abundância - outros sítios congéneres e disponíveis, sair 
é uma reacção normal quando os utilizadores encontram dificuldades. O comércio electrónico vive o 
paradigma disto mesmo: se os utilizadores não encontrarem o produto, não o podem comprar... 

Em Intranets e portais corporativos a usabilidade está intimamente ligada à produtividade dos 
colaboradores. O tempo desperdiçado com instruções difíceis ou uma interface complicada é igual 
a tempo (e dinheiro) perdido. Essa é a razão porque cerca de 10% do orçamento de um projecto de 
sítio Web seja gasto na sua vertente de usabilidade. Uma boa usabilidade diminui substancialmente os 
custos com a formação de recursos humanos, incrementando o número de operações / hora que os 
colaboradores poderão executar. Na Internet, assegurar a satisfação dos utilizadores faz crescer o seu 
número e - fidelizando-os - o das ligações, desenvolvendo o registo de clientes e respectivas vendas ou 
qualquer outro objectivo que haja motivado o projecto. 
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Não existe um método perfeito para projectar ou avaliar a usabilidade [Nielsen, 2000] e [Krug, 
2006]. Nessa medida o método usado, pela sua utilidade prática de abordagem básica, foi a realização 
de discussões em grupos (“brainstorming“), questionários e entrevistas com a participação de 
utilizadores. Solicitaram-se alguns utilizadores representativos (sócios, parceiros e colaboradores), 
a quem foi pedido que enumerassem tarefas representativas no projecto, respectiva importância e 
processo(s) de execução; posteriormente, observou-se o que os utilizadores fizeram, onde tiveram 
sucesso e onde sentiram dificuldades com a interface, bem como a sua apreciação quanto à adequação 
da resposta às suas necessidades e expectativas. Obedecendo aos preceitos já referidos, deu-se a palavra 
aos utilizadores: o utilizador de um sistema normalmente constrói juízos de valor intuitivos sobre 
evidências incompletas, sendo muito importante a sua opinião para o desenvolvimento de sistemas 
com boa usabilidade.

Na impossibilidade de um âmbito de estudo mais alargado (e consumidor de outros recursos) 
e tendo-se optado por um enfoque particular sobre uma associação concreta, cuja actividade tinha 
características já relativamente conhecidas, foi aplicada uma maior quantidade de pequenos testes, 
revendo-se o projecto, de forma a reparar as falhas da usabilidade consoante eram identificadas. O 
projecto iterativo aumentou a qualidade da experiência para os utilizadores. A perspectiva foi a de que 
quanto mais versões e ideias forem testadas com utilizadores, maior qualidade poderá ter a interface. 

Considerou-se importante testar utilizadores individualmente e deixá-los resolver os problemas 
por eles próprios, evitando a contaminação de resultados por quaisquer ajudas ou desvio da sua atenção 
para qualquer elemento particular da interface. 

As sessões de “brainstorming“ tiveram um papel importante na negociação e definição de 
conceitos, mas enquanto projecto interactivo, foram os utilizadores individuais, enquanto executantes 
de tarefas com a interface que mereceram atenção mais cuidadosa. Não foram apenas auscultados 
(ouvir o que as pessoas dizem pode-se revelar enganador) mas observados no que realmente fazem. 

A preocupação com a usabilidade procurou ser transversal, incidindo em cada uma das etapas do 
processo projectual. Daí resultou a necessidade dos estudos realizados: múltiplos, colectivos, individuais 
e rápidos. Antes ainda de começar o trabalho de projecto, testaram-se sistemas já existentes para 
identificar elementos a manter ou enfatizar e aqueles que possam trazer incómodos ou dificuldades 
aos utilizadores. Os projectos “concorrentes” revelaram-se óptimos “laboratórios” de testes, pois 
oferecem uma variedade de interfaces alternativas que permitem enquadrar e mesmo antecipar a 
caracterização do projecto próprio - com a vantagem de já existirem e, portanto, se prestarem a uma 
crítica prévia - oferecendo uma barata e eficaz forma de obter informação vital acerca dos resultados 
do projecto de usabilidade. 

Para o desenvolvimento do projecto foram apenas seleccionadas as ideias que melhores resultados 
obtiveram nos testes de utilização, originando iterações múltiplas - por sua vez testadas sistemáticamente 
junto dos utilizadores – o que permitiu que se passe gradualmente de uma prototipagem de baixa 
qualidade para representações e funcionalidades bem definidas. A inspecção ao projecto foi sistemática, 
quanto às linhas gerais de orientação estabelecidas para a usabilidade (quer através dos estudos próprios 
realizados, quer recorrendo à bibliografia publicada). Uma vez implementado o projecto final, a sua 
utilização deverá implicar testes regulares que previnam a possibilidade de virem a surgir problemas 
(mais ou menos subtis) de usabilidade. 

Pretendeu-se proporcionar aos utilizadores uma experiência de qualidade, começando a testá-los 
o mais cedo possível ao longo do processo projectual. Tornando este procedimento sistemático, de 
modo a envolver os utilizadores nas escolhas e compromissos, procurou evitar-se problemas estruturais 
e consequentes reformulações. 
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De acordo com a [UPA, 2007], [Krug, 2006] e [Nielsen, 2000], procurou-se cumprir os “dez 
mandamentos” da usabilidade em sítios Web:

1. Colocar o nome e logotipo em todas páginas (exceptuando o da primeira página, incluir-lhe 
uma ligação para a página principal;

2. Incluir funcionalidade de pesquisa e mapa do sítio, favorecendo alternativas à navegação e 
eficiência aos processos de aquisição de informação;

3. Cabeçalhos e títulos de páginas simples e sugestivos (que traduzem claramente o seu conteúdo), 
o que também deverá facilitar a leitura de listas resultantes de pesquisas;

4. Estruturar as páginas de modo a que uma visualização rápida o seja efectivamente (não deixando 
de ser elucidativa). Agrupar a informação, ordenando-a por subtítulos. Evitar a saturação do monitor 
com grandes explanações e descrições (poucos são os utilizadores que lêem todo o texto disponível);

5. Conduzir a informação mais desenvolvida (ou menos relevante) para páginas secundárias, 
promovendo o seu acesso através do hipertexto (evitando que o utilizador tenha de ler aquilo que não 
lhe interessa, à medida que se aproxima da informação pretendida);

6. Utilizar apresentações sintéticas dos conteúdos que favoreçam a velocidade de carregamento 
das páginas e leitura global o mais instantânea possível (concretamente, recorrendo a fotografias em 
tamanho reduzido - thumbnails - e excertos de textos mais completos, aos quais se associam ligações 
para páginas secundárias, onde o utilizador possa aceder aos pormenores do conteúdo desejado);

7. Para a criação dos thumbnails, em vez da mera diminuição da imagem original, seleccionar um 
reenquadramento que possa ser mais sugestivo (evitando que a imagem se torne ilegível);

8. Associar um título a cada ligação, para que o utilizador mantenha uma percepção segura quanto 
ao conteúdo / funcionalidade para o qual vai ser (re)direcionado;

9. Procurar garantir a acessibilidade de todas as páginas importantes a utilizadores portadores de 
algum tipo de inaptidão ou deficiência, especialmente ao nível visual;

10. Seguir uma filosofia de construção consistente e não ser completamente original na criação de 
expectativas quanto à navegabilidade e tipo de respostas a acções do utilizador (grande parte do seu 
tempo on-line é empregue noutros sítios Web - o que contribui decisivamente para a construção de 
uma percepção e expectativa gerais sobre o modo de interagir na Web).

As páginas devem carregar depressa, o que não se compadece com uma excessiva inserção de 
imagens, gráficos ou animações. O texto “saber mais »” tem 11 caracteres, 11 bytes. Uma imagem 
metafórica - um botão, por exemplo - tem, digamos, 1,000 bytes. A multiplicação destes valores pelo 
número de utilizadores pode levar a diferenças abismais. Foi preciso questionar a opção, caso a caso, em 
termos de custo-benefício. Quanto às ligações, apesar da aceitação universal do significado da tipografia 
azul / violeta sublinhada e procurando não ficar refém de razões meramente estéticas, apresentam-se 
adaptações à “norma”, após validação pelos utilizadores. Na perspectiva de reforçar uma identidade 
também visual, embora sem comprometer a compreensão e reconhecimento imediatos, a opção foi 
divergente da de sítios Web de referência como o Google, a Amazon, o E-Bay ou a Craig’s List.

Se nos primeiros anos a plataforma Web era volátil, com mudanças quase semanais, a guerra 
dos browsers e os sucessivos standards propostos pelo W3C, tudo acalmou com a previsível vitória 
da “Wehrmacht” de Redmond (e a manutenção do estatuto absolutamente avassalador do “browser 
universal”) [Krug, 2006]. Esta acalmia declinou, porém, numa certa frustração, no que diz respeito ao 
Web design, muito pela sedimentação de convenções restritivas – aliás, bem recebidas por um grande 
número de utilizadores, para os quais continua a ser desafio bastante “fazer com que o computador 
trabalhe”. Ainda que se possam contrariar ou mudar tais convenções, é menos provável que mude a 
outra face da questão: a natureza humana. À medida que a Internet se afirma como o mais poderoso 
instrumento de distribuição de conhecimento à escala global, também o fosso gerado pela capacidade 
de acesso à tecnologia necessária ganha novas dimensões. A verdade é que a chamada info-exclusão 
pode igualmente ser fruto de barreiras tão básicas como o simples desenho de um teclado.



|7�   

|MTM.FEUP.�007                         Sistema de Relacionamento Associativo – Modelo e Implementação     

�.� Projecto & Desenvolvimento

Segundo [Gerosa, 2006], [Chaffey, 1998] e [Ellis, 1991], as aplicações groupware podem também 
ser agrupadas de acordo com a sua funcionalidade genérica, constituindo as seguintes classes de 
aplicação:

  • sistemas de comunicação ou mensagens; 
  • editores multi-utilizadores / espaços de informação partilhada (Mediaspaces); 
  • sistemas de suporte a decisões / reuniões (Workgroup computing); 
  • ensino assistido por computador (no qual se inclui o E-learning); 
  • sistemas de coordenação de processos de trabalho (Workflow); 
  • agentes inteligentes / cooperantes; 
  • sistemas de conferência; 
  • Realidade Virtual.
Estas classes, isoladas ou - como se defende na generalidade da bibliografia e também neste 

trabalho - agrupadas no que é típicamente apelidado de pacote de soluções, devem favorecer as 
características dinâmicas do trabalho colaborativo já abordadas na secção 3.1: 

Cooperação (Compartilhamento); Comunicação; Coordenação (Negociação) e consequentes 
Percepção, Construção, Representação e Avaliação colaborativas.

As ferramentas e funcionalidades assíncronas permitem o controlo do fluxo de trabalho de tal 
modo que a actividade da organização possa decorrer, também ela, de forma assíncrona (e-mail, fóruns, 
“newsgroups”, “mailing lists”, edição de documentos, repositórios de conhecimento e funcionalidade 
de pesquisa), independente de conflitos horários e/ou geográficos. A instituição do recurso ao e-mail 
como procedimento normalizado, foi adquirida por constituir o garante da comunicação interpessoal 
e institucional, não obstante o eventual recurso a outras funcionalidades. Notificações formais, ainda 
que reforçadas por outras vias (até a via postal clássica), serão mesmo automatizadas, na medida em 
que sejam previsíveis ou apenas de razoável probabilidade, como por exemplo, as convocatórias para 
Assembleias Gerais (enviadas a todos os associados) ou avisos - de confirmação de inscrições ou 
aproximação do fim do prazo de devolução de recursos (enviados individualmente ao sócio ou utilizador 
que esteja nessas condições). O registo que esta funcionalidade assegura, no emissor como no receptor 
e a sua adopção universalmente adquirida, com provas dadas e reconhecimento incontroverso assim 
o aconselham. O sistema poderá ainda reforçar a fiabilidade da ferramenta incluindo notificações na 
área pessoal do destinatário que tenha recebido mensagens e ainda as não tenha acedido.

Os fóruns de discussão podem prolongar debates iniciados em qualquer contexto, presencial ou 
não, permitindo uma participação alargada e diferida no tempo - o que nem sempre é possível na “vida 
real”. Além disso, as discussões podem ser armazenadas no sistema e monitorizadas quanto à qualidade 
e pertinência das colaborações, passando a constituir informação da organização, reutilizável. À sua 
semelhança, os “newsgroups” (espaços virtuais semelhantes aos clássicos placards informativos, onde 
se “afixa” informação partilhada) podem constituir fonte de informação integrável no sistema.

Quanto às “mailing lists”, herdeiras do “marketing directo” dos tempos do correio porta-a-porta, 
correspondem ao envio automático de correio electrónico a grupos de subscritores (“newsletters”, 
convocatórias, divulgações, convites). Quando uma mensagem é enviada para a “lista”, o Servidor de 
correio que a controla encarrega-se de fazer chegar uma cópia a cada Cliente subscritor.

Ainda de forma assíncrona e recorrendo às ferramentas anteriores, ou directamente em documentos 
acessíveis, podem ser editados colaborativamente conteúdos que passam a integrar os repositórios do 
conhecimento organizacional - onde são armazenados todos os ficheiros considerados importantes, 
de forma organizada, acessível através de ligações e/ou funcionalidades de pesquisa.

As ferramentas síncronas, por sua vez, vão garantir funcionalidades como a requisição de instalações, 
equipamentos e serviços, numa perspectiva de comunicação em tempo real (calendarização, audio e 
video conferências, conversação ou ”chat”, “quadros brancos” para edição partilhada e blogs). 
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A calendarização deverá também merecer adopção normalizada, porquanto facilita uma navegação 
alternativa e a marcação de quaisquer eventos sem incorrer no risco de se criarem conflitos de datas. 

Um problema a considerar na adopção das ferramentas síncronas é o da largura de banda disponível, 
particularmente no que diz respeito à mais exigente video-conferência. A possibilidade de activação 
da gravação no sistema dos processos ocorridos em conferências e sessões de “chat” deve ser prevista 
como fonte de informação potencialmente valiosa, sem prejuízo da salvaguarda da privacidade. Os 
“quadros brancos” (White boards) para edição partilhada permitem também uma ligação em tempo 
real entre dois ou mais computadores através da rede. Os participantes de um grupo podem partilhar 
documentos e ficheiros, marcando-os com revisões (tipicamente sobre desenhos, pinturas e/ou texto), 
o que favorece a concepção e edição expeditas de conteúdos partilhados.

Blogs pessoais, sectoriais e um “geral”, ficarão ao critério das organizações e pessoas, quando os 
considerem pertinentes e merecedores do cuidado de um responsável que possa fazer a gestão das 
participações naquele que é um fenómeno tão recente quanto popular. Na primeira linha da “Web 
social”, o web-log começou por se confundir com uma espécie de contra-senso (“diário íntimo” 
de divulgação global) mas é hoje uma verdadeira ferramenta colaborativa, com a vantagem de um 
reconhecimento e aceitação universais. A liberdade de expressão e a democracia parecem ter ganho 
mesmo um novo “estandarte”.

Questões de segurança, como a concomitância de alterações em “quadros brancos” ou o eventual 
abuso de liberdades, serão dirimidas pelo(s) gestor(es) da ferramenta ou processo, podendo o sistema 
fazer depender da sua aprovação as contribuições (ou somente as que não sejam pré-determinadas).

Como já se afirmou, a identificação de ferramentas e funcionalidades a adoptar obedeceu à 
análise de expectativas e necessidades manifestadas por utilizadores (reais, envolvidos na subsequente 
implementação e potenciais, consultados ao longo do estudo), em confronto com o conjunto mais 
vasto daquelas que são hoje disponibilizadas pela generalidade das soluções colaborativas (secção 3.2). 
Da sua apresentação e experimentação, junto do público-alvo, resultaram também a constatação de 
interesses e vantagens não identificados inicialmente, um enriquecimento da experiência acerca do 
campo das funcionalidades colaborativas e um alargamento das expectativas iniciais.

Consideradas a independência da plataforma e a utilização de SL / A como valores da máxima 
importância, quer por factores de ordem económica já mencionados, quer por decisão estratégica e 
de consciência (porque estas escolhas favorecem uma verdadeira apropriação da tecnologia, maior 
liberdade de utilização e facilidade de actualização), foi tomada a decisão de as adoptar, em detrimento 
de soluções proprietárias. Atendeu-se à estrutura hierárquica apresentada na secção 4.2, a fim de 
atribuir a necessária administração do sistema. Pelo carácter executivo do órgão, caberá esse papel à 
Direcção, sem prejuízo de, caso a caso, se poder optar pela designação de um ou mais responsáveis 
(“Webmasters”) (Figura 01).

Figura 4.01 - Estrutura do SIRA
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A aplicação recorre então a componentes de código aberto, é sustentada por um servidor Web 
do tipo Apache e uma base de dados relacional MySQL, hoje em dia verdadeiros standards do SL / 
A no que diz respeito ao desenvolvimento de aplicações para a rede mundial de computadores. A 
independência da solução - até relativa a sistemas operativos - e respectivo controle de custos ficam 
deste modo assegurados. O servidor adoptado, em conjunto com a base de dados MySQL, favorece a 
criação de páginas Web dinâmicas, em que os ganhos de tempo na execução dos pedidos feitos a partir 
de um qualquer navegador (“Browser“) são consideráveis - o que também aconselhou a sua adopção.

Este servidor de aplicações HTTP recebe os pedidos do navegador e passa-os para a aplicação 
servidor (módulo PHP). Os scripts PHP, actuando do lado do servidor, são responsáveis pelas 
transacções com a base de dados, da qual extraem resultados sob a forma de páginas HTML que o 
navegador recebe (utilizador / cliente), pertencendo-lhe assim uma parte menor do processamento, 
na medida em que a parte maior ocorreu já do lado do servidor (Figura 02). 

Figura 4.02 - Ilustração do funcionamento da aplicação

No SIRA a informação é armazenada no sistema de gestão de base de dados do tipo relacional 
(de código aberto) mais utilizado em todo o mundo. Para esta difusão universal muito contribui a 
sua compatibilidade com as mais diversas linguagens de programação, proprietárias ou não, como 
o Visual Basic ou o PHP. Uma vez integrada na base de dados, a informação torna-se muito mais 
rapidamente acessível, pois os comandos normalizados SQL (“Structured Query Language”) utilizam 
uma linguagem de pesquisa estruturada universal que simplifica esse mesmo acesso (Figura 03).

Figura 4.03 - Exemplo de estrutura relacional entre tabelas da base de dados (Anexo E)
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Os vários componentes do SIRA foram implementados em três camadas: a interface do utilizador, 
o servidor Web do tipo Apache e o servidor da base de dados relacional MySQL. A (Figura 01) e 
a especificação de requisitos funcionais apresentada na secção 4.1 expõem o modelo de tarefas a 
desenvolver colaborativamente. O sistema - que recorre a uma interface em tudo semelhante a um 
sítio Web - contempla ainda uma componente de dados não estruturados, como páginas pessoais (da 
responsabilidade dos próprios associados) ou recursos específicos que alargam o âmbito da informação 
interna. Na arquitectura do sistema é mantida a informação oficial, as páginas “oficiais”, dando-se a 
liberdade aos sócios e colaboradores, enquanto produtores de informação, de a complementarem se e 
como entenderem, sem com isso afectar a capacidade de navegação ao longo de todo o sítio Web do 
sistema. A página oficial de um elemento da instituição, de um núcleo, ou de um projecto específico, 
pode assim ter ligação para uma página Web complementar, um blog ou um forum. 

À semelhança de qualquer outro sítio Web, o SIRA está organizado a partir da sua página 
principal (“Homepage”) que será o ponto de entrada típico para os utilizadores, por isso detentora 
do URL que aqueles irão digitar quando pretenderem aceder ao sistema. As suas máximas visibilidade 
e frequência de visionamento aconselham cuidados particulares à sua consideração. A (Figura 04) 
apresenta os resultados de investigações quanto à prioridade de visionamento das diferentes áreas de 
uma composição - como é qualquer página de um sítio Web. Na (Figura 05) confronta-se o elemento 
anterior com os paradigmas ocidental e oriental de leitura e composição, que confirmam regras a ter 
em especial conta, quando se pretende valorizar devidamente a “montra” do sistema. 

Fonte: [Eyetrack, 2007]

Figura 4.05 - Composição Ocidental / Oriental

Figura 4.04 - Prioridade de observação
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nota: a leitura das legendas obedece à regra ocidental, da esquerda para a direita e de cima para baixo

Legenda: 

» 1 -  Logotipo; Banner (refrescamento regular, segundo parâmetros pré-definidos: lista/tempo);
» 2 -  Login / Palavra-chave. Quando identificado pelo sistema, o utilizador tem acesso a:
 conteúdos reservados, consoante o seu perfil de sócio, ao longo da navegação subsequente,
(» 2) -  Área Pessoal e eventuais (Avisos / Notificações), quando existam. 
 a sua activação - pelo próprio sócio - abre a respectiva “Área Pessoal” (editável) 
 no espaço central de “Conteúdos”, em cujo topo se exibem os avisos 
 (ex.: pedidos de validação para edições pendentes e e-mails urgentes);

» 2 -  Recuperação da Palavra-chave
 (o utilizador/sócio acede a formulário inserido no espaço “Conteúdos”);
 Registo: o utilizador é convidado a registar-se (formulário inserido em “Conteúdos”);
 (BLOG) no lugar de Login / Palavra-chave é exibida ligação para blog (Geral);

Figura 4.06 - Lay-out da Página Principal
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Como aplicação colaborativa, mas também interface comunicacional, o SIRA deverá receber os 
utilizadores com uma estratégia editorial consistente, desde a primeira página visualizada. Sendo essa, 
tipicamente, a página inicial, é também sobre ela que deverá incidir uma atenção particular, já que irá 
constituir o referente de reconhecimento, ao longo da experiência que o utilizador retire da visita ao 
sítio Web. Cumpridas as regras (“mandamentos”) enumeradas a partir de [UPA, 2007], [Krug, 2006] e 
[Nielsen, 2000], na secção anterior, apresenta-se a seguir (Figura 06) a composição-base a que o trabalho 
de análise de necessidades, expectativas e requisitos conduziu. Este compromisso será forçosamente 
alterado, com a adaptação a cada caso concreto, em função de expectativas e necessidades diferenciadas, 
mas também com a natural evolução quer de aspectos técnicos e tecnológicos, quer estéticos.
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» 3 -  Home; Projectos; Intercâmbios; Memória; Secretariado. 
 os “separadores” correspondem a “Núcleos” com edição autonomizada 
 (quando o seu número for maior que cinco, mantêm-se os 4 apresentados na (Figura 06) 
 e a indicação dos restantes fica substituída pelo “separador” Projectos). Relativamente ao 
 Home (ou Início / Geral), os outros levam à apresentação apenas da sua parte de conteúdos;

» 4 -  Data-Hora / Calendário (activo, como “agenda”); 
» 5 -  Você está aqui>Home>Destaques (“fio de Ariadne” / navegação alternativa);
» 6 -  Informações (apresentação e instruções quanto à utilização do SIRA)
» 7 -  Título da página (identificação dos “Conteúdos” apresentados)

» 8 -  Destaques; Notícias; Actividade; Ligações; Quem somos; Recursos. 
 na área de “Conteúdos” é carregada a informação relativa a estes “botões”, em função do 
 “separador” superior que esteja activado e de uma forma estruturada: 
 sínteses com ligação a desenvolvimentos, e-mail interno, Forum e Blog. 

Estes “botões”, por permitirem uma estruturação consistente da informação, só deixam de 
ocupar este espaço em situações excepcionais. Por exemplo, quando seja exibida funcionalidade 
que requeira encerramento no final da interacção (ex.: requisição de recursos) ou algum conteúdo 
específico beneficie da largura máxima da página. Neste caso, após a exibição do conteúdo, ou depois 
de encerrada a funcionalidade, os “botões” laterais retomam a sua posição de sempre. 

O interesse desta consistência foi identificado após trabalho de análise mais específico da organização 
que adoptou a implementação e, portanto, trata-se de um compromisso. Embora a AICART, no seu 
conjunto, assim como cada um dos núcleos, contemplem uma estruturação da respectiva informação a 
que estas 6 áreas genéricas respondem de forma consistente, este não será um compromisso aplicável 
de forma universal.

» 9 -  Área de Pesquisa (por palavras-chave);
» 10 -  Inscrições (na área de “Conteúdos” são carregadas todas as inscrições activas de uma forma 
 estruturada /navegação alternativa);
» 11 -  Contact@ (abre formulário de e-mail contextual / lista outros e-mails internos, 
 na área de “Conteúdos”);
» 12 -  Quem está on-line (lista de utilizadores registados que se encontram activos on-line) 
 acesso a páginas pessoais / convite para “chat”;
» 13 -  Administração (ligação às funcionalidades de administração / edição)
 quando o utilizador assim seja reconhecido pelo sistema;
» 14 -  (Imprimir / PDF) (impressão da página visualizada / PDF);
» 15 -  Recomendar (abre formulário para destinatário de e-mail externo / recomendação);
» 16 -  informações@aicart.net (abre formulário a enviar para e-mail interno do secretariado);

 Editor / WebMaster (abre formulário a enviar para e-mail interno do WebMaster);
» 17 -  Onde estamos (abre mapa na área de “Conteúdos”, com localização e morada);
» 18 -  Mapa do sítio (navegação alternativa)

“(Todos os Destaques)”. Contextual, esta lista é gerada em função do “botão” que estiver seleccionado 
à esquerda e do “separador” superior activo;

“Conteúdos”. Além dos conteúdos listados de forma dinâmica, em função dos “separadores” e 
“botões” activados, o resultado da interacção com as ligações presentes nesses mesmos conteúdos 
também vai ocupar a área central de exibição (como novos conteúdos - que, de facto, são). Os blogs 
(pessoais ou relativos a eventos, actividades e núcleos), assim como os fóruns, abrem uma nova janela 
do Browser, permitindo a continuidade da navegação, dentro do sítio Web.
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A Identidade Corporativa, tipicamente veículada em todas as páginas, posiciona e diferencia 
as organizações, conferindo-lhes personalidade, bem como aos seus produtos e/ou serviços. Toda 
a política comunicacional, mas sobretudo elementos visuais como cor, forma, traço e tipografia, 
comunicam ao mercado – público-alvo, fornecedores e concorrentes, directos ou indirectos – conceitos, 
características e a própria área de actuação da organização, favorecendo a sua identificação. 

A imagem que uma marca tem no mercado depende directamente de como esta se apresenta 
nos meios de comunicação, publicações institucionais e promocionais, pontos de venda, veículos, 
uniformes, sinalização e publicidade, donde, logotipo e “banners” devem obedecer a parâmetros 
perfeitamente identificados, aquando do desenvolvimento da Identidade Corporativa da organização 
(onde deve ser relevado o melhor conhecimento quer da própria organização, quer do mercado onde 
se movimenta). Desde a sua origem, LOGO refere-se à representação que simboliza e comunica um 
significante, uma ideia. A criação de símbolos deu origem à linguagem falada, desenvolvendo-se por 
sua vez, em forma escrita. Mas enquanto as linguagens podem mudar ou mesmo perder-se, quando se 
dirigem a pequenos grupos, as marcas, imagens, símbolos, “logos” que perduram, fazem-no pelo seu 
próprio valor. Um logo bem conseguido será, em última análise, um reflexo do assunto que simboliza. 
Como exemplo perverso, a utilização da suástica (um símbolo benigno), apesar de associada a uma má 
utilização, continua a manter a sua qualidade simbólica intrínseca [English, 1998].

No campo da estética estamos hoje perante uma simultaneidade contraditória: uma estética 
global, digital, da abundância, do excesso de significação e ao mesmo tempo uma estética local, da 
personalização, da intimidade e da minimização. A “refundação” milenar, nas palavras de [Brandão, 2000], 
poderá então vir em duas escalas: quer através do global - a cultura da acessibilidade e universalidade 
da comunicação, quer através do local - uma nova contextualização cultural do “desenho”. A história 
é conhecida: onde antes havia um espaço repleto de lixo industrial, armamento obsoleto, bairros da 
lata e indústrias altamente poluentes, ergueu-se uma mostra do melhor espaço público nacional. A 
Expo’98 constituiu um marco, um ponto de viragem na percepção da qualidade do espaço púlico e 
das estratégias comunicacionais. Sob o mote “oceanos”, a identidade visual da Expo desenvolveu-se 
em torno da assinatura e da mascote, elementos de comunicação essenciais ao seu reconhecimento. O 
círculo amarelo que integra o símbolo foi magistralmente adaptado por Henrique Cayatte para fundo 
da sinalética visual, num trabalho de coerência estética raras vezes experimentado, pelo menos àquela 
escala(Figura 07).

Figura 4.07 - Identidade Corporativa (Expo’98)
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O processo pelo qual o sistema reconhece o tipo de utilizador é determinante para a definição do 
respectivo nível de acesso. Muito embora a base de dados, relativamente aos utilizadores registados, 
esteja construída com preocupações de igualdade de tratamento (todos os utilizadores registados são 
“pessoas”, sejam ou não associados), as diferenças estão relevadas em campos dinâmicos - porque 
“o que é hoje, pode não o ser amanhã”, aforismo registado durante as entrevistas da investigação. 
Assim, a qualidade de sócio em pleno gozo dos seus direitos e o cumprimento de obrigações ou 
cargos (quotas e outros pagamentos ou a qualidade de titular de cargo dentro da organização) estarão 
inscritos na tabela respectiva (pessoas / tipo_pessoa). A autenticação perante o sistema é feita através 
da introdução do nome do utilizador (ou “nickname”) e da respectiva palavra-chave, em lugar de 
máximo destaque. Uma vez reconhecido pelo sistema, por um comportamento do servidor (“Log 
In User”) despoletado por si, o utilizador acede à informação e aos recursos colaborativos (materiais 
e electrónicos) em função do seu perfil e à luz das regras do sistema. A codificação deste processo é 
como a seguir se ilustra: 

<?
session_start ();
header(“Cache-control: private”);

# AUTENTICAÇÃO

// Login
if(isset($user) && isset($pass))
{
 $entrou=0;
 $UserInfo=””;
 
 $link = mysql_connect(“localhost”, “root”, “”) 
or die(“Não foi possível estabelecer uma ligação: “.mysql_error());
 mysql_select_db(“sira_db”) 
or die(“Não foi possível seleccionar a base de dados.”);
 
 $sqlstring=”SELECT * FROM pessoas WHERE nickname=’$user’ AND password=’$pass’”;
 $result = mysql_query($sqlstring, $link) 
or die(“Consulta inválida: “.mysql_error());
 
 if($line = mysql_fetch_object($result))
 {
  $entrou=1;
  $UserInfo=$line;
 }
 
 $_SESSION[“UserInfo”]=$UserInfo;
 $_SESSION[“entrou”]=$entrou;
 
 mysql_close($link);
 
 //Redirect se loginado com sucesso
 if(isset($_SESSION[“entrou”])) 
if($_SESSION[“entrou”]==1) 
echo “<script type=\”text/javascript\”> window.location.replace(‘”.$_SERVER[‘PHP_SELF’].”?”.$_
SERVER[‘QUERY_STRING’].”’); </script>”;
}

//Logout
if(@$logout==1) 
{
session_destroy(); 
echo “<script> window.location.replace(‘”.$_SERVER[‘PHP_SELF’].”?”.$_SERVER[‘QUERY_STRING’].”; 
</script>”;
}

?>

Em função dos dados submetidos - “nickname” e palavra-chave ($user e $pass) - é feita uma 
consulta à tabela “pessoas” da base de dados. No caso de ser encontrado registo do respectivo 
utilizador, aqueles dados são guardados numa variável de sessão ($_SESSION[“UserInfo”]) e a página 
será recarregada em função do perfil do utilizador (cujo nome é inserido no mesmo lugar da página 
onde acabou de introduzir os dados – em confirmação do sucesso da acção).
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Figura 4.08 - Diagrama “Criação de Sócio”

Se a consulta referida não encontrar aquela combinação de dados, a aplicação notifica o utilizador 
do sucedido, através de uma mensagem de erro. (Logout: Se for enviada uma variável $logout com o 
valor 1 o browser destrói a sessão e recarrega a página actual, com a informação destinada ao público 
não registado).

Contrariando o pensamento expresso pelo filósofo José Gil (in “Portugal Hoje - O Medo de 
Existir”, Relógio d’Água, Lx., 2004), segundo o qual “em Portugal nada acontece (...) quer dizer, nada 
se inscreve - na história ou na existência individual, na vida social ou no plano artístico”, a inscrição 
ou registo é o momento chave da fruição plena da aplicação. Como já se referiu, perante a base de 
dados todos os utilizadores são pessoas. Ainda que não manifeste intenção de se associar, o primeiro 
momento do diagrama da (Figura 08) é comum a qualquer indivíduo que pretenda explorar o sítio 
Web, o que alarga o âmbito colaborativo do sistema. Embora seja feito o convite, não existe qualquer 
obrigatoriedade imposta ao utilizador ocasional ou que decline a proposta de candidatura a sócio.

É porém reservado ao sócio em pleno gozo dos seus direitos, o acesso a uma variedade de 
funcionalidades como a requisição de recursos, a edição de documentos - em particular no contexto da 
edição da sua área pessoal, escolhe se pretende torná-la pública - e a reserva de uma quota em disco.

 As (Figuras 09 e 10) ilustram a evolução para uma postura francamente aberta ao exterior, pois 
numa fase inicial a aplicação era vista como naturalmente reservada ao utilizador “iniciado” e de 
acesso exclusivo a associados, o que se concluiu ser um limite ao seu alcance enquanto ferramenta 
comunicacional - ao longo do processo, a exclusividade apresentou-se antes como uma fraqueza e não 
uma força (uma ameaça, muito mais que a oportunidade de captar interesses e visibilidade).

Figura 4.09 Modelo inicial para “Ficha de Sócio” Figura 4.10 Tabela “pessoas” (base de dados)
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�.� Síntese

Neste capítulo procurou-se especificar um modelo genérico, a partir da caracterização de um 
sector de actividade. A especificação, adaptável a organizações concretas (e, então, contextualmente 
aprofundada), procurou ser dirigida às necessidades identificadas no presente mas também às futuras. 
Os destinatários (potenciais e reais, envolvidos na subsequente implementação) colaboraram na 
identificação dessas necessidades, mas também na ponderação acerca das expectativas legitimamente 
criadas pela adopção do sistema. 

Os Sistemas de Informação devem constituir-se como fontes de informação para a gestão, mas 
também como ferramentas básicas de que os utilizadores careçam para a realização do seu trabalho. 
O desenvolvimento dos conceitos também procurou não cair em abstracções excessivas, utilizando 
- talvez em excesso - o recurso à síntese e esquematização terminológica, quando se apresentaram 
opções específicas. A prática (laboral) esteve sempre no centro da análise e das decisões, porquanto 
o impacto que os Sistemas de Informação possam ter na actividade humana não vem tanto das suas 
funcionalidades tecnológicas, mas sim da forma como a tecnologia é aplicada à resolução de problemas 
e ao trabalho corrente [Alter, 1992].

Um sistema de informação de uma organização dinâmica nunca estará completo, um e outra 
devem viver conscientemente a mudança permanente que os rodeia e da qual são também agentes. 
A incorporação de alterações e a oferta de novas funcionalidades deverão ser induzidas pela própria 
dinâmica da organização, bem como pelas críticas e sugestões obtidas pela avaliação regular do sistema. 
Pretende-se com esta especificação favorecer o acesso à informação relevante para a instituição, nas suas 
funções noticiosa, técnica e administrativa, dinamizando a colaboração interna e com a comunidade, 
de forma a possibilitar a ligação agilizada entre colaboradores, mas também ligações, pesquisas e 
comunicação externas. Emissores, Receptores e Recursos são aspectos considerados no modelo 
de informação do sistema. Relativamente aos primeiros, os produtores da informação, definem-se 
critérios e procedimentos quanto à sua autenticação e respectivos níveis de acesso ao sistema. 

É desejável aproximar a manutenção dos recursos informativos dos respectivos produtores, uma 
vez que as pessoas assim envolvidas passam a sentir os recursos como seus, incorporando-os nas 
suas rotinas de trabalho. A manutenção, tal como o acesso a informação específica, é condicionada 
por uma senha pessoal de autenticação perante o sistema, pelo que, tanto emissores como receptores 
(internos ou externos) têm diferentes níveis de responsabilidade e acesso, relativamente aos recursos 
informativos – que podem constituir uma grande variedade de tipos e fontes, incluindo bases de dados 
e outros componentes na Internet.

A opção por um modelo de competências e acessos diferenciados – em que o utilizador é reconhecido 
pelo sistema – prevaleceu sobre modelos radicais, que poderiam atribuir o processamento de toda a 
informação a um serviço centralizado de carregamento de dados, ou em que todos os utilizadores 
pudessem aceder à globalidade dos recursos (WYSIWIS), por sua vez produzidos por qualquer um, 
indiferenciadamente, num procedimento muito contemporâneo, típico da “Web social”. Embora os 
primeiros garantam maior segurança, conduzem a atrasos ou mesmo erros – que comprometeriam, 
finalmente, a utilidade do sistema – ao avolumarem tarefas que afastam os responsáveis pela produção 
dos que respondem pelo efectivo carregamento da informação. Os segundos, por outro lado, não 
garantem a completa fiabilidade da informação, sem a qual também não cumprem as funções 
institucionais que se pretendem imprimir ao sistema.
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� Implementação do SIRA 

Figura 5.01 - Cartoon de Miguel e Citação

Fonte: Jornal Público (Caderno Economia) 
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�|Implementação do SIRA

Tendo em vista o exposto no capítulo 3, o desenvolvimento que agora se passa a relatar procurou 
manter a máxima correspondência com as especificações apontadas no capítulo anterior, sabendo-
se que só perante a realidade concreta de uma organização em particular e no seu contexto próprio, 
poderiam aquelas especificações ser aprofundadas. Como processo subsequente, as adaptações que 
se revelaram necessárias à associação concreta foram ditadas pela reformulação de alternativas  (com 
que, de resto, se pretende manter dinâmico o próprio SIRA). A implementação é, no fundo, a de 
um Sistema de Gestão de Conteúdos (CMS), solução que - como vimos - irá permitir actuar quer 
sobre o “conteúdo” da base de dados, em sentido lato, quer sobre os conteúdos propriamente ditos 
(conhecimento), a partir de qualquer lugar com ligação à Internet, simplificando a própria administração 
e actualizações do sítio Web que lhe oferece interface pública. 

Sob a gestão do SIRA, os conteúdos da AICART (Associação de Iniciativas Culturais e Artísticas) 
como textos,  fotos e outros documentos, ficaram independentes do formato da sua apresentação 
(que pôde, por sua vez, ser modificado, quando assim foi entendido), o que permite o seu incremento 
ou alteração, sem preocupações formais acrescidas. O sistema possibilita ainda a calendarização das 
actualizações, diferindo-as no tempo. Esta separação entre forma e conteúdo, por um lado, e edição e 
publicação, por outro, oferece um controlo facilitado sobre a qualidade dos conteúdos publicados, pois 
permite concentrar a atenção nos diferentes aspectos de qualquer publicação mais atempadamente. 

Os destinatários da implementação foram envolvidos de forma crescente na investigação e 
também no próprio desenvolvimento, quer como alvos particulares, na recolha de informação, quer 
na posterior disponibilização e adaptação de conteúdos (o que constituiu um desafio tanto ou mais  
enriquecedor para a sua maior parte quanto para o autor). Como se documenta, foi seguido um 
processo incremental que levou à sucessiva transformação de alternativas, ora procurando a sua 
integração, ora abandonando hipóteses de soluções por se revelarem erradas, insuficientes ou apenas 
por se haver chegado a conclusões e pontos de vista diferentes dos anteriores. 

A maquetagem / prototipagem partiu sempre do pensamento fixado em papel, por acção do 
desenho (esquemático, ilustrativo ou prospectivo), recorrendo depois às mais variadas ferramentas, no 
sentido de se progredir de uma “baixa fidelidade” para progressivamente mais elaborados componentes, 
procurando testar regularmente ao longo dos processos a adequação das soluções ao cumprimento 
das finalidades e superiores objectivos - da organização como dos enunciados neste texto.

Neste capítulo proceder-se-á à tomada de decisões e respectiva fundamentação, quanto aos 
aspectos comunicacionais e colaborativos servidos pelo SIRA, nomeadamente quanto à relação da 
interface com os diferentes utilizadores e a integração dos três eixos que sempre guiaram a atenção do 
presente trabalho: a tecnologia, enquanto virtuosa ferramenta; a arte, como inquietude do espírito e a 
educação, veículo primeiro da mudança consistente de mentalidades. A meta da (info)inclusão não será 
alcançada, mas - como em jornada que é - acrescentar-se-ão passos (espera-se) na direcção certa.
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�.� Interface. Estrutura

O projecto de interfaces não pode ser entendido somente como a configuração do cenário onde 
uma aplicação computacional exibe a sua funcionalidade, através dos “actores” que estão na base 
da geração actual de interfaces gráficas (janelas, ícones, botões), deve também incidir nos processos 
com que o utilizador se confronta para conduzir essa mesma aplicação a produzir os resultados que 
pretende [Branco, 1996]. Do ponto de vista do design de interacção (aspecto visual, táctil, sonoro), 
procuraram-se projectar verdadeiros “roteiros operativos”, relativamente à consistência e previsibilidade 
das acções e respectivo sequenciamento, isto do ponto de vista do utilizador. Do ponto de vista do 
sistema, o design de implementação procurou adequar os requisitos técnicos aos compromissos (mais 
importantes) alcançados, relativamente aos requisitos funcionais abordados no capítulo anterior.

Ainda segundo [Branco, 1996], o conceito de usabilidade da interface parece, de resto, ter evoluído 
num sentido muito mais pragmático que os paradigmas cognitivista (a interface como agente da criação 
de modelos mentais da aplicação) e da comunicação (a interface como agente na troca de informação 
entre o utilizador e a máquina)- temas de um debate aceso, ainda que datado acerca desta matéria.

Para o utilizador comum, sem uma interface, uma aplicação seria apenas um conjunto de algoritmos 
desconexos, incapazes de se constituirem como auxiliares no desempenho de uma tarefa. A interface 
de uma aplicação computacional é um meio revelador de um determinado contexto, ao mesmo tempo 
que se constitui como um espaço virtual de acção.

Esta duplicidade - que caracteriza os sistemas interactivos - resulta da alternância de papéis que o 
utilizador e o computador desempenham ao longo da realização de uma tarefa. Um jogo de pergunta 
e resposta, com campo e árbitro a serem fornecidos pela interface. 

As interfaces podem dividir-se em alfanuméricas (baseadas no teclado e teclas de função que 
dominam por inteiro a superfície visível do monitor) e as cada vez mais difundidas interfaces gráficas 
que se transformaram em standards, pelos bons resultados que oferecem, em função dos dispositivos 
de interacção mais vulgarizados. Uma nova geração de interfaces, mais orientadas pela especificidade 
das tarefas a cumprir e talvez menos canónicas em termos estilísticos começa a surgir, em função do 
aparecimento de novos dispositivos e processos de interacção, do incremento de portabilidade do 
hardware e da crescente capacidade da comunicação sem fios. Exemplo das primeiras concretizações 
desta nova geração, o Microsoft Surface™ (Figuras 02 e 03) apresenta-se como o primeiro “computador 
de superfície”, distinguindo-se pela absoluta autonomia do monitor enquanto interface.

Figura 5.02 - Microsoft Surface Figura 5.03 - Microsoft Surface
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Processo incremental de desenvolvimento da página principal
documentação
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Os utilizadores da Web não são meros observadores da informação, antes interagem com ela, de 
crescentes maneiras, sem qualquer precedente na imprensa ou em qualquer outro meio de comunicação. 
A interface gráfica do utilizador inclui metáforas de (inter)acção, imagens e conceitos, com o intuito 
de dar a conhecer as funções e o sentido do que aparece no monitor de um computador, em dado 
momento. Inclui ainda uma caracterização visual detalhada de cada componente e da sequência 
funcional das interacções ao longo do tempo que produzem o aspecto e a sensação característicos das 
páginas Web e do seu (inter)relacionamento, criado por ligações de hypertexto. O projecto gráfico não 
tem em vista simplesmente tornar as páginas Web mais animadas ou interessantes - os aspectos gráficos 
integram a experiência que o utilizador vive ao visitar um sítio Web. Em documentos interactivos, o 
projecto gráfico não pode ser separado das questões do projecto de interface.

Os conceitos sobre estruturação da informação ainda hoje se reportam maioritariamente 
à organização de livros e outros média impressos e aos sistemas de catalogação que se formaram 
em torno da informação impressa. As “interfaces” dos livros podem considerar-se razoavelmente 
estabelecidas e incontroversas, tanto mais que cada característica do livro, desde o índice à página 
escrita, conheceu uma evolução de vários séculos. Os leitores dos primeiros livros enfrentaram, porém, 
alguns dos problemas organizacionais que os utilizadores de hypermédia enfrentam hoje. A Bíblia de 
Gutenberg, impressa entre 1450 e 1456, é frequentemente citada como o primeiro livro moderno. Esta 
associação entre o objecto e o seu (eventual) criador tem tanta propriedade como a do “Cinema dos 
irmãos Lumière”: Johann Fust e Peter Schöffer são tidos, por alguns autores, como os tipógrafos que 
verdadeiramente realizaram a famosa edição. Mesmo com o crescimento explosivo de publicações que 
se seguiu à “invenção” do caracter móvel, só decorrido mais de um século se começaram a numerar 
as páginas, a incluir índices ou ainda a reservar página para o título. A evolução e a standardização 
dos documentos da Web vem percorrendo caminhos similares (até quanto às questões da autoria ...), 
embora significativamente mais velozes.

Embora os actuais documentos hypermedia interactivos, em rede, coloquem novos desafios aos 
projectistas da informação, a maior parte da orientação necessária ao projecto, criação e organização 
do multimédia não difere radicalmente da prática corrente em média impressos. A maior parte dos 
documentos da Web poderia mesmo respeitar os clássicos manuais de estilo, vocacionados para a 
organização editorial de texto, como o The Chicago Manual of  Style. Por outro lado, nunca deixaram 
de ser apresentadas novas propostas de standardização, hoje em dia muito mais atentas às exigências 
da publicação electrónica, como por exemplo, o Xerox Publishing Standards: A Manual of  Style and 
Design ou o guia da Universidade de Columbia, editado por [Kasdorf, 2003].

Há um aspecto de especial relevância que distingue as páginas Web dos livros impressos ou 
de outros documentos convencionais: as ligações por hypertexto permitem ao utilizador aceder a 
qualquer página electrónica directamente, sem preâmbulos. É esta a razão da sua desejável autonomia 
(ou mesmo auto-suficiência), por oposição à interdependência que caracteriza o conjunto das páginas 
de um livro. Os cabeçalhos e rodapés de uma página Web, por exemplo, devem ser mais elaborados e 
veícular mais informação que os mesmos elementos de uma página impressa. Uma só página pode ser 
todo o contacto que determinado utilizador venha a ter com o sítio Web a que essa  página pertence.

Dotar as páginas de autonomia não é um problema exclusivo da Web. Os jornais e as revistas 
desde há muito que se identificam em todo o material impresso, precavendo-se do uso que os leitores 
façam de páginas isoladas. Retirando artigos, fisicamente, ou fotocopiando-os, os leitores perderiam a 
referência à fonte original e esta, a auto-promoção, ao ser citada como tal. 

Dada a natural dificuldade inerente à criação de sítios que possam aliar a facilidade de utilização à 
riqueza e variedade dos seus conteúdos, a estratégia projectual que se procurou aplicar consistentemente 
foi a de manter alguns princípios fundamentais em cada página Web criada. Os elementos básicos de 
um documento não são complicados e pouco dependem das tecnologias da Internet. Devem antes 
responder às clássicas questões: quem comunica, o quê, quando e onde. 



  �� |

�|Implementação do SIRA

Em síntese, cada página Web necessita de: 

 Identificação do criador (autor ou organização);
 Um título informativo (que se transforma também no texto do “bookmark” da página);
 Data da criação ou da revisão ;
 Pelo menos uma ligação à “Homepage”(página principal) ou a uma página de menu.

As interfaces gráficas do utilizador foram desde sempre projectadas com o intuito de facilitar aos 
diferentes públicos, não especialistas, o controle sobre os computadores que estejam a usar. Hoje em 
dia os utilizadores esperam encontrar um nível de sofisticação sempre crescente em todas as interfaces, 
particularmente naquelas que estejam associadas a páginas Web. A fasquia da exigência é alta e não pára 
de subir: o objectivo é agora responder às necessidades de todos os utilizadores potenciais, adaptando 
a tecnologia da Web às suas expectativas, nunca lhes propondo interfaces que coloquem obstáculos a 
uma navegação intuitiva. A investigação sobre os públicos-alvo,  a identificação das suas características, 
expectativas e necessidades é, portanto, de uma importância vital. Não é possível projectar interfaces 
para desconhecidos, cujas necessidades não se compreendam.

A maioria das interacções do utilizador com as páginas Web envolvem ligações de hypertexto 
entre documentos. O principal problema da interface, em sítios Web, pode ser a falta de um sentido 
de posicionamento, dentro da organização global da informação. Ícones e referências de leitura clara, 
textuais ou com uma identificação gráfica que torne fácil o seu reconhecimento, fazem com que 
o utilizador do sítio ganhe a confiança de poder encontrar o que procura, sem desperdiçar tempo. 
Possibilitar, a cada momento, o retorno à página principal ou o acesso a pontos-chave de navegação, 
também ajudarão a desenvolver aquela confiança. Estas inscrições devem permanecer actualisadas e 
o seu posicionamento coerente, de página para página. As soluções gráficas adoptadas fornecem as 
ligações básicas de navegação, reforçando ao mesmo tempo uma identidade gráfica que permite ao 
utilizador a percepção do seu posicionamento, dentro do sítio.

As páginas Web são muitas vezes acedidas directamente, isto é, um utilizador pode chegar a 
uma página - de qualquer nível hierárquico - directamente através de uma hyperligação (interna ou 
mesmo externa). Se o utilizador nessa circunstância aceder a alguma página que careça de ligações, 
ficará sem meios para prosseguir uma eventual navegação dentro do próprio sítio. Por isso se tornou 
convencional a inclusão de pelo menos uma ligação à página principal em todas as páginas, idealmente 
acompanhada de outras ligações às diferentes secções do sítio.

Uma pretensão lógica dos utilizadores é acederem à informação que procuram, o mais depressa 
possível, portanto, através do menor número de passos possível. Isto implica que o projecto do sítio 
contemple uma eficiente hierarquização dos seus conteúdos, de forma a minimizar percursos de 
acesso a esses mesmos conteúdos. [Nielsen, 2000] aponta a preferência dos utilizadores por menus (ou 
índices) que apresentem de 5 a 7 ligações e pela agregação – mesmo que densa – de possibilidades de 
escolha, em detrimento da desmultiplicação das opções em sucessivos menus, ainda que mais simples. 
Um projecto ideal de hierarquia de conteúdos, num sítio Web, deve fazer com que estes estejam à 
distância de um ou dois “clicks”, a partir da página principal ou de outra página de menus.

Longos períodos de espera afastam potenciais utilizadores, o que impõe ao projecto um particular 
cuidado na caracterização do seu público-alvo, nomeadamente no que diz respeito ao conhecimento 
da velocidade de acesso do utilizador típico. Por exemplo, se as ligações de um público-alvo forem, 
maioritariamente, realizadas através de “dial-up modems”, é ridícula a pretensão de incluir no sítio 
gráficos muito “pesados”. O “download” destes  ficheiros, muito grandes, impede que a navegação se 
faça com um mínimo de velocidade e a frustração dos utilizadores será inevitável. Se, pelo contrário, a 
caracterização dos utilizadores apontar para as cada vez mais populares velocidades de acesso do tipo 
ADSL ou “cable modem”, o projecto da interface gráfica pode ser muito mais ambicioso relativamente 
à utilização de gráficos e multimédia. 

As metáforas da interface devem ser simples, familiares e lógicas, de modo a serem perfeitamente 
compreendidas e facilitarem a navegação.
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A interface de utilizador de um novo sítio não tem de ser, também ela, nova: pode seguir as 
convenções gerais de navegação e composição (ou “lay-out”) dos sítios de refência, até porque o mais 
provável é que os utilizadores os conheçam préviamente, estando já acostumados àquelas convenções. 
Para atrair e (sobretudo) fidelizar utilizadores devem ser evitadas interfaces altamente incomuns: os 
melhores projectos são mesmo os que produzem interfaces “invisíveis”. 

Um bom projecto de interface normalmente utilisa o próprio cabeçalho gráfico da página como 
auxiliar da navegação, apresentando sistematicamente essa “barra de ligações”, em cada página do 
sítio. Uma vez que se identifique a standardização dessas ligações, a interface torna-se quase invisível 
e a navegação é imensamente facilitada. 

Para uma funcionalidade e legibilidade máximas, as diferentes páginas devem ser construídas sob 
um padrão consistente de unidades modulares que partilhem grelhas de composição básica, temas e 
decisões gráficas e cromáticas, convenções editoriais e uma clara hierarquia organizacional. 

O objectivo de fornecer consistência e previsibilidade à interface será especialmente apreciado 
pelos utilizadores que irão explorar o sítio confiadamente, na certeza de encontrar o que procuram. 
A identidade gráfica das páginas contribui decisivamente para a sugestão visual de continuidade, na 
apresentação da informação. 

Para garantir aos utilizadores a exactidão e a fiabilidade do que é apresentado, deve-se por tanto 
cuidado no seu projecto quanto se dedicaria a qualquer outra comunicação institucional, usando 
padrões editoriais e projectuais igualmente elevados. Um sítio que pareça construído de uma forma 
desmazelada, com baixos padrões editoriais e aspecto visual pobre, não inspirará confiança. 

A estabilidade funcional do projecto implica a manutenção de todos os elementos interactivos em 
perfeito estado de funcionamento, ao longo do tempo, desde a fase projectual às sucessivas actualizações. 
Os bons sítios são, por inerência, interactivos. Apresentam ligações entre as suas próprias páginas e a 
outros sítios Web. Como a informação muda rápidamente na Web - no próprio sítio, como em todos 
os outros - existe a necessidade de se verificar frequentemente o correcto funcionamento de todas as 
ligações, bem como a sua pertinência.

Sendo que um bom projecto para a Web deve oferecer constantemente a informação visual e 
funcional que permita ao utilizador perceber a sua localização e opções, através de uma boa interface 
gráfica, nenhum sítio estará completo sem que se acautelem meios de recolha e resposta a questões 
e comentários, produzidos pelos utilizadores. Para isso, podem ser fornecidas ligações directas ao 
responsável pela gestão, o seu editor ou “Webmaster”. Planear este relacionamento regular com os 
utilizadores é vital para o sucesso a longo prazo.

Um dos princípios definidores da Web é o de que deve oferecer acesso à informação a todos, 
sem distinção de aptidões físicas ou tecnológicas. Desde que a Web se impôs como meio visual, os 
objectivos projectuais vêm-se confrontando com as questões da acessibilidade. Quando se começaram 
a usar grandes imagens e composições de página cada vez mais complexas, a Web transformou-se num 
“lugar” ainda mais atraente, mas os utilizadores cujo acesso dependendia de HTML simples ficaram 
privados de muitas páginas. 

Em todo o mundo multiplicam-se iniciativas tendentes a garantir aos utilizadores limitados por 
algum tipo de incapacidade, um tratamento igualitário na partilha dos recursos da Internet. Existem, 
nesse sentido, directivas emanadas pela Web Accessibility Initiative (WAI) e pelo World Wide Web 
Consortium (W3C). Nos Estados Unidos, foram publicadas Emendas ao “Rehabilitation Act” de 
1973 e em Portugal existe uma Resolução do Conselho de Ministros (96/99, de 26 de Agosto), com 
o propósito de “Garantir que os benefícios da Sociedade da Informação são para todos”. O resultado 
é que, hoje em dia, os projectos para a Web estão indissociados das questões da acessibilidade. É da 
responsabilidade dos projectistas da Web compreender e apoiar os utilizadores inferiorizados, física 
e/ou tecnológicamente e atender às suas necessidades.
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O princípio subjacente às directivas de acessibilidade da Web é simples: quando se fornecer 
informação em qualquer meio que não o simples texto, deve-se fornecer uma versão de “fallback” (ou 
de substituição). Essa noção está na essência da própria linguagem da Web, permitindo a transformação 
de conteúdos ricos e variados, sob circunstâncias diferentes daquelas para que foram criados ou 
editados, evitando ao mesmo tempo a sua obsolescência ou inacessibilidade, motivadas pelo progresso 
tecnológico.

O conteúdo de um sítio Web pode-se tornar mais acessível se forem utilizadas “Cascading 
Style Sheets” (CSS) na organização das páginas. Com uma organização do tipo CSS, permite-se aos 
utilizadores uma formatação personalizável dos documentos Web. Se a definição da paleta cromática 
recorrer a CSS, ficam eliminados quaisquer problemas que os utilizadores experimentem com o 
contraste cromático entre textos e fundos, por exemplo. Utilizadores diminuídos visualmente ou 
daltónicos podem facilmente alterar as suas preferências, no “browser”, de tal maneira que as suas 
próprias CSS’s superem eventuais problemas.

Um conjunto rico de navegação gráfica e ligações interactivas atrairá a atenção dos utilizadores, 
levando-os a explorar as páginas e respectivos conteúdos em profundidade, cada vez mais confiantes 
na interface do sítio e menos “viciados” na do “browser”, com as suas ligações genéricas. Ao fornecer 
um conjunto próprio, coerente e fiável de meios de navegação, também se dá a conhecer ao utilizador 
o sentido geral do sítio, através de uma organização visualmente explícita. 

Os utilizadores sentem a necessidade de conhecer o seu posicionamento, “onde estão”. Num 
documento impresso, este sentido de “localização” é dado por um conjunto de sugestões, sobretudo 
visuais, integradas no seu projecto gráfico, mas a sensação física do objecto garante ao fruidor, desde 
logo, uma clara noção do seu posicionamento, no contexto do documento. Os documentos eletrónicos 
não fornecem aquela sensação física, ao contrário, quando se apresenta uma ligação de hypertexto ao 
utilizador, ele pode não ter a exacta noção de onde está ou sequer para onde será conduzido, após 
efectuar a ligação, relativamente ao conjunto de conteúdos do documento.

Como já se afirmou, as páginas Web devem conter referências explícitas ao seu próprio contexto, 
bem como à organização geral do sítio. Desde logo, o tamanho da página é frequentemente superior 
ao espaço visível num monitor de computador, o que não permite a sua completa visualização. 
Qualquer projecto para a Web deve, por isso, incluir pistas funcionais e inequívocas para a permanente 
contextualização do utilizador, quer do ponto de vista global (relativamente ao conjunto), quer da 
própria página que está a visionar, num dado momento.

Os sistemas de hypertexto possuem uma característica sem precedentes nos média impressos: 
voltar para trás (“Back”), ao longo de uma série de ligações que se efectuaram préviamente não é o 
mesmo que voltar para trás, percorrendo as páginas anteriores de uma sequência ordenada. Quando um 
utilizador estabelece uma ligação de hypertexto num documento da Web, é muitas vezes transportado 
de um sítio Web para outro, talvez mesmo entre continentes. Uma vez estabelecida, a ligação de 
hypertexto é bidirecional: pode-se “voltar para trás”, ao sítio que acabou de se deixar, bastando “clicar” 
sobre o respectivo botão gráfico do browser. Feito isto, pode-se retomar a primeira ligação com um 
simples “clic” no botão gráfico “Forward”.

O quotidiano profissional e social raramente exige a estruturação detalhada do conhecimento ou 
da informação que cada um detém, a cada momento, nem a pré-definição de como essas estruturas 
se podem interligar eficientemente. Ao contrário, sem uma fundamentação organizacional contínua 
e lógica, nenhum sítio Web funcionará bem, mesmo que os seus conteúdos sejam bem elaborados, 
exactos ou atractivos. Os psicólogos cognitivos afirmam há décadas que a maioria das pessoas apenas 
retém quatro a sete “blocos de informação” na memória “de curto-prazo”. A forma como se procura 
e utiliza, normalmente, a informação de referência também sugere que a informação é tanto mais 
funcional e prática quanto fôr transaccionável sob a forma de unidades descontínuas e de pequena 
dimensão.
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�.� Desenvolvimento. Interactividade

Na fase de implementação, a escolha por um processo incremental revelou-se natural, uma vez que 
a avaliação contínua que lhe é característica, durante o desenvolvimento, se adapta especialmente bem 
aos sistemas colaborativos - tão fortemente sujeitos a falhas. O modelo incremental de desenvolvimento 
de software propõe a sua construção em pequenas partes operacionais, os chamados “incrementos” 
[Avison, 1995] e [Chaffey, 1998], que são usados para contínuas avaliações dos requisitos e detecções 
de falhas, inconsistências ou mesmo deficiências. No final do ciclo, um novo incremento é gerado, 
normalmente incorporando o incremento anterior.

A funcionalidade de pesquisa (Figura 04) é requisito fundamental para um largo número de 
utilizadores, sem o qual nunca considerariam a consistência de uma interface. A eficiência que muitos 
retiram desta ferramenta de navegação alternativa transformaram-na em verdadeiro standard projectual, 
não negligenciável quando se trate de atender públicos alargados e cientes do valor do seu tempo.

Evoluiu com naturalidade de uma pesquisa simples por palavra-chave para um refinamento que 
obedece, por um lado, às áreas principais de actividade e por outro ao âmbito identificado como provável 
da pesquisa. O menu da pesquisa irá, portanto, conter opções estáticas e dinâmicas: por fazerem 
parte de um conjunto de áreas ou âmbitos transversais, inclusivamente aplicáveis à generalidade dos 
potenciais destinatários da aplicação, são apresentadas as seguintes opções estáticas: “Todo o Site”, 
“Pessoas”, “Notícias”, “Actividades” e “Documentação”. Um segundo grupo de áreas pesquisáveis, 
poderá variar em função das opções da própria AICART ou de quaisquer outras organizações que 
vierem a adoptar a aplicação, é aqui apresentado como grupo (optgroup) de Núcleos. 

Figura 5.04 - Funcionalidade de pesquisa
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Esta segunda parte da lista é construída  dinamicamente, através de uma consulta à base de dados  
que apresenta o nome dos Núcleos activos. A seguir apresenta-se um trecho do código utilizado na 
construção daquelas opções de pesquisa.

Um sistema como o SIRA que constitua um arquivo de conteúdos, tê-los-á arrumados por 
temas e/ou datas, donde resulta que a inclusão de mecanismos e ferramentas de pesquisa temática 
(que permitem ao utilizador encontrar a informação que procura, sem demoras ou navegações 
desnecessárias) é obrigatória. A pesquisa no sítio tem (ou pode ter) várias vantagens, entre outras, 
permitir ao utilizador a navegação pelas páginas que contêm apenas a informação que lhe parecerá ser 
a que procura, ou listar o número de ocorrências de certas palavras-chave. Paralelamente, um mapa da 
estrutura do sítio Web (Figura 05) ajuda a perceber se determinado conteúdo estará disponível e onde 
se pode encontrar.

<select  style=”width:153px;”>
<?
 $link = mysql_connect(“localhost”, “root”, “”) 
or die(“Não foi possível estabelecer uma ligação: “.mysql_error());
 mysql_select_db(“sira_db”) 
or die(“Não foi possível seleccionar a base de dados.”);
 
 $sqlstring =”SELECT * FROM nucleos ORDER BY ID ASC”;
 $result = mysql_query($sqlstring, $link) 
or die(“Consulta inválida: “.mysql_error());
 
 echo “<option>Todo o Site</option>”;
 echo “<option>Pessoas</option>”;
 echo “<option>Notícias</option>”;
 echo “<option>Actividades</option>”;
 echo “<option>Documentação</option>”;
 
 echo “<optgroup label=\”Núcleos\”>”;
 while ($line = mysql_fetch_object($result))
 {
  echo “<option>”.$line->nome.”</option>”;
 }
 echo “</optgroup>”;

 mysql_close($link);
 ?>
</select>

Figura 5.05 - Mapa do sítio
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Outros elementos que contribuem para a credibilização de um sítio Web são a disponibilização 
da ficha técnica, em particular a morada, telefones e nomes das pessoas com quem se devem tratar 
diferentes assunto. Estes elementos, a par da possibilidade de subscrever newsletters e actualizações 
do tipo RSS, contribuem decisivamente para a diferenciação e qualificação do sítio e da própria 
organização. Do ponto de vista do utilizador, por exemplo, o SIRA estará sempre em confronto 
com os seus próprios ideais acerca de modelos bem sucedidos noutros sítios (Figura 06). Quando 
confrontados com um sistema de informação novo e complexo, os utilizadores constroem modelos 
mentais e usam esses modelos para avaliar relações entre tópicos e calcular onde estarão as coisas que 
ainda não viram. O sucesso da organização do sítio será determinado em grande parte pela forma 
como o sistema cumprir aquelas expectativas dos utilizadores.

Uma boa organização dos conteúdos permitirá a extrapolação de conhecimentos adquiridos em 
páginas já familiares, facilitando a abordagem a outras, ainda desconhecidas. Se, pelo contrário, a 
estrutura não for lógica nem previsível, confundirá os utilizadores, frustrando-os. Uma vez criado o 
sítio, é necessário avaliar permanentemente a sua funcionalidade. O que dá eficiência a um projecto 
é, muitas vezes, o equilíbrio feliz que se consiga alcançar entre os diferentes tipos de páginas, umas 
de menu e outras de conteúdo. O objectivo de construir uma hierarquia dos menus e das páginas 
é que o utilizador a sinta como natural e nunca confuso ou induzido em erro. Os sítios com uma 
hierarquia pouco desenvolvida ficam demasiado dependentes de densas páginas de menu que 
podem degenerar em autênticas “listas de compras para o mês”,  confundindo o utilizador com uma 
extensão desmesurada do(s) menu(s). Por outro lado, “enterrar” os conteúdos numa hierarquia muito 
desenvolvida, multiplicando as páginas de menu em várias camadas, obriga a uma navegação intrincada 
e potencialmente frustrante.

Num sítio Web em crescimento, o equilíbrio entre páginas de menus e de conteúdos é um alvo 
em movimento. O feedback dos utilizadores e a análise da utilização própria podem ajudar a perceber 
se a hierarquização que originou os menus mantém a sua utilidade ou se surgiram debilidades. Os 
documentos com estruturas mais complexas requerem um maior desenvolvimento hierárquico e 
consequentes menus, mas os utilizadores nunca devem ser forçados a ir de página em página se o 
acesso directo for possível. Com uma hierarquia bem equilibrada e funcional pode-se oferecer aos 
utilizadores menus que promovam um rápido acesso à informação e reflictam a organização do sítio.

Os sítios Web são necessáriamente construídos sobre estruturações de base. Esta “arquitectura” 
estrutural (que orienta a interface de navegação) contribui para a consistência dos desenvolvimentos e 
a modelação mental do utilizador, quanto à organização da informação com que se depara. 

Fonte: http://www.7designers. com

Figura 5.06 - Manifestação de preferências
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A construção de sítios Web recorre essencialmente a três estruturas: sequências, hierarquias e 
redes. A maneira mais simples de organizar a informação é colocá-la numa sequência. Essa sequência 
pode ser cronológica ou consistir numa seriação lógica de tópicos que progridam do mais geral ao mais 
específico, como num índice, ou ainda de referência alfabética, como uma enciclopédia ou glossário. 
As sequências directas são mais apropriadas quando se espera do utilizador um trajecto linear, ao 
longo de um conjunto fixo de conteúdos em que as ligações apenas oferecem essa mesma linearidade. 
Sítios ou secções mais complexos podem ainda ser organizados por sequências lógicas mas cada 
página da sequência principal pode conter ligações para uma ou mais derivações (aprofundamento ou 
informação colateral) ou mesmo a outros sítios Web.

Por sua vez, as hierarquias são a melhor maneira de organizar conjuntos complexos de informação. 
Quando os sítios são organizados em torno de uma única página principal, a estruturação hierárquica 
apresenta-se como especialmente bem adaptada à sua organização. Os diagramas hierárquicos são 
muito familiares ao quotidiano institutional, pelo que a maioria dos utilizadores irá compreender muito 
facilmente esta estruturação. Uma organização hierárquica tem ainda a vantagem de impor uma análise 
disciplinada dos conteúdos: as hierarquias requerem conteúdos muito bem organizados.

Finalmente, a organização em rede é a que menos limita a variedade de formas de acesso à  
informação. Com esta estrutura imita-se o pensamento associativo e o livre fluxo de ideias, o que 
permite aos utilizadores seguirem percursos heurísticos de navegação, determinados apenas pelos seus 
próprios interesses. Este padrão organizacional desenvolve-se com densas ligações entre a informação 
das várias secções do próprio sítio, bem como das suas ligações e relação com outros. Pela elaboração 
dos conceitos que lhe são subjacentes e pela (eventualmente excessiva ?) autonomia que oferece aos 
utilizadores, o seu público-tipo é caracterizado por elevados índices de educação e experiência prévia.

Algumas utilizações da Web são mais estruturadas, dependendo de audiências que sabem o que 
querem e não têm necessidade de motivação adicional fornecida pelo sítio. As intranets institucionais, 
os sítios de referência ou vocacionados para a educação e a informação noticiosa, beneficiam de 
audiências que sabem o que esperar de determinado sítio em particular e têm, relativamente a ele, 
objectivos específicos em mente. Sítios de comércio electrónico ou de entretenimento, por sua vez, têm 
uma missão cuja complexidade é duplamente maior e que devem, por isso, saber equilibrar: motivar 
utilizadores ocasionais de forma a gastarem mais tempo no sítio, transformando-se em “clientes”, ao 
mesmo tempo que fornecem um acesso mais directo, sem delongas, aos produtos e à informação, 
quando solicitados por utilizadores experientes.

As audiências que procuram uma aprendizagem heurística não podem ser servidas por estruturas 
demasiado restritivas ou lineares. O utilizador típico, proveniente do universo organizacional ou 
académico, está geralmente informado acerca dos conteúdos mas procura aprofundá-los ou diversificar 
as suas fontes. O recurso à Web pressupõe, então, a intenção bem definida e criteriosa de adquirir uma 
informação precisa, qualificada e idealmente pouco extensa. As estruturas flexíveis, interactivas e não 
lineares são ideais para estes utilizadores, pois é difícil prevêr quais são os conteúdos que mais lhes 
interessam, num dado momento. Deve previlegiar-se o rápido acesso à maior variedade possível de 
conteúdos, ainda que de uma forma densa e ligações a conteúdos relacionados, dentro e fora do sítio. 
O conjunto de ligações disponíveis deve apresentar-se bem organizado, por exemplo sob a forma de 
listas e se tiver formato de texto, mais informação pode veícular - garantindo ao mesmo tempo um 
rápido carregamento e acesso. O aspecto gráfico e a oferta de opções de impressão nunca devem, 
porém, ser negligenciados perante estas audiências, sempre exigentes e carentes de tempo.

Um utilizador típico de um sítio de referência como o servido pelo SIRA visita-o com regularidade, 
desde que necessite dele, porque acede directa e rápidamente ao que procura e de uma forma 
igualmente fácil e expedita adquire essa informação, imprimindo-a ou fazendo o seu “download”. 
Sendo a rapidez e a eficiência valores que o qualificam, não pode ser baseado em estruturas muito 
lineares que impliquem uma longa, embora organizada, sequência de procedimentos até chegar a um 
conteúdo específico. A estruturação organizadora é, portanto, de tipo não-linear. 
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�.� Conteúdos

A regra geral é que todos os sítios sejam organizados a partir de uma página principal (ou 
“Homepage”) que irá actuar como ponto de entrada lógico, antecedente e orientador do acesso ao 
sistema de páginas que o compõem. O URL da “Homepage” é, normalmente, o próprio “endereço” 
do sítio e tem muitas vezes maior protagonismo que o endereço das instalações físicas da organização 
que o promove. Em estruturações puramente hierárquicas, a  “Homepage” estará no topo do diagrama 
do sítio Web e todas as páginas deverão incluir uma ligação directa, de regresso à “Homepage”.

A área mais seguramente visível de qualquer sítio Web será o topo da “Homepage”. Como o 
visionamento normal é feito em monitores típicos 4 x 3, uma boa metáfora visual é a de um jornal 
dobrado, ao baixo, com os habituais destaques - chamadas à primeira página. A maior visibilidade 
pertence, naturalmente, ao que fôr apresentado mais acima. Nos projectos vocacionados para uma 
navegação eficiente, as ligações devem concentrar-se o mais possível e situarem-se próximo do topo 
da “Homepage”. Só assim se poderá oferecer aos utilizadores o rápido acesso ao que pretendem, logo 
na primeira página que vêem. 

A  “Homepage” pode servir uma grande variedade de funções. A sua grande visibilidade - é 
a página mais visitada de um sítio Web - presta-se à localização das notícias e informações mais 
recentes ou relevantes, evitando a possibilidade de não serem detectadas por um utilizador mais 
distraído ou apressado. Informações relevantes são, desde logo, as ligações disponíveis - que vão 
contribuir decisivamente para que a audiência comece a compreender a estruturação do sítio. Estas 
potencialidades podem mesmo fazer da “Homepage” o centro, o “pivot”, da navegação. O mais 
normal é que o utilizador experimente, da “Homepage”, o sentido de uma encruzilhada das diferentes 
áreas de conteúdo, em que a sua escolha possa dirigi-lo ao que é do seu interesse. 

Os seus projectos variam, mais uma vez, consoante os públicos e o tipo de conteúdos disponíveis. 
Podem previlegiar, como vimos, uma navegação quase dependente da sua frequência, se centralizarem 
as ligações entre as diferentes secções do sítio. Outras estratégias deverão prevêr navegações mais 
independentes ou ainda mais lineares. Em qualquer caso, a “Homepage”  será sempre uma interface de 
ligações identifidadas por gráficos e/ou texto. A tipografia pode ser, também ela, um atractivo visual 
não negligenciável mas os gráficos (tantas vezes!)  “valem mil palavras” e não ocupam necessariamente 
tanto espaço. As vantagens da utilização de textos hyperligados residem na maior facilidade com que o 
“Webmaster” lhes pode introduzir alterações e na rapidez de acesso que efectivamente garantem. Um 
bom projecto de “Homepage”  deve saber equilibrar texto e gráficos que ofereçam mais-valias reais 
ao utilizador e a atracção estética pode muito bem ser uma delas.

A inserção de notícias na “Homepage” - títulos ou excertos que oferecem ligação directa ao 
conteúdo anunciado ou, quando curta, a própria notícia - é uma estratégia obviamente adoptada pelos 
sítios dos jornais e outros média com edição electrónica, orientados para a divulgação de informações 
noticiosas. Esta estratégia, no entanto, não é exclusiva deste tipo de sítios, uma vez que outras 
organizações podem igualmente beneficiar da adopção mais ou menos vincada daquela possibilidade. 
De facto, grande parte das “Homepages” incluem uma ou mais áreas reservadas à actualidade noticiosa 
relativa às áreas contempladas pelo sítio e que possa interessar ao seu público-alvo. A vivacidade com 
que o “Webmaster” demonstra acompanhar a actualidade e o critério de selecção com que a divulga 
são mesmo atractivos relevantes para a maior parte dos utilizadores.

O cuidado a ter com a familiaridade - que deve caracterizar a interface, perante utilizadores 
frequentes - revela-se na padronização do tratamento visual e localização de conteúdos semelhantes e 
as notícias inscrevem-se perfeitamente nesse princípio, até pela sua renovação anunciada.

Em sítios muito grandes, a estratégia que prevalece no projecto da “Homepage” é a de colocar 
o utilizador perante uma escolha que o direccione imediata e eficientemente, num manancial de 
informação grande demais para a sua apresentação exaustiva numa só página.
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A composição da “Homepage” é fortemente determinada pelo peso que os gráficos possam ter. 
Dada a sua visibilidade, o topo da página é a localização natural dos elementos gráficos, mesmo quando 
sejam escassos. “Homepages” de organizações mais institucionais utilizam geralmente uma barra 
gráfica (banner) ao longo do topo, num tipo de composição relativamente homogéneo, enquanto sítios 
mais comerciais vêm seguindo uma tendência mais heterogénea e híbrida, com alguma semelhança 
relativamente às capas de revistas, juntando ligações que se apresentam sob a forma gráfica ou de 
texto. A maior dificuldade projectual de uma “Homepage” é conciliar gráficos atractivos que implicam 
lentidão de carregamento mas garantem o entusiasmo e a fidelização de muitos utilizadores e a rapidez 
e eficiência de navegação, por sua vez só garantida pela economia de gráficos (!).

A grelha de composição da “Homepage” não se aplica necessáriamente a todas as páginas de um 
sítio. Afinal, a “Homepage” é sempre uma página única e até será vantajoso que a sua identificação 
seja afirmada perante os utilizadores, enquanto o número de páginas que constituem o sítio é sempre 
plural e tendencialmente crescente. Em termos de identidade visual é relativamente inócuo produzir 
alterações numa qualquer página (ou mesmo numa secção) do que naquela que se vê primeiro, a 
“Homepage”. Por outro lado, uma vez determinado um standard de composição para a generalidade 
das páginas, qualquer erro assume proporções dramáticas, daí que aquele standard mereça ainda mais 
cuidados que a própria “Homepage”.

As “Cascading Style Sheets” (CSS) oferecem aos projectos da Web o equilíbrio entre as 
lógicas estrutural e visual. Oferecem o controle sobre as exactas forma e colocação dos elementos 
tipográficos que não somente o texto. Separam conteúdo e projecto gráfico: reflectem a estrutura 
lógica da informação, identificando os conteúdos e oferecem a liberdade de especificar como será 
apresentado cada “Tag” do HTML. Controlam eficientemente grandes conjuntos de documentos: 
a implementação das CSS permite o controle da identidade (tipo)gráfica de um número aleatório de 
páginas, modificando apenas uma CSS global e sempre recorrendo a menor quantidade de código. 
Usando HTML simples, teriam de ser definidas as propriedades visuais de um elemento, de cada vez 
que é usado. Se aquelas propriedades forem definidas através de CSS, aplica-se a mesma definição 
única (regra), a cada novo exemplo que se refira àquela CSS pela mesma caracterização. Além disso, 
as CSS oferecem mais opções de formato que simples “Tag’s” ou extensões do HTML. As CSS  
deixam aos autores do site, bem como aos utilizadores, a liberdade de escolher o tamanho, o estilo e 
os detalhes da disposição de cada modelo de “Tag” de HTML.

Um bom projecto tipográfico depende do contraste visual entre uma fonte tipográfica e outra, entre 
blocos de texto e títulos e - como o silêncio, na música - do espaço circundante. O forte contraste que 
se consiga imprimir à utilização de (um pequeno número de) fontes tipográficas e padrões cromáticos 
e formais é a garantia de que o utilizador experimentará atracção visual e psicológica. Não é difícil 
consegui-lo, basta resistir ao preenchimento indiscriminado das páginas com grande densidade de 
texto: quando não se destinarem à impressão ou leitura off-line, os utilizadores vão ter a sensação 
de estar perante uma mancha - típicamente cinzenta... - e vão rejeitá-la instintivamente, pela falta de 
contrastes visuais.

A primeira percepção que o utilizador tem de uma página, seja impressa ou exibida num monitor, 
é de um padrão global, formado pelo contraste entre os diferentes módulos que o compõem. Quando 
os conteúdos de um sítio são maioritariamente em formato de texto, a tipografia pode dar-lhes mais do 
que mera forma: é a própria ferramenta para a criação de padrões organizados visual e hierarquicamente, 
consistentes ao longo das páginas. A sua regularidade permite a antecipação, de página para página, 
dos instrumentos de navegação e dos conteúdos que podem ser encontrados e onde.

O ritmo da composição tipográfica - que resulta de uma composição modular - deve ser apelativo  
sem se tornar um empecilho à empatia entre utilizador e interface. À semelhança da composição  
musical, não é a quantidade ou sequer a qualidade dos módulos o que produz o efeito mais duradouro 
ou relevante.
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Sendo visual, a composição tipográfica na Web veícula um tempo mas, sobretudo, exibe-se no 
espaço bidimensional, organizada numa variedade de formas que se estreita proporcionalmente à 
eficiência que lhe é destinada projectualmente. Nas culturas “ocidentais”, por exemplo, a estrutura 
de linhas e coluna(s), com leitura da esquerda para a direita e de cima para baixo é prevalecente na 
maior parte das composições, o que não deixa de ser uma afirmação de identidade, por comparação às 
culturas “orientais”. O espaço circundante, não utilizado pelas formas tipográficas, é um “parceiro” da 
composição quer como habitual elemento “fundo”, do binómio “figura-fundo”, quer desempenhando 
também funções de navegação ou de “figura(s)”, na composição geral da interface. A atenção necessária 
a uma leitura mais demorada, leva a composição tipográfica à organização  do espaço circundante, de 
forma a criar áreas de leitura destacadas dos restantes elementos da página e mais ou menos ordenadas 
consoante a eficiência pretendida.

O texto justificado à esquerda e/ou à direita cria uma mancha rectangular, (duplamente) simétrica, 
muitas vezes reforçada por títulos centrados, o que lhe confere uma forte identidade, enquanto elemento 
de composição mas a justificação apenas à esquerda, ao longo de margens verticais rectilíneas é a 
forma mais habitual de apresentação de textos significativos. O texto centrado ou justificado à direita é 
de leitura mais difícil porque não é habitual (no “ocidente”) que as linhas tenham um início acidentado  
e, por isso, tem utilização reservada a situações muito particulares.

De qualquer modo, a leitura de páginas Web induziu mudanças não apenas formais ou tipográficas. 
A leitura de documentos impressos ainda é uma experiência visual mais agradável, do que aquela 
permitida pela baixa resolução, exiguidade de campo visual e emissão luminosa de um monitor de 
computador. É essa a causa principal da manifesta preferência pela impressão que caracteriza a 
abordagem dos utilizadores a documentos mais longos. O conflito entre o extraordinário dinamismo 
da Web enquanto media e um certo recolhimento que sempre caracterizará a leitura atenta também 
dificulta qualquer leitura on-line mais demorada. O “chunking” e as hyper-ligações criaram uma nova 
“literatura”, assaz característica, não-linear e por vezes efémera - que é também lida geralmente “na 
diagonal”, a menos que seja tão sintética que suscite um interesse imediato pela sua leitura ou tão 
valiosa para o utilizador que este a “descontextualiza” e acede-lhe off-line, normalmente imprimindo-a. 
O texto na Web deve, por isso, ser pautado por realces e apresentações estruturais que multipliquem as 
possibilidades de atrair a atenção do utilizador para aquilo que procura (o mais rápida e sintéticamente 
possível). A aplicação da técnica jornalística da “pirâmide invertida”, em que um texto é antecedido 
da sua própria conclusão ou síntese, permitindo que o desenvolvimento se possa espraiar (no espaço 
e no tempo) - porque mereceu a atenção do leitor - é apenas uma das adaptações bem sucedidas dos 
média clássicos mais dinâmicos à “montanha russa” da Web.

Embora as publicações eletrónicas sejam independentes do custo e dos constrangimentos da 
reprodução física de documentos profusamente ilustrados ou coloridos, não deixam de implicar a 
necessidade de uma ponderação cuidadosa e eventuais compromissos que prevejam a optimização de 
gráficos, fotografias, video (ou som) para monitores e velocidades de acesso que não necessáriamente 
as ideais. As fotografias analógicas, por exemplo, podem conter uma escala quase infinita de valores 
cromáticos. Para que o ficheiro da sua forma digital não ganhe um tamanho desmesurado e para 
respeitar a “paleta segura”, é habitual recorrer ao “dithering” para reduzir a escala de cores às 256 
suportadas por GIF’s de 8 bits. O “dithering”  consiste em justapor pixels de duas cores, criando a 
ilusão de uma terceira cor - como se fazia na impressão das primeiras imagens coloridas, nos jornais. 
A técnica pontilísta ou as tramas usadas nas primeiras tipografias também são bons exemplos da 
histórica aplicação deste simples recurso. 

A exigência dos conteúdos multimédia (sobretudo em termos de largura de banda), aconselha 
especialmente a que o utilizador seja informado do que o espera, se decidir aceder-lhes. Pela mesma 
razão, estes conteúdos mais exigentes devem ser incluídos com parcimónia nas primeiras páginas,  
caracterizadas que devem ser pela rapidez e clareza de navegação.
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�.� Síntese

Para criar um sítio Web substancial será aconselhável a consulta e o acompanhamento de peritos em 
conteúdos, “arquitectos” e produtores da informação, desenhadores gráficos e técnicos especialistas, 
bem como um produtor ou comissão responsável por levar o projecto à sua conclusão. Para ser uma 
realidade bem sucedida, no entanto, o sítio terá de ser genuínamente útil aos públicos-alvo, indo de 
encontro às suas necessidades e expectativas, sem que a sua utilização se torne demasiadamente difícil.
Embora sejam as pessoas que irão usar realmente o sítio Web a determinar se o produto final é ou 
não válido, são precisamente os futuros utilizadores aqueles cujo envolvimento é menos provável, 
nas fases do projecto e construção. Recorde-se portanto que o trabalho de desenvolvimento agora 
relatado contrariou essa probabilidade, nunca perdendo de vista o empenho em providenciar o melhor 
serviço àquele público. 

Os utilizadores relacionam-se com as páginas Web de duas maneiras distintas, por vezes, 
paralelamente: ou as exploram on-line ou então encaram-nas como um meio de aceder a informação 
que adquirem, imprimido-a ou fazendo “download”. Muitas decisões do projecto poderão vir 
a ser reformuladas, em função de novas preferências que os utilizadores vierem a manifestar por 
uma dessas atitudes. Os documentos a ser lidos “on-line” são concisos e com uma quantidade de 
gráficos equilibrada. Aqueles que muito provávelmente serão impressos ou lidos “off-line” foram mais 
concentrados num menor número de páginas, com uma  largura conforme ao papel padrão, A4. Em 
qualquer dos casos, incluíram-se elementos fixos em cada página: título, autor, instituição, data(s) de 
revisão e uma ligação à “Homepage”. Sem estas informações pode não haver qualquer hipótese de 
retomar a proveniência da página – no caso de ter sido impressa, por exemplo.

O sistema - que se pretende bem desenhado, equilibrado, procura responder à variedade de 
capacidades e interesses dos utilizadores. Ao disponibilizar informação institucional, habitualmente 
publicada em papel, a audiência poderá variar entre utilizadores que visitarão o sítio várias vezes ao dia 
e outros que o consultarão apenas ocasionalmente.

Cada participante da análise, ao apresentar à discussão os sítios que no seu entender podiam 
constituir boas referências, procurou indicar elementos bem sucedidos e a sua crítica em grupo 
constituiu uma óptima forma de encontrar consensos entre as várias sensibilidades, antecipando o 
que se poderá experimentar quando em visita real ao sítio, uma vez publicado.
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� Avaliação 

Uma regra fundamental, em tecnologia,
é que tudo o que pode ser feito, virá a sê-lo

[Andy Grove, 2007] 
(Administrador e co-fundador da Intel) 
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O sistema de informação agora proposto, orientado pelas características de um CMS, integrou 
funcionalidades do CSCW, seleccionadas pelo público-alvo da implementação, numa interface pública 
sob a forma de um sítio na Internet,  tal como se havia projectado. A sua validação - que se pretende 
provisória, porquanto se elencam ainda desenvolvimentos pertinentes a implementar - beneficiou do 
acompanhamento crítico e permanente de utilizadores desde os passos iniciais, mas com um pendor 
mais determinante durante as fases cruciais de análise de requisitos e implementação.

Do ponto de vista dos requisitos institucionais, o sistema provou satisfazer as necessidades vitais 
da organização, cumprindo os seus objectivos nas três vertentes identificadas :

• Divulgação Técnica e Noticiosa. Divulgando informação completa sobre as suas actividades, 
associados e programação (histórica, actual e futura) num sítio Web institucional, a AICART cumpriu 
o propósito de criar um ponto de acesso informativo preferencial para os membros da organização e o 
público em geral. O repositório histórico e informativo, bem como directórios com informação legal 
ou sobre instituições relacionadas (bem como ligações que permitem o seu contacto directo) ficou 
disponível e actualizável, promovendo o acesso a bens culturais, e à documentação correlativa;

• Organização e gestão de informação, de projectos, actividades e serviços. Permitindo a 
disponibilização e respectiva edição on-line de documentação, notícias e ligações úteis, favoreceu-se o 
trabalho colaborativo. A implementação de ferramentas síncronas e assíncronas - que poderão servir 
qualquer associação, em desenvolvimentos futuros - permitiu ainda estabelecer automaticamente 
relações entre utilizadores com objectivos ou perfis comuns;

• Enquadramento e apoio a projectos e serviços, independentemente da sua localização 
geográfica, nomeadamente através de formação adequada. Os conteúdos disponíveis provaram 
ser possível desenvolver estes aspectos, incluindo a formação à distância (ainda que de forma não 
completamente satisfatória - até porque, nesta fase inicial, não foi do entendimento da organização 
privilegiar este aspecto particular). Ao colocar em contacto o público interessado nas actividades da 
organização e os respectivos sócios, dirigentes e outros parceiros, a interface Web do SIRA ofereceu 
ubiquidade aos recursos informativos da associação e providenciou, de facto, enquadramento e apoio 
aos seus projectos e serviços. Não tendo sido considerada como prioridade, também a vertente 
comercial não pode ser considerada satisfatória, mas a interacção permite já aos utilizadores o acesso 
a bens e serviços da associação que não estavam disponíveis senão de modo presencial.

Deu-se início à transição progressiva e sustentada de procedimentos quase exclusivamente 
presenciais e em suporte de papel, para um modelo de funcionamento institucional via Internet que 
já substui, em grande medida, a produção tradicional de documentação por colecções de conteúdos 
em formato electrónico, com as consideráveis vantagens de serem reutilizáveis e acessíveis também a 
públicos que estavam impedidos de frequentar as instalações da associação, fosse por dificuldades de 
deslocação ou por residirem noutros locais. Quanto à aproximação de um maior número de elementos 
femininos da actividade associativa, não existem ainda dados que permitam qualquer tipo de ilação.
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�.� Metodologia

O primeiro passo, neste projecto de desenvolvimento de um sistema de informação e respectivo 
sítio Web, cumpriu dois objectivos principais: a partir de informações recolhidas junto dos utilizadores, 
através de questionários, reuniões de “brainstorming” e entrevistas pessoais, proceder à análise da 
associação, no contexto organizacional, por um lado e por outro, identificar as suas necessidades 
e expectativas. Para este diagnóstico estratégico, adoptou-se uma aproximação à análise SWOT. O 
acrónimo que designa esta ferramenta de gestão é composto pelas iniciais das palavras Strenghts 
(Pontos Fortes), Weaknesses (Pontos Fracos), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). 

Esta metodologia - que se socorreu da já clássica ferramenta (Figura 01) - permitiu efectuar 
uma síntese das análises interna e externa efectuadas, identificar os elementos chave para a gestão da 
organização, de modo a permitir o estabelecimento de prioridades de actuação e enumerar as opções 
estratégicas de desenvolvimento. Em relação à análise externa, procurou-se perspectivar as associações 
no contexto da actuação organizacional, elencando Opportunities (oportunidades ou aspectos positivos 
da envolvente, com impacto significativo na actividade da organização) e Threats (ameaças ou aspectos 
negativos da envolvente, com impacto significativo na actuação da organização). Estes factores, 
provenientes do meio envolvente, são circunstâncias fora do controlo directo da organização. Do ponto 
de vista da análise interna, consideraram-se os principais aspectos que diferenciam a associação eleita: 
Strenghts (forças ou vantagens internas da organização) e Weaknesses (fraquezas ou desvantagens de 
que padecem a generalidade das associações e a AICART em particular). Com esta análise procurou-se 
definir um quadro inicial, relativamente às relações existentes entre pontos fortes e fracos, integrando-as 
no trabalho em função das tendências mais importantes que se verificam na envolvente da organização, 
ao nível do mercado global e específico, com especial atenção às conjunturas tecnológica e social.

Figura 6.01 - Análise SWOT

Nas fases de análise e identificação, a informação foi utilizada para ajudar a estruturar a situação 
da organização, explicar relações causais e definir objectivos e processos, de modo a providenciar 
uma compreensão suficiente das questões e dar início aos processos de decisão. Na fase seguinte,  
tiveram de ser encontradas e/ou geradas alternativas e soluções, uma vez que o desenvolvimento 
começou com uma imagem difusa da solução ideal - que se foi progressivamente concretizando 
em alternativas específicas. O processo foi deliberadamente iterativo e cíclico, pelo que se procurou 
maximizar a recolha de informação, mesmo durante o desenvolvimento, onde o objectivo principal foi 
a concepção de soluções viáveis. No processo de selecção de alternativas, procurou-se a clarificação 
e ajuste dos seus critérios de escolha, com o prognóstico das respectivas consequências, de tal modo 
que as decisões fossem unânimemente aceitáveis e pudessem recolher um acordo generalizado, da 
parte de todos os intervenientes - colaboradores da organização - em ordem à sua adopção, no seio 
da cultura organizacional. 

Ajudam            Atrapalham
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Apesar de repartido em três fases lógicas, todo o processo de decisão se revelou, de facto, cíclico 
e não linear, com muitas interferências, interrupções e atrasos. [Choo, 2003] defende que deve ser 
injectada informação nova no processo sob a forma de interrupções exteriores ou opções novas, 
quando o meio ambiente mude, quando forças exteriores bloqueiam a escolha de uma solução ou 
quando são descobertas novas alternativas, ainda que numa fase tardia do processo (Tabela 10). A 
probabilidade e frequência da interrupção dos processos, pela introdução de nova informação aumenta 
com a duração do processo de decisão e com a volatilidade do meio ambiente externo. 

Traçado o quadro de referência e sempre em colaboração com a organização, a especificação 
de requisitos sócio-políticos ou estratégicos, funcionais e técnicos (e requisitos lógicos de dados) 
ofereceram o detalhe acerca do que se pretendia fazer e porquê e qual tecnologia necessária, bem como 
os conteúdos a recolher, adaptar e/ou produzir, constituindo um documento (dinâmico) orientador 
do projecto e a pedra de toque para a manutenção da sua focagem nos objectivos. 

Tabela 10. Utilização da informação em fases de decisão

O trabalho de desenvolvimento e implementação incluiu avaliações sistemáticas, quanto às soluções 
técnicas de referência, ao estado da usabilidade e à resposta global do sistema aos objectivos traçados. 
Dentro das possibilidades, procedeu-se à implementação do que se avaliou como recomendável, a partir 
de análises heurísticas - quer a partir do quadro inicial de expectativas e necessidades, quer da evolução 
que ambas conheceram, ao longo do processo. Apenas as ideias que melhores resultados obtiverem 
em consultas e testes de utilização permaneceram no projecto, originando iterações múltiplas - por 
sua vez testadas sistemáticamente junto dos utilizadores, o que promoveu a gradual passagem de 
protótipos de baixa qualidade para representações funcionais bem definidas. 

Na medida em que os próprios métodos de investigação evoluem constantemente; os suportes 
tecnológicos também se desenvolvem; o futuro transporta novas expectativas a par de novos desafios, 
o processo foi encarado como um especial enriquecimento da experiência - do investigador, tanto 
quanto dos utilizadores.

Fonte: adaptada de [Choo, 2003] e [Checkland, 1998]
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�.� Análise de resultados

Como já foi referido, pretendeu-se que a área de actividade da organização seleccionada favorecesse 
estratégias criativas de info-inclusão. O carácter cultural e socialmente activo da organização confirmou 
a possibilidade antevista de um efeito multiplicador dessas mesmas estratégias na sociedade. As pessoas 
envolvidas na organização têm perfis sociais e laborais que as identificam como líderes de opinião (com 
habilitações ao nível do ensino superior mas envolvidas com os mais diversos extratos sociais, são 
predominantemente profissionais liberais, professores, actores e artistas plásticos) e o seu envolvimento 
no trabalho realizado revelou-se, tal como se esperava, empenhado (individual e colectivamente) 
mas livre da alienação característica de uma relação eminentemente laboral - inexistente neste caso, 
com excepção de uma funcionária administrativa. Parece-nos razoável a afirmação já produzida 
quanto à superação do eventual constrangimento de uma proximidade excessiva pelas vantagens de 
um conhecimento interno, de experiência real e entusiasta, uma vez que o autor (sócio fundador 
e responsável por diferentes actividades da associação, nomeadamente desempenhando cargos nos 
Órgãos Sociais), consciente de tal eventualidade, procurou acautelar especialmente qualquer “vício de 
proximidade” com um alheamento total quanto à actividade ordinária da organização.

 
Pela análise dos inquéritos efectuados, das entrevistas pessoais e das reuniões de trabalho, 

pensamos ter ficado demonstrado que o SIRA, enquanto sistema de gestão de conteúdos, possui todas 
as características necessárias para responder adequadamente aos requisitos de colaboração e gestão 
de informação das organizações objecto de estudo e particularmente da associação seleccionada para 
exemplo de implementação. 

Algumas das vantagens identificadas pela generalidade dos inquiridos:
Racionalização dos recursos, com a consequente redução de custos, o que potencia a viabilidade 

da Organização. A gestão centralizada de serviços e conteúdos, a par da digitalização da informação, 
com a abertura da possibilidade da sua reutilização, induzem uma considerável economia (em tempo 
e outros custos, relacionados com deslocações), diminuindo também - embora apenas considerando o 
médio e longo prazo - as despesas com serviços administrativos e a necessidade de investimentos em 
instalações físicas e equipamento. As perspectivas abertas pela comunicação multimédia potenciam 
já não apenas a viabilidade, mas também a vitalidade da Organização, conferindo-lhe a ubiquidade 
comunicacional típica do cyberespaço. Perceptível mas de difícil identificação formal, ficou também 
um sentimento de conquista e auto-estima (re)valorizada, materializado num momento que se releva. 
Numa reunião de trabalho com o grupo de utilizadores/associados, um dos elementos citou Miguel 
Esteves Cardoso a propósito de um trecho que lhe havia recordado a experiência passada da própria 
AICART: “António Nobre perguntava famosamente ao amigo Georges ‘Que é dos pintores que não 
vêm pintar o meu país ?’” (in A Minha Andorinha, Assírio & Alvim, 2006). A citação mereceu do 
entrevistado o seguinte comentário: “o mundo das artes, tal como o associativo, não precisa - nunca 
mais - de ser interpelado desta maneira tão recorrente. A resposta a António Sérgio (e a Esteves 
Cardoso, entre tantos outros que repetem a pergunta) pode muito bem estar na globalização dos actos 
localizados - em vez da actividade cultural se manter acessível apenas ao punhado de entusiastas que 
se reuniam no Cineclube, no Piolho ou no Majestic... ou que aí se deslocavam, passa agora a pertencer 
à comunidade global e a beneficiar da sua colaboração e crítica.”

Relativamente aos resultados dos inquéritos, regista-se a utilização experimental do sistema por 
parte de todos os indivíduos envolvidos no estudo, parte significativa dos quais declarou ter começado 
a utilizar a Internet a partir dos últimos 6 anos - embora com uma frequência muito baixa, de poucos 
minutos por mês e, portanto, sem grande utilização laboral. A simpatia que o público-alvo manifestou 
pelos computadores distribuiu-se por um leque muito alargado de considerações, o mesmo acontecendo 
quanto à valorização das competências informáticas dos próprios inquiridos. Quanto às preferências, 
validaram, em absoluto, as opções que foram tomadas na implementação, a começar pelo SL / A.
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A frequência de utilização das TIC, ao longo do processo agora registado e relativamente aos 
valores iniciais, disparou, podendo agora falar-se de utilizações diárias significativas e pelo menos 
semanais para a grande maioria dos inquiridos. A duração das utilizações conheceu também 
incrementos significativos, com a totalidade dos indivíduos a considerarem esta mudança positiva e 
enriquecedora. 

Não é menos verdade que se identificou também um eventual risco de desvalorização dos 
contactos humanos, tão característicos da actividade associativa, já que as acções deixam de depender 
quase exclusivamente desse factor presencial. Esta possibilidade, do ponto de vista do público-alvo, 
constitui mesmo a principal ameaça, ao abalar um dos mais profundos pilares destas organizações. 
Por outro lado, a confiança no sistema pode ser posta em causa por factores endógenos, também 
identificados, como a possível dificuldade da regular actualização dos conteúdos e da manutenção da 
sua qualidade, bem como os compromissos tecnológicos a que o orçamento disponível pode conduzir. 
Quanto aos factores exógenos mais temidos, enquanto comprometedores da fiabilidade do sistema, 
foram apontadas as sempre imprevisíveis falhas no acesso, ou a largura de banda de que disponham 
os utilizadores. Finalmente, o aspecto menos apreciado foi o dos condicionalismos orçamentais, 
sobretudo relativamente ao “hardware”, posto que, num momento inicial, os custos podem mesmo 
ser consideráveis, uma vez somados aos decorrentes da contratação de serviços.

Um sistema com estas características, desenvolvido sobre uma plataforma digital baseada na 
Internet e adaptado à idiossincrasia da organização eleita para este estudo foi encarado por todos 
os envolvidos como constituindo uma real mais-valia para o dinamismo da actividade associativa. O 
objectivo partilhado de que o incremento do desempenho aumentasse a eficiência das relações da 
organização com as suas congéneres, a administração central, os associados e o público em geral, bem 
como destes destinatários para com a própria associação é dado como adquirido pela maior parte dos 
inquiridos. Facilitando muitos procedimentos administrativos (desde logo, a própria actualização do 
sítio Web que lhe dá visibilidade), o sistema foi também avaliado quanto ao impacto que a libertação 
de tempo e disponibilidade dos elementos mais activos da associação teve na actividade subsequente 
(individual e colectiva). Os resultados são francamente positivos, até pelo entusiasmo que o projecto 
suscitou no grupo envolvido e que se refletiu num generalizado reavivar do empenho.

�.� Síntese

É com algumas reservas que se registam os resultados da avaliação do protótipo implementado. 
Em primeiro lugar porque o público-alvo não possuía verdadeiros termos de comparação, dada a sua 
relativamente baixa experiência na utilização de TIC. Por outro lado, ao participarem activamente da 
definição de objectivos e balizas (necessidades e expectativas) para o sistema, a sua aprendizagem foi 
de tal modo rápida e empolgante que - naturalmente - terá toldado um espírito mais crítico em relação 
aos resultados alcançados e à sua verdadeira dimensão.

A qualidade de protótipo da recente implementação também não favorece a fiabilidade ou a 
consistência dos resultados, uma vez que não existe distância temporal nem quantidade de testes 
validados que permitam um enquadramento comparativo mais aprofundado. O entusiasmo sentido 
na associação não pode deixar de contagiante, no entanto, as elementares regras do bom-senso exigem 
que se responda a esta “euforia” com atenção redobrada.
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7 Conclusões e

... parece que algum pessimismo se instalou na 
sociedade portuguesa. Nestes momentos de recessão 
económica internacional e de dificuldades internas, 
temos que ser capazes de reagir com criatividade, 
solidariedade e esforço redobrados, indo buscar 
forças à experiência passada  (…)  Não é com espírito 
negativista que conseguiremos ir a algum lado. Um povo 
que no decorrer dos Séc. XV e XVI foi líder mundial, 
não pode passados � séculos interiorizar qualquer tipo 
de atitude derrotista. 

Temos de acreditar em nós próprios

[Soares, 2003]

Desenvolvimentos futuros
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É ainda restrito o número de pensadores equilibrados que nem cai em euforias acéfalas nem 
derrapa para o derrotismo desbragado, relativamente a tudo o que envolva o prefixo cyber ou a rede 
Internet. O filósofo Pierre [Lévy, 2001] encara a problemática contemporânea do “movimento geral 
de virtualização”, contestando a ideia de que o virtual é o oposto do real. Pelo contrário, entende que 
a virtualização constitui justamente a essência da mutação em curso, ao promover um modo de estar 
fecundo que fomenta os processos de criação. As mudanças técnicas, económicas e dos costumes 
nunca foram tão rápidas, generalizadas e destabilizadoras, afectando sobretudo a comunicação e a 
informação, mas também os corpos, a economia, os quadros colectivos da sensibilidade ou o exercício 
da inteligência. Na verdade, nunca como hoje se falou tanto em comunidades ou organizações virtuais. 
Este fenómeno ultrapassa em muito a simples informatização acelerada do planeta e a recente expansão 
do cyberespaço, principalmente através da Internet. 

Alertando para os erros que uma eventual ingenuidade perante as proezas da tecnologia 
inevitavelmente acarretaria, aquele autor refuta também a ameaça de apocalipse cultural com que 
acenam os detractores do cyberespaço. Contrariar os inegáveis aspectos sombrios, típicos de uma 
passagem de milénio, das evoluções a que assistimos – e de que devemos participar, até para as 
compreendermos melhor – é tarefa que cabe a cada um de nós, perante a evidência do carácter 
contínuo do processo de invenção do humano. 

McLuhan antevia nas audiências emergentes, tendencialmente massivas (sucessoras do “público” 
tradicional), a possibilidade de se constituírem como forças criativas e participantes das transformações 
sociais – que, de resto, acreditava ficarem a dever mais à natureza dos media que processam a 
comunicação humana que propriamente ao conteúdo dessa mesma comunicação. A “era de ansiedade” 
que tão bem diagnosticou resulta, em grande parte, da tentativa de levar a cabo o trabalho de hoje com 
recurso a ferramentas e conceitos de ontem, como ilustrava referindo-se ao entretenimento passivo e 
formatado, prevalecente, que oferece soluções (ultra)passadas para questões da actualidade. 

A palavra virtual – não nos esqueçamos – deriva do latim virtus, que significa força, potência.

Figura 7.01 - “Cemitério de Hardware”

Fonte: Jornal Diário de Notícias (Rodrigo Cabrita)
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7.� Contributos para um Novo Contexto

O objectivo principal desta dissertação foi especificar e desenvolver um sistema de informação 
colaborativo para associações, dotado de uma interface pública, sob a forma de um sítio Web. A 
implementação, a título de exemplo, elegeu uma organização vocacionada para as actividades artísticas 
e culturais. Para a sua concretização, foi necessária uma prévia tomada de consciência acerca dos 
múltiplos factores a considerar, quer em termos das ferramentas colaborativas a adoptar, quer do 
contexto organizacional. O estudo realizado sobre abordagens existentes para análise organizacional 
permitiu tomar conhecimento de um conjunto de factores, não apenas de ordem tecnológica, mas 
também, talvez principalmente, de natureza social. As redes informais e interpessoais, nas organizações, 
são actores principais nos seus processos colaborativos. Para se poder falar de colaboração é necessário 
que os próprios indivíduos colaborem, ou seja, que a cultura organizacional eleja essa vertente como 
valor reconhecido e praticado. Esta é uma condição prévia para o sucesso de qualquer sistema de 
informação colaborativo.

A implementarção do SIRA foi antecedida da identificação de “pontos fracos” e “fortes” da 
cultura organizacional, relativamente à colaboração dentro da associação em análise, o que permitiu 
perceber como flui realmente a informação dentro da organização (considerando também as estruturas 
informais), quem desempenha papéis centrais dentro da organização em termos de aquisição, produção 
e partilha de informação e conhecimento, que subgrupos existem dentro da organização e como é que 
estes processam essa partilha e ainda, como melhorar os canais de comunicação e que oportunidades 
existiam para melhorar o fluxo de informação e conhecimento.

O Sistema de Informação, enquanto suporte alternativo ao relacionamento organizacional 
associativo, não podia descurar o que se conhece acerca do já existente, com provas dadas, histórico... 
Baseado na Web, opõe a ubiquidade a alguns dos problemas apontados e concentra numa só publicação, 
globalmente acessível e dinâmica, tudo aquilo que se vinha registando e difundindo (e dispersando...), 
numa variedade sempre insuficiente de suportes, acerca da vida associativa (presença estática na Web, 
utilização pontual do e-mail, fax ou telefone, anúncios, cartazes, brochuras ou catálogos, ou ainda a 
correspondência clássica, por via postal). Esta acessibilidade envolveu, efectivamente, indivíduos cuja 
participação vinha sendo dificultada ou mesmo inviabilizada por condicionantes topográficas.

Um sistema colaborativo baseado na Web que possa realmente garantir uma boa parte do campo 
relacional das associações, tem uma procura transversal. A ausência de soluções como a projectada 
encontra explicação, sobretudo, no caracter não lucrativo da sua maioria, mas também na escassa 
infoalfabetização, senão mesmo na infoexclusão que ainda caracteriza o associativismo português. A 
maior dificuldade previsível, na aceitação geral deste projecto, será também um desafio pró-activo: 
globalizar o relacionamento associativo que não careça absolutamente de presença física, equacionando 
o necessário apetrechamento de meios e suportes informáticos. A chave do sucesso estará no recurso 
a procedimentos tão próximos quanto possível daqueles que já existam na prática comum, sempre na 
perspectiva da sua simplificação.  

Principais contribuições deste trabalho:
Aquisição de informação sobre estruturas organizacionais (formais e informais);
Definição do papel de diferentes estruturas na partilha de informação e conhecimento; 
Definição de “boas práticas” de colaboração na organização em estudo;
Identificação e análise de requisitos para sistemas colaborativos;
Especificação de requisitos para uma implementação Web; 
Implementação de um sistema, em colaboração permanente com a organização-alvo;
Metodologia de avaliação ao longo do processo e proposta de consideração da sua continuidade.
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Segundo Marshall McLuhan, a transformação das Sociedades terá ficado sempre a dever-se muito 
mais à natureza dos média através dos quais se processa a comunicação humana do que propriamente 
ao conteúdo dessa mesma comunicação. Actualmente, as audiências massivas (sucessoras do “público”) 
podem ser usadas como forças criativas, participantes. Ao invés, é-lhes muitas vezes servido apenas 
entretenimento passivo e formatado. A política que prevalece é a de oferecer soluções (ultra)passadas 
para as questões da actualidade. Esta “era de ansiedade” (ainda nas palavras de McLuhan) é, em grande 
parte, resultado da tentativa de levar a cabo o trabalho de hoje com recurso às ferramentas de ontem, 
aos conceitos de ontem.

O contexto actual, não tendo sido apresentado como especialmente auspicioso para o nosso 
país, é no entanto marcado por mudanças profundas e consideráveis que permitem um optimismo 
moderado - para o qual o presente trabalho também procura contribuir. De facto e embora os dados 
concretos coloquem Portugal numa recorrente “cauda da europa”, no capítulo das TIC a posição não 
será exactamente a da ponta da “cauda” (Figura 02). Comparando o que é comparável, a (Figura 03) 
permite-nos sublinhar o optimismo moderado, uma vez que - em apenas dois anos - quase duplicou 
o número absoluto de clientes de acesso por banda larga fixa. Atendendo à dinâmica actual, até por 
parte do poder político, parece razoável antever uma modificação - para melhor - do panorama algo 
sombrio que os dados recolhidos nos forçaram a traçar. Assim se mantenha o desígnio colectivo, 
alimentado por conteúdos relevantes e potenciadores, também eles, da crescente info-inclusão.

Fonte: [ICP - ANACOM]

Fonte: [ICP - ANACOM]

Figura 7.03 - Evolução do número de clientes de acesso por banda larga fixa - Portugal

Figura 7.02 - Comparação Internacional (taxas de penetração de banda larga fixa) 3º Trimestre, 2006
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Figura 7.05 - Percentagem de utilizadores da Internet em Portugal. Total, por sexo, por faixa etária, localização e classe social / profissão (2006)

Fonte: adaptada de [Marktest, 2007]

A FCCN - Fundação para Computação Científica Nacional - gere, desde o início da década de 
90 do século XX, o serviço de registo de domínios/sub domínios de .pt e a plataforma GigaPIX que 
tem hoje ligados os principais ISP nacionais. O objectivo a que se havia proposto para o final de 2006 
foi anunciado a 9 de Agosto daquele ano: 100.000 registos de domínios em .pt. A maior percentagem 
(71,69 %) foi alcançada no domínio .pt (73.796 registos), seguida dos 19,07 % de .com.pt (19.626) e 
dos 8,67 % de .edu.pt (8.925). Outros registos representaram apenas 0,57 % de um total de 102.932.

Segundo dados da [Marktest, 2007], em Outubro de 2006 (Figura 04) foram atingidos os cem 
milhões de sítios Web em todo o mundo. Nesse ano bateram-se, de resto, todos os recordes, com 
30.900.000 novos registos. Segundo a mesma fonte, em dez anos, de 1995 a 2004, a quantidade de 
sítios Web registados aumentou de uns (hoje) aparentemente irrisórios 18.000 para o impressionante 
número de 50 milhões.  

Figura 7.04  - Número de registos de domínio (absoluto / activos)

Fonte: adaptada de [Marktest, 2007]

O estudo Netpanel (Figura 05), relativo à utilização da Internet pelos residentes em Portugal 
Continental com 15 e mais anos, conduzido pela [Marktest, 2007] no final de 2006 é inspirador: o 
número de portugueses que costuma aceder à Internet aumentou oito vezes, de 1997 a 2006. Os 5,6% 
de indivíduos que em 1997 acediam à Web e não atingiam o número de 500.000, passaram para 43,6% 
em 2006, o que significa que 3.622.000 indivíduos utilizaram a Internet com regularidade – mais 679% 
do que então. 
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O ritmo de crescimento de 30,6% ao ano é um dado tão relevante quanto a ausência de paralelo 
em qualquer outra área da realidade social. Ainda segundo o mesmo estudo, o tempo despendido 
pelos portugueses na Internet a partir de casa no primeiro trimestre de 2007 aumentou face ao período 
homólogo do ano anterior, consolidando uma tendência que parece querer contrariar a info-exclusão 
aparente da população nacional, face ao contexto global. De Janeiro a Março de 2007, 2.845.000 
portugueses com 4 e mais anos utilizaram a Internet, a partir das suas casas, o que representou um 
aumento de 0.7% relativamente ao mesmo período do ano anterior. Este valor significa que 94.1% dos 
internautas nacionais acederam à Internet a partir de casa no período em análise.

É já uma evidência em todo o mundo ocidental que os média electrónicos nos cercam, sensorial 
e constantemente: podemos ver, ouvir e sentir, tudo ao mesmo tempo, de todos os lados, e com todo 
o mundo. Alterado o ambiente humano, desencadeiam-se novos modos de entendermos e de agirmos 
no dia a dia. Porque se tratam de desenvolvimentos no plano da própria linguagem, as TIC são algo 
que uma vez experimentado e constituído em ambiente, não mais pode ser esquecido. Os efeitos dos 
média electrónicos, como de resto os de toda a tecnologia, não se confinam aos planos da análise e 
da opinião. A televisão com cinquenta, cem ou quinhentos canais, a Internet e os telefones móveis 
alteram definitivamente os modelos e padrões de percepção dos Homens: mudam-nos individual e 
colectivamente, sem qualquer tipo de compromisso ou de negociação.

Indelevelmente marcados por uma cultura electrónica de intenso envolvimento sensorial, as novas 
gerações levam para a escola a disponibilidade para o mesmo envolvimento, participativo e total. A 
escola que ainda prevalece, como repositório paradigmático da tecnologia mais avançada da era do 
alfabeto fonético, rejeita aquela disponibilidade. A criança da era da televisão, escreveu McLuhan (e 
acrescentamos nós, da Internet e dos telemóveis) descobre que é muito difícil senão mesmo impossível 
ajustar-se aos objectivos fragmentados do sistema educativo literário, depois de ter tido os seus sentidos 
moldados pela electrónica. Depois de pilotar naves espaciais à velocidade da luz, de ouvir música 
enquanto mantém conversas electrónicas com os amigos, de ver, ouvir e sentir tudo (e tudo ao mesmo 
tempo), a criança chega à escola: sentada, sem comando nem telemóvel nas mãos, defronta-se com 
um adulto que carrega todo o conhecimento e tempo do mundo e lhe prescreve “um b e um a, bá!”... 
O choque é, não só inevitável, como incrompreensivelmente escamoteado: a cultura contemporânea 
já não assenta predominantemente na lógica do alfabeto. Tal como o ambiente pré-escolar da criança, 
a competição global é cada vez mais caracterizada pela circularidade, pelo pensamento holístico, pela 
integração multidisciplinar e pela aceitação da descontinuidade da experiência e das ideias: pela emoção 
e pela intuição. As sociedades mais avançadas estão, curiosamente, a experimentar um certo regresso 
ao equilíbrio sensorial típico da era tribal pré alfabeto [Ilharco, 2007]. A escrita (linguagem dos livros) 
está a deixar de ser a tecnologia de comunicação predominante (a favor da das imagens, dos jogos, da 
interacção). São duas as grandes forças que marcam o nosso tempo: a linearidade do passado/presente 
e a tribalização do passado/futuro. Nas escolas, dos liceus às universidades, esta mudança profunda 
é óbvia. Em boa medida, porque esta batalha não se decide com argumentos e porque o futuro está 
sempre com os mais novos, não é difícil ver que caminhos as coisas estão a tomar.

Figura 7.06 Acesso à Internet, em percentagem da população / Taxa de penetração da Internet de Banda Larga (2005-2006)

Fonte: [Eurostat, 2007]

2005

2006
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7.� Questões abertas 

Perspectiva-se, a curto prazo, aplicar o trabalho apresentado nesta dissertação a outras associações, 
o que vai permitir, definitivamente, a verificação da sua aplicabilidade e adequabilidade, na forma 
abrangente. Apresentam-se a seguir possibilidades de trabalho futuro que nos parecem pertinentes:

Em primeiro lugar e desde já, pretende-se dar acompanhamento ao trabalho iniciado, na 
perspectiva do desenvolvimento de um maior número de módulos e funcionalidades, a partir da 
avaliação dos utilizadores e da evolução do Estado da Arte. Preocupações com a acessibilidade não 
foram aprofundadas no decorrer do estudo - ainda que presentes - uma vez que não se detectaram 
quaisquer constrangimentos a que houvesse necessidade de dar resposta especial. Não se presume 
com isto que a continuidade do trabalho possa dispensar uma atenção particular a estas questões que 
podem revestir-se da maior importância, quando marginalizam ainda muitos (potenciais) utilizadores.

Será também esclarecedor o teste à aplicação da abordagem seguida neste trabalho em diferentes 
contextos ambientais e organizacionais, no âmbito da especificação de sistemas de informação para 
colaboração e gestão de informação e conhecimento. O objectivo será avaliar a aplicabilidade desta 
abordagem em cenários distintos, ou seja, em organizações com estrutura e cultura diferentes, e 
necessidades colaborativas e de gestão de informação também diferentes. Inicialmente, procurando 
expandir os resultados dentro do sector de actividade (cultural e recreativo), mas não descartando, 
num segundo momento, a consideração do universo associativo no sentido lato.

Perspectiva-se a médio-longo prazo, ainda, o interesse na aplicação da abordagem seguida neste 
trabalho ao desenvolvimento de sistemas de informação para colaboração, gestão de informação e 
conhecimento inter-organizacionais, o que implicará seguramente o aprofundamento do estudo de 
métodos de análise e especificação de requisitos e ainda o franco desenvolvimento da metodologia 
utilizada nesta abordagem, refinando e robustecendo o quadro analítico aplicado à associação eleita para 
este estudo e, por outro lado, definindo critérios que possam ser abrangentes, adequados a qualquer 
tipo de organização. O trabalho resultante deste ponto, em conjunto com os resultados apresentados 
nesta dissertação, poderá permitir uma análise detalhada dos critérios de colaboração (necessidades 
colaborativas) em diferentes tipos de organizações, chegando a um conjunto de critérios standard, a par 
de outros eventualmente mais específicos, consoante a organização. Este universo de conhecimento, 
para ser representado formalmente, deverá obedecer a uma conceptualização: os objectos, conceitos 
e outras entidades que se considera existirem em determinada área de conhecimento ou interesse, 
bem como as relações que se estabelecem entre si geram, inevitavelmente, uma visão abstracta e 
simplificada desse universo. A análise e adopção de ontologias (especificações formais e explícitas 
de conceptualizações - “o que existe é aquilo que pode ser representado [Gruber, 2004]”) impõe-se 
como continuidade lógica deste trabalho. A construção e desenvolvimento de ontologias - que se 
apresentam como modelos de relacionamento de entidades num domínio particular do conhecimento 
- têm por objectivo a definição de um vocabulário compartilhado, coerente e consistente, onde as 
informações, solicitações e respostas, possam ser trocadas e também reutilizadas pelos utilizadores de 
uma comunidade, sejam eles humanos ou outros agentes (software). Ontologias formais são objectos 
projectuais: quando se escolhe como representar o que quer que seja através de uma ontologia, são 
tomadas decisões projectuais e os cuidados a ter na sua adopção, ainda segundo [Gruber, 2004], são 
muito semelhantes aos que nortearam, ainda que de uma forma global, o trabalho documentado 
nestas páginas:

Coerência - uma ontologia deve veícular inferências consistentes com as definições prévias. A 
mesma coerência deve também aplicar-se a conceitos que sejam definidos informalmente, quando 
descritos em documentação ou exemplos redigidos em linguagem natural, isto é, quando uma situação 
que possa ser inferida a partir dos axiomas lógicos contradisser uma definição ou exemplo informais, 
então a ontologia é incoerente; 
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Expansibilidade - uma ontologia deve ser projectada de forma a antecipar a utilização de um 
vocabulário partilhado. Deve, por isso, oferecer os fundamentos conceptuais para uma amplitude de 
tarefas antecipáveis que virão a expandir e especializar a própria ontologia, sem com isso obrigar a 
uma reformulação das definições já encontradas;

 Minimização da “codificação tendenciosa” - de forma a evitar uma dependência relativamente ao 
nível simbólico de uma codificação em particular, a conceptualização deve ser especificada sem atender 
cegamente à conveniência de uma determinada notação ou implementação. Só assim se garantirá a 
desejável compatibilidade com sistemas e estilos de representação diferentes;

Minimização dos compromissos - uma ontologia deve requerer apenas os compromissos necessários 
e suficientes ao suporte das actividades de partilha de conhecimento visadas, permitindo aos agentes 
a liberdade de especializar e instanciar a ontologia, consoante o entenderem como necessário. Uma 
vez que estes compromissos se prendem essencialmente com o uso consistente de um vocabulário, é 
a definição precisa de um mínimo denominador comum o melhor garante da necessária consistência, 
sem com isso criar limitações desnecessárias;

Clareza - a aplicação de um formalismo estrito deve presidir à definição objectiva do significado 
dos termos definidos, apresentando-os de forma eficaz, sem concessões técnicas, sociais ou literárias. 
Se possível, a regra deve ser a da definição completa, através de axiomas lógicos, onde o predicado seja 
definido por condições necessárias e suficientes. 

O crescimento exponencial da utilização do software Open Source, por oposição às plataformas 
e ferramentas proprietárias (exemplificado pelo servidor Web Apache, usado em, aproximadamente, 
dois terços das máquinas ligadas à Internet, o que diz muito acerca do seu futuro) poderá contribuir 
para a generalização de uma outra decorrência do trabalho: a proposta de adopção estratégica e 
generalizada, junto dos públicos-alvo de desenvolvimentos futuros, de SL / A em substituição 
progressiva das aplicações de trabalho (proprietárias) que equipam hoje a maior parte das associações. 
O Software Livre / Aberto (SL / A ou Open Source), ao contrário das soluções proprietárias, é 
caracterizado por uma estrita adesão às normas aceites na indústria, o que tem um reflexo imediato na 
respectiva compatibilidade. A maioria das plataformas podem ser compiladas numa grande variedade 
de plataformas Unix ou Linux, sendo mesmo portáveis sem alterações para Windows. Cada aplicação 
Open Source é potencialmente testada por muitos milhares (ou milhões, nos casos mais populares) 
de utilizadores. A estabilidade daí resultante só é possível graças ao reduzido (ou mesmo nulo) preço 
destas ferramentas, o que fomenta o seu teste e utilização: o código-fonte está aberto a todos ou 
mesmo livre de condicionalismos para alterações, tal como o próprio nome indica, o que promove a 
sua flexibilidade e facilidade de introdução de mudanças e reprogramação de funcionalidades. 

Segundo o Relatório Aho [3], da Comissão Europeia, a “União a 27” deve continuar a apoiar as 
tecnologias ubíquas, promovendo o desenvolvimento de mercados inovadores e criativos, para o que 
é absolutamente necessária a constituição de parcerias de investigação. Como exemplo de mercado 
com essas potencialidades, é citado o dos conteúdos digitais. Nesta matéria, o relatório defende que 
as plataformas tecnológicas europeias devem desempenhar um papel importante: os cidadãos e os 
consumidores europeus podem extrair benefícios da convergência, desde a facilidade de acesso a uma 
variedade de informações, até uma maior capacidade para criarem e distribuírem os seus próprios 
conteúdos. No entanto, o mesmo relatório reconhece que muitas pessoas estão ainda renitentes em 
utilizar os serviços da sociedade da informação, devido a receios quanto à segurança e protecção da 
vida privada, ameaçadas por mensagens electrónicas não solicitadas, software maligno e a “cyber-
criminalidade”.

Se é verdade que a crescente penetração das TIC nas sociedades contemporâneas e a sua íntima 
relação com a temática da globalização levanta novos problemas e desafios conceptuais, também institui 
oportunidades, favorecendo o aparecimento de novas metodologias e instrumentos de actuação, a par 
de uma investigação crescente por parte da comunidade académica mundial.
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Neste quadro, as sociedades mais desenvolvidas reconhecem a transversalidade do impacto das 
novas tecnologias sobre a comunicação, a informação, os média, as indústrias culturais e a própria 
política, no entendimento como na acção, quer em diferentes aspectos organizacionais, políticos e 
sociais, quer a um nível estritamente individual. Emerge, assim, a percepção da necessidade de um 
aprofundamento de saberes proporcional ao incremento de complexidade característico da generalidade 
das sociedades contemporâneas, sob pena de se incorrer em fenómenos de exclusão.

Num momento onde se acentuam as relações de interdependência entre os indivíduos, à escala 
planetária, a informação local geradora de conhecimento faz falta. Com a concentração das redes 
mediáticas em monopólios mundiais, a informação é tratada primordialmente como mercadoria. Neste 
contexto, a produção e circulação da informação sectorial local/regional, é original e mais próxima das 
realidades dos cidadãos do que a produzida por cadeias noticiosas que estabelecem as prioridades (e 
preocupações) à escala universal. Não sendo alternativa à ‘grande’ informação, a ‘pequena’ informação 
tantas vezes produzida com poucos recursos mas com redobrada preocupação e atenção ao rigor 
deverá aproveitar de melhor forma o instrumento de comunicação que é a Internet.

Paralelamente ao mar de ‘informação igual’, é indispensável um oceano de informações sectoriais 
locais/regionais, produzidas segundo critérios radicalmente diferentes dos que dominam a ‘grande’ 
informação, influenciando e marcando um exercício multifacetado e crítico de cidadania.
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7.� Recomendações: ameaças e oportunidades

Enquanto se discute ainda sobre o que caracteriza a Web 2.0, novos conceitos, tecnologias e 
serviços começam já a despontar em direção a uma anunciada Web 3.0. O maior passo poderá ser 
dado com a chamada Web semântica, ideia já proclamada por Berners-Lee: um ambiente no qual 
as máquinas conseguem aceder à informação, agregando-lhe um significado, um entendimento. Os 
serviços de pesquisa serão os principais interessados e, provavelmente, líderes da hipotética Web 3.0. 
Já podemos encontrar projectos nesse sentido, como o BlueOrganizer da empresa AdaptiveBlue: 
um “plugin” no browser consegue identificar o assunto do sítio Web que está a ser visitado e sugere 
serviços ou sítios relacionados. Outro serviço que parece apontar nessa direcção é proposto pela 
Like.com: quando é seleccionado um produto, são automaticamente listados outros produtos com 
características semelhantes, com base na imagem dos produtos e sem adicionar qualquer tipo de “tag” 
ou palavra chave. 

Por outro lado, a computação ubíqua é um modelo emergente onde a acção computacional se 
torna invísivel e omnipresente, introduzida no ambiente e no quotidiano. A Web “em qualquer lugar” 
deverá possibilitar o acesso a partir de qualquer local, a qualquer momento e com grande diversidade 
de dispositivos, incluindo roupas, eletrodomésticos e mobiliário. Como ocorreu nas outras “versões” 
da Web, em que houve mudanças (ou adaptações) dos média para utilizar as vantagens que a Web 
oferecia, com estes novos movimentos, outras média poderão convergir, como é o caso da sempre 
pioneira publicidade, direccionável agora através de mecanismos que consigam “interpretar” quais 
os gostos dos utilizadores. Natural será, também, a unificação com outros serviços digitais (como 
a TV digital) onde a imensa base de dados on-line que a própria Web constitui pode servir para 
identificar preferências dos consumidores. A nomenclatura Web 3.0 surgirá, à semelhança da anterior, 
classificando novos produtos e serviços de informação, ainda que apenas para inaugurar um novo 
modo de nomear, porque naturalmente também fomenta essa nova discussão. 

Para a organização que equaciona a sua presença na Web, o importante é entender como serão 
criados esses novos produtos, como serão agregados novos serviços e quais os meios para os oferecer. 
Já para o utilizador, a preocupação será sempre com a(s) forma(s) como poderão estas mudanças  
melhorar sua vida, seja em produtividade diária, em ambientes de relacionamento ou entretenimento. 

Ao considerarmos a história dos processos de inovação de software e serviços na (e para) a Web, 
constatamos uma dinâmica crescente: desde o hipertexto, Netscape, ICQ, Linux, Apache, Wikipedia, 
MP3, E-mule, Orkut, Skype, Google ou del.icio.us (para citar apenas alguns produtos que mudaram a 
rede e, parcialmente, a sociedade), a tendência permite percebermos uma nova lógica:

Ideia > Produto ou Serviço Grátis > Rede > Consumidor / utilizador / produtor...
... divergente daquela a que estamos habituados, quando pensamos no mundo dos negócios:

Ideia > Produto > Empresa > Preço > Consumidor.
Por outro lado, gradualmente e apesar da miríade de possibilidades, o utilizador faz selecções, 

relativamente a centros de referência prioritários. Isto pode explicar o facto de, apesar da Internet 
permitir a liberdade de aceder a uma infinidade de endereços, as visitas do utilizador médio (conceito 
altamente controverso, segundo [Krug, 2006]) se concentrarem em apenas algumas centenas deles. 
A este facto também não será alheia a virtual impossibilidade de (efectivamente) se aceder a todos... 
Nesta lógica de inovação na rede e para a rede, tem de se considerar um novo actor: o multiplicador 
de visibilidade, seja ele formal (revistas e sítios especializados ou líderes de opinião) ou informal (blogs 
ou comunidades). No trabalho que agora termina, propõe-se - precisamente - que as associações, 
enquanto comunidades e os seus associados, enquanto líderes de opinião, desempenhem este papel.
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Anexo B. Acta de constituição
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www.aca.pt 

Associação Cultural de Alcaria
Fundada em 1974.

Embora premiado pela CPCCRD, em Maio de 2006, 
de entre os então existentes 22 sítios produzidos pelas 
colectividades participantes no “Projecto 2001 Associações”, 
não é actualizado desde Junho desse mesmo ano.

Anexo F. Associações: Sítios Web

(sem actualização recente)

http://ajov.blogspot.com/
(última actualização:  2006-07-05)

A Associação de Jovens Veirenses (Alentejo) não fornece 
qualquer informação quanto à data de constituição.

http://ajov.org.pt/ (CMS Plone)
(última actualização:  2007-02-21) 

A Associação Jovem Valor é uma associação 
juvenil, fundada em 2004, em Rio de Mouro.

http://teatrodepapel.no.sapo.pt/
(última actualização:  2006-11-07)

O Teatro de Papel - Associação Cultural 
foi fundado em 1989 na Costa de Caparica. 

http://niclardosa.no.sapo.pt/
(última actualização:  2006-10-25)

O Núcleo de Intervenção Cultural de Lardosa 
é uma associação juvenil fundada em 1990.
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Anexo F. Associações: Sítios Web

(sem actualização recente)

http://sfe.no.sapo.pt/
(última actualização: 2006-07-05)

Fundada em 5 de Janeiro de 1920, a 
Sociedade Filarmónica Ereirense tem 
sede em Ereira, concelho do Cartaxo.

http://golpedeteatro.com.sapo.pt/
(última actualização: 2004-09-10)

A Golpe de Teatro é uma associação cultural sediada 
no concelho de Oeiras e fundada em 2004.

http://dasletras-associacaocultural.blogspot.com/
(última actualização: 2006-11-14)

A Associação Cultural Das Letras terá ficado apenas 
pela intenção, pois (até à última actualização) o blog 

só registou contributos projectuais.

http://acl.paginas.sapo.pt/
(última actualização: 2006-11-01)

Fundada em 1997, a Associação Cultural Lajense é 
associada da Federação de Folclore Português. 

http://jubilare.no.sapo.pt/
(última actualização: 2005-06-04) 

 
A Associação Cultura e Social de Alcanena 

foi fundada em 2002.
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Activos

Anexo F. Associações: Sítios Web

http://acsranchofolcloricoretaxo.org/

Fundada em 1981, a Associação Cultural e Social Rancho
Folclórico de Retaxo tem, desde 1990, o estatuto de 
Colectividade de Utilidade Publica. Além do Folclore 
e Etnografia, dedica-se ao Jornalismo e Desporto. e 
ainda promove Exposições e Intercâmbios com outras 
Associações de diversas Regiões do País e da Europa.

www.confederacaodascolectividades.com
(informações sobre o projecto “2001 Associações”)

www.csc-coriscada.pt

O Centro Sócio Cultural da Coriscada (C.S.C.C), 
fundado em 1985, tem como objectivos: 
a promoção da solidariedade social, da 
cultura, do desporto e lazer, a preservação do 
património urbanístico, arqueologia, apoio ao 
desenvolvimento das actividades dos Jovens e o 
progresso em geral da Freguesia da Coriscada. 
O seu âmbito de acção abrange o concelho da 
Meda (Lamego) e Nacional.
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www.seica.pt.vu  (CMS Joomla!) 

Fundado em 1971 com a designação 
de Grupo Desportivo de Seiça, o 
Grupo Desportivo e Cultural de 
Seiça (Ourém), mantém actividades 
culturais e desportivas, com 
destaque para o teatro e o futebol.

Activos

Anexo F. Associações: Sítios Web

http://www.acmusicaxxi.com/ (CMS Drupal)

A Associação “Música XXI”, fundada em 2001 
(Faro), dedica-se exclusivamente à divulgação cultural, 
com particular destaque para a música

http://www.utopiateatro.com/  (CMS Joomla!)

Criada em 1996, a Associação Utopia Teatro 
produziu cerca de 30 espectáculos e participou 
em inúmeras acções de animação cultural. Da 
comédia ao drama, das marionetas ao teatro 
infantil, a experimentação é a palavra de ordem.

Por outro lado, a Utopia Teatro orgulha-se da 
sua filiação sintrense e encontra aí - na história, 
lendas e literatura de Sintra - a inspiração para 
uma outra série de trabalhos, procurando inovar 
também no campo dos espaços teatrais.
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http://www.associacaoespontanea.blogspot.com/

Ainda em estado “pós-embrionário”, pois foi 
fundada em 2006, a Associação Espontânea 
(Vª Real) possui, e disponibiliza, nas suas 
instalações: 

Salas de ensaio; Estúdio de som; Ateliers; 
Sala de convívio com projecção de cinema; 
Bar (aberto a sócios, convidados e amigos) 
com selecção musical.

http://www.acert.pt/ 

Formada em 1979, a ACERT assume-se 
como portadora de um sentido de actuação 
pluridisciplinar, em termos das áreas artísticas, 
assentando a sua vertente criativa no núcleo que 
lhe deu origem: 

O TRIGO LIMPO teatro ACERT. 
O grupo de teatro na génese da associação 
caracteriza a dinâmica da ACERT, como 
um projecto transversal, embora priviligie a 
promoção de espectáculos, formação e produção 
artísticas.

O autor destaca, pela participação pessoal, o 
projecto de intercâmbio com Moçambique.

http://www.bragancanet.pt/acdzedes/

Página não oficial. 

A Associação Cultural e Desportiva de Zedes 
(Carrazeda de Ansães) dedica-se, sobretudo, à prática 
desportiva. A página promove a divulgação fotográfica 
das suas actividades actuais e históricas.

Activos

Anexo F. Associações: Sítios Web
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http://www.ideiasdolevante.net/

A Associação Cultural de Lagoa (Algarve) 
Ideias do Levante foi inspirada pelo 
desassossego do vento, que lhe deu o nome, 
em 1995. 

A associação pretende, desde a génese, 
identificar, promover, criar e divulgar 
actividades culturais, empreender formação 
no mesmo âmbito, debater ideias e promover 
culturalmente o Concelho e a região. 

Do leque variado de actividades, destacam-
se a Formação pontual e regular, o Teatro, o 
Coral e os Contadores de Histórias. 

http://www.acrcasais.blogspot.com/

Fundada em 1981, a Associação Cultural e Recreativa 
do Centro da Freguesia dos Casais (Santarém), tem por 
fim a promoção cultural e recreativa dos seus associados. 

Na melhor tradição do associativismo clássico, 
“podem ser admitido como sócios quaisquer cidadãos 
cujo(s) proponente(s) se responsabilizem pelo seu 
comportamento moral e cívico”.  A principal actividade 
divulgada é o cicloturismo.

http://www.audienciazero.org/eixo/index.php

“A associação AZ foi idealizada como um 
espaço público de integração, intervenção 
e desenvolvimento, onde pessoas com 
objectivos semelhantes possam reunir 
esforços que possibilitem a realização 
conjunta de projectos artísticos, culturais e 
educacionais. 
Promove parcerias e colaborações para 
uma produção cultural e artística coerente e 
consistente; procura fornecer instrumentos 
de intervenção aos associados para que 
se possam envolver na actividade regular 
da associação; trabalha pela promoção de 
uma atitude atenta, activa e crítica perante a 
realidade cultural portuguesa.”

Activos

Anexo F. Associações: Sítios Web
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Anexo G. Exemplo de questionário: UMIC (�/�)
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Anexo G. Exemplo de questionário: UMIC (�/�)
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Anexo H. Questionário 1. (�/�) AICART

            
               

          
            



            


        

          





Dados Pessoais 





  



  



 



Perfil de Utilização de Internet 



    




 
 
 


 

 



  ��� |

|Anexos

Anexo H. Questionário 1. (�/�) AICART

Opinião 
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Anexo H. Questionário 1. (�/�) AICART
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Anexo I. Questionário 2. (�/�) AICART
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Anexo I. Questionário 2. (�/�) AICART
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Anexo I. Questionário 2. (�/�) AICART
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