
Resumo 

Com o aumento da complexidade dos sistemas de software e a importância da sua fiabilidade, surgiu 

a necessidade de se criarem metodologias para o seu desenvolvimento. A metodologia de 

desenvolvimento orientada aos objectos promove a qualidade dos sistemas de software e apresenta 

mecanismos para lidar com a sua complexidade. Para além disso, é considerado um bom método 

para modelar o mundo real já que este é formado por objectos.  

Nesta dissertação, foi estudada a metodologia orientada aos objectos proposta por Booch, aplicada a 

um caso concreto.  

A opção do desenvolvimento do caso concreto deveu-se a duas razões. Por um lado pretendeu-se 

dar resposta a uma necessidade específica do Instituto Politécnico de Viana do Castelo: o 

desenvolvimento do sistema de informação dos serviços académicos das escolas superiores desta 

instituição. Por outro lado, o estudo da aplicabilidade desta metodologia a um caso prático, promove 

um conhecimento mais aprofundado desta metodologia, uma vez que, sendo esta bastante recente, 

está pouco explorada.  

Este caso concreto tem como elemento central uma base de dados relacional e caracteriza-se por 

uma grande interacção entre o sistema e os seus utilizadores.  

No desenvolvimento deste caso, são abordadas as várias fases de desenvolvimento de um sistema 

de software, desde a identificação dos requisitos até à sua implementação. A análise de requisitos foi 

feita em estreita colaboração com os utilizadores do sistema, pelo que resultou num trabalho bem 

adaptado à realidade da instituição em causa.  

Abstract 

With the increasing of the software systems complexity and the importance of its degree of 

confidence, it emerged the necessity of creating methodologies for its development. The development 

of object-oriented methodology promotes the quality of the software systems and presents 

mechanisms to deal with its complexity. Besides that, it is also a good method for modelling the real 

world, since it is formed by objects.  

In this dissertation, it was studied the object-oriented methodology offered by Booch, applied to a real 

case.  

This option, to develop the real case, has two reasons on base. On one side, it pretended to give the 

answer to a specific necessity of the Instituto Politécnico de Viana do Castelo: the development of the 

information system of the academical services of this institutional's superior schools. On the other 



side, the study of applicability of this methodology to a real case, promotes a deeper knowledge of this 

methodology, because it's less explored, since it is too recent.  

This real case has a relational database as central element and it is characterized by a great 

interaction between the system and their users.  

In the progress of this case, are approached the several development phases of a software system, 

since the requirements identification to its implementation.  

The analyses of the requirements was made in a strict cooperation with the users, system, which 

results in a well adapted work to the reality of that institution.  


