
Resumo 

Nesta dissertação aborda-se o tema da modelação conceptual aplicada ao desenvolvimento técnico, 

social e organizacional de sistemas integrados de fabrico. Investigou-se a aplicação de 

conceptualizações da organização baseadas na teoria social recente, à modelação conceptual, de 

cariz formal e semi-formal, utilizável na análise e especificação de requisitos de sistemas de 

informação em empresas industriais. Este estudo conduziu à especificação de ferramentas 

informáticas para o suporte da análise técnico-organizacional, cujo objectivo é facilitar a colaboração 

entre os diversos agentes envolvidos no processo de desenvolvimento através da representação de 

múltiplas perspectivas, num plano de interdisciplinaridade.  

Começa-se por introduzir o conceito de mediação de perspectivas no desenvolvimento técnico-

organizacional como enquadramento para a colaboração entre desenvolvedores que utilizam, no 

processo de desenvolvimento, metodologias específicas das Engenharias Informática e Industrial, 

bem como da Sociologia Industrial.  

A mediação de perspectivas traduz-se, num primeiro passo, na conceptualização sócio-

organizacional da empresa industrial tendo como base teórica a Teoria da Estruturação de Giddens. 

Esta teoria proporciona uma ontologia social que ultrapassa a dicotomia estrutura-acção, 

característica tanto de metodologias de análise organizacional como de desenvolvimento de sistemas 

de informação. O segundo passo é a introdução de uma orientação metodológica na mediação, 

conduzindo a uma postura de análise indutiva centrada nos actores organizacionais e suas 

estratégias, e inspirada na metodologia de Análise da Acção Organizacional de Friedberg.  

Operacionalizou-se a conceptualização sócio-organizacional da empresa industrial na especificação 

de dois sistemas informáticos para suporte da modelação técnico-organizacional, os quais assumem 

o papel de instrumentos de mediação. Numa primeira abordagem mostra-se que, recorrendo a uma 

ferramenta estado-da-arte de simulação gráfica orientada originalmente para uma avaliação técnico-

funcional dos sistemas de fabrico, é possível criar um instrumento suportando a colaboração e 

comunicação entre desenvolvedores segundo uma perspectiva sócio-técnica. Numa segunda 

abordagem recorreu-se a técnicas da engenharia do conhecimento, mais concretamente à 

engenharia de ontologias, para formalizar o núcleo conceptual sócio-organizacional num conjunto de 

ontologias designadas por Ontologias para o Desenvolvimento Técnico-Organizacional. 

Desenvolveram-se a Ontologia Sócio-Organizacional, a Ontologia de Registos e a Especificação de 

Sistemas e Ontologia de Metodologias. Estas ontologias foram codificadas na linguagem orientada 

para a partilha do conhecimento Ontolingua e posteriormente traduzidas na linguagem de modelação 

do sistema de representação do conhecimento LOOM. Este sistema constitui um segundo protótipo 

de instrumento de mediação no desenvolvimento técnico-organizacional. 

Finalmente, apresentam-se quatro estudos de caso com a finalidade de proporcionar cenários reais 

do desenvolvimento de sistemas de informação para aplicações industriais ( numa perspectiva de 

integração do fabrico ), para validar os conceitos relacionados com os instrumentos de medição 



acima referidos. Os quatro casos apresentados encontram-se repartidos por três temas, abordando a 

análise e especificação de requisitos técnico-organizacionais: a integração de funções na oficina 

fabril, os sistemas de planeamento e controlo da produção para empresas virtuais, e o suporte 

informático a grupos de trabalho na produção. 

Abstract 

This thesis deals with the conceptual modelling for technical, social and organizational development of 

integrated manufacturing systems. The application of organizational conceptualizations based on 

recent social theory to formal and semi-formal conceptual modelling was investigated, aiming at 

devising its use in requirements analysis and specification of information systems in industrial 

enterprises. This study led to the specification of information technology tools supporting techno-

organizational analysis, and facilitating the collaboration of agents participating in the development 

process, through the representation of multiple and interdisciplinary perspectives.  

The concept of techno-organizational perspectives mediation is introduced as a framework for the 

collaboration between developers that make use of specific development methodologies, stemming 

from Information Systems and Industrial Engineering as well as from Industrial Sociology.  

In a first step, the mediation of perspectives is worked out through the socio-organizational 

conceptualization of the industrial enterprise, which underpinned in the Structuration Theory of 

Giddens for its theoretical support. This theory provides a social ontology that goes beyond the 

structure-action dichotomy that characterises both the organizational analysis methodologies and the 

information systems development ones. The second step was the introduction of a methodological 

orientation inspired in the organizational action analysis of Friedberg and leading to an inductive 

analysis standpoint.  

The socio-organizational conceptualization was operationalized through the specification of two 

information systems for techno-organizational modelling support. These systems assume in fact the 

role of mediation instruments. In a first approach, it is shown that by using a state-of-the-art graphic 

simulation tools, initially oriented to the techno-functional evaluation of manufacturing systems, it is 

possible to build an instrument supporting the developers collaboration and communication in a socio-

technical perspective. In a second approach, knowledge engineering or, more speciflcally, ontological 

engineering was used to formalize the socio-organizational conceptual core in a set of ontologies 

named Techno-Organizational Development Ontologies. Those ontologies include the Socio-

Organizational Ontology, the Systems Requirements and the Specification Ontology, and Methodology 

Ontology. They were codified in the knowledge sharing language Ontolingua and afterwards translated 

into the LOOM modelling language, forming a system that constitutes the second prototype of 

mediation instruments for techno-organizational development.  



Finally, four case studies are presented which aim at providing real scenarios of information systems 

development for industrial applications in the validation of the mediation instruments above referred. 

The presented case studies cover three different themes, dealing with the techno-organizational 

analysis and specification: task integration at the shop-floor, production planning and control systems 

in virtual enterprises, and support to working groups in manufacturing.  


