
Abstract 
 
The main goal was to develop an ontology and its practical application scenario in work 

organization domain, supported by a closer interaction between work design processes 

which calls for multi-disciplinary developing teams sharing knowledge and 

competencies. 

For achieving this purpose it was used a new category of tools and methodologies 

supported by new knowledge management technologies. Consequently, and after an 

analysis of the different knowledge representation mechanisms, it was adopted a 

graphical-based knowledge representation formalism using concept maps for the 

domain conceptualization in a distributed environment, provided by CmapTool software 

from IHMC – Institute for Human and Machine Cognition. The choice of a less formal 

knowledge representation emerged with the purpose of enabling, in an initial phase, the 

domain experts to express and share, in an intuitive way, their knowledge about the 

work organization domain. 

Subsequently, the concept maps were converted to their OWL specification using 

CmapTools COE software. 

The final part of the work addressed the practical application of the ontology. Therefore, 

it was found a technological architecture allowing “transferring” the developed ontology 

to the Plone Content Management System. Trough that architecture it was generated a 

set of Plone objects according to a specific domain of interest specified by the ontology, 

in order to become easier the organizational content management. 
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Resumo 
 

O presente trabalho apresenta como objectivo fucral o desenvolvimento e aplicação 

prática de uma ontologia de alto nível no domínio da organização do trabalho, apoiada 



numa abordagem aos processos de redesenho do trabalho o que exige equipas 

multidisciplinares de desenvolvimento partilhado conhecimento e competências. 

Para a concretização deste propósito foi utilizada uma nova categoria de ferramentas e 

metodologias apoiadas por novas tecnologias de gestão de conhecimento. 

Consequentemente, e após uma análise aos diferentes mecanismos de representação 

de conhecimento, adopou-se uma abordagem de representação gráfica baseada em 

mapas de conceitos para a conceptualização do domínio, num ambiente distribuido e 

colaborativo proporcionado pela ferramenta CmapTool do IHMC – Institute for Human 

and Machine Cognition. Esta opção de representação menos formal do conhecimento 

surge com o propósito de habilitar, numa fase inicial, os especialistas do domínio de 

expressarem e partilharem de forma simples e intuitiva o seu conhecimento acerca do 

domínio da organização do trabalho. 

Posteriormente, os mapas de conceitos foram actualizados através da sua 

especificação em OWL, utilizando a ferramenta CmapTool COE. 

Com a ontologia desenvolvida e estável, foi possível colmatar o último objectivo, 

relaccionado com a aplicação prática da ontologia. Por conseguinte, foi encontrada uma 

arquitrectura tecnologica que permitiu “transferir” a ontologia desenvolvida para o 

sistema de gestão de conteúdos Plone. Através dessa arqwuitectura foi gerando um 

conjunto de objectos do Plone, personalizados de acordo com o domínio de interesse 

especificados pela ontologia, com o intuito de facilitar a gestão do conteúdo 

organizacional e sem a necessidade de desenvolvimentos adicionais de software. 
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