
Resumo 
 
As Pequenas e Médias Empresas (PME) têm um papel preponderante na economia 
europeia, representando 99% do número total de empresas e gerando 74% do 
emprego. 
Para assegurar a sua vantagem competitiva num mercado cada vez mais global, torna 
se prioritária a optimização dos seus produtos e processos. Para tal, é incontornável a 
aposta em sistemas de informação como forma de agilizar o seu funcionamento interno 
e assim prestar um melhor serviço. Ao utilizar as estruturas de rede normalmente já 
existentes na maioria das empresas e recorrendo aos mesmos recursos de acesso à 
Internet, as Intranets permitem disponibilizar rapidamente informações críticas a todos 
os colaboradores da empresa, sendo uma ferramenta eficaz de gestão. 
Este trabalho aborda os sistemas de Intranet empresariais tendo sido identificadas as 
vantagens e desvantagens destes sistemas quando utilizados nas PME; para isso 
foram analisadas Intranets em utilização em empresas, desenvolvidas à medida das 
necessidades, o que permitiu identificar os problemas comuns sentidos pelas 
organizações na implementação, manutenção e expansão de Intranets. 
Foram igualmente analisadas ferramentas comerciais de criação de Intranets, que 
permitiram perceber quais as funcionalidades mais críticas para o negócio. 
As análises efectuadas permitiram o desenvolvimento de uma aplicação informática que 
facilita a criação, manutenção e expansão de Intranets, denominada Query Intranet 
Generator (QUING), tendo-se proposto uma metodologia para o desenvolvimento de 
Intranets baseada nesta aplicação. O QUING implementa mecanismos e interfaces que 
permitem criar grande parte das funcionalidades existentes em Intranets através de 
formulários web, funcionando como um repositório de mecanismos e de códigos de 
programação. 
Para testar a metodologia e a aplicação desenvolvida foram implementados dois 
protótipos de Intranets: para o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto e para a empresa 
Protokol (empresa de trabalho temporário). O desenvolvimento através da plataforma 
QUING mostrou ser uma mais valia em relação aos métodos comuns de 
desenvolvimento de Intranets, tendo conseguido reduzir-se significativamente o seu 
tempo de implementação. 
 
 
Abstract 
 
The Small and Medium Enterprises (SME) play a fundamental role in the European 
economy, representing 99% of all enterprises and being responsible for 74% of the 
European employment capacity. To ensure their competitive presence in a global 
market, priority should be given to the optimization of their products and procedures. 
This means that it is not possible to ignore the need of investment on information 
systems, in order to make the internal use easier and provide a better service. The fact 
that Intranets use the net structures existing in most of the companies and the same 
access to Internet, enable them to give important information to all the members of an 
enterprise, being an efficient management tool. 



The advantages and disadvantages of several Intranets developed according to the 
enterprises’ needs were analysed, which enabled to identify the most common 
difficulties concerning implementation, maintenance and expansion of Intranets. 
Commercial applications specific for Intranet development were also analysed in order 
to understand the key functionalities an Intranet should have. After this analysis it was 
possible to develop an application that makes the creation, maintenance and expansion 
of Intranets easier - this tool was named “Query Intranet Generator” (QUING). A specific 
methodology to the development of Intranets based on this application was proposed. 
QUING implements mechanisms and interfaces that enable the creation of most of the 
Intranet existing functionalities, using webforms, almost like a repository of mechanisms 
and programming codes. 
To test the methodology and the developed application, two Intranets prototypes were 
implemented: one for Port and Douro Wines Institute and another on a temporary work 
enterprise, named Protokol. The development of newer Intranets through QUING 
application proved to be a very important factor when compared to the current 
development methods of Intranets, due the reduction of implementation time. 
 


