
Resumo  

Este trabalho tem como objectivo explorar as possibilidades de utilização da teoria Actor-Network 

(ANT) como enquadramento teórico e/ou metodológico na análise e desenho de sistemas sócio-

tecnológicos.  

Recorrendo à ANT pretende-se efectuar a análise, desenho e especificação de requisitos de um 

portal web colaborativo de uma escola do ensino superior, incidindo essencialmente nas 

funcionalidades especificas de apoio à participação dos membros da instituição na vida 

organizacional e de apoio à colaboração de docentes e discentes em actividades pedagógicas.  

Após uma fase de revisão da literatura sobre a aplicação da ANT na investigação em sistemas de 

informação, foi formulada a hipótese de que a teoria Actor-Network tem um forte potencial para ser 

aplicada como metodologia/ferramenta de trabalho no desenho de sistemas de informação.  

Para testar a hipótese formulada foi sintetizado um método de análise de sistemas de informação 

baseado na ANT, com a preocupação de suportar ferramentas de participação e colaboração, 

considerando-o como um sistema sócio-tecnológico.  

É apresentado um estudo de caso que descreve um trabalho de campo que decorreu na Escola 

Superior de Tecnologia da Saúde do Porto com o objectivo de recolha de dados e de teste dos 

modelos e métodos desenvolvidos. A abordagem genérica foi de uma action-research, utilizando os 

instrumentos mais comuns das metodologias qualitativas de investigacão.  

Com este trabalho obteve-se um método para apoiar a análise e especificação dos requisitos de um 

sistema de informação baseado nos princípios da ANT, que permitiu efectuar o desenho e 

especificação dos requisitos de um portal web para apoiar a participação e colaboração na Escola 

Superior de Tecnologia da Saúde do Porto.  

Abstract  

The objective of this research is to exploit the possibility of the utilization of the Actor-Network (ANT) 

as a theoretical and/or methodological framework in the analysis and design of socio-technological 

systems.  

Using the ANT, we intend to analyse, design and draw up the requirements’ specifications for an 

Superior Institute collaborative web portal, focusing on the specific functionalities required to support 

the participation of the Institute’s members in the organization activities and promote the collaboration 

of professors and students in pedagogic activities.  

Subsequent to the revision of the literature on the use of the ANT in IT research, we formulated the 

hypothesis that the Actor-Network theory has a strong potential as a methodology/tool in the design of 

Information Systems.  



To try and test the formulated hypothesis a method of analysis of information systems based on ANT 

was sintetised, with a view to support participation and collaboration tools, while considering the 

information system as a socio-technologic system.  

This case study describes a field work carried out at Superior Institute of Health Technology of Porto 

to collect data and to test the developed models and methods. The generic approach was the Action-

Research, using the instruments more customary in qualitative research.  

This work led to the development of a method to support the analysis and requirements specification 

of an information system based on the ANT principles, which enabled the design and specification of 

the requirements of a web portal to support the participation and promote the collaboration of all the 

members of the Superior Institute of Health Technology of Porto.  


