
Resumo  

À medida que a complexidade dos sistemas aumenta, surgem novas necessidades quer de 

ferramentas de desenvolvimento, quer de organização dos projectos. A criação de sistemas de 

computadores, e em particular, da sua componente de software, é extremamente sensível às técnicas 

de organização e gestão de projectos usadas. Esta característica deve-se ao facto de o software ser 

o resultado directo de processos de criação e descrição subjectiva de raciocínios, efectuados por 

projectistas e programadores. São, por isto, processos altamente dependentes dos sujeitos 

envolvidos na criação. Se um sistema for criado sem os cuidados necessários para combater toda 

esta subjectividade inerente, será alta a probabilidade de, em alguma das fases do tempo de vida útil 

do sistema, se perder o controlo dele.  

A necessidade de estender a gestão industrial aos consumos de energia, levou à criação de sistemas 

de gestão de energia. O grupo, no seio do qual se desenvolveu este trabalho, desenvolveu e instalou 

algumas versões de um sistema de gestão de energia eléctrica que, a partir de um determinado 

momento, se revelou de manutenção muito difícil e de controlo precário. Por outro lado, as alterações 

das necessidades dos potenciais clientes, a par da evolução tecnológica, exigiu a criação de um novo 

sistema de capacidades acrescidas.  

Esta dissertação descreve um trabalho que teve como objectivos a recuperação do controlo de um 

sistema desenvolvido e instalado assim como o projecto de um novo sistema capaz de obedecer aos 

novos requisitos exigidos pelos clientes. Neste âmbito foram analisados temas como os da robustez e 

portabilidade, inseridos no tema mais abrangente da engenharia de software.  

Foi criada uma nova versão do sistema existente, obedecendo a critérios de documentação, robustez 

e controlabilidade. Foi também projectado um novo sistema de gestão energética industrial, usando o 

TeamWork, uma ferramenta CASE adequada para esse fim. Por fim, foram analisados sistemas 

apropriados para o seu desenvolvimento.  

Abstract  

As the complexity of computer systems grows, new needs arise, in terms of development and 

organisation tools. The creation of computer systems and, particularly, the creation of its software 

component, is extremely sensitive to the techniques of organisation and project management. This 

characteristic is due to the fact that software is the result of subjective processes of creation and 

description, made by designers and programmers. As a result, those processes are highly dependent 

of the persons involved in its creation. If a system is created without the necessary care, in order to 

combat alI this inherent subjectivity, the probability of loosing control, will be high.  



The need to extend the industrial management to the energy consumption, has lead to the creation of 

Energy Management Systems. The group, in which this work was developed, has created and 

installed, several versions of an Electrical Energy Management System, that became very difficult to 

maintain and control. At the same time the changes of the needs of the potential clients and the 

technological evolution demand the creation of a new system with increased capabilities.  

This dissertation describes one work that had as objectives the recovery of control of one system 

already developed and installed and, also, the project of a new system capable to fulfil the new 

requirements demanded by industrial clients. ln this scope, subjects like portability and software 

robustness, were analysed as part of the more general theme of software engineering.  

A new version of the existent system was created obeying to criteria of documentation, robustness 

and controllability. A new lndustrial Energy Management System was projected, using TeamWork, a 

CASE tool adequate to this purpose. Finally, several tools were analysed, in order to choose the most 

appropriated to its development.  


