
Resumo 

 

A evolução e o desenvolvimento das sociedades nos últimos anos traduzem-se no 

emergir de uma sociedade da informação e do conhecimento, proporcionando uma 

nova revolução, vulgarmente intitulada de “revolução da informação”. O rápido 

desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação e a sua 

aplicabilidade, com ganhos de produtividade, eficiência e eficácia, à virtual totalidade 

das esferas de acção social, constitui o factor potenciador desta revolução. As 

instituições de ensino superior, como entidades propulsoras da sociedade, possuem a 

obrigação de estimular esta revolução. Para tal necessitam que elas próprias se 

prepararem para os desafios que se avizinham. 

Foi propósito deste projecto dotar os órgãos de gestão universitários de um repositório 

de conhecimento para o suporte da gestão das participações sociais, composto pelos 

dados gerais, eventos, reuniões, pedidos e intervenções, relatórios e documentos, 

indicadores e valores de desempenho, valores tangíveis e intangíveis das participadas. 

Disponibilizar ferramentas para o auxílio na avaliação, consolidação de contas e 

geração de relatórios. 

Esta dissertação foi desenvolvida no âmbito do Mestrado de Engenharia Informática da 

FEUP e relata as diversas tarefas desenvolvidas ao longo do projecto, com ênfase no 

levantamento de requisitos, especificação de requisitos, desenho e implementação do 

modelo de dados, desenvolvimento da solução, testes e certificação da qualidade do 

software, implementação e acompanhamento dos utilizadores. 

Explora uma abordagem aos problemas com maior envolvimento e interacção entre a 

equipa de desenvolvimento e o cliente, apresenta e incentiva a utilização de padrões de 

projectos, com destaque para a arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC). A 

interacção do utilizador com o módulo é realizada maioritariamente por uma interface 

via Web, permite a exportação de dados para diferentes formatos de documentos por 

intermédio de folhas de estilo e dispõe de um mecanismo para a sincronização de 

dados de agenda com equipamentos PDA. 

Este projecto fortalece e agiliza o intercâmbio de relações com as entidades, estimula a 

partilha de informação, facilita o acompanhamento do desempenho das entidades e 



fomenta o emprego de um conjunto de novas metodologias e tecnologias nos sistemas 

de informação. 

 

 

Abstract 

 

The evolution and development of societies in the last few year, has resulted in an 

emerging new society of information and knowledge, bringing on a new kind of 

revolution commonly known as the “information revolution”. 

The rapid development of the information and communication technology and its 

applicability, with gains in productivity, efficiency and effectiveness, to all the virtual 

spheres of social interaction, is the leading factor of this revolution. The teaching 

institutions, as natural leaders in innovation, have the obligation to promote this 

revolution. To achieve such a goal, these institutions need to prepare themselves for the 

challenges ahead and set the example. 

The main propose of this project, was to supply the managing boards of the universities 

with a repository of knowledge to support the management of shares and social 

participation, composed of general data, events and meetings information, requests and 

interventions, reports and documents, performance and business indicators, and the 

tangible and intangible value of the companies. All these inputs are essential to the tools 

used for business evaluation, assess accounts consolidation and the generation of 

reports. 

It was developed under the Master in Sciences in Informatics Engineering at FEUP and 

report’s the various tasks undertaken during this project, with emphasis on the 

requirements eliciting, analyzing and recording, the design and implementation of the 

data model, the solution’s development, the tests and quality certification, the 

implementation and finally the maintenance and training of the users. 

Explores a development approach, based on a strong client participation and 

involvement throughout the entire process, presents and encourages the use of design 

patterns, emphasising on the architectural pattern Model-View-Controller (MVC). Most of 

the module interaction is performed through an Internet Browser; it also allows data 



exportation in different types of documents using style sheets, and an agenda data 

synchronization mechanism with PDA equipment. 

This project strengthens and swiftness up the relations between the university and 

external institutes, eases the exchange of experiences, encourages the sharing of 

information, aids the board to monitor the organization performance and foments the 

use of a set of new methods and technologies in information managing systems. 


