
Resumo 

O crescimento económico mundial tem vindo a exigir um nível cada vez maior de competitividade das 

empresas que se têm adaptado a estes ambientes exigentes recorrendo aos sistemas informáticos 

para criar soluções flexíveis e robustas que respondam às suas necessidades. O resultado desta 

competitividade e a criatividade destas organizações têm gerado um sem número de soluções, cada 

uma das quais vocacionada para a resolução de um determinado tipo de problemas.  

As exigências do mercado continuam a impor uma maior flexibilização e a integração de todas estas 

soluções incompatíveis. A necessidade de integrar os sistemas, tanto dentro das próprias empresas 

como entre elas e os seus clientes e fornecedores, tem motivado a engenharia de novos sistemas de 

informação caracterizados pela sua elevada portabilidade e interoperabilidade.  

O tema central desta dissertação é o estudo e identificação das características de um sistema 

intermediário que permita integrar vários sistemas informáticos, constituindo deste modo a base para 

a construção de soluções coesas e flexíveis. Tendo em vista o posicionamento do problema, 

apresentamos, de início, a origem da necessidade competitiva das empresas através de uma 

perspectiva histórica da evolução das aplicações para a integração do negócio. A modelização da 

empresa é, então, apresentada como uma necessidade básica para a integração e suporte à 

coordenação de processos de negócio. Neste âmbito, é apresentado o modelo da arquitectura de 

referência de uma empresa genérica bem como o modelo de referência para os sistemas de gestão 

de fluxo de trabalho.  

O estado-da-arte no desenvolvimento de aplicações empresariais bem como as actuais arquitecturas 

de referência apontam para uma cada vez maior necessidade de uma infra-estrutura flexível e 

distribuída de suporte à integração. É assim, com esta motivação, que se segue o estudo e avaliação 

dos sistemas distribuídos como uma possível solução. Desta análise é retirado um conjunto de 

características necessárias e desejáveis para que este que tipo de sistemas possa, de forma eficaz, 

responder aos requisitos de integração intra- e inter empresarial. Neste contexto, são identificadas 

algumas áreas problemáticas, muitas das quais sem soluções à vista ou cuja solução não é 

praticável.  

Tendo em vista a caracterização de um sistema intermediário adequado, são finalmente analisadas 

alguns aspectos específicos dos sistemas de interligação das aplicações de negócio (Business to 

Business). Desta avaliação são seleccionados e apresentados o modelo de interacção e o sistema 

distribuído intermediário específico.  

Os conceitos apresentados e desenvolvidos ao longo desta dissertação são finalmente ilustrados com 

a sua aplicação na infra-estrutura de integração de aplicações de negócio implementada no projecto 

DAMASCOS (Dynamic Forecast for Master Production Planning with Stock and Capacity Constraints). 

Da implementação e ensaio deste sistema são retiradas algumas conclusões para trabalho futuro, 

sendo ainda indicadas algumas áreas que exigem um estudo mais aprofundado ou que requerem 

soluções alternativas.  



Abstract 

The world economic growth has come to demand an ever-greater level of competitiveness from 

business enterprises. These companies have adapted to these demanding environments by resorting 

to the use of information systems to create flexible and robust solutions that answer their needs. The 

result of this competitiveness and the creativity shown by these organisations has generated a full 

array of solutions, each of which is geared for a specific problem.  

Market demand continues to impose a greater need for flexibility and the integration of these 

incompatible solutions. The necessity to integrate systems both within and beyond the boundaries of 

the business enterprises has motivated the creation of information systems with a high level of 

portability and interoperability.  

The central theme of this dissertation is the study and identification of the characteristics of 

middleware that will allow the integration of various information systems resulting in a cohesive and 

flexible solution. The origin of the business competitiveness is addressed so that a historical view of 

the evolution of the business information applications is gained. The modelling and execution of the 

business processes is then presented as the basis for integration and the support for business 

process co-ordination. Accordingly both the generalised enterprise reference architecture and 

methodology and the workflow systems are presented and described.  

State of the art business application development as well as current reference model architectures 

point to an ever increasing need for a flexible and distributed infra-structure that supports integration. It 

is therefore with this motivation in mind, that distributed systems are studied and evaluated. From this 

analysis a set of necessary and desirable characteristics that these kinds of systems should posses, in 

order to enable enterprise integration at all levels, is obtained. In this context, certain problem areas 

are also identified, many of which either don't promise any solution in the foreseeable future or whose 

solution have no practical applicability.  

Finally, with the aim of characterising an adequate distributed system, various aspects that are specific 

to the business to business connection systems, are analysed. From this investigation both the 

interaction model and the specific distributed system are selected and presented.  

The concepts presented and described in this thesis are finally illustrated with there use in the 

implementation of the business application integration infra-structure developed for the DAMASCOS 

(Dynamic Forecast for Master Production Planning with Stock and Capacity Constraints) project. From 

the implementation and testing, various results are presented and certain areas of interest that need 

further study or require alternative solutions are enumerated.  


