
Resumo 
 
A participação activa das organizações em redes colaborativas é hoje em dia um factor 

crítico de competitividade. Isto é particularmente verdade para as Pequenas e Médias 

Empresas (PME), em que as estratégias colaborativas são cada vez mais fundamentais 

para a sua sobrevivência. 

Formando redes colaborativas, as PME serão capazes de partilhar recursos, 

conhecimento, ter acesso mais fácil a informação relevante e assim expandir o âmbito 

das suas operações dentro dos mercados virtuais emergentes, ao mesmo tempo que 

podem responder duma forma eficiente e atempada às oportunidades de negócio. 

Embora, em alguns casos, a participação das PME em redes colaborativas já se 

verifique hoje em dia, a tendência é, devido a contextos de negócio cada vez mais 

voláteis, que estas redes se formem e dissolvam com maior frequência. O trabalho 

descrito nesta dissertação, pretendeu contribuir para uma maior eficácia nos processos 

de formação e dissolução de redes colaborativas, no que respeita à gestão da 

informação e conhecimento interorganizacionais. 

Começa-se por rever o estado-da-arte sobre Redes de Organizações e dos vários tipos 

conhecidos desta forma de organização. É tecida especial consideração sobre as 

formas de Empresas Virtuais, VirtualBredingEnvironments e Comunidades Virtuais. Da 

análise feita, é ainda apresentado um modelo para caracterização de redes 

colaborativas de PME, enquadrado no seu ciclo de vida, com foco nas fases de 

formação e dissolução. Em seguida aborda-se a problemática do conhecimento e a 

relevância dos vários processos para a sua gestão num contexto de redes de 

empresas. É também tratado o aspecto particular da informação e do conhecimento nas 

fases de formação e dissolução do ciclo de vida de redes de empresas, e apresentam-

se as arquitecturas de informação actualmente adoptadas no contexto de redes de 

empresas e uma revisão sobre os sistemas e tecnologias de informação para gestão do 

conhecimento mais usados. A finalizar a primeira parte da dissertação, revê-se o estado 

da arte da engenharia de ontologias, área fundamental para o desenvolvimento do 

trabalho realizado. Apresenta-se um estudo sobre as principais áreas de aplicação da 

tecnologia de ontologias e aborda-se o processo de gestão do conhecimento usando 



ontologias, para a qual se descrevem as principais linguagens, metodologias e 

ferramentas mais utilizadas. Finalmente, apresentam-se algumas questões 

relativamente à problemática de gestão de múltiplas ontologias e sua evolução. 

Na segunda parte desta dissertação, descrevem-se as principais etapas do processo de 

gestão de um Sistema de Biblioteca de Ontologias, no contexto de um 

VirtualBredingEnvironment. 

Caracteriza-se e especifica-se o Sistema de Biblioteca de Ontologias e o seu Sistema 

de Registo de Ontologias, infra-estruturas de base para a gestão de ontologias no 

VirtualBredingEnvironment. 

Associado ao Sistema de Biblioteca de Ontologias está um conjunto de métricas 

utilizadas para ordenação das ontologias, bem como o modelo definido para 

classificação das ontologias. Referem-se as metodologias que podem apoiar o 

processo de composição de ontologias e apresenta-se o algoritmo desenvolvido e 

implementado para apoio ao processo de decomposição de ontologias no contexto das 

Empresas Virtuais num VirtualBredingEnvironment. Finalmente, descreve-se um caso 

de estudo em que foram aplicados os conceitos, modelos e ferramentas desenvolvidas. 

Contextualizando o caso apresentado no âmbito de uma comunidade, procede-se à sua 

definição e apresentação da respectiva arquitectura de funcionamento. Descreve-se o 

processo de composição de uma ontologia global para suporte à comunidade e os 

respectivos resultados da aplicação do algoritmo para decomposição da ontologia em 

vários segmentos. Apresenta-se também a aplicação das métricas para ordenação de 

alguns dos segmentos de ontologia obtidos. Para finalizar, discutem-se os resultados 

obtidos. 

 
 
Abstract 
 

The active enrolment of the organizations in collaborative networks is nowadays a 

critical competitive factor. This is particularly true for Small and Medium Enterprises 

(SME), where collaborative strategies play a key role in their survival. By developing 

collaborative networks, SME 



are able to share resources and knowledge, have an easier access to relevant 

information and, thus, expand the scope of their activities within the emergent virtual 

markets, having, at the same time, the possibility to answer efficiently and on time to 

business opportunities. Although, in some cases, SME already participate in 

collaborative networks, the trend is for these networks to emerge and dissolve more 

frequently, due to ever volatile business contexts. The work described in this dissertation 

aims at contributing for a greater efficiency in the processes of formation and dissolution 

of collaborative networks, as far as the management of inter-organizational information 

and knowledge is concerned.  

The first step consisted in the revision of the state-of-the-art of Organizational Networks 

and of the several known typologies of this organization form. Special attention is 

dedicated to Virtual Enterprises, Virtual Breeding Environments and to Virtual 

Communities. From this analysis, a model which characterizes SME collaborative 

networks, inserted in its lifecycle, focusing on the formation and dissolution phases is 

presented. Next an analysis is made to the knowledge problematic and to the relevance 

of the different processes to its management in the context of an enterprises’ network. 

Special attention is also given to the particular case of information and knowledge 

management in the formation and dissolution phases in the enterprise network lifecycle. 

Then the information architectures currently adopted in the context of enterprise 

networks are presented, followed by a revision of the most commonly used knowledge 

management systems and information technology. The first part of the dissertation ends 

with an analysis of the state-of-theart of ontology engineering, a fundamental domain for 

the development of this work. A study on the main application areas of the ontology 

technology is presented and an analysis is done to the use of ontologies in knowledge 

management, where the main languages, methodologies and tools are described. 

Finally, some questions relating to the problematic of the management and evolution of 

multiple ontologies are presented. 

On the second part of this dissertation, the main stages of the management process of 

an Ontology Library System in the context of a Virtual Breeding Environment (VBE). The 

Ontology Library System as well as the Ontology Registry System, basic infra-structures 

for the management of the VBE ontologies, are characterized and specified. Coupled to 



the Ontology Library System is a group of metrics used to rank the ontologies, as well as 

the model defined for the ontologies’ classification. The methodologies that are able to 

support the ontology composition process are described and the algorithm developed 

and implemented to support the ontologies’ decomposition process in the context of the 

Virtual Enterprise in a VBE is presented. Finally, a case-study is described, in which the 

developed concepts, models and tools were applied. After contextualizing the case-

study in a community, it is defined and the respective functional architecture presented. 

The process of composition of a global ontology to support the community is described, 

as well as the results obtained in the application of the algorithm in the decomposition of 

the ontology in several segments. This description is completed by the presentation of 

the metrics application to rank some of the obtained ontology segments. Finally the 

results obtained are discussed. 

 


