
Resumo 
 
Este trabalho analisa a relação entre perspectivas de organização e perspectivas de 

informação, e a utilização das tecnologias de informação e de comunicação (TICs) 

neste contexto. Para isso, estuda-se como duas instituições públicas Portuguesas – 

Câmara Municipal do Porto (CMP) e Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto (FEUP) – se relacionam com as TICs, bem como as mudanças induzidas por 

esse processo. 

Para compreender estas relações e respectivas implicações, a investigação partiu do 

confronto de base entre as ontologias de substância e de processo, designadamente 

em relação às noções de informação, conhecimento e organização. Em particular, 

foram exploradas neste contexto as ideias de “strong & weak thinking” (G. Vattimo) e 

“distal & proximal organization” (R. Cooper e J. Law) e as respectivas implicações para 

o entendimento e abordagem dessas noções. 

O estudo empírico incidiu sobre a análise qualitativa de conteúdos de dois sites na 

Internet, um deles assente numa lógica de substância (CMP) e outro numa lógica de 

processo (FEUP), tendo sido usadas abordagens (com particular destaque para a teoria 

actor-network) que permitiram colocar em evidência a natureza substantiva ou 

processual da organização da informação. 

Para isso, foi realizado um estudo comparado sobre a forma como se organizam, gerem 

e disponibilizam informação através dos seus sistemas de informação e ‘sites’. 

Apresenta-se igualmente uma interpretação do entendimento que têm sobre a 

prestação de serviços on-line aos seus utilizadores. 
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Abstract 
 

This work analyses the relations between information and organization perspectives and 

the use of information and communication technologies (ICTs) in that context. Two 

Poruguese public service organizations – Porto City Hall (CMP) and the School of 

Engineering of the University of Porto (FEUP) – were studied in order to understand how 

they deal with ICTs and the changes that were generated by this process. 

In order to understand these relations and their respective implications, the research 

started with a comparison between substance and process ontologies, with particular 

regard to the notions of information, knowledge and organization they convey. In this 

context, the ideas of “strong & weak thinking” (Vattimo) and “distal & proximal 

organization” (Cooper and Law) were explored, as well as their respective implications. 

The empirical study consisted of a qualitative analysis of the websites of the two 

institutions, one of which rests on a substance logic (CMP), whereas the other entails a 

logic of process (FEUP). Actor-network theory, in particular, was used as an approach 

for making sense of the cases as it allows to highlight the details involved in organizing 

information, thus revealing the substance or process logics behind that. 

The study compares how information is organized, managed and made available 

through the information systems and websites of the two institutions. It also offers an 

interpretation of how they understand the offering of on-line services to their users. 
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