
Resumo  

A presente dissertação situa-se na área das ferramentas CASE. É apresentado um estudo dos 

conceitos fundamentais da Engenharia de Software e são abordados diversos problemas 

relacionados com o desenvolvimento de software.  

São também apresentados os paradigmas mais conhecidos e algumas metodologias para o 

desenvolvimento de software. Regista ainda as características, vantagens e desvantagens das 

ferramentas CASE.  

Nesta Dissertação é efectuado um estudo sobre a sistematização do caminho a percorrer na escolha 

de um ambiente CASE. Para tal são analisadas questões como: metodologia a utilizar, decisão a 

tomar quanto ao produto ou produtos que correspondem às necessidades e capacidades da 

organização, selecção do fornecedor, nível de formação exigida e custos envolvidos.  

Para ilustrar este estudo foi desenvolvida uma aplicação que permite ao departamento de qualidade 

de uma indústria de lacticínios gerir todas as amostras e análises efectuadas ao nível do produtor e 

do processo de fabrico. Nesta aplicação foram usadas ferramentas CASE, EasyCASE Professional 

4.22 e EasyCASE Database Engineer 1.10, assim como uma base de dados, Microsoft Access 2.0.  

Abstract  

The present Dissertation is situated in the area of CASE T ooIs. It presents a study of the eIements 

and tooIs of Software Engineering and are boarded several probIems reIated with the deveIopment 

ofthe software.  

Presenting the most well-known paradigms and some methodoIogies for the deveIopment of software. 

Registering also the characteristics, advantages and disadvantages of the CASE TooIs.  

Because the choice of a CASE environment exceeds by Iarge the normal scope of seIection of an 

appIication, this project emerges with the objective of contributing to the systematization of which 

direction to take. In this context, some questions are highlighted such as: which methodoIogy to use, 

which decision to make in reIation to the product or products which correspond to the necessities and 

capacities of the organization, seIecting the supplier, leveI of formation needed and costs invoIved.  

To illustrate this study an application was developed which allows the quaIity department of a dairy 

product industry to manage alI the sampIes and tests done at the leveI of the producer or of the 

process of production. Based on this information prices for producers can be defined and the final 

product can be guaranteed.  



In this appIication were used CASE tooIs, EasyCASE Professional 4.22 and EasyCASE Database 

Engineer 1.10, as also a database, Microsoft Access 2. 0.  


