
Resumo  

A informação sujeita a evolução no tempo não é, de uma forma geral, considerada nas aplicações de 

Bases de Dados. No entanto, a necessidade de definir arquitecturas e mecanismos para Sistemas de 

Gestão de Bases de Dados capazes de oferecerem um suporte eficaz de informação de carácter 

histórico é amplamente reconhecida.  

A evolução da Engenharia de Software, particularmente ao nível do desenvolvimento de aplicações 

assistido por computador, revela também a necessidade de serem oferecidos processos de controlar 

a evolução dos sistemas produzidos. Este controlo pode ser efectuado mantendo um registo histórico 

das versões de cada aplicação.  

No âmbito das Bases de Dados, este trabalho procura dar uma visão geral do problema do suporte de 

informação variável no tempo, analisando o estado actual da investigação nesta área e 

perspectivando os seus futuros desenvolvimentos.  

O estudo de formalismos de modelação conceptual que incluam o tempo é considerado de forma 

particular. Neste contexto, pretendem-se definir alguns aspectos semânticos do tempo a considerar 

ao nível da modelação conceptual de um Sistema de Informação.  

Abstract  

The information that changes with time is not, in general, considered in database applications. But the 

necessity to define architectures and mechanisms related to Database Management Systems capable 

to offer an effective support of historical information is well recognized. The practice of Software 

Engineering, particularly in computer aided development of applications, also shows the necessity of 

offering processes to control the evolution of the systems being produced. This control can be 

achieved by keeping an historical record of the versions of each application.  

In database field, this work tries to take a general look at the problem of temporal information, 

analysing the present state of the art in this subject and showing a perspective of its future 

developments.  

The study of conceptual modeling formalisms are particularly considered. Some semantic aspects of 

time at the conceptual level of an Information System are also defined.  


