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Resumo 

“Em Portugal, as autarquias locais têm, desde 1976, dignidade constitucional. 
Segundo a lei fundamental, a organização democrática do Estado compreende a 
existência de autarquias locais, sendo estas pessoas colectivas de população e território 
dotadas de órgãos representativos que visam a prossecução dos interesses próprios, 
comuns e específicos das respectivas populações.” [DGAA, 2007].  

“No continente, as autarquias locais são as freguesias, os municípios e as regiões 
administrativas, estas últimas ainda por instituir. Actualmente, existem, em Portugal, 
308 municípios, dos quais 278 no continente e 30 nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira. O País tem ainda 4 259 freguesias, das quais, 4 050 no 
território continental e 209 nos territórios insulares” [DGAA, 2007].  

Apesar da implementação dos sistemas de informação ter iniciado em meados da década de 
1960 e as autarquias locais terem surgido em Portugal dez anos depois, a implantação 
destes sistemas demorou a acontecer neste sector, tendo realmente começado em meados 
da década de 1980. Desde esta década que a implementação destes sistemas tem vindo a 
concretizar-se, sendo hoje uma realidade incontornável na gestão da informação das 
autarquias que dispõem de recursos. 

Nos dias de hoje e apesar dos progressos que se têm conseguido atingir, continuam a 
existir autarquias com dificuldades na adopção destes e outros sistemas de Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC), nomeadamente sistemas de disponibilização de serviços 
electrónicos e sistemas de gestão de processos de negócio. As razões para que tal aconteça 
são várias e de diferentes origens e naturezas. 

Uma grande parte dos municípios dos estados-membros Europeus, em particular nos 
países do sul da Europa caracteriza-se, tal como em Portugal, pela sua pequena dimensão. 
Assim sendo, padecem das mesmas dificuldades na adopção das TIC. 

Esta dificuldade na adopção das TIC atinge igualmente grande parte dos municípios dos 
estados-membros Europeus, em particular nos países do sul da Europa muito devido à 
existência de uma grande quantidade de autarquias de pequena dimensão nestes países. 

Ao longo deste trabalho abordam-se as questões relacionadas com esta dificuldade na 
adopção de TIC nas autarquias locais, em particular, nas de pequena dimensão e apresenta-
se uma solução orientada aos processos de negócio e baseada em aplicações de código-
aberto e de desenvolvimento rápido a partir de modelos. Esta solução visa auxiliar na 
resolução deste problema e criar novas oportunidades de economia de escala quando 
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implementada a um nível supra municipal, por exemplo em associações de municípios 
seguindo um modelo de partilha de recursos e consequente partilha de custos. 

 

Palavras-chave: Framework para municípios de pequena dimensão, Gestão de processos 
de negócio, Desenvolvimento baseado em modelos, Software livre, Aplicações de 
Governação electrónica 
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Abstract 

“Since 1976, in Portugal, Local Authorities have constitutional dignity. According to 
the Law, the democratic organization of the State shall include local authorities, which 
are legal persons with representative organs serving populations interests.” [DGAA, 
2007].  

“On the mainland, local Authorities are the municipalities, the municipalities and the 
administrative regions, that aren’t establish yet. Currently, there are in Portugal, 308 
municipalities, including 278 in mainland and 30 in the Azores and Madeira. The 
country still has 4 259 parishes, 4 050 on the mainland and 209 in the islands” 
[DGAA, 2007].  

Even though the implementation of information systems started in the mid-1960s and 
Local Authorities appeared in Portugal only ten years later, the implementation of these 
systems took longer in this sector, having really only started in the mid-1980s. The 
implementation of these systems has been taking place every since this decade and is now a 
reality in the information management of Local Authorities with enough resources. 

Nowadays and despite some of the recent progresses, there are still some Local Authorities 
that find it hard to adopt these and other Information and Communication Technologies 
(ICT), namely those that provide electronic services and  systems to manage business 
processes. There are several reasons for this, from different origins and natures. 

The majority of the European member states municipalities, namely in southern Europe 
countries is characterized, as in Portugal, for its small size. Therefore, they have the same 
difficulties in the ICT adoption. 

Throughout this work, the matters related to the difficulties that local authorities, 
particularly small authorities, have in adopting ICTs are discussed. A solution for business 
processes based on open source applications and Model-driven Development is presented. 
The aim with this solution is to help on solving this problem and create new scale economy 
opportunities when implemented at a supra-municipal level, for instance in municipal 
associations, following a resource sharing model and its consequent cost sharing. 

 

Keywords: Framework for Small Local Authorities, Business Process Management, Model 
Driven Development, Free Software, e-Government Applications 
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1. Introdução 

Municípios de pequena dimensão, aqui considerados como as autarquias de populações 
inferiores a 20.000 habitantes, sofrem de problemas comuns, nomeadamente a escassez 
de recursos económicos e humanos, que lhes dificulta a adopção efectiva das Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC). 

Considerando que o modo de funcionamento deste tipo de organizações é muito 
orientado à tramitação de procedimentos que corresponde ao conceito de processos de 
negócio, isto é, um conjunto de actividades estruturadas que pretendem dar uma resposta 
a uma solicitação com valor para o cidadão ou para outra unidade organizacional [IST, 
2001], torna-se necessária a utilização de mecanismos de gestão destes procedimentos, 
como por exemplo, sistemas de gestão de processos de negócio. 

É objectivo específico deste trabalho encontrar uma solução que permita a estas 
entidades superarem as limitações existentes e acelerar a adopção das TIC de uma forma 
autónoma e efectiva. 

Na Europa, e um pouco por todo o mundo, são muitas as iniciativas abertas para tratar 
aspectos de e-administração, e-governação, qualidade (eFQM – European Foundation 
for Quality Management), etc., directamente relacionadas ou aplicáveis à Administração 
Local. Além disso, estas iniciativas cada vez mais, apontam para soluções que vão muito 
para além do estudo das necessidades, chegando até desenvolvimentos feitos 
fundamentalmente sob o conceito de código-fonte aberto. 

O resultado destas iniciativas traduz-se na produção elevada de material, tanto em papel 
como em software, normalmente pensado e desenvolvido para entidades da 
administração pública com recursos suficientes. 
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1.1. Municípios de pequena dimensão 

Nesta era da informação e do conhecimento, o acesso às TIC tornou-se imprescindível a 
qualquer nível, sendo a administração pública um grupo especialmente sensível pela 
relevância da informação que trata, pela elevada interacção com diferentes entidades e 
sobretudo pela necessidade de melhorar a capacidade de resposta. Não obstante, o nível 
de penetração das TIC em cada organização dependerá essencialmente da sua capacidade 
de mobilização interna para a mudança.  

As regiões do sudoeste da Europa caracterizam-se pela grande quantidade de municípios 
com um número de habitantes muito baixo. Por exemplo, os censos do ano de 2001 
realizados em Espanha mostraram que 36% das populações tinham entre 100 e 500 
habitantes. 

Também é um dado conhecido que suportar um processo de administração (por 
exemplo, um programa de gestão de resíduos) através das TIC é acessível, viável e 
rentável em populações com recursos suficientes. Por outro lado, a sua implementação 
em núcleos de população reduzida torna-se inacessível devido à falta de recursos 
tecnológicos, económicos, de informação, e sobretudo humanos. 

Nos últimos anos, na Administração Pública foi realizado um esforço importante em 
aplicar as TIC em procedimentos virados para o exterior (frontoffice) bem como em 
procedimentos internos (backoffice). Esta aplicação das TIC tem-se feito notar 
fundamentalmente na relação com o cidadão, onde se pretendeu minimizar a sua atitude 
crítica em relação à Administração relativamente a aspectos de eficiência, eficácia e 
rapidez dos processos administrativos. No que diz respeito aos processos operativos 
internos, a incorporação das TIC tem sido mais lenta, especialmente, em administrações 
locais com um número limitado de recursos. O número de investimentos foi muito 
elevado, mas concentrados em administrações de populações de média e grandes 
dimensões, ficando as restantes excluídas ao não possuírem os meios suficientes. Este 
cenário tem-se vindo a alterar em alguns países, como Portugal, face à disponibilização 
de programas de financiamento específicos para estas áreas. De qualquer modo, estes 
programas não resolvem todos os problemas relacionados com as TIC uma vez que são 
normalmente muito focalizados na introdução de um novo sistema específico. 

Ao longo de vários anos têm sido encontradas diversas carências nos trabalhos realizados 
com autarquias de pequena e média dimensão, como por exemplo: 

• Informação não disponível ou em formatos incompatíveis; 

• Existência de diferentes aplicações não integradas entre si; 

• Incapacidade para assumir os custos de implementação e manutenção; 
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• Limitação económica para a aquisição das licenças de software proprietário, 
principalmente quando se queira implementar a solução em todas os departamentos da 
autarquia; 

• Diferentes “modos de actuar” para procedimentos administrativos comuns; 

• Indisponibilidade económica e de recursos para assumir novas competências; 

• Soluções limitadas e de âmbito restrito, não integradoras; 

• Falta de formação e prática dos recursos humanos. 

Assim, o surgimento de soluções fiáveis e bastante evoluídas em regime gratuito ou de 
baixo custo podem abrir novas oportunidades a estas organizações para a mudança. O 
facto de ter custos muito baixos diminui o risco e facilita a tomada de decisão por parte 
dos responsáveis na adopção destas soluções. 

Normalmente, estas aplicações são disponibilizadas com o código-fonte aberto o que 
deixa á organização que a adopta total liberdade para a personalizar de acordo com as 
suas necessidades específicas. 

1.2. Problema 

Os projectos e as iniciativas referidas anteriormente têm-se focado essencialmente nos 
problemas e desafios do ponto de vista tecnológico e não tanto nos reais problemas das 
administrações de pequena dimensão: 

• falta de recursos (humanos, materiais e informação); 

• falta de formação e de experiência na utilização das TIC; 

• falta de um processo de implantação de TIC bem estudado; 

• falta de visão orientada para uma economia de escala; 

• falta de continuidade nos projectos. 

Considera-se que a resolução dos problemas anteriores poderá ser auxiliada dando 
resposta aos seguintes aspectos: 

• Definição de uma framework que permita a integração de soluções de software de 
código-aberto com soluções comerciais; 

• Estudo das necessidades de cada entidade, focando os aspectos comuns e abstraindo 
as diferenças; 
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• Ter conhecimento das soluções tecnológicas de código-aberto disponíveis e aplicáveis 
a este sector. 

Como resultado, uma autarquia que adopte uma solução baseada nesta framework pode 
satisfazer as suas necessidades em termos de sistemas de informação, integrando o 
software disponível com novas soluções abertas ou soluções comerciais. 

Os problemas e necessidades que deram origem a este trabalho foram detectados durante 
a colaboração da Universidade de Castilla-La Mancha e a ADI Mancha Jucar-Centro, ao 
longo do projecto SIG-CEDERCAM [CEDERCAM, 2009]. 

1.3. Principais contribuições 

Do ponto de vista técnico e tecnológico, o desafio proposto neste trabalho passa por 
conseguir desenvolver uma solução de gestão de processos de negócio com fácil 
implementação e manutenção, que permita uma grande flexibilidade na incorporação 
com os diferentes métodos de trabalho nas autarquias e que recorra sobretudo a soluções 
com baixo custo. 

Sabendo-se que um dos principais entraves à adopção de soluções de gestão de processos 
é o seu custo de implementação, sendo que os sistemas que proporcionam maior 
facilidade na utilização e na manutenção têm custos iniciais e de exploração demasiado 
elevados para autarquias de pequena dimensão propõe-se neste trabalho fazer uso do 
sistema de gestão de processos em código-aberto com a designação jBoss jBPM [Jboss, 
2009]. Trata-se de um sistema que disponibiliza mecanismos de gestão de processos 
(BPM). 

A proposta para esta solução é complementada com um servidor de aplicações e gestor 
de conteúdos designado por Liferay [Liferay, 2009]. A sua escolha deve-se ao facto deste 
disponibilizar as aplicações através de formulários e os integrar com as actividades do 
processo respectivo, bem como associar os actores intervenientes no processo a 
utilizadores do servidor Liferay. Além disso, pelo facto de utilizar a mesma tecnologia de 
base do servidor jBPM fica facilitada a sua integração. 

Para que solução aqui concebida dê efectivamente resposta às necessidades apresentadas 
é necessária a utilização de uma ferramenta que permita realizar o desenvolvimento 
expedito das aplicações. Apesar de existirem aplicações que permitem realizar esta 
função, nomeadamente a Graphical Process Designer desenvolvida pela jBoss e com 
integração com o motor jBPM, estas apresentavam um grande conjunto de desvantagens 
que levaram à necessidade de considerar o desenvolvimento de uma aplicação específica 
nesta framework. Esta aplicação designada por Modelador de Processos permite 
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representar os processos através de diagramas, complementados com informação de 
caracterização da informação tratada no processo e das condições aplicadas em cada 
transição do estado do processo. 

A aplicação designada por Graphical Process Designer da jBoss apesar de integrar com o 
motor jBPM recorre a elementos gráficos não normalizados na representação dos 
processos e utiliza uma linguagem própria na sua descrição o que limita a 
interoperabilidade com outros motores de gestão de processos. 

Assim, a framework disponibiliza uma ferramenta de modelação e caracterização dos 
processos, que gera a descrição desses processos na linguagem específica do motor 
utilizado, o servidor de processos interpreta essa descrição e produz um fluxo de 
processo e o servidor de aplicações gera os formulários correspondentes às actividades 
do processo criando a interacção com os utilizadores. 

Os resultados deste trabalho deram origem a protótipos que foram validados por 
autarquias, aqui consideradas de pequena dimensão, e que comprovaram os resultados 
esperados. 

1.4. Estratégia de investigação 

A estratégia seguida na definição da framework foi baseada na metodologia de 
investigação action research. Esta metodologia baseia-se em “Aprender fazendo” e aplica-
se, entre outras, quando estamos perante situações reais uma vez que o seu principal foco 
é resolver esses problemas concretos [O’Brien, 1998]. 

Aplicando a abordagem da action research neste caso real, definiram-se as seguintes fases: 

• Identificação e caracterização dos processos de negócio; 

• Benchmarking de soluções existentes; 

• Integração e desenvolvimento das soluções; 

• Validação dos resultados. 

As três primeiras fases são sucedidas pela comprovação junto dos utilizadores, cujos 
objectivos são validar e realçar o conhecimento obtido para aplicação na iteração 
seguinte. 
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1.5. Calendarização 

Este trabalho realizou-se enquadrado no âmbito do projecto e-Administration for Small 
Local Authorities (e-ASLA). Por tal, a execução foi fortemente influenciada pela 
calendarização desse projecto, nomeadamente no que diz respeito à recolha de 
informação das entidades participantes no projecto e na obtenção de resultados do 
desenvolvimento de protótipos e da sua validação. 

Os trabalhos decorreram conforme apresentado na Fig. 1 e com uma dedicação a tempo 
parcial. 

 
Fig. 1 - Cronograma de execução do projecto 

1. Identificação e Caracterização dos processos. A actividade de identificação e 
caracterização dos processos decorreu durante os primeiros três trimestres do ano de 
2005. Contemplou a definição do método de trabalho, a criação de modelos de 
documentos para recolha de informação, a identificação e a caracterização dos processos. 
A tarefa de recolha de informação nas autarquias foi aquela que maior impacto produziu 
na duração desta actividade. 

2. Benchmarking de soluções. O processo de benchmarking de soluções de código-
aberto iniciou durante o segundo trimestre de 2005, em paralelo com a actividade 1. A 
duração desta actividade deveu-se fundamentalmente à sua natureza, isto é, a necessidade 
de pesquisa de soluções e estudo dessas soluções. 

3. Definição da Arquitectura da framework. A definição da Arquitectura da 
framework iniciou logo após o término da actividade 1, isto é, no último trimestre de 
2005 e decorreu até meados de 2006. O facto desta actividade ter tido esta duração é 
decorrente da metodologia utilizada uma vez que esta metodologia faz depender a 
definição da framework do processo de desenvolvimento. 
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É, portanto, também pelo mesmo motivo que a actividade de desenvolvimento começa 
no início de 2006 em paralelo com a actividade 3 de definição. 

4. Desenvolvimento dos protótipos. O desenvolvimento dos protótipos decorreu até 
meados do ano de 2007, tendo-se iniciado a actividade de validação durante o segundo 
trimestre desse ano. 

5. Validação dos protótipos. A validação dos protótipos teve a duração de cerca de um 
ano, tendo sido realizada em diversas entidades da Administração Local e adicionalmente 
numa empresa privada. 

Do ponto de vista deste trabalho as tarefas realizadas no contexto das actividades 4 e 5, 
desenvolvimento e validação dos protótipos, foram essencialmente de acompanhamento 
uma vez que não faziam parte dos objectivos propostos. De qualquer modo, considerar 
aqui os seus resultados foi importante pois permitiu confirmar a aplicabilidade da 
framework definida. 

6. Escrita da dissertação. Como resultado do processo de validação dos protótipos 
desenvolvidos criaram-se oportunidades de divulgação desses resultados em eventos 
nacionais e internacionais destinados a este sector, os quais acabaram por conduzir à 
avaliação da possibilidade de criar uma estratégia comercial para produtos derivados 
destes protótipos. Estas actividades paralelas decorreram ao longo do ano de 2008 e 
acabaram por provocar um desfasamento entre o fim das actividades subsequentes e o 
início da escrita desta dissertação, o qual apenas aconteceu nos primeiros meses de 2009. 

1.6. Organização do documento 

Esta dissertação está organizada em sete capítulos complementados com anexos onde se 
encontram documentos que apoiam a compreensão do trabalho realizado. 

Neste primeiro capítulo, a introdução, é descrito o contexto e a origem do problema 
tratado na dissertação e descrita a solução idealizada para esse problema. 

Após a introdução, no Capítulo 2 apresenta-se algum conhecimento sobre o contexto das 
autarquias de pequena ou média dimensão que se considera relevante para a realização 
das actividades do trabalho. Este conhecimento decorre da experiência adquirida ao 
longo de onze anos na realização de projectos com entidades desta área. 

No Capítulo 3 faz-se uma revisão do estado da arte em termos de utilização nas 
autarquias de soluções de código-fonte aberto, de processos de negócio e sistemas de 
gestão de processos, bem como de ferramentas de modelação de aplicações. 
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O Capítulo 4 descreve detalhadamente o problema da falta de recursos nas autarquias de 
pequena dimensão e a necessidade de introdução de sistemas de gestão de processos que 
viabilizem a disponibilização de serviços on-line e que facilitem a sua tramitação por 
parte do backoffice da autarquia. Neste capítulo é ainda apresentada a motivação para 
trabalhar este assunto quer do ponto de vista dos problemas como do ponto de vista dos 
benefícios que poderão ser obtidos. 

Seguidamente, no Capítulo 5 é apresentada a solução para o problema tratado. Este 
capítulo inicia com uma breve introdução ao contexto da utilização de frameworks no 
desenvolvimento de aplicações e com a metodologia seguida na definição da framework. 
Após este enquadramento é feita a descrição de uma arquitectura geral do sistema em 
termos de grandes componentes que o integram, a descrição dos componentes utilizados 
como base para a solução, a descrição da ferramenta de modelação de processos e dos 
mecanismos de integração utilizados entre os componentes da solução. 

No Capítulo 6 são apresentados os resultados do processo de validação realizado com a 
aplicação dos protótipos desenvolvidos de acordo com a definição da framework aqui 
trabalhada. Neste capítulo foram usados apenas alguns dos casos de implementação dos 
protótipos desenvolvidos que permitem demonstrar a forma como foram atingidos os 
objectivos iniciais e a resposta que foi dada pela solução a cada um desses aspectos. 

O documento termina com as conclusões no Capítulo 7 seguidas da bibliografia e dos 
anexos. Neste último capítulo é sintetizado o trabalho realizado, são apresentados os 
resultados obtidos e as contribuições que estes dão para alterar esta realidade e 
finalmente são deixadas algumas sugestões para trabalhos futuros. 

  8 



2. Sistemas de Informação Municipais 

Nos últimos anos, variados factores têm motivado grandes transformações nas 
organizações, em particular é exercida uma grande pressão sobre elas para que aumentem 
a sua eficácia e a sua eficiência. Antes de mais, o valor acrescentado de uma organização 
é dado pelos seus processos de negócio, pois são estes que conduzem a produtos ou 
serviços e não o contrário [Rok_Mojca, 2009].  

O ambiente de competição criado pela aceleração da globalização, da liberalização e da 
digitalização veio aumentar a necessidade das organizações reduzirem custos, 
aumentarem a produtividade e encontrarem um posicionamento correcto no mercado 
face à procura. 

Foi dentro desta perspectiva que se passou a encarar o conceito de “reforma 
administrativa”, esta fortemente influenciada pelo trabalho de Peters e Waterman (1982) 
que lançavam a ideia de que se poderia adoptar um novo modelo de gestão nas 
organizações de trabalho em geral, independentemente de estas serem públicas ou 
privadas. 

A Administração Pública não fica de fora desta onda de transformação a nível mundial 
potenciada pela utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação. Os grandes 
objectivos são a redução de custos, a promoção do desenvolvimento económico (pela 
redução de custos de contexto), o aumento da transparência, a melhoria dos serviços 
prestados e a promoção da Sociedade da Informação. Ao resultado destas 
transformações convencionou-se chamar Governação Electrónica ou e-Gov [worldbank, 
2009]. 

Paralelamente ocorrem alterações legislativas e normativas, bem como evoluções 
tecnológicas, exigindo que os sistemas de informação da Administração Pública se 
adaptem às novas leis e normas, bem como às alterações tecnológicas. Ou seja, os 
sistemas de informação deverão alinhar-se com os novos processos de negócio e com as 
boas práticas do sector e de Governança tecnológica. 
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A nível Europeu este processo de mudança é assumido como uma prioridade política, 
enquadrado nos objectivos da criação da Sociedade da Informação. Para tal foram criadas 
as iniciativas eEurope 2002, eEurope 2005 e mais recentemente i2010. O objectivo é o 
de criar uma economia digital aberta e competitiva, enfatizando as TIC como um 
instrumento para uma maior inclusão e para a melhoria da qualidade de vida [i2010, 
2009]. Esta prioridade política traduziu-se no lançamento de uma iniciativa preparatória 
com vista à criação de um programa de I&D específico para eGovernment: o 
eParticipation [info.soc, 2009]. 

2.1. Governo electrónico em Portugal 

Em Portugal o Governo Electrónico assumiu visibilidade política com o XV Governo 
Constitucional, no âmbito do qual foi criada a UMIC – Unidade de Missão Informação e 
Conhecimento [UMIC, 2009]. A UMIC é responsável pelos projectos de Cidades e 
Regiões Digitais [CRD, 2009], onde têm sido desenvolvidos novos serviços e-Gov para a 
Administração Pública Local, que exigiram um re-alinhamento das Arquitecturas de 
Sistemas de Informação Autárquicos, nomeadamente ao nível processual, aplicacional, 
informacional e tecnológico. Estes projectos foram financiados pelo POSI – Programa 
Operacional da Sociedade do Conhecimento, posteriormente reformulado no âmbito do 
Quadro Comunitário de Apoio III como POSC – Programa Operacional Sociedade do 
Conhecimento [POSC, 2008]. Posteriormente a UMIC alterou a sua denominação para 
UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento e, mais recentemente, as suas 
atribuições no campo do Governo Electrónico transitaram para a recém-criada AMA – 
Agência para a Modernização Administrativa [AMA, 2008]. De salientar, finalmente, o 
Programa de Simplificação Administrativa e Legislativa, conhecido por Simplex 
[SIMPLEX, 2008], o qual tem dado um contributo importante para o eGov em Portugal 
e mais recentemente em particular ao nível local com a criação do Simplex Autárquico 
[SIMPAUT, 2009]. 

Existem diversos grupos activos ao nível da I&D neste campo, particularmente nos 
últimos anos, com o arranque das Cidades e Regiões Digitais, normalmente associadas a 
uma Universidade da região. No entanto deve ser salientada a actividade do Gávea – 
Laboratório de Estudo e Desenvolvimento da Sociedade da Informação [GAVEA, 2009] 
da Universidade do Minho e do INESC Porto [INESC, 2009], instituto ligado à 
Universidade do Porto. O primeiro é conhecido particularmente pelos seus estudos, 
nomeadamente: 

• A presença na Internet das Câmaras Municipais; 

• A presença na Internet das Juntas de Freguesia; 

• A avaliação dos sítios da Administração Pública. 
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O segundo tem desenvolvido um conjunto de serviços electrónicos inovadores, 
salientando-se as seguintes iniciativas: 

• NetAutarquia, serviço da PT Comunicações que permite às autarquias disponibilizar 
consulta de processos aos Munícipes [NETAUTA, 2009];  

• Geofórum, uma ferramenta de apoio à Democracia Electrónica e que permite discutir 
planos com informação georeferenciada, num ambiente de fóruns de discussão 
[Geoforum, 2009]; 

• Plataforma Colaborativa de apoio à elaboração de PROT – Planos Regionais de 
Ordenamento do Território [PROTOVT, 2009]. 

2.2. Governo electrónico na União Europeia 

A nível internacional existem diversas iniciativas ao nível de I&D, salientando-se os 
seguintes projectos de investigação do 6º Programa Quadro de I&D da União Europeia, 
do Programa INTERREG IIIB e projectos de iniciativa local. 

COSPA – Consortium for Open Source Software in the Public Administration – 
Projecto com o objectivo de analisar os efeitos da introdução de Normas da Dados 
Abertas e Software Aberto para produtividade pessoal e gestão documental nas 
Administrações Públicas Europeias [COSPA, 2009]. 

eGovRTD2020 - Roadmapping eGovernment RTD 2020 – Projecto com o objectivo de 
perspectivar o eGov em 2020 e consequentemente permitir a identificação de campos 
estratégicos futuros de investigação para o desenvolvimento do eGov e do sector público 
[RTD2020, 2009]. 

eMAYOR - Electronic and secure municipal administration for European citizens – 
Projecto com o objectivo de disponibilizar a pequenas e médias organizações 
governamentais web services seguros e económicos para eGov [eMAYOR, 2009]. 

eUSER - Evidence-based support for the design and delivery of user-centred online 
public services – Projecto com o objectivo de criar uma base de recursos sobre requisitos 
de utilizadores e sobre métodos orientados aos utilizadores que garantam o respeito 
desses requisitos [eUSER, 2009]. 

DEMO-net – The network of leading experts in eParticipation - Rede de Excelência 
com o objectivo de fortalecer a investigação científica, tecnológica e social no campo da 
eParticipation [DEMO, 2009]. 
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FLOSSPOLS - Free/libre and open source software: policy support – Projecto com o 
três linhas de acção: política governamental relativamente ao software aberto, problemas 
de género no software aberto e eficiência do software aberto como um sistema para a 
resolução colaborativa de problemas [FLOSS, 2009]. 

GUIDE – Creating an European identity management architecture for eGovernment - 
Projecto com o objectivo de criar uma arquitectura tecnológica, institucional, política e 
sócio-económica para serviços de identidade electrónica e transacções seguras e 
interoperáveis para a Europa [GUIDE, 2009]. 

HOPS - Enabling an intelligent natural language based hub for the deployment of 
advanced semantically enriched multichannel mass-scale online public services – Projecto 
com o objectivo de desenvolver plataformas públicas para o atendimento vocal [HOPS, 
2009]. 

INTELCITES – Intelligent cities - Projecto com o objectivo de fazer avançar o 
conhecimento e a experiência em e-Gov, sistemas de planeamento e participação cidadã 
na Europa [INTEL, 2009]. 

ONTOGOV - Ontology-enabled e-gov service configuration – Projecto com o 
objectivo de desenvolver e validar uma plataforma que facilitará a composição, 
reconfiguração e evolução consistente de serviços eGov [ONTOGOV, 2009]. 

QUALEG - Quality of service and legitimacy in eGovernment – Projecto com o 
objectivo de desenvolver mecanismos de monitorização para medir o desempenho de 
serviços eGov baseados em web services e workflows, introduzir semântica nos serviços 
eGov que permita torná-los acessíveis a ferramentas de Gestão do Conhecimento e 
suportar a participação cidadã na formulação e avaliação das políticas através de Policy 
Evaluation Scorecard [QUALEG, 2009]. 

SAFIR - Speech automatic friendly interface research – Projecto com o objectivo de 
permitir o livre acesso transaccional a serviços e-Gov a cidadãos sem conhecimentos de 
informática, através de dispositivos como a TV, telemóvel e PDA usando a voz [SAFIR, 
2009]. 

TERREGOV - Impact of eGovernment on territorial government services – Projecto 
com o objectivo de estudar o problema da interoperabilidade entre serviços e-Gov da 
Administração Regional e Local [TERREGOV, 2009]. 

USE-ME.GOV - Usability-driven open platform for mobile government – Projecto 
com o objectivo de suportar e encorajar o acesso a novos serviços e-Gov, em qualquer 
lugar e em qualquer instante, recorrendo a comunicações móveis e Internet [USE, 2009]. 
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RURAL-eGov – Projecto com o objectivo de estudar e verificar a disponibilidade de 
serviços onl-line para Pequenas e Médias Empresas em áreas rurais, bem como o 
conhecimento destas sobre esses serviços [RURAL, 2009]. 

OPENMAIRIE – Projet libre des Collectivités Locales - Projecto com o objectivo de 
desenvolver aplicações específicas para autoridades locais em regime de software aberto 
[OpenMairie, 2009]. 

ADMITRON – Administração electrónica – Projecto com o objectivo de fomentar o 
“guichet único” possibilitando aos cidadãos a realização de trâmites on-line e 
apresentação de documentos para a administração local [ADMITRON, 2009]. 

E-AdminMac – O objectivo deste projecto é incorporar as autarquias naSociedade a 
Informação, mediante a implantação de sistemas corporativos que promovam a 
qualidade e a acessibilidade à informação e aos serviços administrativos [eADMINMAC, 
2006]. 

eBYGOV –  O Governo Europeu Electrónico e Fácil - O objectivo deste projecto é 
desenvolver aplicações concretas de governo electrónico no Espaço Atlântico. 
[eBYGOV, 2006]. 

2.3. Evolução do Governo electrónico 

O acompanhamento da evolução do e-Gov tem sido realizado por várias entidades, 
salientando-se a nível internacional as Nações Unidas, através de duas vertentes: 

• A Division for Public Administration and Development Management mantém uma 
Base de Conhecimento sobre o tema e publica o United Nations Global E-Readiness 
Report and Survey [UNPAN, 2009]; 

• O Banco Mundial mantém um sítio sobre e-Gov com uma Base de Conhecimento e 
prestando apoio técnico a diversos países, através do seu Information Solutions Group 
[WBEGOV, 2009].  

A nível europeu salientam-se as iniciativas que se seguem. 

A Comissão Europeia através do IDABC – Interoperable Delivery of European 
eGovernment Services to Public Administrations, Business and Citizens, o qual mantém 
o eGovernment Observatory [IDABC, 2009]. 

O Directorate General for Information and Media, também da Comissão Europeia, que 
suporta um estudo periódico, intitulado Online Availability of Public Services: How is 
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Europe Progressing?, adjudicado à empresa CapGemini, actualmente na sua 5ª edição 
[DGIM, 2007]. 

A OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, mantém 
um sítio sobre o tema, com estudos, relatórios, casos de sucesso e perfis nacionais, com 
vista a promover as boas práticas de governança e permitir atingir os objectivos de 
política pública usando a tecnologia [OCDE, 2009]. 

A nível nacional há também um conjunto de iniciativas das quais se destacam as descritas 
a seguir. 

A UMIC, que em parceria com o INE – Instituto Nacional de Estatística e com o OSIC 
– Observatório da Sociedade da Informação e do Conhecimento publica diversos 
relatórios periódicos, salientando-se o relatório anual “A Sociedade da Informação em 
Portugal” [OSIC, 2009]. 

O grupo Gávea, que publica os estudos já referidos sobre a presença na Internet da 
Administração Local e Central [GAVEA, 2009]. 

Algumas publicações científicas, coligindo informação dispersa e sintetizando numa 
óptica nacional [Campos, 2006] [CRMC, 2007]. 

Deste modo pode-se ver que a área de estudo é interessante e tem suscitado a realização 
de trabalhos com os mais diversos objectivos, mas sempre focando a melhoria dos 
serviços, dos sistemas, do desempenho, etc. 

“A visão do Governo Electrónico para Portugal consiste em colocar o sector público 
entre os melhores prestadores de serviços do País. Esta visão deve ser traduzida em 
serviços públicos de qualidade, transparentes e eficientes, suportados por soluções 
tecnológicas racionalizadas”, (Plano de Acção para o Governo Electrónico, 
UMIC) 

Em termos de utilização das TIC nas autarquias, um estudo realizado pelo Observatório 
da Sociedade da Informação e do Conhecimento em 2006 revela que todas as autarquias 
nacionais têm ligação à Internet, destas apenas 60% tem uma estratégia bem definida 
para o desenvolvimento das TIC, 53% acha que existe escassez de pessoal TIC, 35% das 
autarquias dizem mesmo que essa escassez de pessoal especializado em TIC tem 
condicionado negativamente o desenvolvimento das suas actividades [IUTIC, 2006]. 
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2.4. Gestão de processos de negócio (BPM) 

O conceito subjacente à designação Business Process Management (BPM) tem evoluído ao 
longo dos tempos à medida que vai sendo mais popular a sua utilização nas organizações. 
Esta evolução tem motivado o surgimento de variadas definições para este termo. 

O termo, assume cada vez mais uma maior abrangência tendo começado por estar 
associado a software para automatizar, integrar e optimizar processos e hoje em dia 
representa muito mais do que isso, tratando-se de tecnologia centrada em processos e 
que proporciona integração desses processos, de conhecimento e funcionalidades de 
análise [BPMKIT, 2005]. 

Pode ainda dizer-se que BPM é a prática de melhorar a eficiência e a eficácia de uma 
organização, automatizando os seus processos de negócio [BPMTutorial, 2009]. 

Frequentemente processos de negócio (business processes) e fluxos de trabalho (Workflow) 
são confundidos entre si. A parte automatizada do processo é apenas um subconjunto de 
todo o processo e normalmente corresponde a um conjunto de passos ou tarefas 
realizadas e que podem ser automatizadas recorrendo a sistemas de fluxo de trabalho. 
Por outro lado, o conceito de processo de negócio vai para além deste conjunto de 
tarefas automatizadas, incluindo tarefas com intervenção humana, integração de sistemas 
e aplicações, ligando pessoas a pessoas, aplicações a aplicações e pessoas a aplicações 
[BPMKIT, 2005]. 

As já referidas mudanças no ambiente das organizações provocadas pela era da 
globalização vieram estimular a adopção de novos paradigmas de gestão que visem o 
aumento da eficiência de toda a organização. Um desses paradigmas é a gestão orientada 
a processos de negócio, que naturalmente traz novas formas de percepcionar a 
organização, a sua estrutura e o seu modo de funcionamento. Ao contrário de visões 
anteriores, a introdução do conceito de processos de negócio retira importância à 
estrutura hierárquica da organização acrescentando valor, uma vez que diminui custos, 
aumenta o retorno e melhora a agilidade da organização [BPMKIT, 2005]. 

A mudança de paradigma na gestão, passando para uma abordagem orientada a 
processos de negócio ajuda as organizações a verificar como os seus processos 
representam valor para os seus clientes [McCormack, 2001]. 

Vários autores [DavenPort, 1993; Hammer and Champy, 1993; McCormack and 
Johnson, 2001; Burlton, 2001; Harmon, 2003] sugerem que uma organização pode 
melhorar o seu desempenho global adoptando uma visão orientada a processos de 
negócio. 
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Meir H. Levi afirma que superioridade tecnológica, inovação ou longevidade já não são o 
que faz ou desfaz empresas, mas antes quão bem organizadas estão para responder às 
solicitações dos seus clientes. A forma de atingir uma satisfação sustentável dos clientes é 
adoptar uma organização assente em processos. Numa entidade que funcione orientada a 
processos a disponibilização de informação crítica dos processos aos seus gestores é dada 
pela gestão de processos de negócio [Levi, 2002]. 

Assim, a implementação de sistemas de gestão de processos, não visa substituir os actuais 
sistemas de gestão da informação que já existem nas organizações, mas sim 
complementar a sua funcionalidade numa perspectiva de melhoria da execução das 
actividades [jBoss, 2004], sendo necessário nestes casos criar mecanismos de 
interoperabilidade entre estes sistemas, evitando duplicação da realização das tarefas por 
parte dos utilizadores. O crescimento na adopção de soluções baseadas em processos 
leva a acreditar que este tipo de sistemas venha a ser tão popular e necessário como são 
actualmente os sistemas de gestão de bases de dados [jBoss, 2004]. 

Apesar das vicissitudes dos organismos da Administração Pública, em particular das 
autarquias, os conceitos de BPM mantêm-se igualmente válidos tal como para as 
empresas e também nesse contexto, a adopção deste tipo de técnicas de gestão e de 
sistemas incrementa valor nos serviços prestados ao cidadão. 

Em termos de sistemas de gestão de processos, a oferta tem vindo a crescer, passando 
por soluções proprietárias e por soluções livres. 

2.5. Modelação de processos de negócio 

A modelação é uma resposta à maior complexidade dos sistemas e à nossa limitação 
cognitiva para interagir com essa complexidade crescente. Os modelos permitem vistas 
parciais e condensar a informação, dividindo e estruturando a realidade, numa 
representação mais perceptível para a mente humana, permitindo simultaneamente uma 
formalização da descrição da realidade, criando uma linguagem que permite a 
uniformização da comunicação com outros actores e facilitando a sua utilização a 
utilizadores não especializados na linguagem. 

A representação através de modelos têm vindo a crescer em termos de sistemas de 
informática. A sua utilização é interessante desde a especificação, o desenvolvimento, a 
visualização até à documentação. A sua popularidade está associada à complexidade 
crescente dos sistemas e à necessidade de recorrer a abstracções que permitam vistas 
parcelares segundo perspectivas específicas, segmentando a complexidade em módulos 
mais compreensíveis. 
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Os modelos endereçam várias dimensões associadas aos sistemas: os dados, os 
processos, as aplicações, a arquitectura, a organização, o hardware, a operação, entre 
outros. No caso específico deste trabalho interessa particularmente a modelação para 
representar processos, dados e recursos.  

No campo da modelação têm existido vários esforços para a obtenção de uma linguagem 
de modelação genérica, independente das linguagens de programação, das ferramentas e 
dos processos de desenvolvimento. O UML – Unified Modeling Language [UML, 2009] 
conseguiu esse objectivo após quase uma década de esforços convergentes com base 
noutros métodos (Booch, OMT, OOSE). O UML com os seus 13 tipos de diagramas e 
com as suas potencialidades de extensão, pode ser usado por várias 
metodologias/processos adaptando-se às necessidades específicas da organização, do 
projecto e das ferramentas disponíveis, particularmente na modelação de sistemas de 
software. 

A modelação de processos ou, em inglês, Business Process Modeling, é suportada 
principalmente pelas quatro linguagens ou formas de notação descritas a seguir. 

BPMN – Business Process Modeling Notation [BPMN, 2009] - Essencialmente uma 
notação gráfica para descrição de processos de negócio, foi uma iniciativa da BPMI – 
Business Process Management Initiative e é suportado pelo OMG – Object Management 
Group. 

UML – Unified Modeling Language – suporta modelação de processos de negócio 
através de diagramas de actividade. É suportado pelo OMG. 

BPEL - Business Process Executable Language – BPEL é uma linguagem de execução 
baseada em XML para representar processo de negócio. Trata-se de uma linguagem para 
orquestração de processos [BPEL, 2009]. O standard é mantido pelo OASIS. 

WS-CDL - Web Services Choreography Description Language – WS-CDL é uma 
linguagem baseada em XML que permite representar processos de negócio [WSCDL, 
2009].  O standard é mantido pelo W3C. 

Atendendo a que as duas últimas estão mais focadas na representação da execução dos 
processos, neste trabalho foram mais estudadas as linguagens BPMN e UML. 

A UML apresenta uma coerência e legibilidade dos artefactos muito interessante e uma 
capacidade de extensão grande. Uma das extensões importantes para a modelação de 
processos de negócio é a “Eriksson-Penker Business Extensions” EPBE 
[ErikssonPenker, 2000] uma vez que fornece ao UML a capacidade de modelação do 
negócio. 
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De facto, a UML com a extensão EPBE cobre quatro vistas essenciais na modelação do 
negócio: 

• Visão do negócio – dá uma visão geral do negócio, destacando aspectos estratégicos. 

• Processos de negócio – permite representar a dinâmica da organização e suas 
relações. 

• Estrutura do negócio – realça a estrutura da organização, a distribuição dos recursos 
disponíveis e a carteira de produtos. 

• Comportamento do negócio – explicita o comportamento individual de cada 
recurso ou processo de negócio. 

A extensão proposta por Eriksson-Penker permite ainda representar em UML alguns 
aspectos que não são considerados na BPMN: 

• Know-Why: uma completa descrição de um processo justifica a sua existência. A 
EPBE, prevê esta descrição considerando objectivos e metas para o processo; 

• Métricas: sendo a gestão de processos de negócio um método de gestão e 
considerando que “Não se gere o que não se consegue medir”, é fundamental associar 
métricas na gestão dos processos. Assim a EPBE considera-as, bem como os recursos 
necessários. 

• Recursos: a gestão de processos obriga naturalmente a associar recursos a um 
processo. No caso da EPBE os recursos, como por exemplo pessoas ou requisitos ou  
informação não são ignorados podendo ser representados nos diagramas UML. 

De um modo geral, a BPMN apesar de mais focada na questão dos processos de negócio 
revela-se menos flexível do que a UML com a extensão EPBE.  

2.6. Workflow patterns 

A adopção dos padrões Workflow Patterns na definição conceptual dos modelos a utilizar 
para descrever os processos facilita a normalização da forma como são expressos esses 
processos através dos diagramas. 

Os WorkFlow Patterns consideram quatro perspectivas diferentes para descrever sistemas 
orientados a processos: perspectiva de controlo de fluxo que captura os aspectos 
relacionados com as dependências do controlo de fluxo (por exemplo, paralelismo, 
selecção, sincronização, etc.); perspectiva de dados que lida com a passagem de 
informação, âmbito de variáveis, etc.; perspectiva de recursos que se encarrega de 
atribuir recursos às tarefas, delegação, etc. e por último a perspectiva de tratamento de 
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excepções que lida com as ocorrências de excepções e respectivas acções que devem ser 
realizadas. 

Para o protótipo foram apenas considerados os padrões da perspectiva de controlo de 
fluxo, em virtude de serem suficientes para a representação em modelos dos processos 
seleccionados. Esta escolha limita naturalmente a forma como os processos são 
colocados em execução, isto é, o motor de processos apenas irá implementar o controlo 
de fluxo do processo através das actividades definidas e considerando as condições de 
guarda impostas. As questões de controlo de acesso à informação, da atribuição dos 
recursos e do tratamento de excepções são abordadas pelo mínimo necessário, isto quer 
dizer que todas as actividades partilham os dados e os recursos entre si e as excepções 
são tratadas como condições explícitas. 

Para facilitar a compreensão da utilização destes padrões apresentam-se os cinco padrões 
básicos de controlo de fluxo de um processo. 

O padrão Sequence permite representar situações em que uma tarefa num processo é 
activada após o término da tarefa precedente no mesmo processo. 

 
Fig. 2 - WorkFlow Patterns - Sequence Pattern 

Fonte: Workflow Patterns Initiative, 2007-2009 

O padrão Parallel Split permite representar uma bifurcação em dois ou mais ramos 
paralelos, os quais são executados de modo concorrencial. 

 
Fig. 3 - WorkFlow Patterns - Parallel Split Pattern 

Fonte: Workflow Patterns Initiative, 2007-2009 

O padrão Synchronization representa a convergência de dois ou mais ramos num só ramo e 
assegura que o controlo só passa para o ramo subsequente quando todos os precedentes 
tiverem sido activados. 
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Fig. 4 - WorkFlow Patterns - Synchronization Pattern 

Fonte: Workflow Patterns Initiative, 2007-2009 

O padrão Exclusive Choice permite representar o fluxo para um de dois ou mais ramos 
mediante a verificação de uma condição de guarda testada imediatamente após a 
activação da actividade precedente. O fluxo do processo seguirá de acordo com as 
condições de guarda aplicadas. 

 
Fig. 5 - WorkFlow Patterns - Exclusive Choice Pattern 

Fonte: Workflow Patterns Initiative, 2007-2009 

O padrão Simple Merge representa a convergência de dois ou mais ramos num só, mas 
com a particularidade de que a activação de cada ramo precedente resulta na passagem 
do controlo de fluxo para a tarefa subsequente. 

 
Fig. 6 - WorkFlow Patterns - Simple Merge Pattern 

Fonte: Workflow Patterns Initiative, 2007-2009 

2.7. O open source na Administração Pública 

Open Source Software (OSS) é software do qual está disponível livremente o seu código-
fonte (a linguagem na qual foi escrito) com o direito de se modificar esse código e no 
qual a redistribuição não está restringida [WEBER, 2004] [OSS, 2009]. 
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Esta iniciativa tem vindo gradualmente a crescer de tal forma que ao nível europeu 
existem diversas iniciativas que visam a promoção da adopção deste software. Algumas 
dessas iniciativas são: o portal epractice, http://www.epractice.eu, com uma área 
específica para a divulgação das iniciativas de open source, o OSOR.eu - Open Source 
Observatory and Repository, o COSPA – Consortium for Open Source Software in the 
Public Administration entre muitas outras. O mesmo vai acontecendo um pouco por 
todo o mundo mas através de iniciativas de âmbito nacional ou regional, como por 
exemplo, a iniciativa nacional Software Livre@AP, http://www.softwarelivre.gov.pt, ou 
a iniciativa regional de adopção e desenvolvimento de Software livre da Junta da 
Extremadura em Espanha, http://www.nccextremadura.org. 

Apesar do recurso a OSS estar mais divulgado ao nível dos sistemas operativos e das 
aplicações de burótica no seio da Administração Pública (AP), este panorama está a 
alterar-se, ao serem introduzidas soluções mais específicas na gestão de informação e 
disponibilização de serviços dentro das entidades da AP. 
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3. Gestão de Processos em Autarquias 

A utilização de serviços on-line por parte dos cidadãos vem aumentando ao longo destes 
últimos anos. Este aumento deve-se muito ao sucesso de serviços que têm grande 
impacto como por exemplo a submissão e consulta de declarações fiscais ou a alteração 
de morada de um indivíduo. Esta habituação estimula também os cidadãos para a 
utilização de serviços ao nível local e nesse sentido, força as autarquias a disponibilizarem 
os seus procedimentos e processos através de serviços on-line. 

A exigência criada pelo impulso da utilização de serviços on-line tem sido colmatada 
pelas autarquias com maiores recursos, com a aquisição de soluções comerciais que 
disponibilizam os serviços e integram com os sistemas de informação internos da 
organização. Em muitos casos, é o próprio fornecedor do sistema de informação da 
autarquia que disponibiliza novos pacotes de software específicos para desempenhar esta 
função. Apesar das dificuldades normais associadas à implementação de novos sistemas, 
trata-se mais de dispor de recursos para o efeito do que dificuldades com a tecnologia. 

Contudo, este problema lança um desafio grande às autarquias de menor dimensão. Estas 
organizações não só não dispõem de todos os recursos necessários para implementar um 
novo sistema, como também não dispõem de sistemas de gestão interna para a 
tramitação dos processos. 

Assim, neste trabalho pretende-se demonstrar que é possível definir uma infra-estrutura 
aplicacional que permita às autarquias de pequena dimensão dar resposta aos seguintes 
aspectos: 

• Melhorar a resposta aos pedidos dos cidadãos aumentando a eficácia e eficiência 
através da utilização de uma infra-estrutura orientada a processos de negócio; 

• Implementar uma infra-estrutura baseada em código-fonte aberto reduzindo os 
respectivos custos; 

• Disponibilizar serviços on-line, de forma autónoma, utilizando uma ferramenta de 
modelação de processos simples e intitiva. 
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Esta demonstração poderá ter um grande impacto nestas organizações em termos 
económicos, mas sobretudo, em termos de eficiência na gestão dos processos o que se 
traduzirá numa elevada eficácia na relação com os cidadãos. 

3.1. Motivação para o problema 

O problema aqui estudado surge pela conjugação de vários factores que vão desde 
questões técnicas, falta de conhecimento, dependência de terceiros até à falta de 
disponibilidade para investir em TIC. 

3.1.1. Questões técnicas 

Em termos técnicos, o problema passa por questões como a composição e a integração 
de diferentes soluções e de diferentes fornecedores. As autarquias que dispõem de 
sistemas de informação recorrem quase totalmente à aquisição de soluções prontas-a-usar 
de fornecedores empresariais. As autarquias com soluções diferentes desta, recorrem 
fundamentalmente a ferramentas genéricas tipo folhas de cálculo somente como apoio à 
gestão, sendo toda a tramitação feita com base em documentos em suporte de papel. 
Esta realidade dificulta a implementação de mecanismos de integração e a composição de 
diferentes soluções e impede, muitas vezes, a disponibilização de serviços de um modo 
agregado. 

São exemplo desta dificuldade todos os casos em que o sistema de gestão de um 
procedimento é feito numa aplicação específica (obras, património, gestão de resíduos, 
etc.) e a componente contabilística e de tesouraria é feita noutra aplicação distinta não 
integrada. 

3.1.2. Falta de conhecimento 

Por outro lado, há regra geral um grande défice de conhecimentos e de disponibilidade 
por parte dos técnicos das autarquias. Muitos destes técnicos foram conduzidos de 
cargos administrativos para funções da área de informática sem formação de base nessa 
área. Esta realidade cria grandes barreiras à mudança uma vez que os técnicos não se 
sentem confortáveis para iniciar novas abordagens ou até mesmo para serem tomadores 
de novas soluções. Além disso, estes técnicos estão de tal modo envolvidos e ocupados 
com a gestão diária dos problemas dos postos de trabalho e da rede da autarquia que não 
lhes é possível reservar tempo para estudo e teste de novas soluções. 

3.1.3. Dependência de terceiros 

A implementação de novas soluções que não sejam fornecidas pela mesma empresa que 
já tenha fornecido outras aplicações para a autarquia é também um factor que dificulta ou 
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impede a mudança. Este é o caso das soluções de código-fonte aberto que apesar de 
apresentarem grandes vantagens, por vezes são de difícil instalação e configuração inicial. 
Apesar disso, como estas soluções seguem normalmente standards e padrões públicos 
permitem integrar com qualquer outra solução, embora o contrário não suceda com tanta 
facilidade por motivos de estratégia comercial ou de utilização de tecnologias menos 
recentes. A aquisição de soluções proprietárias leva a uma dependência forte do 
fornecedor e bloqueia – ou pelo menos dificulta – a integração com outras soluções. Esta 
situação encontra-se em mudança uma vez que as aplicações mais evoluídas já 
disponibilizam mecanismos de interoperabilidade, como por exemplo Webservices, ou 
então o fornecedor dispõe de um pacote específico adicional para esse efeito. 

3.1.4. Falta de recursos TIC 

Por último, há que considerar também a frequente escassez de recursos que são 
destinados ao investimento em TIC. Não só porque o orçamento das autarquias está 
directamente relacionado – entre outros factores – com o número de habitantes do 
concelho, mas também porque apesar disso nem sempre as prioridades do executivo 
estão direccionadas para esta área. Assim, a capacidade de mudança com base em 
soluções com custos elevados associados é nula ou muito reduzida. 

Contudo, e apesar de todas as dificuldades identificadas, trata-se de um caso de estudo 
interessante e cuja solução pode ajudar as autarquias com estas características a melhorar 
a sua eficiência interna e a eficácia na resposta ao cidadão. 

A adopção de uma solução que possa colmatar as dificuldades aqui referidas permitirá a 
uma autarquia melhorar a sua resposta na tramitação dos processos quer em termos de 
fiabilidade, como em termos de rapidez. O facto dos procedimentos passarem a ser 
tratados como processos de negócio e a sua gestão ser apoiada por uma ferramenta que 
se encarrega de seguir o fluxo definido, atribuir as tarefas aos utilizadores e controlar os 
prazos, entre outras funcionalidades, potencia a diminuição de incoerências e facilita a 
gestão pessoal das tarefas. Por outro lado, força a normalização na tramitação por 
diferentes intervenientes. Esta melhoria interna na tramitação, complementada com a 
maior transparência para o cidadão, uma vez que este passa a ter acesso à informação do 
processo em tempo real e a poder ver as várias etapas a que estará sujeito o processo, 
bem como o seu estado traduz-se numa melhoria muito significativa na relação com os 
cidadãos. 

3.1.5. Orientação a processos 

A introdução de métodos de funcionamento orientado aos processos traz novidades na 
capacidade de avaliar o desempenho dos funcionários. Com a entrada em vigor do 
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Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública 
(SIADAP) as organizações da Administração Pública são obrigadas a avaliar o 
desempenho dos seus funcionários. Assim, esta tarefa poderá ficar facilitada com o apoio 
de um sistema que forneça informações relativas à execução das tarefas de cada 
funcionário. Esta é uma das funcionalidades que faz parte do conceito de gestão 
orientada a processos de negócio, a capacidade de definir métricas. Com a introdução 
desta framework, a componente de gestão de recursos passa também a dispor de mais 
um meio que promove a eficiência e com a particularidade de que os funcionários têm 
acesso permanente ao seu desempenho na realização das tarefas. 

Actualmente existe uma definição clara para uma estratégia de disponibilização de 
serviços electrónicos. Esta estratégia está bem patente no programa SIMPLEX que rege 
esta mudança ao nível do governo central, mas a dinâmica deste programa teve já 
reflexos ao nível local e forçou o aparecimento de um SIMPLEX Local. Trata-se de um 
conjunto de linhas orientadoras para as autarquias que queiram seguir o exemplo 
nacional. Outros programas, como por exemplo, o das Cidades e Regiões digitais 
funcionaram nos últimos anos como aceleradores desta disponibilização de serviços. 
Actualmente, encontra-se em execução – com financiamento disponível, entre outras 
coisas, para a modernização administrativa – o Quadro de Referência de Estratégia 
Nacional (QREN). 

Trata-se pois de um problema que levanta desafios interessantes e cuja solução pode ter 
um impacto muito positivo na Administração Local bem como na sociedade. 

3.2. Framework e-ASLA 

O conceito Framework e-ASLA pretende descrever uma infra-estrutura aplicacional 
capaz de dar resposta aos problemas reais das autarquias e que foram já amplamente 
apresentados. Em termos conceptuais esta framework deverá disponibilizar um 
componente capaz de permitir ao utilizador transformar o seu conhecimento sobre um 
processo de negócio numa representação através de um modelo. Este modelo deverá 
servir de base à disponibilização de aplicações de forma expedita para gestão interna dos 
processos e para disponibilização de serviços ao cidadão. Idealmente, estas aplicações 
deverão ser geradas a partir de um modelo num servidor de aplicações. 

Uma framework consiste num desenho reutilizável em conjunto com uma 
implementação. “It consists of a collection of cooperating classes, both abstract and 
concrete, which embody an abstract design for solutions to problems in an application 
domain” [Johnson and Foote, 1988; Deutsch, 1989; Campbell et al., 1991; Cotter and 
Potel, 1995; 1; LAC+95; Fayad and Schmidt, 1997b; Fayad et al., 1999].  
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Este conceito é incompleto, uma vez que uma framework deve também definir a 
estrutura geral das aplicações que a compõem, a forma como estão distribuídas, como 
comunicam entre si e quais os mecanismos para a reutilização e evolução da solução. 
Assim, os programadores poderão construir ou integrar novas aplicações, estendendo ou 
personalizando apenas parte da framework e reutilizando implementações existentes, 
mantendo a visão da arquitectura original. 

 
Fig. 7 - Framework – Abstracção 

Fonte: Viviane Torres da Silva, 2004 

3.2.1. Vantagens no uso de uma framework 

O uso de uma framework no contexto do desenvolvimento de aplicações tem vários 
objectivos e apresenta vantagens muito relevantes do ponto de vista da Engenharia de 
Software. De entre todos destacam-se aqui os seguintes: 

• Simplificação do trabalho com tecnologias complexas; 

• Tornar um conjunto de objectos ou componentes de programação em algo útil; 

• Forçar a equipa de desenvolvimento a implementar código de uma forma consistente, 
com menos erros, tornando as aplicações mais flexíveis; 

• Facilitar os testes e correcções de erros de código, inclusive código de aplicações 
externas integradas. 

De um modo geral, o uso de uma framework acelera e melhora o processo de 
desenvolvimento de aplicações, tornando-se ainda mais evidente quando utilizado num 
ambiente heterogéneo, partilhado por diferentes equipas e no desenvolvimento de 
múltiplas aplicações dentro de um mesmo contexto. 
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Fig. 8 - Desenvolvimento de aplicações baseado em frameworks 

3.3. Metodologia 

A metodologia de investigação aplicada na definição desta framework foi baseada na 
metodologia Action Research [O’Brien, 1998], que consiste em “Aprender fazendo”. 

No caso concreto deste trabalho, a metodologia consistiu na criação de duas áreas de 
trabalho distintas, porém directamente relacionadas, sendo uma dedicada ao estudo do 
domínio do problema e a outra ao desenvolvimento da solução. A primeira das áreas de 
trabalho aborda a questão da identificação e a caracterização dos processos de negócio de 
uma autarquia. A segunda área de trabalho dedica-se fundamentalmente às questões 
tecnológicas, à procura de soluções disponíveis e sua integração e ao desenvolvimento de 
novos componentes de software para a framework. Estas fases são seguidas pela 
validação dos utilizadores que confirmam se os resultados correspondem a uma solução 
para o problema apresentado. 
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Fig. 9 - Metodologia para a definição da framework 

Esta metodologia permite desenvolver o trabalho de forma iterativa, isto é, começa-se 
por identificar um número muito restrito de processos – no limite apenas um – e 
procede-se à sua caracterização. Com base nesta caracterização inicia-se a procura de 
soluções disponíveis em código-aberto que correspondam aos requisitos desses 
processos (esta procura de soluções pode não ser necessária se já existir na framework 
software que o permita fazer). Por fim realiza-se a integração das soluções e o 
desenvolvimento das funcionalidades inexistentes. 

Para melhor se compreender a aplicação desta metodologia apresenta-se a seguir um 
exemplo com duas iterações tomando como base processos com requisitos diferentes. 

1ª Iteração: 

Identificação e caracterização do processo “Enviar Reclamação”. A caracterização deste 
processo requer um sistema de gestão de processos de negócio e um sistema de 
interacção com o utilizador baseado em formulários. 

O benchmarking de soluções identifica a existência de sistemas abertos que permitem 
implementar as funcionalidades requeridas. 
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É feita a integração das soluções encontradas e realizado o desenvolvimento de ajustes e 
correcções. 

Os resultados são avaliados pelos utilizadores que informam a equipa de 
desenvolvimento da sua avaliação. 

2ª Iteração: 

Identificação e caracterização do processo “Emitir Licença de Construção”. A 
caracterização deste processo requer um sistema de gestão de processos de negócio capaz 
de efectuar o controlo de prazos, um sistema que permita representar a localização e um 
sistema de interacção com o utilizador baseado em formulários. 

O benchmarking de soluções identifica a existência de sistemas abertos que permitem 
implementar a funcionalidade requerida e que ainda não se encontra disponível na 
framework, neste caso um sistema de informação geográfica para a representação da 
localização. 

É feita a integração da solução encontrada com as já existentes na framework e realizado 
o desenvolvimento de ajustes e correcções. 

Os resultados são avaliados pelos utilizadores que informam a equipa de 
desenvolvimento da sua avaliação. 

Ao exemplo aqui apresentado, seguir-se-iam novas iterações até que todos os processos 
da autarquia estivessem tratados. Nessas novas iterações poderia surgir a necessidade de 
integração ou desenvolvimento de novas funcionalidades ou apenas a disponibilização da 
aplicação de governação electrónica correspondente, caso a framework já implemente as 
funcionalidades requeridas para o(s) processo(s) em causa. 

3.3.1. Identificação e caracterização dos processos 

Após um trabalho inicial de caracterização da organização, procede-se à identificação e à 
selecção dos processos de negócio da organização que serão alvo de implementação na 
framework. Em seguida, caracteriza-se detalhadamente cada processo e com base neste 
detalhe realiza-se a modelação do processo. A modelação do processo é feita seguindo os 
padrões Workflow Patterns [WfPat, 2002], iniciativa conjunta da Eindhoven University of 
Technology e da Queensland University of Technology. 
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Assim, na identificação e caracterização dos processos foi seguida a metodologia 
“UN/CEFACT Modeling Methodology (UMM)" [UN/CEFACT, 2003] pelo facto de 
ser amplamente utilizada e ter demonstrado ser suficientemente flexível na adaptação a 
este caso concreto. O uso desta metodologia tem os seguintes objectivos: 

• Ajudar a encontrar e capturar os processos de negócio independentemente da solução 
tecnológica que é ou pode ser usada; 

• Uso de diagramas utilizando a notação "Unified Modeling Language" (UML) para 
especificar o domínio que suporta todos os processos de negócio, definir e descrever 
cada processo de negócio individualmente. 

A UMM consiste numa abordagem de modelação em UML, para desenhar os serviços 
que cada interveniente deverá fornecer visando a sua colaboração no negócio 
[UN/CEFACT, 2003]. 

A versão da UMM utilizada neste trabalho consiste em três vistas diferentes, cada uma 
abrangendo um conjunto bem definido de artefactos: 

• Business Domain View (BDV) 

• Business Requirements View (BRV) 

• Business Transaction View (BTV)  

Business Domain View (BDV): A BDV é usada para a recolha do conhecimento 
existente. Identifica os processos de negócio no domínio e os problemas de negócio mais 
críticos. É importante nesta fase que os processos de negócio não sejam construídos, mas 
identificados. É possível identificar processos de negócio tanto a nível intra-
organizacional como a nível inter-organizacional. Tudo isto ocorre na linguagem de 
especialistas de negócio e stakeholders. A vista do domínio de negócio resulta na 
categorização do domínio de negócio (definido como uma estrutura hierárquica) e num 
conjunto de processos de negócio relevantes (manifestados como casos de uso). O 
resultado pode ser descrito graficamente através de diagramas UML de casos de uso 
[UN/CEFACT, 2003]. 

Business Requirements View (BRV): O objectivo da BRV consiste em identificar 
processos de negócio colaborativos entre tipos de intervenientes distintos no negócio e 
descrever os requisitos relativos a estes processos de negócio colaborativos. Para 
identificar processos de negócio colaborativos, descrições estáticas de processos de 
negócio internos levantadas na BDV são descritas em maior detalhe e são analisadas de 
acordo com o seu comportamento dinâmico e relacionamento. Baseado nesta análise, os 
conceitos relevantes do mundo real no domínio da organização são identificados. Esta 
acção é realizada focando as entidades de negócio, que são objectos do mundo real 
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contendo importância para o negócio e uma partilha entre os parceiros envolvidos na 
organização. Os requisitos para alinhar os estados destas entidades de negócio entre os 
intervenientes de negócio são documentados por casos de uso de colaboração 
organizacional e por casos de uso de transacção organizacional [UN/CEFACT, 2003]. 

Business Transaction View (BTV): A BTV representa a visão do analista do processo 
de negócio que transforma os requisitos num intercâmbio de informação. A 
“UN/CEFACT – UMM Foundation Module Version 1.0 – Technical Specification 
choreography of a business collaboration” está definida como um grafo de actividades 
chamado protocolo de negócio colaborativo. Este protocolo descreve o fluxo nas 
interacções de negócio. Este fluxo depende dos estados das entidades de negócio. Uma 
transacção de negócio define uma descrição simples de intercâmbio de informação de 
negócio entre dois papéis autorizados e uma resposta opcional. Uma transacção de 
negócio identifica as acções de negócio de cada actor responsável por enviar e receber a 
informação. Estas acções correspondem aos serviços que devem ser implementados em 
cada um dos lados dos intervenientes de negócio numa arquitectura colaborativa 
orientada a serviços. A informação enviada corresponde ao input/output desses serviços. 
A descrição ao longo das transacções de negócio – descrita pelo protocolo de negócio 
colaborativo em UMM – é facilmente mapeado para uma descrição capaz de ser 
interpretada por máquinas, em linguagens como BPEL, WS-CDL, BPSS, etc. 
[UN/CEFACT, 2003]. 

Dada a complexidade na identificação e captura de processos de negócio, é necessária 
uma abordagem do tipo top-down, dividida nas seguintes fases: 

• Estudo do domínio do problema; 

• Identificação e captura dos processos de negócio; 

• Detalhe dos processos de negócio identificados; 

• Modelação dos processos de negócio seleccionados. 

Tendo em conta a realidade das pequenas e médias autarquias, o uso da metodologia 
UMM com algumas adaptações é uma boa solução, porque permite caracterizar os seus 
processos de negócio (procedimentos) de uma forma incremental, através da introdução 
de níveis de detalhe maiores nesses mesmos processos à medida que a caracterização vai 
avançando. Este método decorre naturalmente, uma vez que os próprios especialistas de 
negócio vão sentindo a necessidade de juntar mais informação e como se trata 
maioritariamente de um processo colaborativo, o envolvimento de várias pessoas 
fomenta este aumento do rigor no detalhe da informação. 
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3.3.2. Desenvolvimento da framework 

O desenvolvimento desta framework foi feito seguindo o Processo de Desenvolvimento 
Baseado na Experiência. Este processo inicia-se com o desenvolvimento de uma ou mais 
aplicações e respectiva integração. Dessa actividade resulta conhecimento que será 
aproveitado para definir a framework. O seu desenvolvimento continua com a integração 
de mais aplicações e a reutilização de componentes já desenvolvidos nas novas 
aplicações. 

Desenvolvimento da 
Aplicação

Desenvolvimento da 
Framework

1. Inicio do desenvolvimento 
de n aplicações

4. Desenvolver novamente as n
aplicações usando a Framework

3. Desenvolvimento 
da Framework

2. Análise dos elementos em 
comum
5. Experiência proveniente dos 
desenvolvimentos de n
aplicações

6. Manutenção da Framework

7. Desenvolver as aplicações n+1, 
n+2,... usando a Framework

 
Fig. 10 - Processo de desenvolvimento da framework 

Este processo de desenvolvimento permite fazer evoluir a framework e os resultados vão 
surgindo de forma sistemática conforme o plano traçado. Além disso, o desenvolvimento 
das aplicações vai tirando maior partido da framework a cada iteração realizada. 

3.4. Arquitectura da solução 

A solução aqui preconizada aponta para o desenvolvimento de uma framework que 
providencia os recursos necessários para o desenvolvimento expedito das aplicações de 
governação electrónica. 

A framework disponibiliza os componentes de desenho das aplicações e de execução 
dessas aplicações. No caso do primeiro componente, é disponibilizada uma ferramenta 
que cria um ambiente de desenho das aplicações de governação electrónica baseado em 
modelos designado “Modelador de Processos” e no caso do segundo componente, é 
disponibilizado um ambiente de execução dos processos on-line designado por “Servidor 
de Processos”. 
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Estes dois componentes interagem através de mecanismos de interoperabilidade que 
facilitam o carregamento das definições das aplicações para o ambiente de execução de 
forma rápida e com grande simplicidade para o utilizador. 

Na imagem seguinte são apresentados os dois componentes da solução, o modo de 
interacção entre eles, a intervenção dos utilizadores e a dos especialistas. 

 
Fig. 11 - Arquitectura da Solução 

Seguindo esta arquitectura, a disponibilização de uma aplicação de governação 
electrónica nesta framework é feita do seguinte modo: 

• O utilizador especialista do domínio, pessoa – ou várias pessoas – que detém o 
conhecimento de como o processo é realizado, descreve as entidades, as tarefas, o 
fluxo e os detalhes de apresentação no componente “Modelador de Processos”; 

• O Modelador de Processos transforma esses modelos num descritivo que possa ser 
interpretado pelo motor de processos instalado no Servidor; 

• O utilizador ordena o envio do descritivo do processo para o Servidor; 

• O Servidor de Processos interpreta o descritivo do processo e cria uma nova aplicação 
correspondente a esse processo, obedecendo ao fluxo e às regras definidas no modelo; 
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• O Cidadão passa a dispor de uma aplicação para iniciar uma nova instância do 
processo descrito através do portal da autarquia. 

A implementação desta arquitectura requer a utilização de várias aplicações que 
satisfaçam todas as funcionalidades pretendidas. Para concretizar esta necessidade e 
cumprir um dos requisitos obrigatórios no desenvolvimento destes componentes foi 
adoptada, por princípio, a reutilização de módulos ou aplicações já disponíveis e com 
código-fonte aberto, sendo desenvolvidas apenas as funcionalidades inexistentes, 
eventuais correcções e ajustes às aplicações adoptadas e os mecanismos de integração das 
aplicações. 

O Modelador de Processos foi desenvolvido utilizando a framework de desenvolvimento 
Eclipse e alguns componentes específicos, tais como, GEF [GEF, 2009], GMF [GMF, 
2009], EMF [EMF, 2009] e UML2 [UML, 2009]. Tratou-se de um processo de integração 
destes módulos seguido pelo desenvolvimento de raiz de módulos específicos, como por 
exemplo, as fichas de caracterização, a associação entre as entidades descritas nos 
diagramas de classes e as actividades descritas no diagrama de actividades, a geração do 
descritivo do processo num dialecto XML a partir dos modelos, o armazenamento da 
informação em base de dados, etc. 

O Servidor de Processos foi implementado utilizando um servidor aplicacional livre 
integrado com um motor de processos de negócio. Trata-se do servidor Liferay com o 
motor de processos jBPM [jBPM, 2009] que interpreta descritivos de processos no 
dialecto jPDL [jPDL, 2009]. A este servidor foram feitas adaptações e correcções para o 
tornar totalmente compatível com os descritivos gerados pelo Modelador de Processos 
permitindo assim a sua integração. Foram também desenvolvidas algumas 
funcionalidades, nomeadamente de simplificação das actividades de administração do 
servidor e de melhoria da interface com o utilizador na parte que corresponde à execução 
dos processos. Além disso foram implementados mecanismos de integração com o 
Modelador de Processos no que toca ao mapeamento entre os actores representados nos 
diagramas e os utilizadores e respectivos grupos no Servidor de Processos. 

Neste trabalho, o principal contributo foi a criação de extensões na representação dos 
diagramas de classes e de actividades em UML para permitir relacionar atributos das 
classes com propriedades das actividades. Estas extensões correspondem a meta 
informação acrescentada aos objectos com vista a facilitar a geração de interfaces para o 
utilizador de modo automático. 
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3.5. Ferramentas (componentes) 

Um dos requisitos para a definição e para o desenvolvimento da framework é a ausência 
de custos significativos de licenciamento do software utilizado. Assim este requisito 
conduziu à necessidade de utilização de software gratuito e de código-fonte livre. Assim 
sendo, a escolha do software a utilizar assentou num processo de benchmarking de 
soluções disponíveis. 

“Benchmarking é o processo de identificar, partilhar e utilizar conhecimento e boas 
praticas. Centra-se no modo de como melhorar um processo de negócio explorando 
abordagens de excelência em vez de medir apenas o melhor desempenho. Procurar, estudar 
e implementar boas práticas cria a oportunidade de obter vantagens estratégicas, 
operacionais e financeiras.” (Tradução livre da definição de Benchmarking do 
American Productivity and Quality Center (APQC)). 

O processo de benchmarking dividiu-se em quatro etapas:  

• Identificação das áreas e funcionalidades necessárias; 

• Identificação de soluções disponíveis; 

• Avaliação genérica das soluções identificadas; 

• Avaliação qualitativa das soluções escolhidas. 

Com base nos resultados destas etapas foi então escolhido o software a utilizar no 
desenvolvimento da framework. 

Dado tratar-se de uma framework em que o pressuposto é repetir iterativamente o 
processo de integração de novas aplicações e funcionalidades, o próprio processo de 
benchmarking acabou por ser definido como uma metodologia e as ferramentas de 
trabalho convertidas em modelos de apoio à aplicação da metodologia. O intuito desta 
definição foi deixar estas ferramentas para utilizações futuras na avaliação de novas 
soluções candidatas a integração nesta framework. 

Identificação de áreas e funcionalidades. A identificação das áreas e funcionalidades 
necessárias no software foi feita com base na escolha dos processos de negócio a 
implementar no protótipo e nos requisitos funcionais da framework. Como resultado 
foram identificados os seguintes grupos: Workflow, BPM, CMS, GIS, Technological 
tools, Others. 

Identificação de soluções. A identificação das soluções disponíveis iniciou-se com a 
produção de uma lista inicial simples de soluções com a indicação do respectivo URL de 
localização da solução e uma breve descrição da solução. Posteriormente, esta lista 
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evoluiu para uma matriz de soluções em que nas linhas estão preenchidas as soluções 
identificadas e nas colunas um conjunto de critérios de avaliação a considerar para cada 
solução. 

Avaliação genérica das soluções. Identificadas as soluções, procedeu-se à avaliação 
genérica dessas mesmas soluções. Nesta avaliação foram considerados dados gerais de 
caracterização, como por exemplo, o estado do software, a actividade do projecto em 
termos de actualizações, os idiomas disponíveis, tipo de licenciamento, dimensão da 
equipa de desenvolvimento, adopção da solução pela comunidade, etc. de acordo com a 
informação disponível nos respectivos sites e em fóruns relacionados. Com base nesta 
informação recolhida foi atribuída uma avaliação subjectiva numa escala com os valores 
Excelente, Bom, Aceitável, Pobre e Mau. A partir deste valor atribuído a cada solução foi 
produzida uma lista correspondente às melhores soluções encontradas em cada categoria 
e na qual passaram a figurar apenas as que obtiveram os melhores resultados. 

Avaliação qualitativa das soluções. Por fim, as melhores soluções foram sujeitas a um 
último nível, a avaliação qualitativa. Este nível de avaliação consistiu na realização de 
testes das aplicações e na sua caracterização mais detalhada a partir dos resultados. 

A recolha de informação durante os testes das aplicações foi apoiada por um conjunto de 
formulários, nos quais foram sistematizadas as características apresentadas a seguir. 

Descrição do objectivo principal da solução – o que se espera da solução em causa 
dentro do grupo estudado. Por exemplo, dentro do grupo GIS pretende-se uma 
aplicação para a visualização dos pontos de um mapa com uma descrição associada a 
cada um dos pontos. 

Identificação do conjunto de objectivos técnicos que se espera de uma solução dentro do 
grupo (um bom conjunto de operações, uma boa robustez, um bom interface, uma boa 
documentação, etc.). Utilizaram-se os formulários “Objectivos (Lista)” e “Sub-
objectivos” incluídos como anexo. 

Realizar um exemplo para demonstrar as funcionalidades da solução sobre cada um dos 
objectivos identificados. Este pequeno exemplo foi criado em função das necessidades 
estabelecidas. Em alguns casos foram utilizados os exemplos que acompanham a 
documentação da solução. Para tal utilizaram-se os formulários “Caso de Testes (Lista)” 
e “Caso de Teste” apresentados no anexo. 

Possibilidade de integração através da plataforma especifica e quais as possibilidades que 
esta oferece para ser integrada com outras aplicações externas. Utilizaram-se os 
formulários “Possibilidades de integração (Lista)” e “Possibilidade de integração” 
apresentados no anexo. 
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Possibilidade de extensão (introduzir um novo interface, estender o que já existe, 
introduzir novas actividades, etc.). Utilizaram-se os formulários “Possibilidades de 
extensão (Lista)” e “Possibilidade de extensão” apresentados no anexo. 

Estudo da modularidade da solução, isto é, a organização da aplicação em termos de 
programação. 

Facilidade de reutilização (sustentável). 

Migração fácil para tecnologias diferentes (poder trocar o sistema de gestão de base de 
dados (Exemplo, passar de uma SGBD MySQL para PostgreSQL). 

Possibilidade de acrescentar novas funcionalidades de forma fácil.  

Estas e outras questões mais específicas de cada aplicação foram verificadas e testadas 
sendo que os resultados originaram um conjunto de documentos a partir dos quais foram 
então escolhidas as diversas aplicações para construir a framework. 

Esta parte do trabalho, o benchmarking, permitiu clarificar algumas questões relacionadas 
com funcionalidades, modos e mecanismos de integração, melhores e piores práticas, 
tendo-se revelado uma fonte de conhecimento muito importante para o restante trabalho 
de definição da framework. 

3.6. Modelador de processos 

O Modelador de Processos destina-se a facilitar ao especialista do domínio a 
representação dos processos que vai dar origem às aplicações de governação electrónica 
disponibilizadas no Servidor. 

Apesar de existirem aplicações em código-aberto que cumprem esta finalidade, como a 
Graphical Process Designer [GPD, 2009] que é disponibilizada com o motor de 
processos jBPM, estas apresentam limitações que acabaram por motivar o 
desenvolvimento de uma solução específica. As limitações vão desde o facto de 
utilizarem elementos gráficos não normalizados nos diagramas de representação dos 
processos até à utilização de linguagens próprias para descrever esses diagramas. Estas 
opções criam limitações em termos de aprendizagem das normas e dificultam a 
interoperabilidade com outros motores de processos. 

No Modelador de Processos desta framework a opção foi utilizar a linguagem UML para 
representar o fluxo e o standard XMI para a descrição interna dos processos. A utilização 
destes standards permite uma maior riqueza na representação e na descrição dos 
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processos, tornando o Modelador de Processos agnóstico relativamente à tecnologia 
utilizada no Servidor de Processos. 

Este componente materializa-se numa aplicação de interface simples conforme se pode 
ver na Fig. 12 e destina-se a ser utilizado por um especialista do domínio na 
caracterização e modelação dos processos. Esta caracterização é suportada por diagramas 
em notação UML, como já referido, e por fichas de caracterização em formulários. 

 
Fig. 12 - Modelador de Processos 

Em particular, a modelação de um processo faz-se recorrendo a diagramas de classes 
para a caracterização das entidades e a diagramas de actividades para a caracterização do 
fluxo e das actividades do próprio processo. As fichas de caracterização complementam 
os modelos com detalhes adicionais que melhoram a sua descrição, nomeadamente 
detalhes de apresentação e de interface com o utilizador, propriedades dos objectos, 
propriedades da linguagem UML, condições de guarda, entre outros. Este componente 
gera, a partir dos modelos, uma descrição do processo num dialecto XML que serve de 
base à sua execução no Servidor de Processos. 

Na imagem que se segue pode ver-se a edição de um diagrama de classes. 
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Fig. 13 - Modelador de Processos - Diagrama de classes 

A representação do fluxo, das actividades e dos actores na aplicação é feita através do 
diagrama de actividades e pode ser visualizada na imagem seguinte. 

 
Fig. 14 - Modelador de Processos - diagrama de actividades 

Nesta versão do protótipo, a uma actividade corresponde um formulário e os respectivos 
campos de dados, em tempo de execução. A definição desse formulário é feita no 
Modelador através da associação dos atributos das entidades representadas no diagrama 
de classes com a actividade em causa. Nesta associação é descrito também o âmbito do 
campo de dados (leitura, escrita, obrigatório). Esta facilidade está visível na parte inferior 
da figura seguinte. 
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Fig. 15 - Modelador de Processos - Definição dos formulários 

 
Fig. 16 - Modelador de Processos - Definição de condições de guarda 

A associação dos actores a utilizadores nos diagramas de actividades é feita numa ficha 
de caracterização específica, conforme se pode ver na Fig. 17. Esta definição permite que 
o motor de processos saiba a quem deve atribuir uma tarefa do processo. 
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Fig. 17 - Modelador de Processos - Associação de utilizadores do portal a actores 

Este componente da framework foi desenvolvido utilizando a Plataforma de 
desenvolvimento Eclipse RCP (Rich Client Platform). A escolha recaiu sobre esta 
plataforma pelo facto de corresponder ao pretendido e por permitir o desenvolvimento 
de funcionalidades com base em plug-ins. O resultado deste desenvolvimento é uma 
aplicação de instalação no posto de trabalho do especialista do domínio e que permite 
desenhar os diagramas e complementá-los com detalhes para melhorar a sua 
apresentação no motor de processos. 

A aplicação foi desenvolvida recorrendo a um sistema de gestão de bases de dados para 
assim garantir a persistência dos dados dos modelos numa base de dados e além disso 
para permitir a criação de modelos de processos de modo colaborativo, isto é, dar a 
possibilidade de um modelo de um processo ser realizado por diversos especialistas do 
domínio. No protótipo desenvolvido foram implementadas ligações aos SGBD MySQL 
e PostgreSQL. Esta estratégia, do uso de uma base de dados, abriu a possibilidade à 
implementação de uma funcionalidade de alto valor que é assegurar um controlo de 
versões dos próprios modelos dos processos. Atendendo à natureza dos processos e à 
sua forte dependência da legislação que implica naturalmente períodos de vigência dos 
modelos dos processos, isto é, um processo tem um determinado fluxo e actividades 
num determinado período e a partir de uma data fixada pela lei passa a ser diferente, 
contudo pode suceder que os processos anteriores a essa data continuem a reger-se pelo 
modelo anterior. Este requisito foi solucionado através da implementação de versões de 
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processos no Servidor de processos e versões correspondentes dos respectivos Modelos 
no Modelador de Processos.  

Em termos de representação dos diagramas UML foi seguida a solução do projecto 
VUML. Trata-se de um plugin para eclipse que pretende dotar esta plataforma de uma 
ferramenta de desenho de diagramas em UML [VUML,2009]. Este plugin faz uso dos 
componentes UML para representação e validação de UML, do EMF para gerar código a 
partir das descrições da especificação dos modelos em XMI, GEF e GMF para editar 
graficamente os modelos. A figura que se segue representa a estrutura deste plugin. 

 
Fig. 18 – Estrutura do plugin VUML para desenho de diagramas UML 

Contudo, apesar de uma boa definição da estrutura, o plugin VUML apenas disponibiliza 
edição para o diagrama de classes. Assim, o que se fez foi estender este plugin para 
permitir desenhar também diagramas de actividades e integrá-lo na aplicação conforme 
se pode ver na imagem seguinte. 
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Fig. 19 - Extensão e integração do VUML no Modelador de Processos 

Esta estrutura do Modelador de Processos permite manter a sua independência em 
relação aos motores de gestão de processos. Os processos são representados 
internamente através do standard XMI, o que torna a aplicação independente do motor 
de processos utilizado e dá a possibilidade de obter a descrição do processo noutras 
linguagens e integrar com outros motores de processos diferentes do jBPM. 

3.7. Mecanismos de integração com o motor de processos  

A integração do Modelador de Processos com o Servidor de Processos faz-se através de 
um processo de transformação XSLT. No Modelador de Processos os diagramas são 
armazenados em XMI, ao ser solicitada a exportação de um processo para o Servidor, a 
aplicação inicia a transformação do XMI para a linguagem nativa do Servidor de 
Processos, neste caso o jPDL.  

O resultado desta transformação de XMI para jPDL pode ser exportado para um ficheiro 
que poderá posteriormente ser lido pelo Servidor de Processos. Conforme se pode ver na 
Fig. 20, trata-se de uma opção realizada sobre o modelo de um processo. 

 
Fig. 20 - Modelador de Processos - Exportação de um Processo 

  43 



Alternativamente, o resultado da transformação pode ser integrada directamente no 
Servidor de Processos, através de um mecanismo de interoperabilidade baseado em 
Webservices e cuja configuração e integração se apresenta nas Fig. 21 e Fig. 22. Este 
mecanismo permite ao Modelador de Processos carregar a descrição do processo para o 
Servidor. 

 
Fig. 21 - Integração do Modelador com o Servidor de Processos - Definições 

 
Fig. 22 - Integração do Modelador com o Servidor de Processos – Envio do processo 

Conforme já foi referido no ponto anterior, relativamente ao Modelador de Processos, 
este dispõe de uma ficha de caracterização dos utilizadores ou grupos do Portal que 
corresponderão aos actores expressos nos diagramas do processo. Esta caracterização é 
transmitida ao portal no ficheiro que descreve o processo em jPDL e o motor de 
processos interpreta-a associando os utilizadores às tarefas respectivas. 

Após o carregamento do processo para o servidor, o jBPM cria os fluxos que recebe da 
descrição do processo e o Liferay constrói os formulários que serão associados às tarefas 
do processo e aplica as correspondências entre os actores representados no modelo e os 
utilizadores do Servidor. 

No Anexo C pode encontrar-se a representação de um processo em UML e as suas 
descrições em XMI e em jPDL. A descrição em XMI é feita directamente pelo 
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Modelador a partir do diagrama UML e a descrição em jPDL é obtida aplicando uma 
transformação XSLT à descrição em XMI. 

3.8. Considerações gerais 

Em suma, neste trabalho utilizou-se um conjunto de componentes que permitem a 
representação de processos através de diagramas UML e a correspondente representação 
em XMI, estenderam-se estas representações com informação adicional para facilitar a 
geração de interfaces no servidor de aplicações, produziu-se um processo de 
transformação XSLT para gerar a descrição do processo em jPDL – linguagem nativa do 
motor de processos utilizado – a partir da descrição em XMI e fizeram-se as necessárias 
adaptações nos servidores para interpretar a descrição jPDL. 
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4. Validação 

Esta definição da framework para autarquias de pequena dimensão foi validada no 
contexto do projecto e-ASLA em diversas organizações e com diferentes modos de 
utilização. Em termos de desenvolvimento de protótipos foram instanciadas duas 
soluções: uma desenvolvida pela equipa do INESC Porto em Portugal e outra 
desenvolvida pela equipa da UCLM em Espanha. Ambas seguiram a definição aqui 
proposta, sendo o Modelador de Processos o elo comum e o mesmo motor de gestão de 
processos, embora com implementações diferentes. Os protótipos diferenciaram-se no 
sistema de gestão de conteúdos e no servidor de aplicações. Em Portugal foi utilizado o 
servidor Liferay para os conteúdos e para as aplicações e em Espanha foi utilizado um 
gestor de conteúdos e de aplicações desenvolvido de raiz pela equipa de projecto. Esta 
opção espanhola teve como principal motivação os requisitos impostos pela legislação 
em termos de acessibilidade para cidadãos com necessidades especiais. 

4.1. Espanha 

Em Espanha a validação do protótipo foi realizada na Associação de Mancha Júcar-
Centro, pertencente à província de Albacete e um dos municípios associados que 
adoptou a solução apresentada pelo projecto e-ASLA foi La Gineta [Gineta, 2007]. 

Nas figuras que se seguem pode observar-se o conteúdo do portal de La Gineta, 
implementado com a solução desenvolvida pela equipa do projecto e-ASLA em Espanha. 

Neste caso são apresentados os ecrãs da aplicação que permitem a gestão de um processo 
de reclamação que o munícipe apresenta à autarquia de La Gineta. 

Na primeira figura a aplicação mostra a lista de processos que se encontram em curso 
para o munícipe autenticado. Na segunda figura, apresenta o detalhe do processo em 
termos de estado.  
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Fig. 23 - Portal de La Gineta -Consulta de um processo 

 
Fig. 24 - Portal de La Gineta - Fluxo e estado do processo 
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4.2. Portugal 

O protótipo desenvolvido em Portugal foi validado em dois âmbitos distintos, o primeiro 
na Câmara Municipal de Mondim de Basto para implementação do portal do município e 
disponibilização de processos básicos, como por exemplo o envio de sugestões e 
reclamações, e o segundo protótipo no município de Castelo de Paiva para 
disponibilização de serviços on-line das Juntas de Freguesia desse Concelho. 

Em Mondim de Basto a solução foi instalada e utilizada pela própria autarquia nos seus 
servidores. Neste caso, foram comprovadas as vantagens da utilização de software 
utilizando soluções de código-aberto e do desenvolvimento rápido de aplicações de 
governação electrónica baseado em modelos. 

Por outro lado, em Castelo de Paiva o desafio foi comprovar a economia de escala 
conseguida através da partilha de recursos por diversas entidades, tendo sido validada a 
instalação de um servidor único na Câmara Municipal o qual foi partilhado pela maioria 
das Juntas de Freguesia do concelho. Neste caso, nenhuma das Freguesias teve a 
necessidade de dispor de recursos para investir em equipamento nem em pessoal técnico 
especializado, tendo sido estas funções asseguradas centralmente pela Câmara Municipal. 

Este protótipo foi concebido com um único ponto de entrada para todas as Freguesias 
do Concelho correspondendo à perspectiva do concelho e da Câmara Municipal. 

A partir deste portal de entrada é possível aceder à freguesia pretendida e visualizar a 
informação específica, bem como utilizar as aplicações disponibilizadas pela respectiva 
Junta de Freguesia. As aplicações disponibilizadas pelas diferentes Juntas de Freguesia 
podem ser iguais, contudo tal não é obrigatório, podendo cada freguesia decidir quais os 
processos que trata electronicamente, bem como o seu fluxo e respectivos recursos. 
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Fig. 25 - Portal de Entrada de Castelo de Paiva 

Após entrar numa Freguesia, o utilizador tem acesso à área pública do portal dessa 
Freguesia e ao sistema de autenticação para aceder à área reservada. 

Entrando com as suas credenciais passa a ter acesso às aplicações e serviços on-line 
podendo assim iniciar ou consultar os seus processos na Freguesia escolhida. 
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Fig. 26 - Portal de Entrada da Freguesia de Real 

Após a autenticação, o sistema apresenta ao utilizador um ecrã com os processos que 
tem em curso nessa Freguesia. A partir do momento em que se encontra autenticado o 
Munícipe pode, entre outras coisas, iniciar um novo processo. Na imagem seguinte 
podemos ver o formulário que é apresentado e que foi gerado automaticamente pelo 
Servidor usando a definição do processo. 
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Fig. 27 - Formulário da primeira actividade de um processo 

Ao utilizador também é possível pesquisar informação sobre os processos que tem em 
curso na autarquia e acompanhar a sua evolução. A informação apresentada, vai sendo 
actualizada à medida que os intervenientes no processo vão terminando as respectivas 
actividades e o motor de gestão dos processos vai avançando no fluxo do processo até á 
última actividade e ao seu término, correspondendo isto à evolução do estado do 
processo, conforme se pode ver nas duas imagens que se seguem. 

 
Fig. 28 - Lista de processos de um Munícipe 

  51 



 
Fig. 29 - Consulta do Estado do processo 

O acesso ao portal sendo feito por um funcionário da Junta de Freguesia permite-lhe o 
consultar a informação e os processos dos munícipes em modo de gestão. Este modo de 
acesso é designado na arquitectura da solução como Intranet. 

No ambiente de Intranet, o funcionário pode realizar as actividades nos processos que 
lhe foram atribuídos pelo motor de processos. A lista dos processos que estão pendentes 
é mostrada ao funcionário para que este possa escolher aquele em que vai trabalhar. 

Na Fig. 30 pode ver-se que o funcionário tem três processos atribuídos, para os quais a 
aplicação fornece alguma informação básica para auxílio ao utilizador. 

Seleccionando um dos processos, o sistema apresenta ao utilizador o formulário 
correspondente à tarefa que este tem para realizar e que corresponde a uma actividade do 
fluxo do processo. Como se pode ver na Fig. 31, é apresentada a informação que foi 
introduzida previamente por utilizadores que intervieram antes e preenchida a que 
corresponde à actividade corrente. 
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Fig. 30 - Lista de processos atribuídos ao funcionário 

 
Fig. 31 - Formulário para preenchimento de informação 

Recorde-se que estes formulários, conforme este apresentado na figura anterior, são 
gerados automaticamente pelo servidor aplicacional a partir da descrição produzida pelo 
Modelador de Processos. 
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A implementação dos protótipos aqui apresentados permitiu validar a correcta definição 
da framework e a arquitectura da solução. O facto de terem sido feitos desenvolvimentos 
em paralelo por duas equipas mostrou que os conceitos subjacentes ao desenvolvimento 
de uma framework resultaram tendo-se atingido dois protótipos completamente 
funcionais. 

Em Portugal a solução foi ainda instalada na empresa SEGALAB – Laboratório de 
Sanidade Animal e Segurança Alimentar, S.A. do grupo Agros SGPS cuja actividade é a 
realização de serviços laboratoriais e de diagnóstico clínico nas áreas alimentar e de 
sanidade animal. 

Esta empresa adoptou a solução para implementar mecanismos de interacção com 
clientes, fornecedores e parceiros de actividade. Actualmente disponibiliza através do seu 
portal processos de requisição de serviços para os clientes com a publicação de resultados 
também através do sistema on-line, processos de subcontratação de serviços para os 
parceiros e fornecedores e processos internos para os colaboradores. 

Apesar da framework ter sido definida e desenvolvida tendo em mente a Administração 
Pública, em particular as autarquias de pequena dimensão, esta é aplicável a entidades 
privadas e dos mais variados sectores de actividade.  
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5. Conclusões 

A presente definição da framework está focada nos aspectos de viabilidade de 
desenvolvimento e implementação de uma solução que permita demonstrar a sua 
aplicabilidade no âmbito das autarquias de pequena dimensão e a sua capacidade no 
auxílio à introdução dos conceitos de gestão de processos de negócio. 

Ao longo deste trabalho foi possível confirmar que os problemas de falta de recursos 
nestas organizações são de facto uma realidade e que afectam imenso o seu 
funcionamento. Também se confirmou que este problema tem tão mais impacto quanto 
menor é a autarquia local, seja num município ou numa freguesia. 

Antes deste trabalho, a maior parte das autarquias que participaram no projecto e-ASLA 
dispunham apenas de sítios na Internet para divulgação de informação estática. Havia 
mesmo um caso extremo de falta de presença na Internet num dos municípios 
portugueses. Nessa autarquia a falta de recursos, sobretudo técnicos e económicos tinha 
impedido a sua evolução nesta área. 

A estratégia de complementar a definição da framework (em termos tecnológicos) com 
uma abordagem estruturada e evolutiva de introdução de conceitos de gestão de 
processos de negócio mostrou-se muito interessante e os resultados foram 
surpreendentemente positivos. O número de processos identificados em Portugal chegou 
mesmo aos 88 num período que durou cerca de nove meses. Da aplicação da 
metodologia UMM foi possível extrair uma ferramenta de apoio à caracterização de 
processos e que poderá ser aplicada por qualquer autarquia que pretenda seguir esta 
abordagem. 

Em termos tecnológicos, a definição da framework foi feita através da realização de um 
processo de benchmarking de soluções de código-aberto e de um processo de 
desenvolvimento baseado na experiência obtida na integração das soluções e no 
desenvolvimento de novas funcionalidades. 
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O benchmarking realizado permitiu identificar as soluções de código-aberto mais estáveis e 
que melhor satisfaziam os requisitos. A partir deste exercício foi possível perceber que o 
motor de gestão de processos que mais garantias dava em termos de integração, evolução 
e funcionalidades era o jBoss jBPM. Este servidor permite a integração com servidores 
de aplicações “Java EE middleware platform”. Em termos de servidor de aplicações e de 
conteúdos, foi seleccionado o servidor Liferay por ser um dos melhores classificados e 
permitir a disponibilização de aplicações em linguagem Java. Estas escolhas, para além 
dos requisitos funcionais, também permitem independência em relação ao sistema 
operativo onde são instalados. Estão disponíveis versões para os Sistemas Operativos 
mais comuns. 

Na sua versão mais recente, este servidor já disponibiliza, para além dos mecanismos de 
gestão de processos, gestão de fluxos de trabalho (Workflow) e orquestração de serviços 
[jBoss, 2009]. Esta evolução em termos de funcionalidades no principal componente da 
framework confirma a escolha que foi realizada no início deste trabalho e abre 
oportunidades de desenvolvimento de novas funcionalidades. 

Em termos de Modelador de Processos, do exercício de benchmarking foi possível 
seleccionar os componentes que vieram a servir de base ao desenvolvimento, mas 
também algumas boas práticas. É exemplo disso a definição da estrutura do VUML que 
apesar de não estar totalmente desenvolvida permitiu seguir a sua arquitectura e reutilizar 
o desenvolvimento existente. 

Do exercício de benchmarking foi possível também extrair uma metodologia simples, 
porém eficaz, de avaliação de soluções. O facto de todo o trabalho ter sido sistematizado 
em documentos e em matrizes de avaliação permitiu que esses documentos evoluíssem 
para modelos de documentos que poderão ser reaproveitados num novo exercício com o 
mesmo objectivo. 

Percebido o domínio do problema, através da caracterização dos processos e escolhidas 
as ferramentas de base de acordo com os requisitos previamente identificados foi 
definida uma arquitectura para a framework. 

Esta definição conduziu a uma solução integrada de tramitação de processos de negócio 
cujas aplicações de governação electrónica são geradas automaticamente a partir de 
modelos criados por especialistas do domínio e não necessariamente por programadores. 

A solução encontrada assenta nos seguintes pressupostos: 

• Model-Driven Development – as aplicações de governação electrónica são geradas de 
modo automático a partir de modelos simples e intuitivos; 
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• Normas e linguagens abertas – a framework recorre fundamentalmente a normas e 
linguagens abertas, como é o caso do UML, jPDL, XMI, etc. deixando uma ampla 
possibilidade de integração com outros sistemas abertos ou até mesmo proprietários; 

• Código-aberto – o facto de todos os componentes estarem disponíveis para utilização 
tal como existem, mas também permitirem a sua personalização cria uma grande 
oportunidade de poupança e de evolução para as organizações; 

• Partilha de recursos – a partilha dos recursos por diferentes entidades reduz 
drasticamente o custo por entidade. Esta partilha pode acontecer ao nível do ambiente 
de execução, em termos de equipamento e comunicações, mas também na partilha do 
conhecimento do domínio e dos próprios modelos dos processos. 

O facto deste trabalho ter sido enquadrado num projecto cujos objectivos incluíam o 
desenvolvimento e a validação de protótipos permitiu confirmar que as escolhas 
realizadas na definição deram origem a resultados capazes de demonstrar que o objectivo 
específico deste trabalho foi atingido.  

No processo de validação, foi então possível demonstrar que as entidades que 
participaram nessa validação dos resultados conseguiram realmente superar as limitações 
iniciais, implementando conceitos de gestão orientada a processos de negócio, adoptando 
e implementando uma infra-estrutura de gestão de processos de negócio baseada em 
código-fonte aberto e tornar-se autónomas na disponibilização de serviços on-line 
recorrendo às ferramentas de modelação disponibilizadas. 

5.1. Principais contribuições 

O trabalho aqui realizado permitiu demonstrar que a adopção de sistemas livres ou de 
código-aberto em entidades da Administração Pública pode facilitar a melhoria da 
qualidade dos serviços prestados sem representar um risco elevado para a organização no 
processo de mudança. A criação de uma framework com estas características facilita a 
mudança e reduz o impacto da adopção das TIC nas autarquias de pequena dimensão. 

Por outro lado, as ferramentas simples, gratuitas e focadas neste segmento que foram 
criadas no âmbito deste trabalho para endogeneização do conceito de processos de 
negócio numa autarquia e para benchmarking de soluções de código-aberto permitem 
democratizar a introdução destes conceitos mesmo em entidades que não dispõem de 
recursos para contratar consultores especializados neste tema. 

Por fim, a concepção de uma ferramenta de modelação que recorre a normas abertas de 
representação e de interoperabilidade amplamente divulgadas e que disponibiliza uma 
interface muito simples e intuitiva para os utilizadores, capaz mesmo de transformar os 
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especialistas do domínio do problema em verdadeiros programadores de aplicações de 
governação electrónica através do uso do paradigma de MDD, vem revolucionar os 
tempos de desenvolvimento deste tipo de aplicações, reduzindo drasticamente os custos 
e aumentando fortemente a eficácia dos serviços da organização. 

5.2. Trabalho futuro 

No decorrer das diversas actividades deste trabalho foram surgindo novos requisitos e 
ideias de funcionalidades que poderão tornar esta framework mais abrangente em relação 
àquelas que são as reais necessidades das autarquias de pequena dimensão. 

Neste conjunto de ideias poderemos diferenciar dois grupos, um correspondente a 
funcionalidades que decorrem das limitações das ferramentas utilizadas e do 
desenvolvimento realizado e um segundo grupo que engloba novas funcionalidades que 
permitirão à framework ser aplicável em mais situações do que as inicialmente sugeridas. 

5.2.1. Melhoramentos 

Para aumentar o potencial de utilização e reduzir limitações da framework e garantir que 
esta continua a assegurar soluções para os problemas e para os novos requisitos dos seus 
utilizadores proponho a seguir alguns melhoramentos. 

Implementação das restantes três perspectivas dos padrões Workflow Patterns. 
Deste modo a representação dos processos far-se-á com maior riqueza e as situações 
correspondentes a estas perspectivas deixarão de ter que ser representadas através de 
situações de excepção na perspectiva já implementada. 

Adicionar ao Modelador de Processos objectos que representem chamadas a 

serviços de interoperabilidade. Em alguns processos há actividades que são 
completamente executadas por actores que correspondem a sistemas externos, podendo 
estes pertencer ou não à organização. Nestes casos é necessário que o Modelador os 
permita representar e que essa representação se traduza numa descrição perceptível para 
o motor de gestão de processos, como por exemplo a Business Process Execution 
Language (BPEL) para Webservices. 

Dotar o Modelador de Processos de novos diagramas UML. O enriquecimento do 
Modelador com novos diagramas, como por exemplo o diagrama de estados para 
representar os estados dos recursos utilizados pelos processos, permitirá a representação 
mais detalhada e próxima da realidade. 

Implementação no Servidor de Processos das funcionalidades sugeridas para o 

Modelador. Adequar os Servidores de processos e de aplicações de modo a que estes 
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consigam interpretar as novas descrições dos processos e disponibilizem todas essas 
facilidades aos utilizadores. 

5.2.2. Novas funcionalidades 

Há também um conjunto de sugestões em termos de novas funcionalidades que poderão 
alargar a aplicabilidade desta framework. Algumas das que já identifiquei estão descritas 
nos parágrafos seguintes. 

Criação do conceito de Banco de Actividades no Modelador de Processos. Com 
frequência acontece que ocorram actividades exactamente iguais em diferentes processos. 
A implementação de uma funcionalidade como um banco de actividades permitirá ao 
utilizador reaproveitar especificações já feitas noutros processos, mas ainda mais 
importante do que isso é, em situações de mudança, produzir essas alterações numa 
única especificação e fazê-las reflectir em todos os processos que partilham essas 
actividades. Esta situação ocorre com grande frequência especialmente com as 
designadas actividades de suporte. 

Integração de um sistema de informação georeferenciada (SIG). Sendo uma das 
principais funções de uma autarquia a gestão do território do seu Concelho, parece ser 
muito apelativo o recurso a um SIG para georeferenciar os processos e respectiva 
informação. 

Implementação de um motor de regras na framework. Em processos mais 
complexos as condições e as regras aplicáveis ao fluxo dos processos bem como a 
recursos utilizados por esses processos, como por exemplo documentos ou dados, são de 
tal modo exigentes e interdependentes que chegam a inviabilizar a sua implementação 
sem recorrer a um sistema específico de gestão de regras de negócio. 

Integração de sistemas de gestão documental e de relacionamento. Sabendo-se 
que a actividade das autarquias decorre fundamentalmente sobre documentos, será muito 
útil e interessante disponibilizar esta funcionalidade. Além disso, poderá contribuir 
imenso para melhorar a relação com o cidadão e com outras entidades a adopção de um 
sistema de gestão do relacionamento com o cliente (CRM). 

Desenvolvimento de mecanismos expeditos para ligação a Webservices. A 
crescente utilização dos mecanismos de interoperabilidade tanto para ligação de sistemas 
dentro da organização como para ligação a sistemas externos poderia ser facilitada pela 
framework através de um sistema automatizado de ligação a esses serviços de 
interoperabilidade que recorra à definição dos Webservices em Webservice Definition 
Language (WSDL). 
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Geração de processos para outros motores no Modelador. Possibilidade de modelar 
processos e transformar esses modelos para linguagens nativas de outros motores de 
gestão de processos. Está já em curso o desenvolvimento da modelação e geração de 
descrição de processos para o servidor Plone. 

As sugestões aqui apresentadas mostram que o caminho que existe pela frente desta 
framework ainda é longo, o que denota um grande potencial de crescimento e uma 
capacidade de acompanhar o aumento das necessidades das autarquias, seja por motivos 
de melhoria na gestão interna da organização ou por aumento das competências 
atribuídas à autarquia. 

5.3. Considerações finais 

O trabalho aqui descrito proporcionou-me vários motivos de satisfação. Ao nível 
pessoal, permitiu-me melhorar as capacidades de estruturação de ideias, de reflexão e de 
argumentação. Em termos profissionais permitiu atingir vários objectivos, 
nomeadamente evoluir na componente de gestão de um projecto de grande dimensão, 
estruturar uma equipa alargada com diferentes competências e aperfeiçoar as capacidades 
de negociação com os parceiros do projecto. Por fim, em termos académicos, consegui 
trabalhar em temas muito interessantes, especialmente os da área da Engenharia de 
Software. 

O facto deste trabalho ter decorrido no âmbito de um projecto concreto e no qual se 
pretendia atingir objectivos com impacto na sociedade proporcionou resultados que 
doutro modo ficariam aquém do desejado. Além disso, o papel que desempenhei de 
coordenação das equipas em Portugal forçou-me a ter uma visão geral do projecto e 
simultaneamente intervenção directa nas decisões de definição do conceito, da solução e 
do método a aplicar. Outro factor muito importante no sucesso deste projecto foi o dos 
orientadores participarem directamente na equipa proporcionando-me um ambiente 
óptimo para realizar o trabalho. 

A constituição do consórcio, os diferentes perfis dos participantes, as diferentes 
nacionalidades e as particularidades que cada participante trouxe para o projecto 
tornaram o projecto e este trabalho num desafio muito interessante. Retirei várias lições 
sobre a forma como um projecto de cariz tecnológico deve ter em conta as contribuições 
dos utilizadores finais, sejam técnicos ou políticos. 

Por fim, espero que esta iniciativa consiga continuar a evoluir, seja pela utilização directa 
nas autarquias de pequena dimensão ou por quaisquer outras entidades que venham a 
encontrar interesse nas ferramentas criadas e disponibilizadas à comunidade. Certamente 
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que, pelo menos, no âmbito das minhas actividades junto da Administração Pública irei 
promover a sua utilização e futuros desenvolvimentos. 
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Anexo A  Levantamento e Caracterização 
de Processos 

O sucesso da fase de levantamento de processos de negócio associados às áreas de 

competência da organização depende da participação activa de um grande número de 
pessoas da organização, normalmente de todos os departamentos e de toda a estrutura, 
transversalmente. Assim sendo, para que todos possam contribuir da forma mais eficaz e 
eficiente neste trabalho, foram criados formulários onde serão registadas todas as 
informações relacionadas com os processos de negócio identificados e a caracterizar. 

Foi utilizada como base a metodologia UN/CEFACT Modeling Methodology 
(UMM), na criação dos formulários que se seguem e na proposta de modelação dos 
processos identificados e caracterizados. 

A.1 Caracterização das organizações 

No decorrer do levantamento dos processos de negócio, poderão surgir como entidades 
participativas no domínio neste trabalho, organizações externas. Assim, de forma a 
delinear o relacionamento com essas organizações no que diz respeito ao intercâmbio de 
informação, devem ser caracterizadas para além da própria organização todas as 
entidades externas intervenientes em um ou mais processos de negócio.  

Deve ser preenchido um quadro de caracterização para cada organização. 

Organização 

Nome [Nome da organização que preenche o formulário] 

Descrição  [Descrição textual da organização] 

Âmbito 
Geográfico 

[Definir se uma organização é local, regional, nacional, etc.] 

Interligações [Lista das entidades com que a organização se relaciona] 

Pais [Nome do pais da organização] 

A.2 Caracterização das unidades organizacionais 

A identificação das unidades organizacionais é um bom ponto de partida para a 
identificação e captura dos processos de negócio, áreas de competência, unidades 
organizacionais (departamentos, divisões, secções, etc.) e as suas relações dentro da 
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organização. Notar que uma unidade organizacional pode conter unidades 
organizacionais mais pequenas. 

Deve ser preenchido um quadro de caracterização para cada unidade organizacional. 

 
Unidade Organizacional – UO (Área / Departamento / Divisão / Secção, ....) 

Organização [Nome da organização que preenche o formulário] 

Identificador   [Identificador da unidade organizacional no formato “UO_nnn”] 
[Onde: <nnn> número sequencial para da unidade organizacional] 

Nome UO [Nome da Unidade Organizacional] 

Descrição [Descrição textual da unidade organizacional] – [Opcional] 

UO Pai [Lista das entidades com que a organização se relaciona] 

Área de 
Competência 

[Lista das áreas de competência que estão associadas à unidade 
organizacional] 

Colaboradores [Número de colaboradores da unidade organizacional] 

A.3 Caracterização das áreas de competência 

As áreas de competência constituem um outro nível de caracterização da organização. 
Estas permitem caracterizar as áreas operacionais principais. 

Sempre que necessário, em função da complexidade da organização, cada área de 
competência poderá dividir-se em áreas de competências mais pequenas. 

As áreas de competência devem ser sempre independentes das unidades organizacionais 
porque uma competência pode não ser da exclusiva responsabilidade de uma única 
unidade organizacional. 

A caracterização de áreas de competência facilita a identificação de novas oportunidades 
de negócio, bem como esclarece e clarifica as responsabilidades nos processos existentes. 

Deve ser preenchido um quadro de caracterização para cada área de competência. 
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Área de Competência – AC 

Organização [Nome da organização a que pertence a área de competência] 

Identificador   [Identificador da unidade organizacional no formato “AC_nnn”] 
[Onde: <nnn> número sequencial da área de competência] 

Nome [Nome da área de competência] 

Descrição [Descrição textual da área de competência] 

AC Pai [Identificação da área de competência pai (caso exista)] 

Interesse da Área 
de Competência 

[O interesse que a organização tem na área de competência] 
 

 Muito Interessante 
 Interessante 
 Pouco Interessante 
 Nada Interessante 

A.4 Caracterização dos actores 

Para melhor se entender as relações existentes dentro da organização e com outras 
entidades, é necessário caracterizar cada uma dessas relações. Poder-se-á tratar de 
relações internas ou externas, que corresponderão respectivamente a papéis 
desempenhados pelos funcionários da organização ou a outros actores (empresas, outras 
entidades, etc.). 

Será considerado que todas as organizações identificadas na “Caracterização das 
Organizações” podem ser “actores externos”, ou sempre que se conheça maior detalhe 
dessas organizações, devem ser caracterizados os seus departamentos ou mesmo pessoas 
como actores externos e as “Unidades Organizacionais” são “actores internos”. Contudo 
poderão existir e ser caracterizados mais actores externos do que organizações e mais 
actores internos do que unidades organizacionais. Assim sendo, deve-se preencher um 
quadro para cada actor que intervém em um ou mais processos de negócio. 
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Actor 

Organização [Nome da organização a que corresponde o actor] 

Identificador   [Identificador do actor no formato “AT_nnn”] 
[Onde: <nnn> número sequencial do actor] 

Unidade 
Organizacional 

[Nome da unidade organizacional a que o actor pertence] 
[Opcional uma vez que o actor pode não pertencer a qualquer 
unidade organizacional] 

Nome [Nome do actor] 

Descrição [Descrição textual do actor] 

Âmbito [Identificar se o actor é externo ou interno à organização] 

 Actor Externo                 Actor Interno 

Tipo de Actor [Este campo só deverá ser preenchido quando o actor é um actor 
interno.  
[Identificar se o actor representa o papel de administrativo, técnico, 
executivo ou responsável da unidade organizacional a que 
pertence] 
 

 Executivo  
 Responsável 
 Administrativo  
 Técnico 
 Outro  

A.5 Caracterização dos processos de negócio 

Um processo de negócio é caracterizado por um conjunto de actividades relacionadas, as 
quais são executadas como resposta a um evento inicial, com a intenção de produzir um 
resultado para um stakeholder (alguém interessado no resultado do processo). 

O nome de um processo de negócio deve ser constituído por um verbo + um objecto 
(Ex: Processar factura). Deve evitar-se a utilização de verbos como “Gerir”, “Controlar”, 
etc. uma vez que remetem para acções fiscalizadoras e de controlo e não de acção 
efectiva. Por outro lado, o resultado de um processo deve ser quantificável (contável). 
Assim, os processos poderão sempre, ser monitorizados e quantificados, permitindo 
assim aferir o desempenho da organização e de cada uma das unidades organizacionais. 

Considerando que os processos de negócio são transversais à organização, estes, não só 
representam o modo como a organização funciona, mas também incluem um conjunto 
de actividades executadas por diferentes unidades organizacionais da instituição. 
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Assim sendo, um processo de negócio deve: 

• Suportar as áreas de competência da organização, assegurando que esta cumpre 
inteiramente a sua missão; 

• Transformar entradas (matérias / serviços de base) em resultados (produtos / serviços 
de valor acrescentado); 

• Ser transversal à estrutura da organização; 

• Garantir a existência de “clientes” / tomadores para os seus resultados; 

• Ter indicadores de execução e de performance associados. 
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Processo 

Organização [Nome da organização a que corresponde o actor] 

Identificador   [Identificador do Actor no formato “PR_nnn”] 
[Onde: <nnn> número sequencial do processo] 

Designação do 
Processo de 
Negócio 

[Nome do processo de negócio] 

Processos Similares [Lista com a identificação dos processos similares] 

Área de 
Competência 

[Identificação da área de competência a que o processo pertence] 

Unidade 
Organizacional 
responsável 

[Identificação da unidade organizacional que é responsável por 
coordenar o processo de negócio] 

Tipo [Indicar se o processo é Inter-Organizacional (entre a organização 
e outras entidades externas) ou Intra-Organizacional (dentro da 
própria organização).] 

  Inter-Organizacional                  Intra-Organizacional 

Actor (es) [Lista dos actores que participam no processo do negócio, estes 
podem ser de dois tipos: 
Actor externo – alguém externo à organizção e ao negócio 
Actor interno – alguém interno à organização e ao negócio] 

Descrição [Uma explicação textual da finalidade e do comportamento do 
processo do negócio, devendo ser utilizados padrões linguísticos. 
Identificar o Actor que dispara o processo, com o objectivo de se 
perceber o evento inicial e final. 
Deverá ainda ser possível identificar as entradas e saídas do 
processo, bem como as suas actividades principais] 

Informatização do Processo 

Nome Satisfação Grau de cobertura Observações 

[Nome da aplicação 
informática que trata 
o processo de 
negócio] 

[Grau de satisfação 
da aplicação 
informática] 
 
 

 Muito  
 Satisfeito 
 Pouco 

[Grau de 
abrangência da 
aplicação, trata 
todas as tarefas do 
processo] 
 

 Alta 
 Média 
 Baixa 

[Descrição das 
aplicações, 
identificação de 
problemas, etc. Não 
obrigatório] 

Sistema (Gestão 
Documental) 

[Outras informações sobre o processo. Não obrigatório] 
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Anexo B  Estudo de Soluções de Código- 
aberto 

O estudo das soluções de código-aberto tomou como base uma lista construída a partir 
de pesquisas realizadas em ferramentas da Internet e de sítios conhecidos por 
armazenarem ou referenciarem projectos de código-aberto, como por exemplo, o 
Sourceforge.net, Freshmeat.net, dmoz.org, codigolivre.org.br, cmsmatrix.org entre 
outros. 

Esta lista foi segmentada em grupos para facilitar o estudo das soluções mas também 
para permitir caracterizar melhor as soluções através de propriedades comuns, 
possibilitando assim melhores temos de comparação. 

B.1 Grupo 1 - Workflow  

URL Descrição 

http://shark.objectweb.org/ Shark is an extendable workflow engine 
framework including a standard implementation 
completely based on WfMC specifications using 
XPDL (without any proprietary extensions!) as its 
native workflow process definition format and 
the WfMC "ToolAgents" API for serverside 
execution of system activities. 

http://www.opensymphony.com/o
sworkflow/ 

 

OSWorkflow is fairly different from most other 
workflow systems available, both commercially 
and in the open source world. What makes 
OSWorkflow different is that it is extremely 
flexible. 
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URL Descrição 

http://www.jbpm.org/ 

 

jBpm is a flexible, extensible workflow 
management system. Business processes, 
expressed in a simple and powerfull language and 
packaged in process archives, serve as input for 
the jBpm runtime server. jBpm combines easy 
development of workflow-applications with 
excellent enterprise application integration (EAI) 
capabilities. jBpm includes a web-application and 
a scheduler. jBpm is a scalable J2EE application. 

http://wfmopen.sourceforge.net/ 

 

WfMOpen is a J2EE based implementation of a 
workflow facility (workflow engine) as proposed 
by the Workflow Management Coalition (WfMC) 
and the Object Management Group (OMG). 
Workflows are specified using WfMC's XML 
Process Definition Language (XPDL) with some 
extensions. WfMOpen consists of several 
components. 

http://bonita.objectweb.org/ 

 

Bonita is a flexible cooperative workflow system, 
compliant to WfMC specifications. A 
comprehensive set of integrated graphical tools 
for performing different kind of actions such as 
process conception, definition, instanciation, 
control of processes, and interaction with the 
users and external applications. 100% browser-
based environment with Web Services integration 
that uses SOAP and XML Data binding 
technologies in order to encapsulate existing 
workflow business methods and publish them as 
a J2EE-based web services. A Third Generation 
Worflow engine based in the activity anticipation 
model. 

http://www.jbpm.org/
http://wfmopen.sourceforge.net/
http://bonita.objectweb.org/
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URL Descrição 

http://www.bigbross.com/bossa/ 

 

The engine is very fast and lightweight, uses a 
very expressive Petri net notation to define 
workflows, does not requires a RDBMS and is 
very simple to use and to integrate with java 
applications. Actually, it was designed to be 
embedded. BOSSA is a workflow engine written 
in Java. 

http://xflow.sourceforge.net/ 

 

XFlow is a pure J2EE platform for building, 
executing and managing business processes and 
workflows. It is a basis for building collaborative 
applications as well as integrating processes 
across an enterprise. XFlow has a small footprint 
but is extremely powerful. It is designed to be 
easy to use from the development, deployment 
and management standpoints. 

http://taverna.sourceforge.net/ 

 

The Taverna project aims to provide a language 
and software tools to facilitate easy use of 
workflow and distributed compute technology 
within the eScience community. 

http://www.jfolder.com/ 

 

JFolder (formerly PowerFolder) contains features 
critical to many applications - including web 
pages, workflow, security, persistence, email, file 
management, and data access. 

http://web.openwfe.org/display/o
penwfe/Home 

 

OpenWFE is an open source java workflow 
engine. It features 3 components, easily scalable: 
an engine, a work list and a web interface. Its 
workflow definition language is inspired of 
Scheme, a Lisp dialect, though it is expressed in 
XML. 

http://www.bigbross.com/bossa/
http://xflow.sourceforge.net/
http://taverna.sourceforge.net/
http://www.jfolder.com/
http://web.openwfe.org/display/openwfe/Home
http://web.openwfe.org/display/openwfe/Home
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URL Descrição 

http://freefluo.sourceforge.net/ 

 

FREEFLUO is a workflow orchestration tool for 
web services. It can handle WSDL based web 
service invocation. It supports two XML 
workflow languages, one based on IBM's WSFL 
and another named XScufl. FREEFLUO is very 
flexible, at its core is a reusable orchestration 
framework that is not tied to any workflow 
language or execution architecture. FREEFLUO 
includes extension libraries that enable execution 
of workflows written in a subset of WSFL. 

http://con-cern.org/ 

 

con:cern is a workflow engine based on an 
extended case handling approach. A process is 
described as a set of activities with pre- and 
postconditions. An activity is executed when its 
preconditions are met. It manipulates the process 
item, thereby creating postconditions. The 
process flow is determined at run-time. This 
approach is superior to the conventional process 
flow approach. 

http://www.smartcomps.org/twiste
r/ 

 

Twister's aim is to provide a new generation, 
easily integrable, B2B oriented workflow solution 
in Java, based on the latest specification efforts in 
this field. The process engine is based on the 
BPEL business process specifications and Web 
Services standards. 

http://freefluo.sourceforge.net/
http://con-cern.org/
http://www.smartcomps.org/twister/
http://www.smartcomps.org/twister/
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URL Descrição 

http://www.yawl.fit.qut.edu.au/ 

 

YAWL (Yet Another Workflow Language), an 
open source workflow language/management 
system, is based on a rigorous analysis of existing 
workflow management systems and workflow 
languages. Unlike traditional systems it provides 
direct support for most of the workflow patterns 
(http://www.workflowpatterns.com). YAWL 
supports the control-flow perspective, the data 
perspective, and is able to interact with web 
services declared in WSDL. It is based on a 
distributed, web-friendly infrastructure. 

http://zebra.tigris.org/ 

 

Zebra is a workflow engine - originally developed 
to fill in the gaps in some commercial and open 
source workflow engines. The key differences 
between it and other workflow systems are able 
to model all the workflows described in workflow 
patterns, a GUI designer and Hibernate 
persistence layer. 

http://sourceforge.net/projects/mi
cro-workflow/ 

Micro-workflow targets Java developers seeking 
to build flow-independent applications. Micro-
workflow allows developers to pick and choose 
the workflow features. It also lets them customize 
existing features and add new ones. 

http://syrup.sourceforge.net/ Syrup is an adaptive Workflow system with a 
difference. Like any other Workflow solution, 
Syrup can be used to describe the tasks, 
procedural steps, required input and output 
information and tools needed for each step in a 
business process. 

http://www.yawl.fit.qut.edu.au/
http://zebra.tigris.org/
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URL Descrição 

http://www.kgionline.com/xflow2 

 

Inspired by simple workflow definition language 
in XFlow developed to improve its 
implementation. Externalized SQL in iBatis 
mapping files. Works as embedded workflow 
engine. 

B.2 Grupo 2 - BPM 

URL Descrição 

http://uengine.sourceforge.net/ 

 

Adaptability and flexibility is the key winning 
strategy for today's e-commerce environments. 
Under the dynamic and flexible nature of SOA 
and J2EE architecture, uEngine provides an 
adaptive Business Process Management that 
enables complex coordination among wide 
variety of business resources as well as keeping 
pace with the agile technical enhancements. 
uEngine provides full set of BPM or WfMS: 
Graphic Process Designer, WebBrowser based 
Administrator and Workitem handler. 

http://jbpm.org/article.html Open Source workflow and the BPM-market. 

http://www.bpelsource.com/index.
html?goog1 

Business Process Execution Language (BPEL). 

http://incubator.apache.org/projec
ts/agila/index.html 

Apache Agila is a new donation to the Apache 
Software Foundation consisting of a lightweight 
BPM engine and auxiliary services. 

http://www.kgionline.com/xflow2/
http://uengine.sourceforge.net/
http://jbpm.org/article.html
http://www.bpelsource.com/index.html?goog1
http://www.bpelsource.com/index.html?goog1
http://incubator.apache.org/projects/agila/index.html
http://incubator.apache.org/projects/agila/index.html


B.3 Grupo 3 – Middleware 

URL Descrição 

http://www.jboss.org/products/in
dex 

 

JBoss Enterprise Middleware System (JEMS) is 
an extensible and scalable suite of products for 
creating and deploying e-business applications. 
JEMS offers cutting-edge technology 
components which customers can mix-and-match 
and roll out into their line of business 
infrastructure - all at zero-cost software licenses. 

http://mule.codehaus.org/ Mule is an Enterprise Service Bus (ESB) 
messaging framework. It is a scalable, highly 
distributable object broker that can seamlessly 
handle interactions with services and applications 
using disparate transport and messaging 
technologies. 

B.4 Grupo 4 - Geografic Information Systems (GIS) 

URL Descrição 

http://postgis.refractions.net/ PostGIS adds support for geographic objects to 
the PostgreSQL object-relational database. In 
effect, PostGIS "spatially enables" the 
PostgreSQL server, allowing it to be used as a 
backend spatial database for geographic 
information systems (GIS), much like ESRI's 
SDE or Oracle's Spatial extension. PostGIS 
follows the OpenGIS "Simple Features 
Specification for SQL" and will be submitted for 
conformance testing at version 1.0. 
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http://www.postgresql.com/
http://www.opengis.org/
http://www.opengis.org/docs/99-049.pdf
http://www.opengis.org/docs/99-049.pdf
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URL Descrição 

http://udig.refractions.net/conflue
nce/display/UDIG/Home 

User-friendly Desktop Internet GIS (uDig) is an 
open source spatial data viewer/editor, with 
special emphasis on the OpenGIS standards for 
internet GIS , the Web Map Server and Web 
Feature Server standards. uDig will provide a 
common Java platform for building spatial 
applications with open source components. 

http://www.gvsig.gva.es/framesesp
--.htm 

Open Source Gis Tool - gvSIG es una 
herramienta orientada al manejo de información 
geográfica. Se caracteriza por una interfaz 
amigable, siendo capaz de acceder a los formatos 
más usuales de forma ágil tanto ráster como 
vectoriales. Integrará en una vista datos tanto 
locales como remotos a través de un origen WMS 
o WFS.  

Está orientada a usuarios finales de información 
de naturaleza geográfica, sean profesionales o de 
administraciones públicas (ayuntamientos, 
diputaciones, consejerías o ministerios) de 
cualquier parte del mundo (actualmente dispone 
de interfaz en castellano, valenciano, inglés, 
francés e italiano), siendo, además, gratuita.  

http://deegree.sourceforge.net/ The Free Software project deegree offers the 
substantial building blocks for the building of a 
Spatial Data Infrastructure by implementing the 
standards of the Open GIS Consortium (OGC) 
and ISO/TC 211 

http://en.wikipedia.org/wiki/GIS�
http://en.wikipedia.org/wiki/GIS
http://deegree.sourceforge.net/


  82 

URL Descrição 

http://geoserver.sourceforge.net/d
ocumentation/index.html 

 

GeoServer aspires to be the Apache of spatial 
data sharing, by providing an open source, freely 
available implementation of the Open Geospatial 
Consortium's (OGC) Web Feature Service (WFS) 
and Web Map Service (WMS) specifications. We 
hope to enable greater geographic interoperability 
by enforcing OGC standards and lowering the 
barriers to entry for geographic data providers 
interested in sharing their data. 

http://jump-
project.org/project.php?PID=JUM
P&SID=OVER 

 

The JUMP Unified Mapping Platform (JUMP) is 
a GUI-based application for viewing and 
processing spatial data. It includes many 
functions common to other popular GIS 
products for the analysis and manipulation of 
geospatial data. The JUMP also provides a highly 
extensible framework for the development and 
execution of custom spatial data processing 
applications. 

http://www.geotools.org/ Geotools is an open source Java GIS toolkit for 
developing standards compliant solutions. It 
provides an implementation of Open Geospatial 
Consortium (OGC) specifications as they are 
developed. 

http://mapserver.gis.umn.edu/ MapServer is an OpenSource development 
environment for constructing spatially enabled 
Internet-web applications. The software builds 
upon other popular OpenSource or freeware 
systems including Shapelib, FreeType, Proj.4, 
GDAL/OGR. MapServer will run where most 
commercial systems won't or can't, on 
Linux/Apache platforms. MapServer is known to 
compile on most versions of UNIX/Linux, 
Microsoft Windows and even MacOS. 

http://geoserver.sourceforge.net/documentation/index.html
http://geoserver.sourceforge.net/documentation/index.html
http://www.apache.org/
http://www.opengeospatial.org/
http://www.opengeospatial.org/
http://jump-project.org/project.php?PID=JUMP&SID=OVER
http://jump-project.org/project.php?PID=JUMP&SID=OVER
http://jump-project.org/project.php?PID=JUMP&SID=OVER
http://en.wikipedia.org/wiki/Gis
http://www.opengis.org/
http://www.opengis.org/
http://www.opengis.org/specs/?page=specs
http://www.opensource.org/
http://www.freetype.org/
http://proj.maptools.org/
http://www.remotesensing.org/tiki-index.php
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URL Descrição 

http://sourceforge.net/projects/ge
onetwork 

GeoNetwork is a web based Geographic 
Metadata Catalog System developed by FAO-
UN, WFP-UN and UNEP. The system 
implements the ISO 19115 Geographic Metadata 
and ISO 23950 (Z39.50) standards. Technical 
details: Java, XML/XSL, JDBC compliant, Multi-
lingual. 

B.5 Grupo 5 - Outros 

URL Descrição 

http://sourceforge.net/projects/dc
mms/  

 

 

A web-based maintenance management system 
for water and wastewater networks. Allows 
storing customer complaints and issuing work 
order sheets. Rather than using street names, 
maps and landmarks are used for navigation. 

B.6 Matriz de soluções 

Category: Workflows
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con:cern Workflows S 29-06-2005 2.0.1 EN-DE OS LGPL U D I With Up.       No Yes 8 2-Good
Enhydra Shark Workflows S 12-07-2005 1.1-2 EN OS LGPL U D I With Up.       No Yes 6 2-Good
Taverna Workflows S 03-10-2005 1.3 EN OS LGPL U D I With Up.       No Yes 17 3-Aceptable
OpenWFE Workflows S 22-09-2005 1.6.0 EN OS BSD U D  With Up.       Yes Yes 49 10 3-Aceptable
WfMOpen Workflows S 05-10-2005 1.3.3 EN-DE OS GPL U D  With Up.       Yes No 4 3-Aceptable
Bonita Workflows S 17-05-2005 1.6 EN OS LGPL U D I With Up.       Yes Yes 12 4-Poor
XFlow Workflows S 30-01-2005 1.2 EN OS Apache U I Without Up. Yes Yes 4 5-Bad
YAWL Workflows B 15-07-2005 5.0.1 EN OS LGPL U D I With Up.       Yes Yes 7 3-Aceptable
Xflow2 Workflows B 11-06-2005 11-06-2005 EN OS Apache D I With Up.       No No 1 3-Aceptable
Freefluo Workflows B 05-06-2005 0.9 EN OS LGPL  With Up.       Yes Yes 8 4-Poor
Zebra Workflows B 24-05-2005 1.0rc4 EN-DE OS Apache U D I With Up.       No Yes 3 4-Poor
JFolder Workflows B 13-09-2004 V1 RC1 EN OS LGPL S U I Without Up. Yes No 156 1 4-Poor
Syrup Workflows B 30-09-2005 0.4.1. EN OS Artistique I With Up.       Yes Yes 1 4-Poor
Micro-workflow Workflows B 31-03-2003 20030401-12 EN OS LGPL  Without Up. Yes Yes 2 5-Bad
OSWorkflow Workflows Am 26-05-2004 2.7.0 EN OS Apache U I Without Up. Yes No 1 4-Poor
Bossa Workflows A 18-03-2004 0.8.0 EN-PT OS GPL U  With Up.       No Yes 5 4-Poor
Twister Workflows A 23-05-2005 0.3 EN-FR OS LGPL U D  With Up.       No Yes 5 4-Poor  

http://sourceforge.net/projects/dcmms/
http://sourceforge.net/projects/dcmms/


Category: BPM
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JBoss jBPM BPM S 07-10-2005 3.0.1 EN-DE OS LGPL T-S U D I With Up.       Yes Yes 36 2-Good
uEngine BPM S 25-05-2005 1.0.3 EN OS GPL T U D I Without Up. Yes No 9 3-Aceptable
Apache Agila BPM Pl 29-09-2004 Incubating EN OS Apache  With Up.       No No 5-Bad
JGRAPH BPM 5.7.4 Good  

Category: CMS

N
am

e

S
ub

 C
at

eg
or

y

St
at

us

La
st

 u
pd

at
e

V
er

si
on

La
ng

ua
ge

Li
ce

ns
e 

ty
pe

C
on

cr
et

e 
Li

ce
ns

e

A
cq

ui
si

tio
n 

C
os

ts

D
oc

um
en

ta
tio

n

C
on

tin
ui

ty

Fo
ru

m

M
ai

lin
g 

lis
t

U
se

r c
om

m
un

ity
 

si
ze

D
ev

el
op

er
 

co
m

m
un

ity
 s

iz
e

G
en

er
al

 
im

pr
es

si
on

Zope CMS S 02-10-2005 3.1.0 OS GPL U D I With Up. Yes Yes Large 2-Good
Liferay CMS S 26-08-2005 3.6.1 -FR-SP OS MIT U D I With Up.       Yes Yes 63 2-Good
Drupal CMS S 14-08-2005 4.6.3 MltLng OS GPL U D I With Up.       Yes Yes 2-Good
Typo3 CMS S 18-11-2005 4.0 EN-DE OS GPL U D I With Up.       No Yes 17 3-Aceptable
Midgard CMS S 22-11-2005 1.7.3 OS GPL U D I With Up. Yes Yes 3-Aceptable
Mambo Server CMS S 14-06-2005 4.5.2 EN OS U D I With Up.       Yes No 3-Aceptable  

Category: GIS
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GeoServer Project Server WFS P 22-07-2005 1.30.RC2 EN OS GPL GNU U D I With Up.    Yes Yes Good 20 2-Good

MapServer Project Server WMS S 29-08-2005 4.6.1 EN OS MAPServer U D I With Up.    No Yes Good 2-Good
Deegree Server WMS S 15-09-2005 alpha 2.1 EN OS LGPL U D I With Up.    Yes Yes 4-Poor

MapBuilder Cliente S 29-08-2005 mapbuilder-lib EN OS GPL U D I With Up. No Yes 35 65 2-Good
uDig Cliente S 25-10-2005 25-10-2005E EN OS GPL U D I With UP. No Yes 2-Good
Geotools Project Cliente Framw. S 2.1 EN OS GPL U D  With Up.    No Yes Good Active3-Aceptable
gvSIG Cliente B 25-10-2005 0.4.1 EN-FR-ES OS GPL U I With Up. No Yes 2-Good
JUMP Project Cliente B 26-01-2005 1.1.2  EN OS D I With Up.    No Yes 6 3-Aceptable
PostGIS GIS DataBase S 09-09-2005 Release 1.0. EN-PT-FR OS GPL T U I With Up. No Yes 3-Aceptable

GeoNetwork Project Catalog System S 18-10-2005 2.0.0 RC1 EN OS LGPL D I With Up.    No Yes Good 6 3-Aceptable

 

 

Category: Other
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Drools Rules S 01-10-1995 2.1 EN OS BSD, MITS D I U With Update 2-Good
Mandarax Rules S 06-03-2005 3.4 EN OS LGPL S D I U With Update 2-Good
OpenRules Rules S 23-09-2005 2.2 EN OS GPL S I U With Update NO No 4-Poor
Prova Rules S 18-03-2005 1.8.0 EN OS LGPL S I U Without UpdaYes No 4-Poor
jLog Rules S 24-01-2005 2.2 EN OS GPL S I With Update Yes Yes 4-Poor
jEOPS Rules B 28-09-2003 2.2 EN OS LGPL S Without UpdaYes Yes 4-Poor
Infosapient Rules A 08-01-2003 20020118 EN OS CPL S With Update No No 4-Poor
jDREW Rules A 05-01-2004 1.1 EN OS GPL S Without UpdaNo No 4-Poor
jLisa Rules A 19-10-2003 4 EN OS GPL S I Without UpdaNo No 4-Poor

Java WSDP Web Services S 1.6 EN FW D I U With Update Yes No BIG 2-Good
Systinet WASP Web Services S 21-08-2003 4.6 EN FW D I U Without UpdaNo No 2-Good
Apache WSS4J Web Services S 04-09-2005 1.1.0 EN OS Apache D I With Update Yes No 3-Acceptable
WebMethods Glue Web Services S 6.0 EN CO EVALUA D I U With Update No No 4-Poor

Open WS Transaction

XMLtoDBMS XML to DB S 01-01-2002 1.0.1 EN OS Public DoS D I U With Update No Yes 2-Good
XQUAREBRIDGE XML to DB S 10-09-2005 1.1.1 EN OS LGPL S D I U With Update Yes Yes 2-Good
DBIxXMLMessage XML to DB S 01-03-2002 0.0.5 EN OS GPL S D Without UpdaNo No 4-Poor
JaxMe XML to DB S 08/31/05 0.5 EN OS GPL S D I U With Update No Yes 4-Poor
Osage XML to DB S 28-01-2001 1.0pre10 EN OS LGPL S U Without UpdaNo Yes 4-Poor
XMLDB XML to DB P 26-03-2003 1.2.1 EN OS LGPL S I With Update Yes Yes 4-Poor  
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Top Solutions
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con:cern Workflows S 29-06-2005 2.0.1 EN-DE OS LGPL 0 U D I With Up.       No Yes 0 8 2-Good
Enhydra Shark Workflows S 12-07-2005 1.1-2 EN OS LGPL 0 U D I With Up.       No Yes 0 6 2-Good
Taverna Workflows S 03-10-2005 1.3 EN OS LGPL 0 U D I With Up.       No Yes 0 17 3-Aceptable
OpenWFE Workflows S 22-09-2005 1.6.0 EN OS BSD 0 U D  With Up.       Yes Yes 49 10 3-Aceptable
WfMOpen Workflows S 05-10-2005 1.3.3 EN-DE OS GPL 0 U D  With Up.       Yes No 0 4 3-Aceptable

JBoss jBPM BPM S 07-10-2005 3.0.1 EN-DE OS LGPL T-S U D I With Up.       Yes Yes 0 36 2-Good
uEngine BPM S 25-05-2005 1.0.3 EN OS GPL T U D I Without Up. Yes No 0 9 3-Aceptable
Apache Agila BPM Pl 29-09-2004 Incubating EN OS Apache 0 0 0  With Up.       No No 0 0 5-Bad
JGRAPH BPM 0 5.7.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Good 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zo

0

pe CMS S 02-10-2005 3.1.0 0 OS GPL 0 U D I With Up. Yes Yes Large 0 2-Good
Liferay CMS S 26-08-2005 3.6.1 -FR-SP OS MIT 0 U D I With Up.       Yes Yes 0 63 2-Good
Drupal CMS S 14-08-2005 4.6.3 MltLng OS GPL 0 U D I With Up.       Yes Yes 0 0 2-Good
Typo3 CMS S 18-11-2005 4.0 EN-DE OS GPL 0 U D I With Up.       No Yes 0 17 3-Aceptable
Midgard CMS S 22-11-2005 1.7.3 0 OS GPL 0 U D I With Up. Yes Yes 0 0 3-Aceptable

GeoServer Project Server WFS P 22-07-2005 1.30.RC2 EN OS GPL GNU U D I With Up.       Yes Yes Good 20 2-Good

MapServer Project Server WMS S 29-08-2005 4.6.1 EN OS MAPServer U D I With Up.       No Yes Good 2-Good
Deegree Server WMS S 15-09-2005 alpha 2.1 EN OS LGPL U D I With Up.    Yes Yes 4-Poor

MapBuilder Cliente S 29-08-2005 mapbuilder- EN OS GPL 0 U D I With Up. No Yes 35 65 2-Good
uDig Cliente S 25-10-2005 25-10-200 EN OS GPL 0 U D I With UP. No Yes 0 0 2-Good
Geotools Project Cliente Framw. S 00-01-1900 2.1 EN OS GPL 0 U D  With Up.    No Yes Good Active3-Aceptable
gvSIG Cliente B 25-10-2005 0.4.1 N-FR-E OS GPL 0 U 0 I With Up. No Yes 0 0 2-Good
JUMP Project Cliente B 26-01-2005 1.1.2  EN OS 0 0 0 D I With Up.       No Yes 0 6 3-Aceptable
PostGIS GIS DataBase S 09-09-2005 Release 1.0N-PT-F OS GPL T U I With Up. No Yes 3-Aceptable

GeoNetwork Project Catalog System S 18-10-2005 2.0.0 RC1 EN OS LGPL D I With Up.       No Yes Good 6 3-Aceptable

ActiveBpel BPEL S 08-09-2005 2.0 EN OS GPL T U D I With Up.       Yes Yes 396 0 3-Aceptable
Mule Middleware S 08-09-2005 1.1 EN OS http://mu 0 U D I With Up.       No Yes 25 11 2-Good
JBoss Application Serve 0 S 05-10-2005 4.0.3 EN OS LGPL T-S U D I With Up.       Yes No 2063 27 2-Good
Apache Lenya Web Tools S 25-06-2005 1,4 EN-DE OS Apache 0 U D I With Up.       Yes Yes 0 0 1-Excellent
Egroupware Mail Tools S 15-11-2005 1,2 DE-FR-S OS GPL 0 U 0 I With Up.       Yes Yes 0 0 2-Good
OpenDMS Doc's Tools S 03-04-2005 3.0.1 SP OS GPL 0 U 0 I With Up.       Yes Yes 0 0 2-Good
OpenLDAP DataBase Tools S 18-10-2005 2.3.11 EN OS OpenLD 0 U D I With Up.       Yes Yes 0 0 1-Excellent

Drools Rules S 01-10-1995 2.1 EN OS BSD, MS D I U With Update 0 0 0 0 2-Good
Mandarax Rules S 06-03-2005 3.4 EN OS LGPL S D I U With Update 0 0 0 0 2-Good
OpenRules Rules S 23-09-2005 2.2 EN OS GPL S 0 I U With Update NO No 0 0 4-Poor
Prova Rules S 18-03-2005 1.8.0 EN OS LGPL S 0 I U Without UpdaYes No 0 0 4-Poor
jLog Rules S 24-01-2005 2.2 EN OS GPL S 0 I 0 With Update Yes Yes 0 0 4-Poor
Java WSDP Web Services S 00-01-1900 1.6 EN FW 0 0 D I U With Update Yes No 0 BIG 2-Good
Systinet WASP Web Services S 21-08-2003 4.6 EN FW 0 0 D I U Without UpdaNo No 0 0 2-Good
Apache WSS4J Web Services S 04-09-2005 1.1.0 EN OS Apache 0 D I 0 With Update Yes No 0 0 3-Acceptable
WebMethods Glue Web Services S 00-01-1900 6.0 EN CO EVALUA 0 D I U With Update No No 0 0 4-Poor

Technological Tools

Others

Workflows

BMP

CMS

GIS

 



B.7 Formulário: Objectivos (Lista) 

Solução  

Grupo 

          Workflow          Middleware 

          BPM          GIS 

          Outros: 

 

Descrição geral  

DESCRIÇÃO do objectivo principal da solução (o que se pretende da solução dentro do grupo 
estudado). 

 

 

Conjunto de objectivos 

Identificador Descrição Prioridade

 [Descrição curta do objectivo]  
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B.8 Formulário: Sub-objectivos 

Objectivo [identificador] Prioridade:   Resultado 

Descrição  

[Especificação detalhada do objectivo] 

 

SUB-OBJECTIVOS 

Sub-objectivo [Sub-identificador] Prioridade:  Resultado 

 

 

Observações: [Observações encontradas no sub-objectivo] 

Sub-objectivo [Sub-identificador] Prioridade:  Resultado  

 

 

Observações: [Observações encontradas no sub-objectivo] 

Sub-objectivo [Sub-identificador] Prioridade:  Resultado 

 

 

Observações: [Observações encontradas no sub-objectivo] 

Observações: [Observações encontradas no objectivo] 
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B.9 Formulário: Casos de teste (Lista) 

Casos de Testes 

Identificador  Descrição 

 [Objectivo do caso de teste] 

  

B.10 Formulário: Caso de teste 

Caso de teste [identificador] Resultado 

Descrição  

[Especificação detalhada do caso de teste] 

Dados de 
entrada 

Identificador Tipo  Valor 

   

   

Passos a 
seguir 

Passo 1 [Passo importante a realizar para o caso de teste] 

Passo 2  

Passo 3  

Resultados 
finais 

Identificador Tipo Valor 

   

   

Observações: [Observações encontradas no caso de teste] 
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B.11 Formulário: Possibilidades de integração (Lista) 

Possibilidades de integração 

Identificador  Descrição 

 [Integração oferecida pela solução] 

  

B.12 Formulário: Possibilidade de integração 

Integração [identificador] 

Descrição  

[Especificação detalhada do tipo integração oferecida] 

 

Mecanismo 
de 
integração 

 

B.13 Formulário: Possibilidades de extensão (Lista) 

Possibilidades de extensão 

Identificador  Descrição 

 [Possibilidades de extensão de ofertas pela solução] 
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B.14 Formulário: Possibilidade de extensão 

Extensão [identificador] 

Descrição [Especificação detalhada do tipo integração oferecida] 

 

Objectivo 
satisfeito 

[dos objectivos definidos, que objectivos são satisfeitos com esta extensão] 

Alterações 
efectuadas 

[Alterações realizadas na solução de forma realizar a extensão. Podem ser 
utilizados outros módulos ou componentes de software para realizar a extensão] 

Efeitos 
colaterais 

[Possibilidades de efeitos colaterais sobre outras partes da solução para realizar a 
extensão] 
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Anexo C  Descrição de um Processo 

C.1 Representação do processo em UML 

 

C.2 Descrição do processo em XMI 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

<xmi:XMI xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" 

         xmlns:notation="http://www.eclipse.org/gmf/runtime/1.0.0/notation" 

         xmlns:uml="http://www.eclipse.org/uml2/2.0.0/UML">  

   <uml:Activity xmi:id="_GI4XMFroEdyRaaJHK8wx5A" 

                 name="Dar Provimento a Reclamacao v1" 

                 partition="_XWX1gFu6Edy27JajytpMIw _dwnJgFvEEdy27JajytpMIw 

_119cEFvIEdy27JajytpMIw _IelB8FxWEdyK9f4FzEhhwg"> 

       

      <node xmi:type="uml:InitialNode" xmi:id="_aQ7iIFu6Edy27JajytpMIw" 

            name="Inicio" outgoing="_man30Fu6Edy27JajytpMIw" 

            inPartition="_XWX1gFu6Edy27JajytpMIw" />  

      <node xmi:type="uml:OpaqueAction" xmi:id="_fVeaEFu6Edy27JajytpMIw" 

            name="Identificar problema no abastecimento de agua" 

            outgoing="_YIwJIFvEEdy27JajytpMIw _W4yrMFvGEdy27JajytpMIw" 

            incoming="_man30Fu6Edy27JajytpMIw" 

            inPartition="_XWX1gFu6Edy27JajytpMIw" />  

      <node xmi:type="uml:OpaqueAction" xmi:id="_4CiIsFvFEdy27JajytpMIw" 

            name="Avaliar a reclamacao sobre o abastecimento da agua" 

            outgoing="_hqCVUFvIEdy27JajytpMIw" 

            incoming="_W4yrMFvGEdy27JajytpMIw" 
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            inPartition="_dwnJgFvEEdy27JajytpMIw" />  

      <node xmi:type="uml:DecisionNode" xmi:id="_GowgUFvIEdy27JajytpMIw" 

            name="Reclamacao suficientemente esclarecedora?" 

            outgoing="_S_PTYFxNEdyK9f4FzEhhwg _uO2p4FxOEdyK9f4FzEhhwg 

_DAGnEFxWEdyK9f4FzEhhwg" 

            incoming="_hqCVUFvIEdy27JajytpMIw _7F2KcFxOEdyK9f4FzEhhwg" 

            inPartition="_dwnJgFvEEdy27JajytpMIw" />  

      <node xmi:type="uml:OpaqueAction" xmi:id="_AWmwUFvJEdy27JajytpMIw" 

            name="Emitir ordem servico" outgoing="_Y_xu4F-BEdyVuv3FrfBYEg" 

            incoming="_vj8NgFxOEdyK9f4FzEhhwg _DAGnEFxWEdyK9f4FzEhhwg _9_uMcF-

BEdyVuv3FrfBYEg" 

            inPartition="_119cEFvIEdy27JajytpMIw" />  

      <node xmi:type="uml:OpaqueAction" xmi:id="_Q6BTUFxNEdyK9f4FzEhhwg" 

            name="Pedir mais informacao" outgoing="_qA9ikFxNEdyK9f4FzEhhwg" 

            incoming="_S_PTYFxNEdyK9f4FzEhhwg" 

            inPartition="_dwnJgFvEEdy27JajytpMIw" />  

      <node xmi:type="uml:OpaqueAction" xmi:id="_mbVfsFxNEdyK9f4FzEhhwg" 

            name="Fornecer mais informacao" 

            outgoing="_7F2KcFxOEdyK9f4FzEhhwg" 

            incoming="_qA9ikFxNEdyK9f4FzEhhwg" 

            inPartition="_XWX1gFu6Edy27JajytpMIw" />  

      <node xmi:type="uml:OpaqueAction" xmi:id="_E9p9EFxPEdyK9f4FzEhhwg" 

            name="Receber resultado da reclamacao" 

            outgoing="_Pr2lIFxPEdyK9f4FzEhhwg" 

            incoming="_WX4UEFxWEdyK9f4FzEhhwg _HD-bMF-CEdyVuv3FrfBYEg" 

            inPartition="_XWX1gFu6Edy27JajytpMIw" />  

      <node xmi:type="uml:ActivityFinalNode" xmi:id="_MpF-wFxPEdyK9f4FzEhhwg" 

            name="Fim" incoming="_Pr2lIFxPEdyK9f4FzEhhwg" 

            inPartition="_XWX1gFu6Edy27JajytpMIw" />  

      <node xmi:type="uml:OpaqueAction" xmi:id="_V4spMF-BEdyVuv3FrfBYEg" 

            name="Avaliar servico no local" 

            outgoing="_1IJHwF-BEdyVuv3FrfBYEg" 

            incoming="_Y_xu4F-BEdyVuv3FrfBYEg" 

            inPartition="_IelB8FxWEdyK9f4FzEhhwg" />  

      <node xmi:type="uml:DecisionNode" xmi:id="_iDIlwF-BEdyVuv3FrfBYEg" 

            name="Viabilidade executar obra" 

            outgoing="_6z37gF-BEdyVuv3FrfBYEg _CPq-sF-CEdyVuv3FrfBYEg" 

            incoming="_1IJHwF-BEdyVuv3FrfBYEg" 

            inPartition="_IelB8FxWEdyK9f4FzEhhwg" />  

      <node xmi:type="uml:OpaqueAction" xmi:id="_4luB4F-BEdyVuv3FrfBYEg" 

            name="Avaliar obras necessarias" 

            outgoing="_9_uMcF-BEdyVuv3FrfBYEg" 

            incoming="_6z37gF-BEdyVuv3FrfBYEg" 

            inPartition="_119cEFvIEdy27JajytpMIw" />  

      <node xmi:type="uml:OpaqueAction" xmi:id="_AHejIF-CEdyVuv3FrfBYEg" 

            name="Receber resultado obra" outgoing="_HD-bMF-CEdyVuv3FrfBYEg" 

            incoming="_CPq-sF-CEdyVuv3FrfBYEg" 

            inPartition="_119cEFvIEdy27JajytpMIw" />  

      <edge xmi:type="uml:ControlFlow" xmi:id="_man30Fu6Edy27JajytpMIw" 

            name="Iniciar" source="_aQ7iIFu6Edy27JajytpMIw" 

            target="_fVeaEFu6Edy27JajytpMIw" 

            inPartition="_XWX1gFu6Edy27JajytpMIw" />  

      <edge xmi:type="uml:ControlFlow" xmi:id="_YIwJIFvEEdy27JajytpMIw" 

            name="submeter" source="_fVeaEFu6Edy27JajytpMIw" 

            inPartition="_XWX1gFu6Edy27JajytpMIw" />  

      <edge xmi:type="uml:ControlFlow" xmi:id="_W4yrMFvGEdy27JajytpMIw" 

            name="Submeter" source="_fVeaEFu6Edy27JajytpMIw" 

            target="_4CiIsFvFEdy27JajytpMIw" 

            inPartition="_XWX1gFu6Edy27JajytpMIw _dwnJgFvEEdy27JajytpMIw" />  
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      <edge xmi:type="uml:ControlFlow" xmi:id="_hqCVUFvIEdy27JajytpMIw" 

            name="Submeter" source="_4CiIsFvFEdy27JajytpMIw" 

            target="_GowgUFvIEdy27JajytpMIw" 

            inPartition="_dwnJgFvEEdy27JajytpMIw" />  

      <edge xmi:type="uml:ControlFlow" xmi:id="_S_PTYFxNEdyK9f4FzEhhwg" 

            name="Nao" source="_GowgUFvIEdy27JajytpMIw" 

            target="_Q6BTUFxNEdyK9f4FzEhhwg" 

            inPartition="_dwnJgFvEEdy27JajytpMIw" />  

      <edge xmi:type="uml:ControlFlow" xmi:id="_qA9ikFxNEdyK9f4FzEhhwg" 

            source="_Q6BTUFxNEdyK9f4FzEhhwg" target="_mbVfsFxNEdyK9f4FzEhhwg" 

            inPartition="_dwnJgFvEEdy27JajytpMIw _XWX1gFu6Edy27JajytpMIw" />  

      <edge xmi:type="uml:ControlFlow" xmi:id="_uO2p4FxOEdyK9f4FzEhhwg" 

            name="sim" source="_GowgUFvIEdy27JajytpMIw" 

            inPartition="_dwnJgFvEEdy27JajytpMIw" />  

      <edge xmi:type="uml:ControlFlow" xmi:id="_vj8NgFxOEdyK9f4FzEhhwg" 

            name="Enviar" target="_AWmwUFvJEdy27JajytpMIw" 

            inPartition="_dwnJgFvEEdy27JajytpMIw _119cEFvIEdy27JajytpMIw" />  

      <edge xmi:type="uml:ControlFlow" xmi:id="_7F2KcFxOEdyK9f4FzEhhwg" 

            name="Enviar" source="_mbVfsFxNEdyK9f4FzEhhwg" 

            target="_GowgUFvIEdy27JajytpMIw" 

            inPartition="_XWX1gFu6Edy27JajytpMIw _dwnJgFvEEdy27JajytpMIw" />  

      <edge xmi:type="uml:ControlFlow" xmi:id="_Pr2lIFxPEdyK9f4FzEhhwg" 

            name="Termina" source="_E9p9EFxPEdyK9f4FzEhhwg" 

            target="_MpF-wFxPEdyK9f4FzEhhwg" 

            inPartition="_XWX1gFu6Edy27JajytpMIw" />  

      <edge xmi:type="uml:ControlFlow" xmi:id="_DAGnEFxWEdyK9f4FzEhhwg" 

            name="Sim" source="_GowgUFvIEdy27JajytpMIw" 

            target="_AWmwUFvJEdy27JajytpMIw" 

            inPartition="_dwnJgFvEEdy27JajytpMIw _119cEFvIEdy27JajytpMIw" />  

      <edge xmi:type="uml:ControlFlow" xmi:id="_WX4UEFxWEdyK9f4FzEhhwg" 

            name="Enviar" target="_E9p9EFxPEdyK9f4FzEhhwg" 

            inPartition="_IelB8FxWEdyK9f4FzEhhwg _XWX1gFu6Edy27JajytpMIw" />  

      <edge xmi:type="uml:ControlFlow" xmi:id="_Y_xu4F-BEdyVuv3FrfBYEg" 

            name="Enviar" source="_AWmwUFvJEdy27JajytpMIw" 

            target="_V4spMF-BEdyVuv3FrfBYEg" 

            inPartition="_119cEFvIEdy27JajytpMIw _IelB8FxWEdyK9f4FzEhhwg" />  

      <edge xmi:type="uml:ControlFlow" xmi:id="_1IJHwF-BEdyVuv3FrfBYEg" 

            name="Submeter" source="_V4spMF-BEdyVuv3FrfBYEg" 

            target="_iDIlwF-BEdyVuv3FrfBYEg" 

            inPartition="_IelB8FxWEdyK9f4FzEhhwg" />  

      <edge xmi:type="uml:ControlFlow" xmi:id="_6z37gF-BEdyVuv3FrfBYEg" 

            name="Nao" source="_iDIlwF-BEdyVuv3FrfBYEg" 

            target="_4luB4F-BEdyVuv3FrfBYEg" 

            inPartition="_IelB8FxWEdyK9f4FzEhhwg _119cEFvIEdy27JajytpMIw" />  

      <edge xmi:type="uml:ControlFlow" xmi:id="_9_uMcF-BEdyVuv3FrfBYEg" 

            name="Enviar" source="_4luB4F-BEdyVuv3FrfBYEg" 

            target="_AWmwUFvJEdy27JajytpMIw" 

            inPartition="_119cEFvIEdy27JajytpMIw" />  

      <edge xmi:type="uml:ControlFlow" xmi:id="_CPq-sF-CEdyVuv3FrfBYEg" 

            name="Sim" source="_iDIlwF-BEdyVuv3FrfBYEg" 

            target="_AHejIF-CEdyVuv3FrfBYEg" 

            inPartition="_IelB8FxWEdyK9f4FzEhhwg _119cEFvIEdy27JajytpMIw" />  

      <edge xmi:type="uml:ControlFlow" xmi:id="_HD-bMF-CEdyVuv3FrfBYEg" 

            name="Enviar" source="_AHejIF-CEdyVuv3FrfBYEg" 

            target="_E9p9EFxPEdyK9f4FzEhhwg" 

            inPartition="_119cEFvIEdy27JajytpMIw _XWX1gFu6Edy27JajytpMIw" />  

      <group xmi:type="uml:ActivityPartition" 

             xmi:id="_XWX1gFu6Edy27JajytpMIw" name="Municipe" 
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             node="_aQ7iIFu6Edy27JajytpMIw _fVeaEFu6Edy27JajytpMIw 

_mbVfsFxNEdyK9f4FzEhhwg _E9p9EFxPEdyK9f4FzEhhwg _MpF-wFxPEdyK9f4FzEhhwg" 

             edge="_man30Fu6Edy27JajytpMIw _YIwJIFvEEdy27JajytpMIw 

_W4yrMFvGEdy27JajytpMIw _qA9ikFxNEdyK9f4FzEhhwg _7F2KcFxOEdyK9f4FzEhhwg 

_Pr2lIFxPEdyK9f4FzEhhwg _WX4UEFxWEdyK9f4FzEhhwg _HD-bMF-CEdyVuv3FrfBYEg" /> 

       

      <group xmi:type="uml:ActivityPartition" 

             xmi:id="_dwnJgFvEEdy27JajytpMIw" name="Administrativo" 

             node="_4CiIsFvFEdy27JajytpMIw _GowgUFvIEdy27JajytpMIw 

_Q6BTUFxNEdyK9f4FzEhhwg" 

             edge="_W4yrMFvGEdy27JajytpMIw _hqCVUFvIEdy27JajytpMIw 

_S_PTYFxNEdyK9f4FzEhhwg _qA9ikFxNEdyK9f4FzEhhwg _uO2p4FxOEdyK9f4FzEhhwg 

_vj8NgFxOEdyK9f4FzEhhwg _7F2KcFxOEdyK9f4FzEhhwg _DAGnEFxWEdyK9f4FzEhhwg" /> 

       

      <group xmi:type="uml:ActivityPartition" 

             xmi:id="_119cEFvIEdy27JajytpMIw" 

             name="Responsavel Dep. Obras e Servicos Urbanos" 

             node="_AWmwUFvJEdy27JajytpMIw _4luB4F-BEdyVuv3FrfBYEg _AHejIF-

CEdyVuv3FrfBYEg" 

             edge="_vj8NgFxOEdyK9f4FzEhhwg _DAGnEFxWEdyK9f4FzEhhwg _Y_xu4F-

BEdyVuv3FrfBYEg _6z37gF-BEdyVuv3FrfBYEg _9_uMcF-BEdyVuv3FrfBYEg _CPq-sF-

CEdyVuv3FrfBYEg _HD-bMF-CEdyVuv3FrfBYEg" /> 

       

      <group xmi:type="uml:ActivityPartition" 

             xmi:id="_IelB8FxWEdyK9f4FzEhhwg" 

             name="Técnico Dep. Obras e Servicos Urbanos" 

             node="_V4spMF-BEdyVuv3FrfBYEg _iDIlwF-BEdyVuv3FrfBYEg" 

             edge="_WX4UEFxWEdyK9f4FzEhhwg _Y_xu4F-BEdyVuv3FrfBYEg _1IJHwF-

BEdyVuv3FrfBYEg _6z37gF-BEdyVuv3FrfBYEg _CPq-sF-CEdyVuv3FrfBYEg" /> 

       

   </uml:Activity>  

   <notation:Diagram xmi:id="_GJCIMFroEdyRaaJHK8wx5A" type="UML" 

                     element="_GI4XMFroEdyRaaJHK8wx5A" 

                     name="Dar Provimento a Reclamação v1.xmi" 

                     measurementUnit="Pixel">  

      <children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_XWg_cFu6Edy27JajytpMIw" 

                type="2001" element="_XWX1gFu6Edy27JajytpMIw">  

         <children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_XWg_dlu6Edy27JajytpMIw" 

                   type="5008" />  

         <children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_XWg_d1u6Edy27JajytpMIw" 

                   type="7001">  

            <children xmi:type="notation:Node" 

                      xmi:id="_aRFTIFu6Edy27JajytpMIw" type="3001" 

                      element="_aQ7iIFu6Edy27JajytpMIw">  

               <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                       xmi:id="_aRFTIVu6Edy27JajytpMIw" />  

               <styles xmi:type="notation:DescriptionStyle" 

                       xmi:id="_aRFTIlu6Edy27JajytpMIw" />  

               <styles xmi:type="notation:FillStyle" 

                       xmi:id="_aRFTI1u6Edy27JajytpMIw" />  

               <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                       xmi:id="_aRFTJFu6Edy27JajytpMIw" />  

               <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" 

                                 xmi:id="_aRFTJVu6Edy27JajytpMIw" x="112" 

                                 y="21" />  

            </children>  

            <children xmi:type="notation:Node" 

                      xmi:id="_fVeaEVu6Edy27JajytpMIw" type="3008" 

                      element="_fVeaEFu6Edy27JajytpMIw">  
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               <children xmi:type="notation:Node" 

                         xmi:id="_fVeaF1u6Edy27JajytpMIw" type="5005" />  

               <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                       xmi:id="_fVeaElu6Edy27JajytpMIw" />  

               <styles xmi:type="notation:DescriptionStyle" 

                       xmi:id="_fVeaE1u6Edy27JajytpMIw" />  

               <styles xmi:type="notation:FillStyle" 

                       xmi:id="_fVeaFFu6Edy27JajytpMIw" fillColor="14811135" /> 

                

               <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                       xmi:id="_fVeaFVu6Edy27JajytpMIw" lineColor="0" />  

               <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" 

                                 xmi:id="_fVeaFlu6Edy27JajytpMIw" x="51" 

                                 y="105" width="172" height="58" />  

            </children>  

            <children xmi:type="notation:Node" 

                      xmi:id="_mbVfsVxNEdyK9f4FzEhhwg" type="3008" 

                      element="_mbVfsFxNEdyK9f4FzEhhwg">  

               <children xmi:type="notation:Node" 

                         xmi:id="_mbVft1xNEdyK9f4FzEhhwg" type="5005" />  

               <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                       xmi:id="_mbVfslxNEdyK9f4FzEhhwg" 

                       fontName="Microsoft Sans Serif" />  

               <styles xmi:type="notation:DescriptionStyle" 

                       xmi:id="_mbVfs1xNEdyK9f4FzEhhwg" />  

               <styles xmi:type="notation:FillStyle" 

                       xmi:id="_mbVftFxNEdyK9f4FzEhhwg" fillColor="14811135" /> 

                

               <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                       xmi:id="_mbVftVxNEdyK9f4FzEhhwg" lineColor="0" />  

               <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" 

                                 xmi:id="_mbVftlxNEdyK9f4FzEhhwg" x="70" 

                                 y="466" />  

            </children>  

            <children xmi:type="notation:Node" 

                      xmi:id="_E9p9EVxPEdyK9f4FzEhhwg" type="3008" 

                      element="_E9p9EFxPEdyK9f4FzEhhwg">  

               <children xmi:type="notation:Node" 

                         xmi:id="_E9p9F1xPEdyK9f4FzEhhwg" type="5005" />  

               <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                       xmi:id="_E9p9ElxPEdyK9f4FzEhhwg" 

                       fontName="Microsoft Sans Serif" />  

               <styles xmi:type="notation:DescriptionStyle" 

                       xmi:id="_E9p9E1xPEdyK9f4FzEhhwg" />  

               <styles xmi:type="notation:FillStyle" 

                       xmi:id="_E9p9FFxPEdyK9f4FzEhhwg" fillColor="14811135" /> 

                

               <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                       xmi:id="_E9p9FVxPEdyK9f4FzEhhwg" lineColor="0" />  

               <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" 

                                 xmi:id="_E9p9FlxPEdyK9f4FzEhhwg" x="13" 

                                 y="580" />  

            </children>  

            <children xmi:type="notation:Node" 

                      xmi:id="_MpF-wVxPEdyK9f4FzEhhwg" type="3002" 

                      element="_MpF-wFxPEdyK9f4FzEhhwg">  

               <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                       xmi:id="_MpF-wlxPEdyK9f4FzEhhwg" 

                       fontName="Microsoft Sans Serif" />  
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               <styles xmi:type="notation:DescriptionStyle" 

                       xmi:id="_MpF-w1xPEdyK9f4FzEhhwg" />  

               <styles xmi:type="notation:FillStyle" 

                       xmi:id="_MpF-xFxPEdyK9f4FzEhhwg" />  

               <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                       xmi:id="_MpF-xVxPEdyK9f4FzEhhwg" />  

               <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" 

                                 xmi:id="_MpF-xlxPEdyK9f4FzEhhwg" x="108" 

                                 y="675" />  

            </children>  

            <styles xmi:type="notation:SortingStyle" 

                    xmi:id="_XWg_eFu6Edy27JajytpMIw" />  

            <styles xmi:type="notation:FilteringStyle" 

                    xmi:id="_XWg_eVu6Edy27JajytpMIw" />  

         </children>  

         <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                 xmi:id="_XWg_cVu6Edy27JajytpMIw" />  

         <styles xmi:type="notation:DescriptionStyle" 

                 xmi:id="_XWg_clu6Edy27JajytpMIw" />  

         <styles xmi:type="notation:FillStyle" 

                 xmi:id="_XWg_c1u6Edy27JajytpMIw" />  

         <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                 xmi:id="_XWg_dFu6Edy27JajytpMIw" lineColor="0" />  

         <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" 

                           xmi:id="_XWg_dVu6Edy27JajytpMIw" x="19" y="38" 

                           width="267" height="761" />  

      </children>  

      <children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_dwnJgVvEEdy27JajytpMIw" 

                type="2001" element="_dwnJgFvEEdy27JajytpMIw">  

         <children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_dwnJh1vEEdy27JajytpMIw" 

                   type="5008" />  

         <children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_dwnJiFvEEdy27JajytpMIw" 

                   type="7001">  

            <children xmi:type="notation:Node" 

                      xmi:id="_4Cr5sFvFEdy27JajytpMIw" type="3008" 

                      element="_4CiIsFvFEdy27JajytpMIw">  

               <children xmi:type="notation:Node" 

                         xmi:id="_4Cr5tlvFEdy27JajytpMIw" type="5005" />  

               <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                       xmi:id="_4Cr5sVvFEdy27JajytpMIw" />  

               <styles xmi:type="notation:DescriptionStyle" 

                       xmi:id="_4Cr5slvFEdy27JajytpMIw" />  

               <styles xmi:type="notation:FillStyle" 

                       xmi:id="_4Cr5s1vFEdy27JajytpMIw" fillColor="14811135" /> 

                

               <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                       xmi:id="_4Cr5tFvFEdy27JajytpMIw" lineColor="0" />  

               <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" 

                                 xmi:id="_4Cr5tVvFEdy27JajytpMIw" x="51" 

                                 y="105" width="205" height="58" />  

            </children>  

            <children xmi:type="notation:Node" 

                      xmi:id="_GowgUVvIEdy27JajytpMIw" type="3004" 

                      element="_GowgUFvIEdy27JajytpMIw">  

               <children xmi:type="notation:Node" 

                         xmi:id="_GowgV1vIEdy27JajytpMIw" type="5001" />  

               <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                       xmi:id="_GowgUlvIEdy27JajytpMIw" />  

               <styles xmi:type="notation:DescriptionStyle" 
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                       xmi:id="_GowgU1vIEdy27JajytpMIw" />  

               <styles xmi:type="notation:FillStyle" 

                       xmi:id="_GowgVFvIEdy27JajytpMIw" fillColor="8047085" /> 

                

               <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                       xmi:id="_GowgVVvIEdy27JajytpMIw" lineColor="0" />  

               <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" 

                                 xmi:id="_GowgVlvIEdy27JajytpMIw" x="51" 

                                 y="257" width="172" height="134" />  

            </children>  

            <children xmi:type="notation:Node" 

                      xmi:id="_RF8PcFxNEdyK9f4FzEhhwg" type="3008" 

                      element="_Q6BTUFxNEdyK9f4FzEhhwg">  

               <children xmi:type="notation:Node" 

                         xmi:id="_RF8PdlxNEdyK9f4FzEhhwg" type="5005" />  

               <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                       xmi:id="_RF8PcVxNEdyK9f4FzEhhwg" 

                       fontName="Microsoft Sans Serif" />  

               <styles xmi:type="notation:DescriptionStyle" 

                       xmi:id="_RF8PclxNEdyK9f4FzEhhwg" />  

               <styles xmi:type="notation:FillStyle" 

                       xmi:id="_RF8Pc1xNEdyK9f4FzEhhwg" fillColor="14811135" /> 

                

               <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                       xmi:id="_RF8PdFxNEdyK9f4FzEhhwg" lineColor="0" />  

               <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" 

                                 xmi:id="_RF8PdVxNEdyK9f4FzEhhwg" x="92" 

                                 y="466" />  

            </children>  

            <styles xmi:type="notation:SortingStyle" 

                    xmi:id="_dwnJiVvEEdy27JajytpMIw" />  

            <styles xmi:type="notation:FilteringStyle" 

                    xmi:id="_dwnJilvEEdy27JajytpMIw" />  

         </children>  

         <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                 xmi:id="_dwnJglvEEdy27JajytpMIw" />  

         <styles xmi:type="notation:DescriptionStyle" 

                 xmi:id="_dwnJg1vEEdy27JajytpMIw" />  

         <styles xmi:type="notation:FillStyle" 

                 xmi:id="_dwnJhFvEEdy27JajytpMIw" />  

         <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                 xmi:id="_dwnJhVvEEdy27JajytpMIw" lineColor="0" />  

         <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" 

                           xmi:id="_dwnJhlvEEdy27JajytpMIw" x="285" y="38" 

                           width="286" height="761" />  

      </children>  

      <children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_119cEVvIEdy27JajytpMIw" 

                type="2001" element="_119cEFvIEdy27JajytpMIw">  

         <children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_119cF1vIEdy27JajytpMIw" 

                   type="5008" />  

         <children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_119cGFvIEdy27JajytpMIw" 

                   type="7001">  

            <children xmi:type="notation:Node" 

                      xmi:id="_AWmwUVvJEdy27JajytpMIw" type="3008" 

                      element="_AWmwUFvJEdy27JajytpMIw">  

               <children xmi:type="notation:Node" 

                         xmi:id="_AWmwV1vJEdy27JajytpMIw" type="5005" />  

               <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                       xmi:id="_AWmwUlvJEdy27JajytpMIw" />  
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               <styles xmi:type="notation:DescriptionStyle" 

                       xmi:id="_AWmwU1vJEdy27JajytpMIw" />  

               <styles xmi:type="notation:FillStyle" 

                       xmi:id="_AWmwVFvJEdy27JajytpMIw" fillColor="14811135" /> 

                

               <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                       xmi:id="_AWmwVVvJEdy27JajytpMIw" lineColor="0" />  

               <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" 

                                 xmi:id="_AWmwVlvJEdy27JajytpMIw" x="89" 

                                 y="295" />  

            </children>  

            <children xmi:type="notation:Node" 

                      xmi:id="_4luB4V-BEdyVuv3FrfBYEg" type="3008" 

                      element="_4luB4F-BEdyVuv3FrfBYEg">  

               <children xmi:type="notation:Node" 

                         xmi:id="_4l3y4F-BEdyVuv3FrfBYEg" type="5005" />  

               <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                       xmi:id="_4luB4l-BEdyVuv3FrfBYEg" 

                       fontName="Microsoft Sans Serif" />  

               <styles xmi:type="notation:DescriptionStyle" 

                       xmi:id="_4luB41-BEdyVuv3FrfBYEg" />  

               <styles xmi:type="notation:FillStyle" 

                       xmi:id="_4luB5F-BEdyVuv3FrfBYEg" fillColor="14811135" /> 

                

               <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                       xmi:id="_4luB5V-BEdyVuv3FrfBYEg" lineColor="0" />  

               <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" 

                                 xmi:id="_4luB5l-BEdyVuv3FrfBYEg" x="70" 

                                 y="447" />  

            </children>  

            <children xmi:type="notation:Node" 

                      xmi:id="_AHejIV-CEdyVuv3FrfBYEg" type="3008" 

                      element="_AHejIF-CEdyVuv3FrfBYEg">  

               <children xmi:type="notation:Node" 

                         xmi:id="_AHntEF-CEdyVuv3FrfBYEg" type="5005" />  

               <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                       xmi:id="_AHejIl-CEdyVuv3FrfBYEg" 

                       fontName="Microsoft Sans Serif" />  

               <styles xmi:type="notation:DescriptionStyle" 

                       xmi:id="_AHejI1-CEdyVuv3FrfBYEg" />  

               <styles xmi:type="notation:FillStyle" 

                       xmi:id="_AHejJF-CEdyVuv3FrfBYEg" fillColor="14811135" /> 

                

               <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                       xmi:id="_AHejJV-CEdyVuv3FrfBYEg" lineColor="0" />  

               <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" 

                                 xmi:id="_AHejJl-CEdyVuv3FrfBYEg" x="89" 

                                 y="580" />  

            </children>  

            <styles xmi:type="notation:SortingStyle" 

                    xmi:id="_119cGVvIEdy27JajytpMIw" />  

            <styles xmi:type="notation:FilteringStyle" 

                    xmi:id="_119cGlvIEdy27JajytpMIw" />  

         </children>  

         <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                 xmi:id="_119cElvIEdy27JajytpMIw" />  

         <styles xmi:type="notation:DescriptionStyle" 

                 xmi:id="_119cE1vIEdy27JajytpMIw" />  

         <styles xmi:type="notation:FillStyle" 
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                 xmi:id="_119cFFvIEdy27JajytpMIw" />  

         <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                 xmi:id="_119cFVvIEdy27JajytpMIw" lineColor="0" />  

         <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" 

                           xmi:id="_119cFlvIEdy27JajytpMIw" x="570" y="38" 

                           width="286" height="761" />  

      </children>  

      <children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_If7FwFxWEdyK9f4FzEhhwg" 

                type="2001" element="_IelB8FxWEdyK9f4FzEhhwg">  

         <children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_IgEPsFxWEdyK9f4FzEhhwg" 

                   type="5008" />  

         <children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_IgEPsVxWEdyK9f4FzEhhwg" 

                   type="7001">  

            <children xmi:type="notation:Node" 

                      xmi:id="_WB8EwF-BEdyVuv3FrfBYEg" type="3008" 

                      element="_V4spMF-BEdyVuv3FrfBYEg">  

               <children xmi:type="notation:Node" 

                         xmi:id="_WCF1wF-BEdyVuv3FrfBYEg" type="5005" />  

               <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                       xmi:id="_WB8EwV-BEdyVuv3FrfBYEg" 

                       fontName="Microsoft Sans Serif" />  

               <styles xmi:type="notation:DescriptionStyle" 

                       xmi:id="_WB8Ewl-BEdyVuv3FrfBYEg" />  

               <styles xmi:type="notation:FillStyle" 

                       xmi:id="_WB8Ew1-BEdyVuv3FrfBYEg" fillColor="14811135" /> 

                

               <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                       xmi:id="_WB8ExF-BEdyVuv3FrfBYEg" lineColor="0" />  

               <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" 

                                 xmi:id="_WB8ExV-BEdyVuv3FrfBYEg" x="51" 

                                 y="295" />  

            </children>  

            <children xmi:type="notation:Node" 

                      xmi:id="_iDSWwF-BEdyVuv3FrfBYEg" type="3004" 

                      element="_iDIlwF-BEdyVuv3FrfBYEg">  

               <children xmi:type="notation:Node" 

                         xmi:id="_iDSWxl-BEdyVuv3FrfBYEg" type="5001" />  

               <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                       xmi:id="_iDSWwV-BEdyVuv3FrfBYEg" 

                       fontName="Microsoft Sans Serif" />  

               <styles xmi:type="notation:DescriptionStyle" 

                       xmi:id="_iDSWwl-BEdyVuv3FrfBYEg" />  

               <styles xmi:type="notation:FillStyle" 

                       xmi:id="_iDSWw1-BEdyVuv3FrfBYEg" fillColor="8047085" /> 

                

               <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                       xmi:id="_iDSWxF-BEdyVuv3FrfBYEg" lineColor="0" />  

               <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" 

                                 xmi:id="_iDSWxV-BEdyVuv3FrfBYEg" x="70" 

                                 y="390" width="134" height="134" />  

            </children>  

            <styles xmi:type="notation:SortingStyle" 

                    xmi:id="_IgEPslxWEdyK9f4FzEhhwg" />  

            <styles xmi:type="notation:FilteringStyle" 

                    xmi:id="_IgEPs1xWEdyK9f4FzEhhwg" />  

         </children>  

         <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                 xmi:id="_If7FwVxWEdyK9f4FzEhhwg" 

                 fontName="Microsoft Sans Serif" />  
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         <styles xmi:type="notation:DescriptionStyle" 

                 xmi:id="_If7FwlxWEdyK9f4FzEhhwg" />  

         <styles xmi:type="notation:FillStyle" 

                 xmi:id="_If7Fw1xWEdyK9f4FzEhhwg" />  

         <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                 xmi:id="_If7FxFxWEdyK9f4FzEhhwg" lineColor="0" />  

         <layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" 

                           xmi:id="_If7FxVxWEdyK9f4FzEhhwg" x="855" y="38" 

                           height="761" />  

      </children>  

      <styles xmi:type="notation:PageStyle" xmi:id="_GJCIMVroEdyRaaJHK8wx5A" /> 

       

      <styles xmi:type="notation:GuideStyle" xmi:id="_GJCIMlroEdyRaaJHK8wx5A" /> 

       

      <styles xmi:type="notation:DescriptionStyle" 

              xmi:id="_GJCIM1roEdyRaaJHK8wx5A" />  

      <edges xmi:type="notation:Edge" xmi:id="_maxo0Fu6Edy27JajytpMIw" 

             type="4001" element="_man30Fu6Edy27JajytpMIw" 

             source="_aRFTIFu6Edy27JajytpMIw" 

             target="_fVeaEVu6Edy27JajytpMIw">  

         <children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_maxo1Vu6Edy27JajytpMIw" 

                   type="6001">  

            <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" 

                              xmi:id="_maxo1lu6Edy27JajytpMIw" y="40" />  

         </children>  

         <styles xmi:type="notation:RoutingStyle" 

                 xmi:id="_maxo0Vu6Edy27JajytpMIw" />  

         <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                 xmi:id="_maxo0lu6Edy27JajytpMIw" />  

         <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                 xmi:id="_maxo01u6Edy27JajytpMIw" lineColor="0" />  

         <bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" 

                     xmi:id="_maxo1Fu6Edy27JajytpMIw" 

                     points="[8, 20, 0, -54]$[10, 64, 2, -10]" />  

         <targetAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" 

                       xmi:id="_mbhPsFu6Edy27JajytpMIw" 

                       id="(0.53125,0.1724138)" />  

      </edges>  

      <edges xmi:type="notation:Edge" xmi:id="_W4yrMVvGEdy27JajytpMIw" 

             type="4001" element="_W4yrMFvGEdy27JajytpMIw" 

             source="_fVeaEVu6Edy27JajytpMIw" 

             target="_4Cr5sFvFEdy27JajytpMIw">  

         <children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_W4yrNlvGEdy27JajytpMIw" 

                   type="6001">  

            <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" 

                              xmi:id="_W4yrN1vGEdy27JajytpMIw" x="12" y="-10" /> 

             

         </children>  

         <styles xmi:type="notation:RoutingStyle" 

                 xmi:id="_W4yrMlvGEdy27JajytpMIw" />  

         <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                 xmi:id="_W4yrM1vGEdy27JajytpMIw" />  

         <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                 xmi:id="_W4yrNFvGEdy27JajytpMIw" lineColor="0" />  

         <bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" 

                     xmi:id="_W4yrNVvGEdy27JajytpMIw" 

                     points="[38, 7, -131, 0]$[139, 10, -30, 3]" />  

         <sourceAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" 

                       xmi:id="_W48cMFvGEdy27JajytpMIw" id="(0.7790698,0.5)" /> 
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         <targetAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" 

                       xmi:id="_W48cMVvGEdy27JajytpMIw" 

                       id="(0.14634146,0.62068963)" />  

      </edges>  

      <edges xmi:type="notation:Edge" xmi:id="_hqCVUVvIEdy27JajytpMIw" 

             type="4001" element="_hqCVUFvIEdy27JajytpMIw" 

             source="_4Cr5sFvFEdy27JajytpMIw" 

             target="_GowgUVvIEdy27JajytpMIw">  

         <children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_hqCVVlvIEdy27JajytpMIw" 

                   type="6001">  

            <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" 

                              xmi:id="_hqCVV1vIEdy27JajytpMIw" y="40" />  

         </children>  

         <styles xmi:type="notation:RoutingStyle" 

                 xmi:id="_hqCVUlvIEdy27JajytpMIw" />  

         <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                 xmi:id="_hqCVU1vIEdy27JajytpMIw" />  

         <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                 xmi:id="_hqCVVFvIEdy27JajytpMIw" lineColor="0" />  

         <bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" 

                     xmi:id="_hqCVVVvIEdy27JajytpMIw" 

                     points="[9, 6, 0, -99]$[9, 100, 0, -5]" />  

         <sourceAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" 

                       xmi:id="__uZrYFvJEdy27JajytpMIw" 

                       id="(0.4097561,0.8965517)" />  

         <targetAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" 

                       xmi:id="_hqCVWFvIEdy27JajytpMIw" 

                       id="(0.5235602,0.03267974)" />  

      </edges>  

      <edges xmi:type="notation:Edge" xmi:id="_S_PTYVxNEdyK9f4FzEhhwg" 

             type="4001" element="_S_PTYFxNEdyK9f4FzEhhwg" 

             source="_GowgUVvIEdy27JajytpMIw" 

             target="_RF8PcFxNEdyK9f4FzEhhwg">  

         <children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_S_YdUFxNEdyK9f4FzEhhwg" 

                   type="6001">  

            <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" 

                              xmi:id="_S_YdUVxNEdyK9f4FzEhhwg" x="-13" y="35" /> 

             

         </children>  

         <styles xmi:type="notation:RoutingStyle" 

                 xmi:id="_S_PTYlxNEdyK9f4FzEhhwg" />  

         <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                 xmi:id="_S_PTY1xNEdyK9f4FzEhhwg" 

                 fontName="Microsoft Sans Serif" />  

         <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                 xmi:id="_S_PTZFxNEdyK9f4FzEhhwg" lineColor="0" />  

         <bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" 

                     xmi:id="_S_PTZVxNEdyK9f4FzEhhwg" 

                     points="[-2, 8, 0, -84]$[-2, 59, 0, -33]$[-2, 83, 0, -9]" /> 

          

         <sourceAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" 

                       xmi:id="_S_YdUlxNEdyK9f4FzEhhwg" 

                       id="(0.486911,0.9411765)" />  

         <targetAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" 

                       xmi:id="_S_YdU1xNEdyK9f4FzEhhwg" 

                       id="(0.30136988,0.225)" />  

      </edges>  

      <edges xmi:type="notation:Edge" xmi:id="_qBHTkFxNEdyK9f4FzEhhwg" 
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             type="4001" element="_qA9ikFxNEdyK9f4FzEhhwg" 

             source="_RF8PcFxNEdyK9f4FzEhhwg" 

             target="_mbVfsVxNEdyK9f4FzEhhwg">  

         <children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_qBHTlVxNEdyK9f4FzEhhwg" 

                   type="6001">  

            <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" 

                              xmi:id="_qBHTllxNEdyK9f4FzEhhwg" y="40" />  

         </children>  

         <styles xmi:type="notation:RoutingStyle" 

                 xmi:id="_qBHTkVxNEdyK9f4FzEhhwg" />  

         <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                 xmi:id="_qBHTklxNEdyK9f4FzEhhwg" 

                 fontName="Microsoft Sans Serif" />  

         <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                 xmi:id="_qBHTk1xNEdyK9f4FzEhhwg" lineColor="0" />  

         <bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" 

                     xmi:id="_qBHTlFxNEdyK9f4FzEhhwg" 

                     points="[-23, -3, 137, 21]$[-126, -26, 34, -2]" />  

         <sourceAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" 

                       xmi:id="_qBHTl1xNEdyK9f4FzEhhwg" 

                       id="(0.15753424,0.525)" />  

         <targetAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" 

                       xmi:id="_qBHTmFxNEdyK9f4FzEhhwg" 

                       id="(0.79518074,0.425)" />  

      </edges>  

      <edges xmi:type="notation:Edge" xmi:id="_7F_UYFxOEdyK9f4FzEhhwg" 

             type="4001" element="_7F2KcFxOEdyK9f4FzEhhwg" 

             source="_mbVfsVxNEdyK9f4FzEhhwg" 

             target="_GowgUVvIEdy27JajytpMIw">  

         <children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_7F_UZVxOEdyK9f4FzEhhwg" 

                   type="6001">  

            <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" 

                              xmi:id="_7F_UZlxOEdyK9f4FzEhhwg" x="4" y="55" /> 

             

         </children>  

         <styles xmi:type="notation:RoutingStyle" 

                 xmi:id="_7F_UYVxOEdyK9f4FzEhhwg" />  

         <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                 xmi:id="_7F_UYlxOEdyK9f4FzEhhwg" 

                 fontName="Microsoft Sans Serif" />  

         <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                 xmi:id="_7F_UY1xOEdyK9f4FzEhhwg" lineColor="0" />  

         <bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" 

                     xmi:id="_7F_UZFxOEdyK9f4FzEhhwg" 

                     points="[7, -8, -177, 143]$[7, -151, -177, 0]$[180, -151, -4, 0]" 

/> 

          

         <sourceAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" 

                       xmi:id="_7F_UZ1xOEdyK9f4FzEhhwg" id="(0.40361446,0.2)" /> 

          

         <targetAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" 

                       xmi:id="_7GJFYFxOEdyK9f4FzEhhwg" 

                       id="(0.023255814,0.49253732)" />  

      </edges>  

      <edges xmi:type="notation:Edge" xmi:id="_Pr_vEFxPEdyK9f4FzEhhwg" 

             type="4001" element="_Pr2lIFxPEdyK9f4FzEhhwg" 

             source="_E9p9EVxPEdyK9f4FzEhhwg" 

             target="_MpF-wVxPEdyK9f4FzEhhwg">  

         <children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_Pr_vFVxPEdyK9f4FzEhhwg" 
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                   type="6001">  

            <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" 

                              xmi:id="_Pr_vFlxPEdyK9f4FzEhhwg" y="40" />  

         </children>  

         <styles xmi:type="notation:RoutingStyle" 

                 xmi:id="_Pr_vEVxPEdyK9f4FzEhhwg" />  

         <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                 xmi:id="_Pr_vElxPEdyK9f4FzEhhwg" 

                 fontName="Microsoft Sans Serif" />  

         <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                 xmi:id="_Pr_vE1xPEdyK9f4FzEhhwg" lineColor="0" />  

         <bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" 

                     xmi:id="_Pr_vFFxPEdyK9f4FzEhhwg" 

                     points="[-4, 20, 9, -45]$[-15, 59, -2, -6]" />  

         <targetAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" 

                       xmi:id="_Pr_vF1xPEdyK9f4FzEhhwg" id="(0.375,0.15)" />  

      </edges>  

      <edges xmi:type="notation:Edge" xmi:id="_DAGnEVxWEdyK9f4FzEhhwg" 

             type="4001" element="_DAGnEFxWEdyK9f4FzEhhwg" 

             source="_GowgUVvIEdy27JajytpMIw" 

             target="_AWmwUVvJEdy27JajytpMIw">  

         <children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_DAQYEFxWEdyK9f4FzEhhwg" 

                   type="6001">  

            <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" 

                              xmi:id="_DAQYEVxWEdyK9f4FzEhhwg" x="-9" y="26" /> 

             

         </children>  

         <styles xmi:type="notation:RoutingStyle" 

                 xmi:id="_DAGnElxWEdyK9f4FzEhhwg" />  

         <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                 xmi:id="_DAGnE1xWEdyK9f4FzEhhwg" 

                 fontName="Microsoft Sans Serif" />  

         <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                 xmi:id="_DAGnFFxWEdyK9f4FzEhhwg" lineColor="0" />  

         <bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" 

                     xmi:id="_DAGnFVxWEdyK9f4FzEhhwg" 

                     points="[16, -5, -303, 0]$[319, -5, 0, 0]" />  

         <sourceAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" 

                       xmi:id="_DAQYElxWEdyK9f4FzEhhwg" 

                       id="(0.90697676,0.46268657)" />  

         <targetAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" 

                       xmi:id="_DAQYE1xWEdyK9f4FzEhhwg" id="(0.0,0.475)" />  

      </edges>  

      <edges xmi:type="notation:Edge" xmi:id="_Y_xu4V-BEdyVuv3FrfBYEg" 

             type="4001" element="_Y_xu4F-BEdyVuv3FrfBYEg" 

             source="_AWmwUVvJEdy27JajytpMIw" 

             target="_WB8EwF-BEdyVuv3FrfBYEg">  

         <children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_Y_7f4F-BEdyVuv3FrfBYEg" 

                   type="6001">  

            <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" 

                              xmi:id="_Y_7f4V-BEdyVuv3FrfBYEg" x="-21" y="8" /> 

             

         </children>  

         <styles xmi:type="notation:RoutingStyle" 

                 xmi:id="_Y_xu4l-BEdyVuv3FrfBYEg" />  

         <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                 xmi:id="_Y_xu41-BEdyVuv3FrfBYEg" 

                 fontName="Microsoft Sans Serif" />  

         <styles xmi:type="notation:LineStyle" 
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                 xmi:id="_Y_xu5F-BEdyVuv3FrfBYEg" lineColor="0" />  

         <bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" 

                     xmi:id="_Y_xu5V-BEdyVuv3FrfBYEg" 

                     points="[12, -4, -136, 51]$[137, -55, -11, 0]" />  

         <sourceAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" 

                       xmi:id="_Y_7f4l-BEdyVuv3FrfBYEg" id="(0.90909094,0.5)" /> 

          

         <targetAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" 

                       xmi:id="_Y_7f41-BEdyVuv3FrfBYEg" 

                       id="(0.07236842,0.45)" />  

      </edges>  

      <edges xmi:type="notation:Edge" xmi:id="_1IJHwV-BEdyVuv3FrfBYEg" 

             type="4001" element="_1IJHwF-BEdyVuv3FrfBYEg" 

             source="_WB8EwF-BEdyVuv3FrfBYEg" 

             target="_iDSWwF-BEdyVuv3FrfBYEg">  

         <children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_1IJHxl-BEdyVuv3FrfBYEg" 

                   type="6001">  

            <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" 

                              xmi:id="_1IJHx1-BEdyVuv3FrfBYEg" y="40" />  

         </children>  

         <styles xmi:type="notation:RoutingStyle" 

                 xmi:id="_1IJHwl-BEdyVuv3FrfBYEg" />  

         <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                 xmi:id="_1IJHw1-BEdyVuv3FrfBYEg" 

                 fontName="Microsoft Sans Serif" />  

         <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                 xmi:id="_1IJHxF-BEdyVuv3FrfBYEg" lineColor="0" />  

         <bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" 

                     xmi:id="_1IJHxV-BEdyVuv3FrfBYEg" 

                     points="[-2, 20, 10, -91]$[-13, 94, -1, -17]" />  

         <targetAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" 

                       xmi:id="_1IJHyF-BEdyVuv3FrfBYEg" 

                       id="(0.47761193,0.12686567)" />  

      </edges>  

      <edges xmi:type="notation:Edge" xmi:id="_60BsgF-BEdyVuv3FrfBYEg" 

             type="4001" element="_6z37gF-BEdyVuv3FrfBYEg" 

             source="_iDSWwF-BEdyVuv3FrfBYEg" 

             target="_4luB4V-BEdyVuv3FrfBYEg">  

         <children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_60BshV-BEdyVuv3FrfBYEg" 

                   type="6001">  

            <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" 

                              xmi:id="_60Bshl-BEdyVuv3FrfBYEg" x="3" y="-10" /> 

             

         </children>  

         <styles xmi:type="notation:RoutingStyle" 

                 xmi:id="_60BsgV-BEdyVuv3FrfBYEg" />  

         <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                 xmi:id="_60Bsgl-BEdyVuv3FrfBYEg" 

                 fontName="Microsoft Sans Serif" />  

         <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                 xmi:id="_60Bsg1-BEdyVuv3FrfBYEg" lineColor="0" />  

         <bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" 

                     xmi:id="_60BshF-BEdyVuv3FrfBYEg" 

                     points="[-20, 5, 146, 0]$[-144, 4, 22, -1]" />  

         <sourceAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" 

                       xmi:id="_60Bsh1-BEdyVuv3FrfBYEg" 

                       id="(0.14925373,0.5074627)" />  

         <targetAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" 

                       xmi:id="_60BsiF-BEdyVuv3FrfBYEg" id="(0.863354,0.4)" /> 
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      </edges>  

      <edges xmi:type="notation:Edge" xmi:id="_9_uMcV-BEdyVuv3FrfBYEg" 

             type="4001" element="_9_uMcF-BEdyVuv3FrfBYEg" 

             source="_4luB4V-BEdyVuv3FrfBYEg" 

             target="_AWmwUVvJEdy27JajytpMIw">  

         <children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_9_uMdl-BEdyVuv3FrfBYEg" 

                   type="6001">  

            <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" 

                              xmi:id="_9_uMd1-BEdyVuv3FrfBYEg" y="40" />  

         </children>  

         <styles xmi:type="notation:RoutingStyle" 

                 xmi:id="_9_uMcl-BEdyVuv3FrfBYEg" />  

         <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                 xmi:id="_9_uMc1-BEdyVuv3FrfBYEg" 

                 fontName="Microsoft Sans Serif" />  

         <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                 xmi:id="_9_uMdF-BEdyVuv3FrfBYEg" lineColor="0" />  

         <bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" 

                     xmi:id="_9_uMdV-BEdyVuv3FrfBYEg" 

                     points="[-1, -6, 0, 121]$[-9, -118, -8, 9]" />  

         <sourceAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" 

                       xmi:id="_9_39cF-BEdyVuv3FrfBYEg" 

                       id="(0.47204968,0.15)" />  

         <targetAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" 

                       xmi:id="_9_39cV-BEdyVuv3FrfBYEg" 

                       id="(0.42424244,0.775)" />  

      </edges>  

      <edges xmi:type="notation:Edge" xmi:id="_CPq-sV-CEdyVuv3FrfBYEg" 

             type="4001" element="_CPq-sF-CEdyVuv3FrfBYEg" 

             source="_iDSWwF-BEdyVuv3FrfBYEg" 

             target="_AHejIV-CEdyVuv3FrfBYEg">  

         <children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_CP0IoF-CEdyVuv3FrfBYEg" 

                   type="6001">  

            <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" 

                              xmi:id="_CP0IoV-CEdyVuv3FrfBYEg" x="-71" y="50" /> 

             

         </children>  

         <styles xmi:type="notation:RoutingStyle" 

                 xmi:id="_CPq-sl-CEdyVuv3FrfBYEg" />  

         <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                 xmi:id="_CPq-s1-CEdyVuv3FrfBYEg" 

                 fontName="Microsoft Sans Serif" />  

         <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                 xmi:id="_CPq-tF-CEdyVuv3FrfBYEg" lineColor="0" />  

         <bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" 

                     xmi:id="_CPq-tV-CEdyVuv3FrfBYEg" 

                     points="[0, 9, 207, -82]$[0, 84, 207, -7]$[-183, 84, 24, -7]" /> 

          

         <sourceAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" 

                       xmi:id="_CP0Iol-CEdyVuv3FrfBYEg" 

                       id="(0.52238804,0.9328358)" />  

         <targetAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" 

                       xmi:id="_CP0Io1-CEdyVuv3FrfBYEg" 

                       id="(0.84313726,0.65)" />  

      </edges>  

      <edges xmi:type="notation:Edge" xmi:id="_HD-bMV-CEdyVuv3FrfBYEg" 

             type="4001" element="_HD-bMF-CEdyVuv3FrfBYEg" 

             source="_AHejIV-CEdyVuv3FrfBYEg" 
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             target="_E9p9EVxPEdyK9f4FzEhhwg">  

         <children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_HD-bNl-CEdyVuv3FrfBYEg" 

                   type="6001">  

            <layoutConstraint xmi:type="notation:Location" 

                              xmi:id="_HD-bN1-CEdyVuv3FrfBYEg" x="20" y="-10" /> 

             

         </children>  

         <styles xmi:type="notation:RoutingStyle" 

                 xmi:id="_HD-bMl-CEdyVuv3FrfBYEg" />  

         <styles xmi:type="notation:FontStyle" 

                 xmi:id="_HD-bM1-CEdyVuv3FrfBYEg" 

                 fontName="Microsoft Sans Serif" />  

         <styles xmi:type="notation:LineStyle" 

                 xmi:id="_HD-bNF-CEdyVuv3FrfBYEg" lineColor="0" />  

         <bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" 

                     xmi:id="_HD-bNV-CEdyVuv3FrfBYEg" 

                     points="[-15, 0, 452, -11]$[-434, 9, 33, -2]" />  

         <sourceAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" 

                       xmi:id="_HEIMMF-CEdyVuv3FrfBYEg" id="(0.09803922,0.6)" /> 

          

         <targetAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" 

                       xmi:id="_HEIMMV-CEdyVuv3FrfBYEg" id="(0.84134614,0.4)" /> 

          

      </edges>  

   </notation:Diagram>  

</xmi:XMI> 

C.3 Descrição do processo em jPDL 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

<process-definition name="Dar Provimento a Reclamacao v1">  

  <start-state name="Identificar problema no abastecimento de agua">  

    <task name="Identificar problema no abastecimento de agua" 

          swimlane="Municipe">  

      <controller>  

        <variable name="text$Nome" access="read,write,required" />  

        <variable name="number$BI" access="read,write" />  

        <variable name="number$NIF" access="read,write,required" />  

        <variable name="text$Morada" access="read,write,required" />  

        <variable name="phone$Telefone" access="read,write" />  

        <variable 

name="select$TipoProblema$RoturaConduta_AvariaContador_FalhaAbastecimentoAgua_Qualidad

eAgua_Outra" 

                  access="read,write,required" />  

        <variable name="textarea$Descricao" access="read,write,required" />  

        <variable name="number$NumeroContador" access="read,write" />  

      </controller>  

    </task>  

    <transition name="Submeter" 

                to="Avaliar a reclamacao sobre o abastecimento da agua" />  

  </start-state>  

  <task-node name="Avaliar a reclamacao sobre o abastecimento da agua">  

    <task name="Avaliar a reclamacao sobre o abastecimento da agua" 

          swimlane="Administrativo">  

      <controller>  

        <variable name="text$Nome" access="read" />  

        <variable name="number$NIF" access="read" />  
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        <variable name="text$Morada" access="read" />  

        <variable name="phone$Telefone" access="read" />  

        <variable 

name="select$TipoProblema$RoturaConduta_AvariaContador_FalhaAbastecimentoAgua_Qualidad

eAgua_Outra" 

                  access="read" />  

        <variable name="textarea$Descricao" access="read" />  

        <variable name="number$NumeroContador" access="read" />  

        <variable name="radio$ConteudoReclamacaoEsclarecedor$Sim_Nao" 

                  access="read,write,required" />  

      </controller>  

    </task>  

    <transition name="Submeter" 

                to="Reclamacao suficientemente esclarecedora?" />  

  </task-node>  

  <decision name="Reclamacao suficientemente esclarecedora?">  

    <transition name="Nao" to="Pedir mais informacao">  

      <condition expression="#{radio$ConteudoReclamacaoEsclarecedor$Sim_Nao=='Nao'}" 

/> 

       

    </transition>  

    <transition name="Sim" to="Emitir ordem servico">  

      <condition expression="#{radio$ConteudoReclamacaoEsclarecedor$Sim_Nao=='Sim'}" 

/> 

       

    </transition>  

  </decision>  

  <task-node name="Emitir ordem servico">  

    <task name="Emitir ordem servico" 

          swimlane="Responsavel Dep. Obras e Servicos Urbanos">  

      <controller>  

        <variable name="text$Morada" access="read" />  

        <variable name="text$Nome" access="read" />  

        <variable name="textarea$Descricao" access="" />  

        <variable name="email$Email" access="read" />  

        <variable 

name="select$TipoProblema$RoturaConduta_AvariaContador_FalhaAbastecimentoAgua_Qualidad

eAgua_Outra" 

                  access="read" />  

        <variable name="textarea$InformacaoAdicional" access="" />  

        <variable name="date$DataAgendada" access="write" />  

        <variable name="text$Tecnico" access="write" />  

        <variable name="textarea$Observacoes" access="write" />  

      </controller>  

    </task>  

    <transition name="Enviar" to="Avaliar servico no local" />  

  </task-node>  

  <task-node name="Pedir mais informacao">  

    <task name="Pedir mais informacao" swimlane="Administrativo">  

      <controller>  

        <variable name="text$Nome" access="read" />  

        <variable name="phone$Telefone" access="read" />  

        <variable name="text$Morada" access="read" />  

        <variable name="textarea$Descricao" access="read" />  

        <variable name="number$BI" access="" />  

        <variable name="email$Email" access="" />  

      </controller>  

    </task>  

    <transition name="Ok" to="Fornecer mais informacao" />  
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  </task-node>  

  <task-node name="Fornecer mais informacao">  

    <task name="Fornecer mais informacao" swimlane="Municipe">  

      <controller>  

        <variable name="text$Nome" access="read" />  

        <variable name="text$Morada" access="read" />  

        <variable name="phone$Telefone" access="read" />  

        <variable name="email$Email" access="read" />  

        <variable 

name="select$TipoProblema$RoturaConduta_AvariaContador_FalhaAbastecimentoAgua_Qualidad

eAgua_Outra" 

                  access="" />  

        <variable name="textarea$Descricao" access="" />  

        <variable name="textarea$InformacaoAdicional" 

                  access="read,write,required" />  

        <variable name="number$NumeroContador" access="read,write" />  

      </controller>  

    </task>  

    <transition name="Enviar" to="Reclamacao suficientemente esclarecedora?" /> 

     

  </task-node>  

  <task-node name="Receber resultado da reclamacao">  

    <task name="Receber resultado da reclamacao" swimlane="Municipe">  

      <controller>  

        <variable name="text$Nome" access="read" />  

        <variable name="textarea$Observacoes" access="read" />  

        <variable 

name="select$TipoProblema$RoturaConduta_AvariaContador_FalhaAbastecimentoAgua_Qualidad

eAgua_Outra" 

                  access="read" />  

        <variable name="textarea$Descricao" access="read" />  

        <variable name="textarea$ResultadoDescricao" access="read" />  

        <variable name="text$Morada" access="read" />  

        <variable name="phone$Telefone" access="read" />  

        <variable name="email$Email" access="read" />  

        <variable name="number$BI" access="" />  

        <variable name="number$NIF" access="" />  

      </controller>  

    </task>  

    <transition name="Termina" to="Fim" />  

  </task-node>  

  <end-state name="Fim" />  

  <task-node name="Avaliar servico no local">  

    <task name="Avaliar servico no local" 

          swimlane="Técnico Dep. Obras e Servicos Urbanos">  

      <controller>  

        <variable name="text$Nome" access="read" />  

        <variable name="text$Morada" access="read" />  

        <variable name="phone$Telefone" access="read" />  

        <variable name="email$Email" access="read" />  

        <variable 

name="select$TipoProblema$RoturaConduta_AvariaContador_FalhaAbastecimentoAgua_Qualidad

eAgua_Outra" 

                  access="read" />  

        <variable name="textarea$Descricao" access="" />  

        <variable name="number$NumeroContador" access="read" />  

        <variable name="textarea$InformacaoAdicional" access="read" />  

        <variable name="number$NumeroOrdem" access="read" />  

        <variable name="date$DataAgendada" access="read" />  
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        <variable name="date$DataExecucao" access="write" />  

        <variable name="text$Tecnico" access="read" />  

        <variable name="textarea$Observacoes" access="read,write" />  

        <variable name="select$ViabilidadeExecucao$Sim_Nao" 

                  access="write,required" />  

        <variable name="textarea$ProblemaDetectado" access="write" />  

        <variable name="textarea$Resolucao" access="write" />  

      </controller>  

    </task>  

    <transition name="Submeter" to="Viabilidade executar obra" />  

  </task-node>  

  <decision name="Viabilidade executar obra">  

    <transition name="Nao" to="Avaliar obras necessarias">  

      <condition expression="#{select$ViabilidadeExecucao$Sim_Nao=='Nao'}" /> 

       

    </transition>  

    <transition name="Sim" to="Receber resultado obra">  

      <condition expression="#{select$ViabilidadeExecucao$Sim_Nao=='Sim'}" /> 

       

    </transition>  

  </decision>  

  <task-node name="Avaliar obras necessarias">  

    <task name="Avaliar obras necessarias" 

          swimlane="Responsavel Dep. Obras e Servicos Urbanos">  

      <controller>  

        <variable name="date$DataAgendada" access="read,write" />  

        <variable name="text$Tecnico" access="read,write" />  

        <variable name="text$Morada" access="read" />  

        <variable name="text$Nome" access="read" />  

        <variable name="textarea$Descricao" access="read" />  

        <variable name="number$NumeroContador" access="read" />  

        <variable name="phone$Telefone" access="read" />  

        <variable name="number$NumeroOrdem" access="read,write" />  

        <variable name="textarea$Observacoes" access="read,write" />  

        <variable 

name="select$TipoProblema$RoturaConduta_AvariaContador_FalhaAbastecimentoAgua_Qualidad

eAgua_Outra" 

                  access="read" />  

        <variable name="textarea$ProblemaDetectado" access="read" />  

      </controller>  

    </task>  

    <transition name="Enviar" to="Emitir ordem servico" />  

  </task-node>  

  <task-node name="Receber resultado obra">  

    <task name="Receber resultado obra" 

          swimlane="Responsavel Dep. Obras e Servicos Urbanos">  

      <controller>  

        <variable name="text$Nome" access="read" />  

        <variable name="text$Morada" access="read" />  

        <variable name="phone$Telefone" access="read" />  

        <variable name="email$Email" access="read" />  

        <variable name="textarea$Resolucao" access="read" />  

        <variable name="number$NumeroContador" access="read" />  

        <variable name="textarea$ResultadoDescricao" 

                  access="read,write,required" />  

        <variable name="textarea$ProblemaDetectado" access="" />  

      </controller>  

    </task>  

    <transition name="Enviar" to="Receber resultado da reclamacao" />  
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  </task-node>  

  <swimlane name="Municipe">  

    <assignment class="com.liferay.jbpm.handler.IdentityAssignmentHandler">  

      <companyId>cm-vilafeliz.pt</companyId>  

      <type>user</type>  

      <id>liferay.com.1001</id>  

      <name>municipe@emailpessoal.pt</name>  

    </assignment>  

  </swimlane>  

  <swimlane name="Administrativo">  

    <assignment class="com.liferay.jbpm.handler.IdentityAssignmentHandler">  

      <companyId>cm-vilafeliz.pt</companyId>  

      <type>user</type>  

      <id>liferay.com.1002</id>  

      <name>jose@cm-vilafeliz.pt</name>  

    </assignment>  

  </swimlane>  

  <swimlane name="Responsavel Dep. Obras e Servicos Urbanos">  

    <assignment class="com.liferay.jbpm.handler.IdentityAssignmentHandler">  

      <companyId>cm-vilafeliz.pt</companyId>  

      <type>user</type>  

      <id>liferay.com.1003</id>  

      <name>antonio@cm-vilafeliz.pt</name>  

    </assignment>  

  </swimlane>  

  <swimlane name="Técnico Dep. Obras e Servicos Urbanos">  

    <assignment class="com.liferay.jbpm.handler.IdentityAssignmentHandler">  

      <companyId>cm-vilafeliz.pt</companyId>  

      <type>group</type>  

      <id>liferay.com.1004</id>  

      <name>luis@cm-vilafeliz.pt</name>  

    </assignment>  

  </swimlane>  

</process-definition> 

 

 

 


