
Resumo 

 

Esta tese teve por objectivo analisar os requisitos e desenvolver um sistema ágil e 

flexível para apoio à gestão integrada de múltiplos projectos com uma forte componente 

colaborativa. Pretendia-se um sistema capaz de se adaptar a diferentes tipos de 

projectos e a diferentes métodos de trabalho das pessoas, permitindo uma configuração 

das interfaces e das funcionalidades quer a nível individual quer global. O sistema 

deveria oferecer, a par de interfaces que permitissem a gestão dos projectos 

individuais, outras interfaces que proporcionassem uma visão agregadora de todos os 

projectos em curso e que, em particular, permitisse acompanhar de forma expedita os 

últimos desenvolvimentos de cada um dos projectos. 

Na concepção da solução estiveram presentes conceitos provenientes de um conjunto 

de novos paradigmas relativos a métodos de trabalho de Human Interaction 

Management, Getting Things Done e State-Flow, de modo a torná-la ágil, flexível e a 

aproximá-la à forma como as pessoas realmente trabalham. 

O sistema desenvolvido engloba as seguintes grandes áreas funcionais: gestão 

documental, gestão colaborativa, gestão da comunicação, gestão da informação, 

gestão de utilizadores e gestão do trabalho e é baseado na plataforma Microsoft Office 

SharePoint Server 2007.  

Na fase inicial do projecto foram exploradas, testadas e analisadas de forma 

aprofundada as características da plataforma e das ferramentas de desenvolvimento 

associadas. De seguida, foi efectuada uma análise de requisitos para o sistema. Com 

base nos resultados dessa, foi elaborado o modelo do domínio, identificando os vários 

tipos de conteúdos e de operações a gerir pelo sistema. Foram testadas várias 

abordagens para a implementação do sistema, umas baseadas na utilização quase 

exclusiva das funcionalidades nativas do SharePoint e outras recorrendo ao 

desenvolvimento de código específico. Para isso foram utilizadas várias ferramentas de 

desenvolvimento, entre as quais, o Microsoft Office SharePoint Designer 2007 e o 

Visual Studio 2008. 

 

 



Abstract 

This thesis aimed to analyse the requirements and develop an agile and flexible system 

to support the integrated management of multiple projects with a strong collaborative 

component. The aim was to a system capable of adapting to different types of projects 

and different working methods of these people, allowing a configuration of the interfaces 

and features either individually or globally. The system should provide, along with 

interfaces that allow the management of individual projects, other interfaces that offers 

an aggregative vision of all ongoing projects and, in particular, that allows to keep up 

with the latest developments of each project. 

In the design of the solution were present concepts from a set of new paradigms for the 

working methods of Human Interaction Management, Getting Things Done and State 

Flow, to make it agile, flexible and bringing it to the way of how people really work. 

The system developed includes the following major functional areas: document 

management, collaborative management, communication management, information 

management, management of users and managing the work and is based on Microsoft 

Office SharePoint Server 2007. 

In the initial phase of the project were explored, tested and analyzed in detail the 

characteristics of the platform and tools of development partners. Next, was made an 

analysis of requirements for the system. Based on the results of that, the model was 

developed, identifying the various types of content and operations to manage the 

system. We tested several approaches to the implementation of the system, one based 

almost exclusive use of native features of SharePoint and other using the development 

of specific code. For that were used various tools for development, including the 

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 and Visual Studio 2008. 


