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Resumo 

É sabido que uma organização não sobrevive e não funciona sem informação. Dessa 

forma, é extremamente importante gerir o recurso informação, para que uma instituição 

funcione melhor, tornando-se mais eficiente, produtiva e lucrativa. 

A PT Inovação, reconhecendo o valioso activo da informação, tem vindo a adoptar uma 

estratégia com o intuito de melhorar a eficácia da disseminação da informação, instituindo uma 

maior preocupação na forma como a documentação deve ser produzida e promovendo a sua 

reutilização. 

O presente projecto visou dois objectivos que permitissem potenciar uma eficiente 

disseminação da informação e contribuir para uma ampla aprendizagem. O primeiro objectivo 

considerou a implementação de uma solução baseada numa metodologia de gestão de 

informação, no âmbito da documentação técnica de arquitectura (documentos COAR) do 

produto Intelligent Network Services (INS). O segundo objectivo atendeu o desenho pedagógico 

de um curso de formação para uma plataforma de e-learning. 

Para a realização do primeiro objectivo, começou-se por fazer um levantamento de 

informação da arquitectura do produto INS, proveniente de várias fontes. Seguidamente, como 

essa informação continha especificidades dos clientes, teve-se que eliminar essas 

especificidades, a fim de obter informação genérica da arquitectura do produto INS. Após a 

obtenção dessa informação, definiu-se uma estrutura uniforme para o tipo de documento 

COAR. O último passo, consistiu em desenvolver um conjunto de documentos COAR que 

incorporassem a informação genérica obtida. 

O segundo objectivo baseou-se na elaboração de um storyboard interactivo que reflecte 

pedagogicamente o curso “Arquitectura do Produto INS”. Este curso visa impulsionar a difusão 

da arquitectura do produto, para os actuais colaboradores da PT Inovação e, em especial para os 

recém-chegados.  

A conclusão do projecto, com os objectivos atingidos, colmatou o défice documental de 

informação de arquitectura base do produto INS, sem as especificidades da instanciação do 

produto ao cliente. 

Tendo ficado a PT Inovação com as expectativas satisfeitas, são propostas neste 

documento perspectivas para trabalho futuro, assentes na reutilização desta solução para outros 

tipos de documentos (configuração, instalação, operação, administração, entre outros) e 

possivelmente para outros produtos desenvolvidos pela PT Inovação.  
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Abstract 

It is known that an organization does not survive and does not work without information. 

Thus, it is extremely important to manage the information resource, for an institution to work 

better and become more efficient, productive and profitable. 

PT Inovação, recognizing the valuable asset of information, has adopted a strategy to 

improve the effectiveness of the dissemination of information, establishing a bigger concern on 

how the documentation should be produced and encouraging their reuse. 

This project aimed for two goals, which allowed to potentiate an efficient dissemination of 

information and to contribute to a wide learning. The first goal covered the implementation of a 

solution based on a managing information methodology on the context of the technical 

documentation (COAR documents) of Intelligent Network Services (INS) product’s 

architecture. The second goal focused on the pedagogical design of a training course for an e-

learning platform.  

To achieve the first goal, there was first a survey on the information regarding the 

architecture of the INS product, from various sources. Then, as the information contained 

customers’ specifics, it was necessary to eliminate those specifics in order to obtain generic 

information of the INS product architecture. After gathering this information, a uniform 

structure for the document type COAR was defined. The last step was to develop a set of COAR 

documents that incorporate the generic information obtained. 

The second goal was based on the elaboration of an interactive storyboard that reflects the 

course "Architecture of INS Product” pedagogically. This course aims to boost the 

dissemination of the product architecture, for current employees of PT Inovação, and especially 

for the newcomers. 

The conclusion of the project, with all the goals being achieved, bridged the gap of 

documentary information from the INS product basis-architecture, without the specifics of the 

product instantiation to the customer. 

Having met PT Inovação with the expectations, on this document there are proposed 

prospects for future work, based on the reuse of this solution for other types of documents 

(configuration, installation, operation, administration, among others) and possibly for other 

products developed by PT Inovação. 
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“Progress, of the best kind, is comparatively slow. Great results cannot be achieved at once; 

and we must be satisfied to advance in life as we walk, step by step.”  

 

Samuel Smiles 
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1 Introdução 

O presente capítulo pretende apresentar o enquadramento, a motivação e objectivos do 

projecto, assim como o seu plano de trabalho. Por fim apresenta-se um breve resumo de cada 

um dos capítulos posteriores a este. 

1.1 Contexto/Enquadramento 

Universalmente todas as organizações modernas reconhecem que a informação é um activo 

estratégico e muito valorizado para o seu sucesso. Este sucesso é influenciável pela forma como 

a informação é gerida e aproveitada.  

Esta premissa é reconhecida pelos gestores da PT Inovação como um factor determinante, 

face ao desafio que presentemente têm em gerir e controlar a grande quantidade e diversidade 

de informação produzida dentro da organização. 

Estrategicamente, a PT Inovação identificou a necessidade de melhorar a eficácia da 

disseminação de informação, instituindo uma maior preocupação na forma como a 

documentação é produzida e fomentando a reutilização da informação. 

No enquadramento desta estratégia, o presente projecto visa implementar um modelo 

processual de gestão de informação no âmbito da documentação técnica do produto INS 

(Intelligent Network Services). 

O projecto decorreu na unidade de negócio DPP (Desenvolvimento de Plataformas e 

Produtos), da PT Inovação, que é responsável pela gestão e evolução do produto INS. 

1.2 Projecto 

O projecto Gestão de Informação na Documentação de Software foi desenvolvido para a 

PT Inovação e enquadra-se nas áreas de gestão de informação, documentação de software e 

e-Learning, tendo como foco o produto INS.  

 

O produto INS permite aos operadores de telecomunicações disponibilizar serviços de voz 

e dados aos seus clientes (móveis ou fixos), sendo um produto com uma arquitectura modular, 

estando decomposto em diversos subsistemas e componentes, permitindo uma mais fácil 

evolução tanto a nível tecnológico como ao nível funcional, seja no controlo de serviços em 

tempo real como na sua gestão integrada. 
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Figura 1.1: Arquitectura modular do Produto INS 

 

Este produto, à luz de um conceito de framework, agrega um conjunto de características 

(funcionalidades/serviços) genéricas e transversais, passíveis de serem instanciadas em vários 

clientes.  

No entanto, a instanciação do produto INS num cliente requer uma camada de adaptação, 

para que o produto possa dar resposta às especificidades particulares do cliente.  

 

 
Figura 1.2: Instanciação do Produto INS nos Clientes 

(ilustração de alguns clientes exemplo) 
 

Embora exista para cada instanciação do produto INS, documentação que contém as 

especificidades de cada cliente (camada de adaptação) e informação sobre as características 

genéricas do produto base INS, não existe documentação que foque apenas essas características 

genéricas, sem os detalhes de instanciação. 

Assim, surge o desafio de se criarem documentos técnicos, de diferentes âmbitos, 

(documentos de requisitos, de arquitectura, de operação, entre outros), que possam descrever de 

forma geral o produto INS, focando as características base deste, que são comummente 

estendidas a vários clientes.  

Produto INS
Subsistema A

Componente A1

Componente A2

Componente An

Subsistema B

Componente B1

Componente B2

Componente Bn

Subsistema X

Componente X1

Componente X2

Componente Xn
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Concluídos estes documentos, pretende-se depois reutilizar os conteúdos destes, na 

elaboração dos documentos associados às instanciações do produto INS nos diferentes clientes. 

 

 
Figura 1.3: Âmbito do Projecto 

(tomando como exemplo a instanciação do produto INS num cliente) 
 

Face ao limitado tempo para a prossecução do projecto, este foca-se em exclusivo na 

documentação técnica da arquitectura (COAR
1
) do produto INS.  

1.3 Motivação e Objectivos 

O projecto apresenta como principal motivação, contribuir para uma ampla aprendizagem 

e eficiente disseminação de informação da arquitectura do principal produto desenvolvido pela 

unidade DPP – o produto INS, com os seguintes objectivos: 

 

Objectivo 1 – Implementação de uma solução de gestão de informação 

Visa o estudo e implementação da gestão de informação para a elaboração de um conjunto 

de documentos técnicos, denominados COAR. Estes documentos têm como propósito 

definir/descrever a arquitectura (sem os detalhes de instanciação) do produto INS e de cada um 

dos subsistemas que o compõem.  

A prossecução deste objectivo pressupõe um estudo e uma análise prévia em torno de 

diversos temas: 

 

 Gestão de informação – Reconhecer a importância da gestão de informação nas 

organizações modernas e como esta se processa;   

                                                      
1 Documento de concepção e arquitectura. 
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 Redes Inteligentes – Assimilar os fundamentos e conceitos básicos por detrás das 

Redes Inteligentes, uma vez que estas constituem a base para o desenvolvimento de 

produtos/serviços de telecomunicações; 

 Produto INS – Compreender o produto INS como um todo, quer em termos 

funcionais – reconhecimento e compreensão das suas características e 

funcionalidades; como em termos arquitecturais – conhecimento dos vários 

subsistemas do INS e assimilação das interacções e dependências entre eles. 

 Documentação de software na PT Inovação – Conhecer o conjunto de documentos 

que servem de suporte às diferentes fases do processo de desenvolvimento de software 

na PT Inovação. Possuir uma visão clara do âmbito de cada documento.  

 

Prevê-se que um estudo cuidadoso e rigoroso sobre cada um destes temas possa contribuir 

amplamente para a elaboração dos documentos COAR. 

 

Objectivo 2 – Colaboração na elaboração do curso de formação “Arquitectura do Produto INS” 

Concluído o primeiro objectivo, é âmbito do projecto contribuir na elaboração de um curso 

de formação em ambiente de e-Learning que aborde a arquitectura do produto INS, fazendo-se 

uso dos documentos COAR previamente desenvolvidos.  

A colaboração do projecto na elaboração do curso de formação prevê: 

 

 A definição da estrutura do curso (unidades temáticas) e das sequências de 

aprendizagem para cada unidade temática; 

 A elaboração de um storyboard
2
 interactivo que exponha a estrutura do curso, as 

sequências de aprendizagem, as interfaces e a dinâmica de interacção idealizada para o 

curso de formação que se pretende criar.  

 

Deixa-se a cargo de uma equipa de desenvolvimento especializada, a responsabilidade de 

desenvolver e integrar o curso de formação na plataforma de e-Learning da PT Inovação – o 

Formare. 

1.4 Plano de Trabalho 

O projecto considera a prossecução de 5 grandes etapas. Uma primeira etapa, que 

contempla a integração na PT Inovação, com visitas às instalações da empresa em Aveiro e no 

Porto, apresentação de boas-vindas, realização de uma reunião de kick-off do projecto e uma 

pequena assimilação do modus operandi da empresa e dos seus principais produtos. 

Segue-se uma segunda etapa, muito importante de estudo/análise em torno de um conjunto 

de temas, em que a sua interpretação e compreensão em muito afectarão a qualidade do trabalho 

a efectivar nas etapas seguintes. 

A terceira etapa considera a implementação da solução de gestão de informação, 

dividindo-se sobretudo em duas actividades distintas mas complementares – o levantamento de 

informação referente ao produto INS, proveniente de várias fontes, e a elaboração dos 

documentos COAR, que descrevem a arquitectura do produto e dos seus subsistemas 

constituintes. 

Terminada a terceira etapa, inicia-se a quarta, que prevê a colaboração no desenvolvimento 

de um curso de formação em ambiente de e-Learning, denominado “Arquitectura do Produto 

INS”. Esta etapa considera particularmente a definição das sequências de aprendizagem das 

diversas unidades temáticas do curso e a elaboração de um storyboard interactivo que pretende 

                                                      
2 Técnica utilizada para esboçar as características dos ecrãs de um sistema multimédia. Apresenta os passos chave da 

interacção do utilizador com o sistema. 
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auxiliar o processo de desenvolvimento e integração do curso de formação na plataforma 

Formare. 

Finalmente, a quinta e última etapa do projecto determina a escrita do presente documento. 

 

A tabela a seguir, expõe a duração, a data de início e a data de conclusão planeadas para 

cada uma das etapas/actividades. 

 

 Tabela 1.1: Plano de Trabalho 

Etapa Actividade Duração Início Conclusão 

1 Integração na PT Inovação 5 dias 02-03-2009  06-03-2009  

2 Estudo/Análise 20 dias 09-03-2009  03-04-2009  

2.1 Gestão de Informação 5 dias 09-03-2009  13-03-2009  

2.2 Redes Inteligentes 5 dias 16-03-2009  20-03-2009  

2.3 Produto INS 5 dias 23-03-2009  27-03-2009  

2.4 Documentação de Software na PT Inovação 5 dias 30-03-2009  03-04-2009  

3 Implementação da Solução de Gestão de Informação 40 dias 06-04-2009  29-05-2009  

3.1 Levantamento de Informação 35 dias 06-04-2009  22-05-2009  

3.2 Elaboração dos Documentos COAR 35 dias 13-04-2009  29-05-2009  

4 Colaboração no Desenvolvimento do Curso de e-Learning 20 dias 18-05-2009  12-06-2009  

4.1 Definição das Sequências de Aprendizagem 15 dias 18-05-2009  05-06-2009  

4.2 Elaboração de um Storyboard Interactivo 15 dias 25-05-2009  12-06-2009  

5 Escrita do Relatório do Projecto 20 dias 01-06-2009  26-06-2009  

 

O plano de trabalho do projecto pode ser ainda descortinado no seguinte mapa de Gantt:  

 

 

Figura 1.4: Mapa de Gantt do projecto 

1.5 Estrutura do Documento 

Além deste primeiro capítulo, que serve de introdução e enquadramento ao projecto, o 

presente documento encontra-se estruturado em mais 7 capítulos. 

No capítulo 2, é apresentado o estado da arte em torno da gestão de informação. O 

conteúdo presente neste capítulo reflecte a revisão bibliográfica efectuada sobre diversos livros, 

páginas Web e artigos que de alguma forma reflectem sobre a gestão de informação. 
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No capítulo 3, é dada uma visão geral sobre as Redes Inteligentes. O projecto exigiu um 

estudo inicial minucioso acerca das Redes Inteligentes, uma vez que estas constituem a base de 

um qualquer produto/serviço de telecomunicações desenvolvido pela PT Inovação. 

No capítulo 4, é feita uma caracterização do produto INS, que constituiu o principal foco 

de estudo/análise do projecto.  

No capítulo 5, é retratada a nova abordagem que a PT Inovação e em particular a DPP, tem 

vindo a adoptar no que diz respeito à documentação das várias fases que compõem o ciclo de 

vida do desenvolvimento de um produto de software. 

No capítulo 6, é descrita a implementação da solução de gestão de informação que 

culminou na elaboração de um conjunto de documentos COAR que descrevem a arquitectura do 

produto INS e dos seus subsistemas agregados. 

No capítulo 7, é referida a contribuição do projecto na elaboração do curso de formação – 

“Arquitectura do Produto INS” – para a plataforma de e-Learning Formare. 

Finalmente, no capítulo 8, é feito um balanço final sobre o trabalho desenvolvido, 

apresentando-se algumas conclusões, perspectivas futuras e considerações pessoais. 



 

7 

 

2 Gestão de Informação 

Neste capítulo faz-se uma apresentação do estado da arte em torno da gestão de 

informação. 

Dado que o projecto exige a implementação de uma solução de gestão de informação, 

considerou-se pertinente a realização prévia de uma revisão bibliográfica sobre o tema – a 

gestão de informação.  

O conteúdo exposto neste capítulo contempla então o estudo efectuado em torno de 

diversos livros, páginas Web e artigos que de alguma forma reflectem sobre a gestão de 

informação. 

2.1 Introdução 

A importância da informação para as organizações modernas é hoje universalmente 

reconhecida, constituindo um dos mais importantes e valiosos recursos, em que a sua gestão e 

aproveitamento mais influencia o sucesso das organizações actuais [Ama94, Var02].  

A informação, nos dias de hoje, constitui o suporte de uma organização, sendo um 

elemento indispensável e fulcral à sua existência e sobrevivência. 

A aceitação desta premissa pelos gestores de uma organização poderá constituir um factor 

determinante para se atingir uma situação de excelência: quem dispuser de informação de boa 

qualidade, fiável, em quantidade adequada e no momento certo, poderá adquirir vantagens 

competitivas e conseguir diferenciar-se e distanciar-se dos seus concorrentes. Em contrapartida, 

a falta de informação poderá dar azo a erros, a perda de oportunidades e contribuir para que uma 

organização se deixe ficar para trás em relação aos seus mais directos competidores [Bra97].  

Tendo em vista a maximização da utilidade da informação, esta deve ser gerida 

correctamente e de forma eficiente atendendo às suas especificidades, tal como acontece com os 

restantes recursos organizacionais. Para se conseguir alcançar uma gestão eficaz da informação, 

é necessário estabelecer um conjunto de políticas concordantes que facilitem o fornecimento de 

informação útil, de boa qualidade, precisa, transmitida para o local certo, na hora certa, com um 

custo apropriado e com facilidades de acesso por parte dos utilizados autorizados [Rei87, 

Var02].  
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2.2 Objectivos da Gestão de Informação  

É consensual, em pleno século XXI, que a informação numa organização é um recurso 

importantíssimo e valiosíssimo nos processos de tomada de decisão.  

É sabido que uma organização não sobrevive e não funciona sem informação. Contudo é 

extremamente importante gerir o recurso informação, para que a empresa funcione melhor, 

tornando-se mais eficiente, produtiva e lucrativa. 

Assim, uma organização que consiga aliar uma rápida identificação das suas necessidades 

de informação a um rápido acesso a ela, mais apta estará para alcançar os seus objectivos.  

Isto leva-nos a considerar que a quantidade de informação e de onde esta advém, são, para 

a organização, um importante recurso que exige ser bem gerido, constituindo um dos grandes 

objectivos da gestão de informação [Bra97].  

Outros dos objectivos da gestão de informação, um pouco mais transversais são [Bra97]: 

 

 Apoiar a política global da empresa, tornando mais eficaz o conhecimento e a 

articulação entre as várias entidades/departamentos que a constituem; 

 Auxiliar os gestores na tomada de melhores decisões;  

 Apoiar de forma activa a evolução da estrutura da organização, a qual se encontra em 

permanente mutação, atendendo às exigências do mercado fortemente competitivo e 

concorrencial;  

 Ajudar a formar uma imagem apropriada da organização, dos seus projectos e dos seus 

produtos/serviços, através do estabelecimento de uma estratégia de comunicação 

interna e externa. 

 
Sintetizando, segundo Wilson [Wil89], a gestão de informação tem como propósito a 

gestão eficaz de todos os recursos de informação pertinentes para a organização, recursos esses, 

que podem ser gerados internamente, bem como produzidos externamente, recorrendo sempre 

que necessário, à tecnologia de informação. 

2.3 Níveis de Gestão de uma Organização 

A gestão de uma organização é comummente subdividida em três grandes níveis: 

estratégico, táctico e operacional [Lau06]. 

A Figura 2.1 contempla esses três níveis de gestão típicos de uma organização, com 

necessidades específicas de informação. Descendo na pirâmide hierárquica organizacional, a 

especificidade aumenta, havendo a necessidade de resolução de problemas mais característicos 

de determinada actividade/tarefa. No nível mais elevado, as preocupações são mais globais, 

envolvendo e afectando a generalidade das funções da organização [Lau06, Bra97]. 
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Figura 2.1: Níveis de gestão típicos de uma organização. Adaptado de [Lau06] 

 

Nível Estratégico (nível de topo) 

Neste nível tomam-se decisões sobretudo estratégicas. Por norma, essas decisões são 

complexas e exigem informação de múltiplas fontes. Exemplos de decisões tomadas neste nível 

prendem-se com a definição dos objectivos e o estabelecimento de políticas globais que atingem 

toda a organização. A informação provém de fontes externas à organização assim como de 

fontes internas (provenientes dos outros níveis hierárquicos) [Lau06, Bra97]. 

 

Nível Táctico (nível intermédio)  

As decisões tomadas neste nível exigem informação pormenorizada, requerendo alguma 

selectividade, havendo responsabilidades na interpretação da informação, que provém de fontes 

internas (sobretudo proveniente do nível operacional) [Lau06, Bra97]. 

 

Nível Operacional (nível de base)  

Neste nível de gestão mais descendente são tomadas as decisões mais operacionais, 

recorrentes da actividade diária da organização. A informação neste nível, provêm sobretudo do 

sistema informático interno, havendo a necessidade de a informação estar o quanto mais 

detalhada e bem definida possível, tendo em vista a execução de acções imediatas [Lau06, 

Bra97]. 

2.4 Guia para a Gestão de Informação 

Para colocar verdadeiramente em prática a gestão de informação numa organização, é 

necessário [GG02]: 

 
 Garantir que todos os recursos humanos estão sensibilizados e envolvidos; 

 Desenvolver um enquadramento/estrutura organizacional com uma clara definição das 

responsabilidades de cada entidade (gestor de gestão de informação, gestão de topo, 

utilizadores finais) no processo de gestão de informação; 

 Desenvolver e implementar um plano (modelo processual) de gestão de informação. 
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2.4.1 Sensibilização para a Gestão de Informação 

Para que a gestão de informação possa ser eficiente e por consequente, produzir 

efectivamente resultados positivos, é necessário que todas as entidades constituintes de uma 

organização estejam sensibilizadas e envolvidas na colocação em prática da gestão de 

informação. 

Para isso pode ser importante incutir desde cedo, em toda a organização, os benefícios que 

poderão ser alcançados com a implementação de um plano de gestão de informação. 

Eis alguns desses benefícios [GG02]: 

 

 A informação é gerida de uma forma integrada, coerente, eficiente e eficaz; 

 A informação é utilizada no seu máximo potencial; 

 A informação chega às pessoas certas, no local correcto, no tempo certo, no formato 

adequado, ao custo certo; 

 São maximizadas a qualidade, a disponibilidade, a utilidade e o valor da informação. 

 

Portanto, para aplicar um plano eficaz de gestão de informação, é indispensável uma 

mudança da mentalidade e da cultura organizacional, havendo a necessidade de incutir nos 

recursos humanos da empresa, a importância da informação e da sua gestão, e a mais-valia que 

isso acarreta. 

A cultura organizacional deverá estar virada para uma cultura assente na gestão da 

informação.  

Alguns dos princípios dessa cultura assentam na compreensão, de que [GG02]: 

 

 A informação é um recurso valioso, estratégico e de enorme relevância para a 

prossecução dos objectivos da organização; 

 A informação é indispensável a uma tomada de decisão eficiente; 

 A gestão da informação é uma prioridade; 

 A informação é um recurso reutilizável, minimizando duplicação e custos; 

 A partilha de informação deve ser regra e não a excepção. 

2.4.2 Estrutura Organizacional de Gestão de Informação 

Para colocar efectivamente em prática a gestão de informação, é fundamental a sua 

estruturação e delegação de responsabilidades por todos os intervenientes de uma organização. 

A gestão desta estrutura deve ser feita ao nível mais elevado da organização. 

A estrutura organizacional da gestão de informação contempla, segundo F. Gouveia e L. 

Gouveia [GG02] a definição e divulgação das responsabilidades de três tipos de entidades: 

Gestor de Informação, Gestão de Topo e Utilizadores Finais. 

Segue-se uma descrição de cada uma destas entidades: 

 

Gestor de Informação 

 Gere de uma forma integrada todos os recursos de informação; 

 Integra a gestão de informação na gestão do negócio; 

 Define, divulga e implementa políticas, normas, procedimentos e técnicas de gestão de 

informação; 

 Gere e coordena os fluxos de informação; 

 Estabelece e mantém a cultura da informação. 
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Gestão de Topo 

 Contribui para a identificação de quem detém (no sentido de propriedade), e de quem 

guarda a informação; 

o Responsabilidade e imputabilidade; 

 Deve estar envolvida e empenhada com as políticas, práticas e cultura de gestão de 

informação, suportá-las, e contribuir para a sua efectiva implementação.  

 

Utilizadores Finais 

 As responsabilidades dos utilizadores devem ser bem definidas; 

 Todos os utilizadores, a todos os níveis, são responsáveis pela utilização que fazem 

dos recursos de informação que criam e processam; 

 A sensibilização de todos os utilizadores deverá ser planeada. 

2.5 Modelo Processual de Gestão de Informação 

Um dos objectivos primordiais da gestão de informação consiste em “aproveitar os 

recursos de informação e capacidades de informação de modo a que a organização aprenda e se 

adapte ao seu meio ambiente em mudança” [AC95, Choo03]. 

Os diferentes fluxos de informação, isto é, a criação, a aquisição, o armazenamento, a 

análise e a utilização da informação, fornecem, por assim dizer, a intriga intelectual que suporta 

o crescimento e o desenvolvimento de uma organização. 

O modelo processual (plano de gestão de informação) proposto por C.W. Choo
3
 [Choo03] 

descreve a gestão de informação como um ciclo contínuo de seis actividades estritamente 

ligadas:  

 

 Identificação das necessidades de informação; 

 Aquisição de informação; 

 Organização e armazenamento de informação; 

 Desenvolvimento de produtos e de serviços de informação; 

 Distribuição de informação; 

 Utilização de informação. 

 

O processo começa no fim do lado direito do ciclo (Figura 2.2) quando a informação é 

criada através das acções da organização (comportamento adaptativo). Segundo C.W. Choo 

[Choo03], “estas acções interagem com as de outras organizações e sistemas para alterarem o 

meio ambiente, gerando novas mensagens e nova informação”.  

 

                                                      
3 Chun Wei Choo é professor da Faculdade de Ciências da Informação na Universidade de Toronto, no Canadá. 
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Figura 2.2: Ciclo da gestão de informação. Adaptado de [Choo03] 
 

Apresenta-se a seguir, uma descrição sucinta de cada uma das actividades que formam o 

ciclo da gestão de informação, sustentado por C.W. Choo [Choo03]. 

 

Identificação das necessidades de informação 

Na identificação das necessidades de informação, os elementos da organização sentem a 

necessidade de procurar por informação a fim de estarem preparados para tomarem decisões e 

resolverem problemas. 

A identificação das necessidades de informação deve ser suficientemente rica e completa 

na representação e especificação das verdadeiras necessidades dos utilizadores. 

As necessidades de informação englobam duas partes inseparáveis – A primeira, associada 

há necessidade de se ter a percepção de que “informação é necessária”, e a segunda, não menos 

importante, assenta na apreensão do “porquê da informação ser necessária e como esta será 

utilizada” [Choo03]. 

  

Aquisição de informação 

 “A aquisição de informação é activada pelas necessidades de informação e deve responder 

a estas necessidades de forma apropriada” [Choo03]. 

As organizações exigem cada vez mais, uma maior profundidade e rigor no tratamento de 

determinadas questões de importância estratégica para o seu crescimento e sobrevivência.  

É necessária uma avaliação contínua das fontes existentes, assim como das novas fontes 

que vêm surgindo. É essencial estabelecer uma proximidade das fontes às necessidades reais de 

informação. 

 

Organização e armazenamento de informação 

Na actividade de organização e armazenamento de informação, “o objectivo é criar uma 

memória organizacional que seja o repositório activo da maior parte do conhecimento e perícia 

da organização” [Choo03].  

É necessária uma reestruturação do volume de dados produzidos e recolhidos, para que 

possa reflectir os interesses e os modos de utilização da informação pela organização como um 

todo e pelos seus membros em particular.  

A utilização das tecnologias de informação aconselha-se, podendo contribuir para um 

aumento da eficácia e desempenho das actividades operacionais da organização.  

A adopção de uma política de gestão integrada de informação que assegure que uma 

significativa parte da informação relacionada com o passado e o presente da organização seja 

preservada é também aconselhável, contribuindo para um aumento da aprendizagem e 

disseminação de conhecimento organizacional. 
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Desenvolvimento de produtos e de serviços de informação 

“A informação adquirida e a informação resultante da memória estão empacotadas em 

distintos níveis de serviços e produtos de informação dirigidos aos diferentes grupos de 

utilizadores e necessidades de informação da organização” [Choo03].  

É manifestamente indispensável, que os serviços e produtos de informação tenham de 

acrescentar valor, enaltecendo a qualidade da informação e melhorando a conformidade entre a 

informação e as necessidades/preferências reais dos utilizadores.  

 

Distribuição de informação 

A finalidade da distribuição de informação é fomentar a sua partilha. Uma distribuição de 

informação mais alargada estimula uma aprendizagem mais ampla e mais frequente, torna mais 

provável a recuperação da informação relevante e permite que sejam criadas novas perspectivas 

relacionando assuntos díspares. 

A entrega da informação deve ser realizada através de canais e modos que se encaixem 

perfeitamente nos padrões de trabalho e preferências dos utilizadores.  

“A separação entre fornecedor de informação e utilizador de informação deve ser 

eliminada: ambos devem colaborar na difusão e na valorização da informação para ajudarem a 

garantir que a melhor informação seja vista pelas pessoas certas” [Choo03].  

É fundamental encorajar os utilizadores a serem participantes activos. Estes devem poder 

comentar, avaliar e redireccionar a informação que recebem. 

 

Utilização de informação 

A utilização de informação, actividade que fecha o ciclo de gestão de informação, destina-

se à criação e aplicação de conhecimento através de processos de interpretação e decisão.  

A utilização da informação na interpretação implica a construção social da realidade e a 

representação da informação e sua distribuição deveriam apoiar a interacção multi-nivelada do 

discurso social.  

“A utilização de informação na tomada de decisões envolve a escolha de alternativas e o 

conteúdo e fornecimento de informação deviam encerrar em si a natureza cinética e não linear 

do processo de decisão” [Choo03]. 

  
Em suma, “a conceptualização da gestão de informação como um ciclo de actividades de 

informação interligadas que devem ser planeadas, concebidas e coordenadas, oferece uma 

perspectiva de base processual que complementa as ideias mais convencionais de gestão de 

informação como gestão de tecnologia de informação ou gestão de recursos de informação” 

[Choo03]. 

É fundamental que o modelo processual de gestão de informação abranja toda a cadeia de 

valor da informação, desde a identificação das necessidades de informação, passando pela 

aquisição, organização e armazenamento, produtos e serviços, distribuição de informação até ao 

fecho do ciclo com a utilização da informação. No entanto, as estruturas da gestão de 

informação nem sempre incluem a identificação das necessidades e a utilização da informação 

[Dav93, Choo03]. 

Apesar da análise das necessidades ser um dos processos de gestão de informação mais 

negligenciados, a qualidade da informação que o utilizador recebe depende amplamente de 

como forem comunicadas as necessidades de informação. De igual modo, a utilização de 

informação é utilizada (ou não utilizada) para tomar decisões, resolver problemas ou interpretar 

situações, sendo essencial para um melhoramento contínuo dos outros processos de gestão de 

informação [Choo03]. 
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2.5.1 Implementação do Modelo Processual de Gestão de Informação 

Para as organizações que pretendam implementar um plano de gestão de informação 

(modelo processual) eficaz, é de extrema importância que estas sejam capazes de satisfazer à 

partida, alguns pré-requisitos [GG02]: 

 
 É fundamental envolver e sensibilizar todos os colaboradores da organização na 

adopção da gestão de informação; 

 É necessário obter o compromisso e a envolvência particular da gestão de topo; 

 É essencial uma transformação da cultura organizacional. Todos os activos da 

organização, devem ter a percepção e a sensibilidade de que a informação é um 

recurso valioso, estratégico e de enorme relevância na tomada de decisões eficientes. 

Deve haver uma cultura enraizada na organização de partilha de informação para que a 

informação possa fluir por todos, contribuindo para um aumento de conhecimento de 

todos. 

 

Para depois, as organizações estarem aptas, a poderem [GG02]: 

 
 Decidir se a implementação do modelo processual de gestão de informação deverá ser 

feita de forma faseada ou não; 

 Identificar problemas urgentes, que necessitam de ser resolvidos; 

 Identificar um projecto-piloto para que o modelo processual de gestão de informação 

possa ser aplicado na prática; 

 Auditar, rever e controlar a implementação do modelo processual de gestão de 

informação. 

2.6 Conclusões 

Como se pôde constatar, a informação é hoje um dos mais importantes recursos que 

necessita e merece ser gerido no seio das organizações. É um factor decisivo na gestão, 

apresentando-se como um recurso de extrema relevância no contexto interno de uma 

organização como no relacionamento desta com o exterior. Quanto mais precisa, robusta, 

oportuna e exaustiva for, maior será a capacidade de resposta da organização às exigências e 

evoluções do mercado onde esta se encontra.  

Para que as organizações consigam verdadeiramente alcançar este importante objectivo, 

necessitam de reconhecer a importância crescente da informação na gestão do seu negócio, na 

criação de produtos/serviços de valor acrescentado, na maximização e eficiência dos processos 

operacionais, na resolução de problemas e na tomada de melhores decisões.  

Toda esta revolução de informação que actualmente presenciamos, exige, assim, na óptica 

de A. Braga [Bra97], “mudanças profundas no modo como vemos a sociedade na organização e 

sua estrutura, o que se traduz num grande desafio: aproveitar as oportunidades, dominando os 

riscos inerentes ou submeter-se aos riscos com todas as incertezas que acarretam”. 

Não há dúvidas de que a informação possui um efeito dinamizador, representando hoje, 

uma força motora no desenvolvimento da sociedade e da economia global.  

Tal como conclui A. Braga [Bra97], “o acesso à informação e a capacidade de, a partir 

desta, extrair e aplicar conhecimentos são vitais para o aumento da capacidade concorrencial e o 

desenvolvimento das actividades comerciais num mercado sem fronteiras. As vantagens 

competitivas são agora obtidas através da utilização de redes de comunicação e sistemas 

informáticos que interconectem empresas, clientes e fornecedores”. 
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3 Redes Inteligentes 

O projecto exigiu a compreensão dos fundamentos e conceitos básicos que estão por trás 

das telecomunicações, mais especificamente as Redes Inteligentes, uma vez que estas 

constituem a génese para o desenvolvimento de produtos/serviços de telecomunicações na PT 

Inovação. 

O estudo sobre Redes Inteligentes teve origem na fase inicial do projecto, com a leitura de 

uma vasta documentação sobre o tema, produzida internamente na organização. 

Este capítulo pretende dar uma visão geral sobre as Redes Inteligentes, apresentando os 

seus conceitos básicos, a classificação de serviços de telecomunicações, as diferentes entidades 

envolvidas no domínio dos serviços de telecomunicações, assim como dar a conhecer a 

arquitectura e principais benefícios que as Redes Inteligentes proporcionam aos operadores de 

telecomunicações.  

De referir que neste capítulo, são feitas diversas referências bibliográficas, usando-se texto 

da documentação interna consultada [Lav03, Lav06]. 

3.1 Introdução 

As redes tradicionais de telecomunicações fornecem os seus serviços de comutação 

telefónica através de uma diversidade de sistemas que utilizam diferentes tecnologias de 

diferentes fabricantes. Neste cenário, a introdução de serviços suplementares a uma escala 

nacional obriga à implementação dessas facilidades em cada sistema de comutação com a 

correspondente actualização periódica em todos os comutadores. 

Este processo, além de demorado e de envolver custos elevados de configuração e 

manutenção, faz depender dos fabricantes dos sistemas de comutação a implementação de 

qualquer novo serviço suplementar para os utilizadores do serviço telefónico.  

Nesta arquitectura de rede, para além do tempo necessário para especificar, desenvolver, 

testar e instalar novos serviços baseados na comutação, estes ainda vão ter que esperar por uma 

oportunidade no ciclo de desenvolvimento dos comutadores para serem introduzidos. Quer dizer 

que para além do tempo longo de desenvolvimento de um serviço, a instalação depende dos 

calendários dos fabricantes de equipamento de comutação para actualização de versões de 

software nos comutadores. Por outro lado, diferentes comutadores implementam diferentes 

serviços o que complica a estratégia de comercialização de serviços para um operador de rede 

que dependa de mais do que um fornecedor. 

Conjuntamente, a crescente procura, por parte dos clientes, de novos serviços e de maior 

flexibilidade do serviço telefónico, com a possibilidade de personalizar o perfil de tais serviços, 



 
Redes Inteligentes 

 

 

16 

conduziu ao surgimento de uma nova perspectiva de encarar a rede pública telefónica em que a 

introdução de serviços suplementares, o seu controlo e a sua gestão é conseguida de um modo 

rápido, eficaz e económico [Lav03]. 

Surge assim o conceito de Rede Inteligente (Intelligent Network – IN) que corresponde a 

uma arquitectura de rede adequada à criação e exploração de novos serviços de 

telecomunicações num cenário multi-vendedor. A concretização deste novo conceito de 

arquitectura de rede assenta na separação do suporte lógico do serviço das funções de 

processamento e transporte da chamada [Lav06]. 

  

 
Figura 3.1: Separação do domínio do serviço do domínio da comutação. Adaptado de [Lav06] 

 

Esta nova arquitectura de controlo de serviços permite aos Operadores Públicos de 

Telecomunicações a introdução, o controlo e a gestão de novos serviços de telecomunicações de 

modo mais eficaz e rápido, e consequentemente mais económico, do que a arquitectura 

tradicional das redes de telecomunicações o permite.  

3.2 Conceitos Básicos 

Sendo a arquitectura de Rede Inteligente fundamentalmente orientada aos serviços, torna-

se necessário clarificar alguns conceitos essenciais numa arquitectura deste tipo.  

3.2.1 Classificação de Serviços 

As telecomunicações dizem respeito à transferência de informação entre entidades 

remotas, sejam elas humanos ou terminais de computador.  

Os Serviços de Telecomunicações podem assim ser definidos como o conjunto de 

capacidades de comunicação disponibilizadas aos utilizadores.  

Serviço de Telecomunicações é, por conseguinte, o termo comum usado para nomear todos 

os serviços oferecidos pela rede de telecomunicações, ou que se suportam na rede de 

telecomunicações. Os serviços de telecomunicações são normalmente divididos em [Lav03]: 

 
 Serviços de Transporte (fornecidos pela rede: estabelecimento da chamada);  

 Teleserviços (serviços fornecidos pelos terminais).  

 

Podendo também ser divididos, segundo uma outra perspectiva, em:  

 
 Serviços Básicos;  

 Serviços Suplementares.  
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Figura 3.2: Classificação de serviços de telecomunicações. Adaptado de [Lav03] 

 
Serviços de Transporte 

Os serviços de transporte correspondem às capacidades básicas para transmissão entre dois 

pontos, incluindo a realização de encaminhamentos e comutação na rede. Estes serviços são 

fornecidos pela rede de telecomunicações sendo usados pelos terminais para o estabelecimento e 

libertação de caminhos e transmissão de informação na rede. Exemplos destes serviços são: 

transmissão de voz em modo circuito, transmissão de dados com comutação de pacotes, e 

transmissão de dados em modo circuito [Lav03]. 

 
Tele-serviços 

Os Teleserviços incluem todas as capacidades de comunicação entre duas aplicações. Estes 

serviços são oferecidos pelo software de comunicações nos terminais, e utilizados pelas 

aplicações para estabelecer a chamada e comunicar. Exemplos destes serviços são: telefone e 

fax [Lav03]. 

 
Serviços Básicos 

Os serviços básicos correspondem às capacidades básicas da rede para processar chamadas 

básicas, por exemplo, estabelecimento da chamada e libertação da chamada. Estes serviços 

podem ser considerados como mandatários para todos os serviços de telecomunicações [Lav03]. 

 

Serviços Suplementares 

Os serviços suplementares correspondem a capacidades opcionais que podem ser utilizadas 

como suplemento do serviço básico. Estes serviços só podem ser invocados quando ligados a 

serviços básicos, não tendo existência por si só. Exemplos de serviços suplementares são: 

identificação automática do chamador, reencaminhamento de chamadas e chamada em fila de 

espera [Lav03]. 

 
Serviços de Valor Acrescentado 

Serviço de valor acrescentado é a designação normalmente dada aos serviços 

suplementares avançados, e especialmente a serviços que podem ser oferecidos e 

comercializados como produtos autónomos. Exemplos de serviços de valor acrescentado são: 
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número verde, televoto e "premium rate". Muitos destes serviços de valor acrescentado podem 

ser oferecidos por organizações comerciais fornecedoras de serviço distintas dos Operadoras da 

Rede Pública de Telecomunicações [Lav03]. 

3.2.2 Actores no Domínio dos Serviços de Telecomunicações 

Um conjunto de diferentes tipos de intervenientes interage de algum modo com os serviços 

de telecomunicações. Esta interacção vai desde o fornecimento do serviço à sua utilização.  

Os actores no domínio dos serviços de telecomunicações são os seguintes [Lav03]: 

 
 Utilizadores;  

 Clientes (subscritores);  

 Fornecedores de Serviços;  

 Fornecedores da Rede. 

 

 
Figura 3.3: Actores nos serviços de telecomunicações. Adaptado de [Lav03] 

 
Utilizadores dos Serviços 

Utilizadores do serviço são todos aqueles que tiram vantagem do serviço, por exemplo 

digitando um dado conjunto de números para satisfazer alguma necessidade de comunicação. 

Normalmente o utilizador pretende comunicar com alguém, podendo noutras situações 

pretender aceder, por exemplo, a alguma base de informação [Lav03]. 

 
Clientes dos Serviços 

Cliente de um dado serviço, é aquele que tem necessidades mais ou menos permanentes de 

ser identificado pela rede, tanto para ser alcançado por outros que queiram comunicar com ele, 

como para ser tratado de um modo específico quando faz uso do serviço. O Cliente do serviço 

tem laços contratuais com o fornecedor de serviço ou fornecedor de rede. Normalmente os 

clientes pagam periodicamente pelas ligações permanentes que os ligam à rede, e através das 

quais podem utilizar os serviços de telecomunicações, ou serem alcançados por outros 

utilizadores [Lav03]. 

 
Fornecedores da Rede 

Os Fornecedores da Rede são aquelas entidades que exploram e são responsáveis pela 

manutenção das redes de telecomunicações [Lav03].  
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Fornecedores de Serviços 

Os Fornecedores de Serviços são aquelas entidades que oferecem serviços de 

telecomunicações aos utilizadores [Lav03]. 

3.3 A Arquitectura das Redes Inteligentes 

A arquitectura das Redes Inteligentes – comummente designada de arquitectura IN
4
 – é 

caracterizada pela necessidade de providenciar os seguintes aspectos técnicos [Lav03, Lav06]: 

 
 Inteligência sobre o controlo das ligações na rede concentrada em nós centralizados. 

Estes nós da rede são designados de Pontos de Controlo do Serviço (SCP
5
);  

 Nós de rede responsáveis pelo estabelecimento das ligações na rede sob a direcção do 

SCP. Estes nós da rede são designados por Pontos de Comutação do Serviço (SSP
6
);  

 Capacidades de criação de serviços, que permitam a criação rápida e económica de 

novos serviços. Esta capacidade permite ao Operador de Telecomunicações identificar 

a necessidade de um dado serviço, criar este serviço, simular o seu funcionamento na 

rede e introduzi-lo na rede na altura adequada, mantendo a integridade da mesma rede;  

 Capacidade de permitir a adaptação dos diferentes serviços aos requisitos individuais 

dos clientes dos mesmos;  

 Interfaces normalizados entre os componentes da arquitectura, nomeadamente entre o 

SCP e o SSP, para a normalização da comunicação entre a lógica do serviço e a rede 

de telecomunicações, e entre o SCP e o ambiente de criação de serviços (SMS
7
/SCE

8
).  

3.4 Vantagens da Rede Inteligente 

As principais vantagens para os operadores de telecomunicações na criação e 

disponibilização de serviços IN numa rede pública de telecomunicações são as seguintes 

[Lav03]:  

 

 Melhoria do serviço prestado aos seus clientes, tanto em termos da disponibilização de 

serviços suplementares como na personalização da configuração desses mesmos 

serviços;  

 Redução de custos, tanto da introdução como da exploração de novos serviços; 

 Rápida criação, teste e introdução em operação de novos serviços. Os novos serviços 

são carregados nos nós da rede equipados com capacidades IN normalizadas;  

 Testes dos serviços efectuados de modo rápido e barato. Através das capacidades de 

criação de serviços IN postas à disposição dos Operadores da Rede, estes podem 

ensaiar as novas variantes de serviços com base num ambiente centralizado de criação 

e introdução de serviços, fazendo uso das capacidades básicas, já aturadamente 

testadas, das Redes Inteligentes;  

 Independência relativamente aos fabricantes dos sistemas de comutação. A existência 

de interfaces normalizados estimula a concorrência e permite um maior leque de 

escolha de fornecedores por parte do operador;  

                                                      
4 Intelligent Network. 
5 Service Control Point. 
6 Service Switching Point. 
7 Service Management System. 
8 Service Control Environment. 



 
Redes Inteligentes 

 

 

20 

 Fixar a sua base de clientes. Através da redução dos custos e do melhoramento da 

resposta às necessidades dos seus clientes, será reduzida uma possível mudança de 

clientes para Fornecedores de Serviço ou de Rede alternativos;  

 Aumento da rentabilização da infra-estrutura de rede como resultado do incremento do 

tráfego. Novos serviços, a custos competitivos, convidarão os utilizadores a um maior 

uso dos mesmos serviços. Serviços, como o reencaminhamento de chamadas, irão 

permitir o aumento da percentagem de chamadas bem sucedidas através do possível 

tratamento alternativo das chamadas dirigidas para linhas de momento ocupadas ou 

que de outro modo não seriam atendidas, contribuindo assim para um aumento das 

receitas.  

3.5 Conclusões 

A arquitectura das Redes Inteligentes permite aos operadores de telecomunicações, a 

introdução, o controlo e a gestão de novos serviços de telecomunicações de modo mais eficaz e 

rápido, e consequentemente mais económico, do que a arquitectura tradicional das redes de 

telecomunicações o permite.  

O princípio base das Redes Inteligentes constata-se na Figura 3.4, apresentada a seguir: 

 

 

Figura 3.4: Princípio das Redes Inteligentes [Lav06] 

 

Sendo que as características básicas da arquitectura IN são as seguintes: 

 

 Separação das funções de encaminhamento de chamadas e de controlo de serviço; 

 Introdução de entidades de controlo de serviços (centralizadas); 

 Criação de serviços suportada em blocos elementares e reutilizáveis; 

 Ambiente de criação e ensaio de serviços; 

 Normalização das entidades envolvidas e respectivas interfaces. 
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4 Caracterização do Produto INS 

Neste capítulo faz-se uma caracterização do produto INS – Intelligent Network Services. 

Começa-se por fazer uma introdução ao produto, seguindo-se uma exposição das 

principais vantagens que este acarreta para o negócio dos operadores de telecomunicações, para 

no fim se apresentarem as principais características (funcionalidades e serviços) que o produto 

INS sustenta. O conteúdo ostentado ao longo do capítulo tem por base a informação consultada 

internamente na empresa, nomeadamente proveniente de um documento que retrata o produto 

INS de uma forma abrangente [INS09]. 

De assinalar, que apesar de o projecto considerar um estudo minucioso e exaustivo das 

características técnicas do produto INS para que seja possível a prossecução do objectivo que 

contempla a elaboração dos documentos que definem/descrevem a arquitectura do produto, 

optou-se por, neste capítulo transmitir uma visão mais macro do produto. 

4.1 Introdução 

O produto INS, em termos gerais, permite aos operadores de telecomunicações 

disponibilizar serviços pré-pagos ou pós-pagos aos seus clientes móveis ou fixos, para serviços 

de voz ou de dados, em redes de comutação de circuitos, comutação de pacotes ou 

convergentes. 

O produto é suportado numa arquitectura modular, estando decomposto em diversos 

subsistemas e componentes permitindo uma mais fácil evolução tanto a nível tecnológico como 

ao nível funcional seja no controlo de serviços em tempo real como na sua gestão integrada. 



 
Caracterização do Produto INS 

 

 

22 

 

Figura 4.1: Decomposição do Produto INS em subsistemas e componentes 

 

Num ambiente de mercado extraordinariamente competitivo onde a rápida introdução de 

serviços de voz, dados, conteúdos e serviços convergentes é determinante para o sucesso do 

negócio, a flexibilidade e a fiabilidade disponibilizada pelo produto INS permite aos operadores 

de telecomunicações superar os seus concorrentes [INS09]. 

4.2 Vantagens para o Negócio 

O produto INS é baseado no conceito de Rede Inteligente, apresentando-se como uma 

plataforma robusta e escalável que disponibiliza serviços em redes de comutação de circuitos e 

de pacotes, e em redes compatíveis com IMS
9
.  

Actualmente, esta flexibilidade é fundamental num mundo cada vez mais tecnológico, em 

rápida expansão, no qual as redes estão em constante evolução, permitindo rentabilizar os 

investimentos já efectuados pelos operadores. 

O produto INS apresenta como principais vantagens para os operadores de 

telecomunicações, as seguintes [INS09]: 

 

 Disponibilização de uma solução integrada, desde a interacção da rede até à criação e 

execução de serviços; 

 Controlo em tempo real da facturação dos clientes ao longo da chamada, sessão ou 

evento, o que elimina a possibilidade de fraude nos sistemas baseados em débitos 

executados após a conclusão da chamada, permitindo assim a convergência em tempo 

real da taxação e facturação; 

 Previsão e controlo optimizado das receitas, e consequente aumento do cash-flow; 

 Melhoria do time to market no desenvolvimento e disponibilização de novos serviços. 

                                                      
9 IMS – IP Multimedia Subsystem apresenta-se como um sistema global baseado no protocolo IP e numa arquitectura 

de controlo de serviços que permite a disponibilização de diversos serviços multimédia a utilizadores finais 

utilizando protocolos comuns da Internet. 
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4.3 Principais Características do Produto 

O produto INS disponibiliza um vasto leque de funcionalidades e serviços aos operadores 

de telecomunicações, permitindo que estes disponibilizem os mais sofisticados serviços aos seus 

clientes. 

Para uma melhor percepção do âmbito e do real valor deste produto, apresenta-se a seguir 

algumas das suas características (funcionalidades e serviços) mais relevantes, que por norma são 

utilizadas pela generalidade dos operadores que recorrem ao produto INS para efectuarem a 

gestão e controlo das suas redes de telecomunicações.  

4.3.1 Funcionalidades 

Apresentam-se a seguir algumas das funcionalidades mais importantes que o produto INS 

disponibiliza [INS09]. 

 

Atendimento Integrado ao Cliente 

O produto INS é fornecido como uma ferramenta integrada de gestão do negócio baseada 

em Web, que disponibiliza um conjunto de funcionalidades vocacionadas para as tarefas de 

front-office e back-office: 

 

 Gestão da Conta do Cliente – permite a gestão da informação relacionada com a conta 

do cliente e com a utilização que este faz dos serviços que tem disponível, tais como: 

registo detalhado de chamadas, saldos, bónus, recarregamentos efectuados, débitos ou 

créditos relacionados com subscrições dos serviços ou com taxas mensais associadas; 

 Gestão dos Serviços do Cliente – permite a gestão da informação relacionada com os 

serviços subscritos pelos clientes, as campanhas associadas e com o ciclo de vida dos 

serviços, nomeadamente, os prazos e os saldos mínimos para a suspensão/desactivação 

automática dos serviços; 

 Gestão de Bónus e Promoções – possibilita a definição de campanhas com benefícios 

para os clientes, quer através de créditos (num determinado saldo) para determinados 

serviços, quer através de descontos ou tarifas específicas para utilização nesses 

serviços; 

 Gestão de Canais de Recarregamento – suporta diversos canais de recarregamento, 

nomeadamente, vouchers, agentes, SMS
10

, banco (ATM/VISA) ou transferências entre 

utilizadores. 

 
Taxação em Tempo Real  

O produto INS suporta um vasto conjunto de critérios de taxação em tempo real. Entende-

se por taxação o processo que determina o preço a pagar por um dado serviço em função de um 

conjunto de variáveis (p.ex.: tempo de utilização, volume da informação, tipo de serviço, hora, 

descontos aplicáveis, etc.). 

Num serviço pré-pago, o preço é determinado antes da sua utilização, de modo a verificar 

se o cliente dispõe de crédito para suportar o serviço e, consequentemente, permitir ou impedir o 

estabelecimento da chamada. 

Num serviço pós-pago, o preço é determinado após a utilização do mesmo, e o valor 

calculado é adicionado à conta do cliente. 

 

 

 

                                                      
10 Short Message Service. 
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Gestão Operacional 

O produto INS dispõe de mecanismos que permitem a gestão dos seus vários subsistemas. 

Esta gestão é feita através da sincronização automática dos componentes de inventário, da 

gestão de configuração, da detecção e tratamento de falhas, da geração de alarmes e ainda da 

recolha de indicadores de desempenho de tempo real e de longo termo. 

 

Elaboração de Relatórios Operacionais e de Negócio 

Com o intuito de manter um conhecimento actualizado (assim como histórico) da 

eficiência da rede e do negócio, o produto INS é complementado com um conjunto de Business 

Intelligence Tools
11

: 

 

 Reporting Operacional – Permite a produção de um completo e vasto conjunto de 

relatórios operacionais, técnicos, de performance ou outros, “customizados” e em near 

real-time, que apresentam o tráfego de voz, de mensagens (SMS/MMS
12

) e de sessões 

de dados. As funções principais centram-se na detecção de condicionantes de 

dimensionamento, congestionamento do tráfego e nos problemas gerais de 

configuração de rede, de modo a assegurar a disponibilidade e os níveis de 

desempenho requeridos para o produto INS. 

 Reporting de Negócio – Permite a produção de relatórios “customizados” em near 

real-time que fornecem uma visão histórica da evolução do negócio. O departamento 

de gestão pode recorrer-se destes relatórios para seguir, de um modo automático, os 

indicadores de desempenho mais importantes e perceber as tendências de uso global 

dos serviços.  

 

Verificação e validação de funcionalidades/serviços 

Permite verificar e testar, de forma automática, as funcionalidades dos serviços suportados 

pelo produto INS – quer através da simulação quer através da realização de chamadas – e ainda 

auditar e certificar alterações introduzidas nos tarifários antes da sua efectiva disponibilização. 

Desta forma, é possível a detecção de erros na configuração das características dos serviços, dos 

clientes ou dos tarifários, antes da entrada em exploração dessas mesmas funcionalidades.  

O produto INS disponibiliza uma interface Web para a criação e gestão de cenários de teste 

e para a verificação e comparação dos resultados obtidos.  

 

Aprovisionamento e Activação de Serviços  

O aprovisionamento e a activação de serviços em plataformas de serviços externas (dos 

operadores) são um aspecto crítico na cadeia de valor de serviços. 

A activação incompleta, atrasada ou parcial do serviço limita a sua utilização e aumenta a 

possibilidade de perda de clientes para a concorrência. Reduzir a latência da activação do 

serviço é um aspecto importante para melhorar a satisfação do cliente. 

A execução de mudanças no serviço, através do Call Centre ou através de um outro canal 

(ex: portal Web), possibilita que os pedidos de um dado cliente sejam entregues de imediato às 

respectivas plataformas de serviços externas. 

 
Disaster Recovery 

O produto INS está dotado de mecanismos de disaster recovery.  

Disaster recovery representa a capacidade de resposta a uma interrupção total do serviço 

prestado, sejam quais forem as causas, restaurando o serviço e garantindo a continuidade dos 

processos de negócio. 

                                                      
11 Ferramentas de suporte ao negócio. 
12 Multimedia Messaging Service. 
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O produto INS é uma solução de alta disponibilidade que garante a redundância da 

informação, mantendo uma cópia permanentemente actualizada do sistema primário, que em 

caso de desastre permite o restauro do serviço, minimizando os danos para o operador. 

4.3.2 Serviços 

Apresenta-se a seguir alguns dos serviços mais relevantes suportados pelo produto INS 

[INS09]. 

 

Serviço Pré Pago 

O serviço Pré-Pago para redes móveis ou fixas consiste na compra antecipada de um 

crédito, por parte dos clientes, permitindo-lhes a realização de chamadas e outros serviços. 

Periodicamente, os clientes poderão ter a necessidade de comprar novo crédito para 

continuarem a beneficiar das características do serviço.  

A duração máxima da chamada, que é função da sua natureza e da quantidade de crédito 

existente, é automaticamente controlada pelo sistema.  

O saldo do cliente é reservado a intervalos regulares durante uma chamada, libertando a 

reserva e efectuando o débito no fim desta, não permitindo que desça abaixo de zero e 

suportando, desta forma, acessos simultâneos para o mesmo ou vários serviços. 

Caso exista período de recarregamento obrigatório e o cliente não o cumpra, existirão 

restrições na utilização do serviço. Durante algum tempo o cliente apenas poderá receber 

chamadas e efectuar ligações para alguns destinos gratuitos ou para consulta de saldo. Passado 

esse tempo será definitivamente cancelado. As datas limite para recarregamento são geridas 

automaticamente pelo sistema numa base diária. 

 

Serviço Pós-Pago com Controlo de Crédito 

O Serviço Pós-Pago com controlo de consumo surge devido à forte adesão que o serviço 

pré-pago tem vindo a apresentar em todos os mercados onde é introduzido, levando a que se 

procure alargar o conceito de controlo de consumo aos produtos pós-pagos ou de assinatura. 

Como tal, este serviço apresenta as mesmas funcionalidades básicas do serviço pré-pago, 

diferindo apenas no facto de não haver necessidade de pré-pagamento e eventualmente na 

existência de um ciclo de vida baseado nas datas de pagamento.  

Este serviço destina-se tanto a redes móveis como fixas e pode ter perfis pós-pagos puros e 

perfis com controlo de consumo. Existe mesmo a possibilidade de clientes do serviço pós-pago 

possuírem um saldo pré-pago para eventual extensão do crédito mensal autorizado. As 

principais diferenças residem nas funcionalidades dos módulos de taxação e facturação 

necessárias ao funcionamento do serviço pós-pago e na existência de uma relação contratual 

com o cliente. 

A característica principal deste serviço surge no facto de garantir ao cliente que não gasta 

mais que o seu limite de crédito mensal. O crédito disponível é reiniciado com a primeira 

chamada de cada mês se os pagamentos estiverem regularizados. 

 

Serviço Número Verde (acesso gratuito) e Número Azul (custo partilhado) 

O produto INS permite a disponibilização de números grátis e/ou de custo partilhado entre 

o utilizador final e o cliente do serviço. Estes serviços estão orientados para empresas ou 

organizações que desejam ter à disposição de todos com quem se relacionam, um número de 

telefone com um custo grátis ou fixo (tipicamente de chamada local). 

É portanto um serviço destinado sobretudo ao mercado empresarial, em particular a 

empresas e outras entidades cuja actividade privilegia o atendimento telefónico como canal de 

eleição para comunicação com os seus clientes. 
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Serviço Portabilidade Numérica 

A portabilidade de operador permite aos assinantes de serviços telefónicos manter o seu 

número, no âmbito do mesmo serviço, independentemente da empresa que o oferece. 

Actualmente, podem ser portados os números afectos aos seguintes serviços: serviço 

telefónico acessível ao público em local fixo (2), serviço telefónico móvel (91, 92, 93, 96), 

serviço de chamada grátis para o originador (800), serviço de chamada com custos partilhados 

(808, 809), serviço de acesso universal (707, 708) e serviço de tarifa única por chamada (760). 

 

Serviço Televoto 

O serviço de Televoto permite ao cliente do serviço efectuar uma consulta de opinião.  

São disponibilizados N números que apenas diferem nos últimos n dígitos e o utilizador 

expressa a sua opinião ligando para o número que corresponde à sua votação. 

O serviço efectua a contagem das chamadas em cada número a voto, determina como 

prosseguir com a chamada, fornecendo o resultado da votação durante e após o período de 

contagem das chamadas. 

 

Serviço 112L 

Normativos comunitários sob coordenação da ANACOM impõem aos operadores de 

telecomunicações a obrigação de disponibilizarem aos Serviços de Emergência Nacionais a 

informação da localização do cliente que realiza a chamada. 

Na solução técnica para operadores móveis a informação de localização deve ser entregue 

em tempo real ao Serviço de Emergência no formato de coordenadas geográficas: latitude e 

longitude. A esta informação deve ser acrescentado o raio correspondente à zona aproximada de 

cobertura móvel da célula origem (incerteza da informação de localização). 

4.4 Conclusões 

O produto INS suporta mais de 80 milhões de clientes em todo o mundo. Mais de dois 

terços das receitas operacionais do Grupo PT em 2007 e 2008 foram obtidas através deste 

produto de software. 

O INS tem permitido e continuará a permitir aos operadores de telecomunicações 

disponibilizar serviços convergentes e optimizar a sua oferta e diferenciação face aos seus 

concorrentes. 

O produto está preparado para as evoluções tecnológicas que se perspectivam quer ao nível 

das redes (com a migração perspectivada para redes IMS), quer ao nível das evoluções nas 

arquitecturas de plataformas de serviço (através de migração para arquitecturas SOA
13

) [INS09]. 

                                                      
13 Service Oriented Architecture – Em português, arquitectura orientada a serviços, é um estilo de arquitectura de 

software cujo princípio fundamental recomenda que as funcionalidades implementadas pelas aplicações devem 

ser disponibilizadas sob a forma de serviços [Wik09a]. 
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5 Documentação de Software na PT 

Inovação 

Este capítulo retrata a nova abordagem que a PT Inovação e em particular a DPP, tem 

vindo a adoptar no que diz respeito à documentação das várias fases que compõem o ciclo de 

vida do desenvolvimento de um produto de software.  

Neste capítulo começa-se por fazer um enquadramento da família de produtos NGIN e 

como esta se decompõe em diferentes níveis hierárquicos – produtos, subsistemas e 

componentes – para no final se apresentar a estrutura da documentação, isto é, quais os 

documentos que deverão existir em cada um desses níveis.  

Pelo meio, apresenta-se o âmbito/definição dos vários documentos inerentes à divulgação, 

gestão, planeamento e desenvolvimento dos produtos desenvolvidos pela PT Inovação. 

5.1 A Família de Produtos NGIN 

A família de produtos NGIN (Next Generation Intelligent Network) agrega um conjunto de 

produtos baseados no conceito de rede inteligente que dão suporte à gestão e controlo de redes 

de telecomunicações. Os produtos, pertencentes a esta família, entre os quais se destaca o 

produto INS, têm evoluído ao longo da última década de modo a satisfazer não só as 

necessidades do negócio nos mercados onde são utilizados, como também da própria e natural 

evolução tecnológica ao nível das redes e das capacidades de construir serviços cada vez mais 

complexos, abrangentes e convergentes. 

A figura a seguir apresenta a árvore genealógica da família de produtos NGIN: 
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Figura 5.1: Família de produtos NGIN 

 

Como se pode ver pela figura, a família de produtos NGIN é formada por vários produtos, 

entre os quais o produto INS. Cada produto por sua vez é constituído por vários subsistemas e 

estes por um conjunto de componentes (para não sobrecarregar a figura, apresentam-se apenas 

os subsistemas e componentes do produto INS). 

Segue-se uma breve definição/descrição de cada um dos níveis hierárquicos constituintes 

da árvore genealógica de uma família de produtos: 

 

Produto 

Um produto possui um conjunto de subsistemas cujas evoluções são enquadradas num 

planeamento de releases.  

 

Subsistema 

Um subsistema agrega componentes disponibilizando um conjunto de funcionalidades 

interdependentes.  

Um subsistema pode evoluir com um roadmap próprio, mas sempre compatível com a 

última release disponibilizada do produto. 

 

Componente 

Um componente é a entidade básica à qual está associado o pacote de software.  

 

Observação: Esta secção apesar de caracterizar a família de produtos NGIN, tem como 

propósito dar o enquadramento necessário para se poder compreender a estrutura da 

documentação adoptada pela PT Inovação, referida na secção 5.3 deste capítulo. 
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5.2 Tipos de Documentos 

O processo de desenvolvimento de produtos de software na PT Inovação implica a 

elaboração de três tipos de documentos com propósitos distintos:  

 

 Documentos de Suporte à Divulgação 

 Documentos de Apoio à Gestão 

 Documentos de Âmbito Técnico 

5.2.1 Documentos de Suporte à Divulgação 

Os documentos de Suporte à Divulgação têm como intuito divulgar as novas 

características/funcionalidades associadas a um produto ou subsistema. 

Os documentos deste tipo são identificados e descritos a seguir. 

 

PPT
14

 de Divulgação  

Cada release de subsistema possui um PPT de Divulgação das novas funcionalidades.  

O PPT de Divulgação do produto para uma dada release dá a visão integrada das 

funcionalidades disponibilizadas. 

 

Datasheet  

Descreve comercialmente as funcionalidades existentes no produto ou subsistema.  

 

Roadmap Comercial  

Contempla o roadmap do produto numa perspectiva comercial.  

5.2.2 Documentos de Apoio à Gestão 

Os documentos de Apoio à Gestão têm como desígnio apoiar a gestão e o planeamento no 

desenvolvimento de novas releases de um produto e respectivos subsistemas e componentes. 

Os documentos deste tipo são identificados e descritos a seguir. 

 

Mapa de Compatibilidade  

Identifica entre um conjunto de entidades, num determinado âmbito, as versões 

compatíveis entre si.  

Segue-se um exemplo de um mapa de compatibilidade definido para o produto INS: 

 

                                                      
14 Apresentação Microsoft PowerPoint. 
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Figura 5.2: Exemplo – mapa de compatibilidade 

 

Roadmap Técnico  

Descreve de uma forma macro as principais funcionalidades previstas para as releases 

planeadas num determinado período de tempo.  

 

Release details  

Identifica de uma forma gráfica, todas as datas de publicação de um conjunto de 

funcionalidades. Identifica as já realizadas e as planeadas.  

Segue-se um exemplo de uma release details associada ao produto INS: 
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Figura 5.3: Exemplo – release details 

 

Release Schedule  

No início de cada nova versão deve ser feita a instanciação do processo “Release 

Schedule”, identificando as datas de cada uma das fases da release.  

Exemplo de uma release schedule: 

 

 
Figura 5.4: Exemplo – release schedule 

Documentation Set  

Identifica para um determinado produto todos os documentos que deverão ser gerados aos 

seus vários níveis.  

A título de exemplo, o Documentation Set definido para o produto INS é o seguinte: 
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Figura 5.5: Exemplo – Documentation Set  

 

Observação: Os documentos técnicos (COAR, CORC, MNMC, etc.) expostos na Figura 

5.5 e que fazem parte do Documentation Set do produto INS serão descritos na secção seguinte. 

5.2.3 Documentos de Âmbito Técnico 

Os produtos desenvolvidos pela PT Inovação e em especial pela DPP são por norma 

relativamente grandes, complexos, envolvendo várias tecnologias e um conjunto alargado de 

equipas de desenvolvimento com competências específicas.  

Face a todos esses factores surge a necessidade de existir um conjunto de documentos 

técnicos que possam dar suporte a cada uma das actividades (requisitos, concepção, 

arquitectura, testes, instalação, manutenção, etc.) inerentes ao processo de desenvolvimento de 

produtos de software. 

Os documentos deste tipo são identificados e descritos a seguir. 

 

ERDR – Definição de Requisitos  

Especifica os detalhes dos requisitos que o módulo
15

 vai implementar. Trata-se de um 

documento obrigatório que evolui com o ciclo de vida do módulo, representando em cada 

momento as funcionalidades disponibilizadas.  

 

CORC – Relatório de Concepção  

Descreve as linhas básicas da concepção, as tomadas de decisão de arquitectura e de 

desenvolvimento. Este é um documento obrigatório que evolui com a geração de cada nova 

versão, evolutiva ou correctiva do módulo.  

 

                                                      
15 Produto, subsistema ou componente. 
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COAR – Definição da Arquitectura  

Descreve detalhadamente a arquitectura (lógica, funcional e física) tanto do próprio 

módulo como da sua integração com o sistema ou sistemas em que se insere. Complementa o 

CORC.  

 

COEI – Especificação de Interface  

Descreve uma interface. É obrigatório existir um documento destes por cada interface que 

o módulo disponibiliza. Deve detalhar o comportamento funcional da interface por cada 

operação.  

 

COMI – Descreve o Modelo de Dados  

Sempre que um módulo possua um Modelo de Dados é obrigatório existir um documento 

destes. Detalha tabelas, campos, valores possíveis e de defaults, etc.  

 

MNMC – Manual de Configuração  

Descreve todos os detalhes de configuração. Deve distinguir configuração operacional da 

funcional. É um complemento tanto para a instalação como para a operação e administração da 

componente.  

 

MNMU – Manual de Utilização  

Apenas para aplicações com interface homem-máquina. Orientado ao utilizador funcional 

da aplicação, podendo também ser usado para User’s Guide de desenvolvimento. 

 

MNMA – Manual de Operação e Administração  

Descreve a forma de execução das actividades levadas a cabo no âmbito da operação, 

administração e manutenção do sistema.  

 

MNMP – Manual de Programação  

Aplica-se a componentes que, para serem utilizados, devem ser integrados como uma API 

no código. Este documento descreve como deve ser feita essa integração.  

 

MNMI – Manual de Instalação  

Descreve o processo de instalação completo e upgrades. Este documento deverá existir em 

cada versão para reflectir a instalação dessa versão e upgrades de versões anteriores.  

 

MNNV – Manual de Notas de Versão  

Deve descrever sucintamente as novas funcionalidades relativamente a versões anteriores, 

defects corrigidos e incompatibilidades. 

Este manual deve fazer um enquadramento do componente que vai ser instalado dando 

uma visão macro da sua arquitectura.  

5.2.3.1 Ciclo de Elaboração de Documentos Técnicos 

A elaboração de um qualquer documento técnico na PT Inovação envolve um conjunto de 

três actividades: 

 

 Edição do documento; 

 Revisão do documento; 

 Aprovação do documento. 
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Figura 5.6: Ciclo de elaboração de documentos técnicos 

 

Sendo que um documento tem associado a ele um responsável directo por cada uma destas 

actividades. Contudo, isso não inviabiliza que em cada uma das actividades se possa envolver 

mais colaboradores, nomeados pelas pessoas responsáveis com o desígnio de os auxiliarem.  

De notar ainda que o responsável pela edição do documento, assim como as pessoas que de 

alguma forma contribuem para esta actividade, não poderão exercer as actividades de revisão 

e/ou aprovação do documento. Em contrapartida, estas duas últimas actividades poderão estar 

delegadas à(s) mesma(s) pessoa(s). 

As actividades de revisão e aprovação pretendem assegurar a qualidade e o rigor que um 

documento técnico deve exercer. 

5.2.3.2 Entidades envolvidas na Elaboração dos Documentos Técnicos 

Depois de na subsecção anterior terem sido apresentadas as três actividades (edição, 

revisão e aprovação) inerentes à elaboração da documentação técnica, interessa agora identificar 

as entidades envolvidas em cada uma dessas actividades e descrever os fluxos de interacção 

entre elas. 

O processo de elaboração do documento ERDR é comparativamente diferente ao processo 

adoptado na elaboração dos restantes documentos técnicos (CORC, COAR, COEI, etc.), pois 

envolve duas outras entidades – o Cliente final e a DSI
16

 – que não participam directamente na 

elaboração dos restantes documentos, resultando num fluxo de interacção diferenciado. 

  

                                                      
16 DSI: Unidade de Desenvolvimento de Serviços e Inteligência no Negócio – Responsável pela interacção com o 

cliente tendo em vista a negociação e identificação de (novos) requisitos.  
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Apresenta-se a seguir o fluxo de interacção entre as diferentes entidades que participam na 

elaboração do documento ERDR. 

 

 

Figura 5.7: Elaboração do documento ERDR 

 

Segue-se uma breve descrição de cada uma das interacções: 

 

1. Pedido de Proposta() – O cliente solicita à DSI, o desenvolvimento de um novo 

produto ou a evolução de um produto que já dispõe, propondo novos requisitos; 

2. Pedido de Edição ERDR() – A DSI solicita a colaboração da DPP1
17

 no processo 

de identificação e análise dos novos requisitos: pedido de edição do ERDR; 

3. Edição ERDR() – A DPP1 elabora o documento ERDR; 

4. Revisão? - ERDR() – A DPP1 solicita a revisão do ERDR à DPPn
18

;  

5. Revisão OK - ERDR() – A DPPn entrega à DPP1 o ERDR revisto e pronto para 

aprovação do DSI; 

6. Aprovação? - ERDR() – A DPP1 envia o ERDR à DSI para ser aprovado; 

7. Aprovação OK - ERDR() – A DSI aprova o ERDR e comunica a sua decisão à 

DPP1.  

 

Para não sobrecarregar o diagrama, optou-se pela omissão das seguintes situações: 

 

A. Após a revisão do ERDR pela DPPn é necessária nova edição (alteração) do 

documento pela DPP1. (repetição das interacções: 3, 4 e 5); 

                                                      
17 DPP1: Divisão inserida na unidade organizacional DPP. Dispõe de colaboradores que conhecem transversalmente a 

realidade dos clientes e dos seus produtos. Na DPP1 existe um conhecimento mais generalizado sobre os 

produtos e serviços da empresa. 
18 DPPn: Restantes divisões da DPP com funções mais técnicas. São constituídas por várias equipas de 

desenvolvimento, que concebem/implementam módulos específicos de um produto de software.  
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B. A DSI não aprova o ERDR, obrigando a nova edição e revisão do documento 

(repetição das interacções: 3, 4, 5, 6 e 7).  

 

No que diz respeito à elaboração dos restantes documentos técnicos (CORC, COAR, 

COEI, etc.) a edição, revisão e aprovação dá-se dentro da DPP, havendo diversas interacções 

entre a divisão DPP1 e as restantes divisões DPPn (DPP2, DPP3 e DPP4). 

 

 

Figura 5.8: Elaboração de documentos técnicos (à excepção do ERDR) 

 

Segue-se uma breve descrição de cada uma das interacções: 

 

1. Edição Draft - Documentation Set() – A DPP1 elabora uma versão preliminar de 

cada um dos documentos técnicos previstos para o módulo 

(produto/subsistema/componente); 

2. Revisão? - Documentation Set() – A DPP1 solicita a revisão dos documentos 

técnicos preliminares à DPPn; 

3. Revisão OK + Aprovação?() – A DPPn entrega à DPP1, os documentos técnicos 

revistos e prontos para aprovação; 

4. Aprovação OK() – A DPP1 aprova cada um dos documentos técnicos preliminares 

e comunica a sua decisão à DPPn; 
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5. Edição Final - Documentation Set() – A DPPn é agora responsável pela elaboração 

das versões finais dos vários documentos técnicos. Estes documentos são 

aprofundados ao nível de detalhe necessário para a implementação;  

6. Revisão? - Documentation Set() – A DPPn entrega à DPP1 os documentos técnicos 

para revisão; 

7. Revisão OK + Aprovação?() – A DPP1 entrega à DPPn, os documentos técnicos 

revistos e prontos para aprovação; 

8. Aprovação OK() – A DPPn aprova cada um dos documentos técnicos (versões 

finais) e comunica a sua decisão à DPP1. 

 

Mais uma vez, para não sobrecarregar o diagrama, optou-se pela omissão das seguintes 

situações: 

 

A. Após a revisão dos documentos técnicos (versões preliminares) pela DPPn é 

necessária nova edição (alteração) dos documentos pela DPP1. (repetição das 

interacções: 1, 2 e 3); 

B. A DPP1 não aprova os documentos técnicos (versões preliminares), obrigando a 

nova edição e revisão do documento (repetição das interacções: 1, 2, 3 e 4).  

C. Após a revisão dos documentos técnicos (versões finais) pela DPP1 é necessária 

nova edição (alteração) dos documentos pela DPPn. (repetição das interacções: 5, 

6 e 7); 

D. A DPPn não aprova os documentos técnicos (versões finais), obrigando a nova 

edição e revisão do documento (repetição das interacções: 5, 6, 7 e 8).  

5.3 Estrutura da Documentação 

Feito o enquadramento da família de produtos e dos seus elementos constituintes 

(produtos, subsistemas e componentes) assim como uma caracterização dos vários documentos 

que dão suporte ao desenvolvimento de produtos de software na PT Inovação e em particular na 

DPP, nas secções anteriores (5.1 e 5.2), apresenta-se agora nesta secção a estrutura da 

documentação associada a uma família de produtos – conjunto de documentos que devem ser 

produzidos em cada nível da árvore.  

A Figura 5.9 ilustra a estrutura da documentação inerente a uma família de produtos.  
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Figura 5.9: Estrutura da documentação 

 

É dado de seguida o enquadramento da documentação necessária em cada um dos níveis 

da árvore: 

 

Família de Produtos 

Neste nível da árvore, encontra-se definido um Mapa de Compatibilidade entre os vários 

produtos da mesma família.  

Sempre que for publicada uma nova release de um produto da família, é necessária a 

geração de uma nova versão do Mapa de Compatibilidade. 

 

Produtos 

A gestão dos produtos é feita através de releases bem definidas no tempo. Estas releases 

definem o Cronograma Geral do Produto.  

O conjunto macro de funcionalidades previstas para cada release está descrito no 

RoadMap do produto.  

O Documentation Set identifica para cada produto o tipo de documentação técnica 

disponibilizada. 

A Releases Details pretende dar numa visão gráfica e rápida, as datas associadas a uma 

dada release assim como as suas eventuais revisions. Identifica em cada caso os subsistemas 

abrangidos. 

 

Release 

É gerado um ERDR por subsistema que esteja em evolução numa dada release do produto. 

Os ERDRs apenas reflectem os novos requisitos entregues no âmbito de uma dada release.  

É definido um Mapa de Compatibilidade que mostra as várias versões dos subsistemas 

compatíveis no âmbito de uma release do produto. Este é actualizado em cada nova release e 

sempre que sai uma nova revision de uma release.  

É actualizado por release o COAR geral do produto e a sua Datasheet.  

É produzido um PPT de Divulgação sobre as novas funcionalidades disponibilizadas na 

release.  
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Subsistema 

Associado a cada release do subsistema temos um Cronograma que identifica as fases 

principais do trabalho, incorporando as milestones dos componentes envolvidos. 

É produzido um PPT de Divulgação sobre as novas funcionalidades disponibilizadas na 

release.  

A documentação técnica produzida para cada subsistema é a especificada no 

Documentation Set publicado ao nível do produto. 

 

Componente 

Associado a cada componente, temos um Cronograma que identifica as principais fases de 

trabalho. 

É produzida documentação técnica para cada componente de acordo com o Documentation 

Set publicado ao nível do produto. 

5.4 Conclusões 

Como se pôde constatar neste capítulo, o processo de desenvolvimento de produtos de 

software na PT Inovação e em particular na unidade DPP, contempla a produção de um 

conjunto alargado e diversificado de documentos com diferentes propósitos.  

O presente projecto, desde cedo, exigiu a absorção de informação abrangente relativa à 

família de produtos NGIN e de alguns dos seus produtos, particularmente do produto INS.  

A identificação dos documentos que deverão existir nos diferentes níveis da árvore de uma 

família de produtos, assim como a percepção do âmbito de cada um desses documentos, 

contribuiu para o levantamento de informação relevante para a elaboração dos documentos 

COAR, que definem a arquitectura do produto INS e dos seus subsistemas – um dos grandes 

objectivos do projecto. 

Finalmente, a identificação das diferentes actividades que constituem o ciclo de elaboração 

de documentos técnicos – edição, revisão e aprovação – e das entidades responsáveis por cada 

uma dessas actividades revelou-se particularmente útil, uma vez que possibilitou a envolvência 

das pessoas com maior aptidão e conhecimento técnico sobre o produto INS e seus subsistemas, 

obtendo dessas pessoas o apoio e o feedback necessário para a prossecução do objectivo 

indicado acima. 
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6 Implementação da Solução de Gestão 

de Informação 

Neste capítulo, é descrita a implementação da solução de gestão de informação que 

culminou na elaboração de um conjunto de documentos de Concepção e Arquitectura (COAR) 

que definem/descrevem a arquitectura do produto INS. 

A solução de gestão de informação posta em prática segue em linhas gerais o modelo 

processual de gestão de informação proposto por Chun Wei Choo [Choo03], âmbito de estudo e 

descrito anteriormente neste documento (secção 2.5). 

Como tal, a solução implementada envolveu as seguintes actividades: 

 

 Identificação das necessidades de informação; 

 Aquisição de informação; 

 Organização e armazenamento de informação; 

 Desenvolvimento de produtos e de serviços de informação; 

 Distribuição de informação; 

 Utilização de informação. 

6.1 Identificação das Necessidades de Informação 

A identificação das necessidades de informação contemplou a percepção por parte da 

generalidade dos colaboradores da DPP na necessidade de se desenvolver um conjunto de 

documentos técnicos que descrevam sob diferentes âmbitos (requisitos, concepção, arquitectura, 

interfaces, testes, etc.) os vários produtos de software desenvolvidos pela DPP.  

O desenvolvimento de tais documentos apresenta como principal propósito tornar mais 

eficiente e produtivo o processo de desenvolvimento de software, contribuindo ainda para uma 

maior disseminação de informação e partilha de conhecimento a nível interno.  

Dado o espaço temporal do presente projecto (vinte semanas) ser relativamente curto, este 

apenas contemplou o desenvolvimento de documentos COAR, que descrevem a arquitectura do 

produto INS e dos seus vários subsistemas.  

O produto INS dispõe de instanciações em vários clientes (PT Comunicações, Vivo, TMN, 

Meditel, entre outros), no entanto, só algumas instanciações dispõem de um COAR, não 

padronizado por sinal, que descreve a arquitectura do produto tendo como foco as 

especificidades particulares do cliente em causa.  
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Surgiu então a necessidade de se criarem documentos COAR, que descrevessem a 

arquitectura geral do produto INS e de cada um dos seus subsistemas, focando as características 

base destes, que são transversais a todos os clientes. Atingido este objectivo, pretende-se depois 

reutilizar os conteúdos destes COARs na elaboração dos COARs associados às instanciações do 

produto INS nos vários clientes. 

6.2 Aquisição de Informação 

Havendo a percepção clara das necessidades de informação, passou-se para a actividade de 

aquisição de informação. 

Esta actividade exigiu um levantamento de informação precisa, actual e rigorosa 

proveniente de múltiplas fontes, nomeadamente de alguns COARs de instanciações do produto 

INS nos clientes, de documentos técnicos (ERDRs, CORCs, COEIs, entre outros) e de 

apresentações/workshops internos que incidiam em determinados subsistemas e em 

funcionalidades peculiares do INS. 

 Contudo o levantamento de informação não constituiu uma actividade trivial, uma vez que 

a informação obtida das diversas fontes, continha na maioria das vezes, especificidades 

associadas a uma instanciação do produto INS num cliente em particular.  

 

 

Figura 6.1: Instanciação do produto INS 

 

Daí, surgiu a necessidade de se identificar e distinguir dois tipos de informação: 

 

 Informação genérica: descreve o produto INS, os seus subsistemas, componentes e 

funcionalidades sem os detalhes de instanciação – características do produto que são 

comummente estendidas a todos os clientes – Produto Base; 

 Informação específica do cliente: contém especificidades/características particulares 

da instanciação do produto INS num determinado cliente – Adaptação. 

 

A informação extraída das diversas fontes e que posteriormente se classificou como 

específica de determinado cliente, em alguns casos revelou-se susceptível de poder ser 

generalizada. Procedeu-se então a uma transformação dessa informação, eliminando as 

referências de cliente, tornando a informação genérica para que pudesse ser extensível a todas as 

instanciações do produto INS nos diversos clientes.  

Em paralelo com a extracção e transformação da informação proveniente das várias fontes, 

fez-se uma triagem da informação a fim de a incorporar no documento COAR adequado.  

A Figura 6.2 sintetiza graficamente o procedimento utilizado para a 

aquisição/levantamento de informação associada ao produto INS e seus subsistemas. 
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Figura 6.2: Aquisição/Levantamento de informação 

 

A actividade de aquisição/levantamento de informação revelou-se bastante complexa pois 

exigiu um estudo prévio sobre Redes Inteligentes e uma clara percepção e conhecimento do 

produto INS como um todo, quer em termos funcionais – reconhecimento e compreensão das 

suas características e funcionalidades; como em termos arquitecturais – conhecimento sobre os 

vários subsistemas do INS e assimilação das interacções e dependências entre eles.  

De notar ainda que esta actividade envolveu a colaboração de alguns elementos da DPP 

que contribuíram na selecção das melhores fontes de informação e nos processos de 

transformação e distribuição da informação pelos vários COARs. Sem a envolvência e o 

compromisso desses elementos, esta actividade apresentar-se-ia ainda mais complexa.  

6.3 Organização e Armazenamento de Informação 

Para a organização e armazenamento dos vários COARs produzidos recorreu-se ao 

Microsoft SharePoint
19

. Esta plataforma é muito requisitada a nível interno, pelos vários 

colaboradores da DPP, desempenhando a função de um repositório de informação e de 

documentos que dão suporte às diferentes fases do processo de desenvolvimento de software.  

Toda a documentação associada a uma família de produtos (produtos, subsistemas e 

componentes) encontra-se depositada no SharePoint. A forma como os COARs e os restantes 

documentos se encontram armazenados e organizados no SharePoint segue a estrutura da 

documentação descrita anteriormente na secção 5.3 deste documento. 

A utilização do SharePoint por parte da PT Inovação e em particular pela DPP é 

relativamente recente, iniciou-se em meados de Fevereiro de 2008, no entanto, tem-se revelado 

muito útil para um aumento da aprendizagem e disseminação da informação e conhecimento a 

nível interno. 

                                                      
19 O Microsoft SharePoint é uma plataforma Web que concede à organização que a utiliza, uma localização central e 

segura, permitindo aos seus colaboradores encontrarem recursos organizacionais, gerir conteúdos e fluxos de 

trabalho e obter informações de negócio para tomar decisões bem informadas. Os colaboradores da empresa 

podem criar e gerir sites da intranet personalizados e orientados para equipas e projectos, para colaboração e 

partilha de documentos [SHP09]. 
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Hoje é uma ferramenta de trabalho imprescindível na DPP, contribuindo amplamente para 

uma maior eficácia e desempenho das actividades operacionais e de gestão inerentes a todo o 

ciclo de vida do desenvolvimento de software. 

6.4 Desenvolvimento de Produtos e de Serviços de Informação 

Esta actividade contemplou a elaboração propriamente dita dos COARs do produto INS e 

dos respectivos subsistemas.  

Os COARs produzidos pretendem dar então resposta às necessidades de informação 

previamente reconhecidas, tirando proveito do levantamento de informação realizado. 

Optou-se pela definição de um template, com o intuito de estabelecer uma estrutura 

uniforme da organização dos conteúdos expostos e analisados nos vários COARs.  

Foram desenhados alguns cenários de template resultantes da análise ao levantamento de 

estruturas e informação. 

Estes cenários foram propostos aos diversos elementos da DPP, que lidam com o produto 

INS, que em discussão resultaram alguns acertos e propostas de melhoria levando ao encontro 

do cenário ideal do template. 

A estrutura do documento COAR (Figura 6.3) foi decretada na sequência da apresentação 

e defesa do cenário template ideal junto dos elementos responsáveis da DPP. 

 

 
Figura 6.3: Estrutura uniforme do documento COAR 

 

Segue-se uma descrição de cada um dos capítulos e subcapítulos que formam a estrutura 

(uniforme) de um documento COAR, seja ele relativo ao produto INS ou a um dos seus 

subsistemas. 

 

Introdução  

Capítulo introdutório do documento, constituído pelos subcapítulos: 
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 Objectivo – Expõe o objectivo específico do documento; 

 Enquadramento – Descrição do âmbito do produto/subsistema a que o documento diz 

respeito; 

 Documentos Relacionados – Lista de documentos que serviram de entrada para a 

elaboração do presente documento; 

 Organização do Documento – Estrutura do documento, com uma breve descrição 

sobre o que se pode encontrar em cada capítulo/subcapítulo. 

 

Arquitectura do Sistema 

Capítulo que contém a descrição da arquitectura do produto/subsistema, sob três diferentes 

perspectivas: 

 

 Perspectiva Lógica – Secção que descreve o produto/subsistema como um todo, os 

seus componentes e o ambiente em que vai operar. Definem-se camadas e conceitos 

de implementação, tais como as interfaces com outros sistemas, a lógica de negócio e 

a base de dados, pelo menos, de forma relativamente independente das 

funcionalidades do sistema; 

 Perspectiva Funcional – Descrição do fluxo funcional do produto/subsistema. São 

apresentados vários cenários de funcionamento, envolvendo interacções internas 

(entre as várias partes do produto/subsistema) e interacções com outros sistemas 

externos. A perspectiva funcional ajuda a clarificar o comportamento do 

produto/subsistema e a compreender melhor as funcionalidades que este sustenta; 

 Perspectiva Física – Descrição das necessidades do produto/subsistema em termos de 

instalação, infra-estruturas de rede, características das máquinas, etc. Utilizam-se 

diagramas com o intuito de indicarem a quem desenvolve o software, as capacidades e 

limitações a ter em conta relativamente ao hardware a utilizar para o 

produto/subsistema. A perspectiva física ajuda a analisar o produto/subsistema em 

termos de performance, disponibilidade, segurança, adaptabilidade, entre outros. 

 

Glossário 

Capítulo que expõe o vocabulário dos termos técnicos utilizados ao longo do documento. 

 

Referências 

Capítulo que ostenta as referências bibliográficas utilizadas na elaboração do documento. 

6.4.1 Utilização de Macros 

Em virtude do COAR do produto INS apresentar informação relativa a cada um dos seus 

subsistemas, optou-se pela utilização de Macros
20

 no Microsoft Office Word 2007
21

. Estas, 

quando executadas, permitem importar para o COAR do produto INS a informação mais actual 

sobre os subsistemas. Essa informação é proveniente de cada um dos COARs dos subsistemas.  

Para permitir essa importação/transferência de informação, houve a necessidade de se 

criarem bookmarks
22

 no Word. 

 

 Em cada COAR de subsistema criou-se um bookmark que englobasse o conteúdo 

presente na secção Enquadramento – descrição do âmbito do subsistema e das suas 

funcionalidades. 

                                                      
20 Uma macro é uma abstracção que define como um padrão de entrada deve ser alterado por um padrão de saída, de 

acordo com um conjunto de regras [Wik09b]. 
21 Processador de Texto. 
22 Um bookmark no Word representa um sítio específico do documento. 
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 No COAR do INS criaram-se vários bookmarks, para depois alimenta-los, um a um, 

com a informação extraída dos vários COARs dos subsistemas.  

 

Para a definição das Macros recorreu-se ao ambiente Visual Basic for Applications
23

 

(VBA).  

A Figura 6.4, apresentada a seguir, ilustra o resultado da execução das Macros no COAR 

do INS. De notar que os rectângulos delimitados a vermelho expostos na figura pretendem 

representar bookmarks. 

 

 

Figura 6.4: Transferência de informação dos COARs Subsistemas para o COAR INS 

 

Aquando do carregamento do documento COAR do INS, no Microsoft Word, as Macros 

são automaticamente executadas, garantindo desta forma, a actualização imediata dos conteúdos 

neste documento com informação dos subsistemas. 

6.4.2 Ciclo de Elaboração dos COARs 

A elaboração dos diversos COARs revelou-se uma actividade complexa, exigindo ao longo 

da sua prossecução múltiplas interacções com vários elementos da DPP – especialistas em 

determinados subsistemas do produto INS.  

Fez-se envolver esses especialistas sobretudo na revisão e aprovação dos COARs, uma vez 

que o know-how que dispunham permitia-lhes transmitir um importante feedback sobre o 

conteúdo exposto nos COARs que vinham a ser desenvolvidos.  

 

                                                      
23 Versão simplificada do Visual Basic da Microsoft. O VBA encontra-se incorporado em todas as aplicações do 

Microsoft Office. Para além de outras funcionalidades, permite a definição/criação de Macros. 



 
Implementação da Solução de Gestão de Informação 

 

 

46 

 

Figura 6.5: Ciclo de elaboração de um COAR 

 

A elaboração de cada COAR revelou-se portanto um processo iterativo, evoluindo de uma 

versão para outra, de acordo com as indicações de alterações/melhorias a fazer ao documento, 

apontadas pelos especialistas.  

Ao fim de n iterações, não havendo mais nada a alterar/aperfeiçoar, o COAR obtinha 

aprovação.  

6.5 Distribuição de Informação 

Um dos grandes objectivos que se pretendia atingir com a elaboração dos COARs era o de 

estimular uma aprendizagem mais vasta e uma maior e mais eficiente disseminação de 

informação sobre o produto INS e seus subsistemas.  

Esse objectivo foi atingido através da organização, armazenamento e disponibilização dos 

COARs na plataforma SharePoint. Todos os elementos da DPP têm agora acesso a informação 

detalhada, precisa e actual sobre a arquitectura de um dos produtos que constitui um dos seus 

principais focos de trabalho.  

Com mais e melhor documentação disponível no SharePoint, com o consequente aumento 

da disseminação de informação e partilha de conhecimento sobre o INS por toda a DPP, os 

gestores desta unidade e os team leaders das várias equipas de desenvolvimento deste produto, 

estarão mais aptos para gerir e planear de forma mais eficiente, o lançamento de novas releases 

do produto.  

Com o aumento da partilha de informação, espera-se ainda uma redução no tempo de 

desenvolvimento de novas funcionalidades do produto, assim como um acréscimo da qualidade 

deste. 

6.6 Utilização de Informação 

As equipas responsáveis pela instanciação de todos os produtos, entre os quais o INS, estão 

enquadradas fora do campo de acção da DPP, isto é, estão inseridas noutras unidades da 

organização – designadamente a DSI e a DRP.  

Estas equipas têm a responsabilidade de personalizar os produtos base, desenvolvidos pela 

DPP, para que estes possam dar resposta aos requisitos específicos dos clientes.  

Por norma existe a necessidade de se fazer acompanhar a instanciação dos produtos com 

um conjunto de documentos técnicos, entre os quais um COAR, para depois serem entregues ao 

cliente. 

Uma vez que este projecto incidiu na elaboração de COARs que descrevem as 

características base do produto INS e dos seus subsistemas, espera-se que as equipas que tratam 

da instanciação deste produto, possam recorrer destes COARs, ditos gerais, para elaborarem o 

COAR que descreve os detalhes da arquitectura associada à instanciação do INS num 

determinado cliente. 
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Figura 6.6: Utilização da informação dos COARs gerais nos COARs de instanciação 

 

Os COARs gerais do produto INS e dos seus subsistemas constituirão, desta forma, 

importantes fontes de informação para o desenvolvimento do COAR que dá resposta à 

instanciação do INS num determinado cliente.  

O tempo despendido pelas equipas de instanciação do INS no levantamento de informação 

proveniente dos COARs gerais e consequente transformação e adaptação dessa informação para 

satisfazer as especificidades do cliente, certamente será menor do que o tempo que 

despenderiam na realização de um COAR de instanciação de raiz, tornando desta forma o 

desenvolvimento deste, mais fácil e produtivo. 

6.7 Conclusões 

Antes da implementação da solução de gestão de informação, existiam alguns COARs 

relativos a instanciações do produto INS. Estes descreviam a arquitectura do produto tendo 

como foco as especificidades particulares do cliente onde era feita a instanciação.  

Em contrapartida, não existiam COARs que descrevessem a arquitectura geral do INS e de 

cada um dos seus subsistemas, focando as características base destes, que são comuns a todos os 

clientes e que, consequentemente, estão presentes em todas as instanciações deste produto. 

A solução implementada de gestão de informação veio então dar resposta a esta lacuna. 

Foram desenvolvidos COARs, com base numa estrutura uniforme, quer do produto INS quer 

dos vários subsistemas que o compõem, com o objectivo de estes contribuírem para uma 

eficiente disseminação de informação sobre este importante produto desenvolvido na DPP. 

Pretende-se agora que estes COARs constituam importantes fontes de informação, que 

auxiliem o processo de desenvolvimento do produto INS, e que contribuam para um aumento da 

produtividade bem como acréscimo de qualidade deste processo. 

Finalmente, espera-se que a informação presente nos COARs que foram desenvolvidos 

seja reutilizada sempre que for necessária a elaboração de um COAR que descreva a 

arquitectura da instanciação do produto INS num determinado cliente. 
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7 Análise e Concepção do Curso de 

Formação – Arquitectura do Produto 

INS 

Este capítulo tem como principal propósito descrever a contribuição do projecto na 

elaboração do curso de formação – Arquitectura do Produto INS – para a plataforma de 

e-Learning proprietária da PT Inovação, o Formare.  

No entanto, antes de abordar este assunto, considerou-se pertinente dar um enquadramento 

inicial acerca do e-Learning e como esta metodologia de ensino/aprendizagem tem sido 

colocada em prática pela PT Inovação nas suas acções de formação.  

Além disso, optou-se por fazer neste capítulo, uma pequena caracterização da plataforma 

Formare e apresentar uma descrição de cada uma das fases constituintes do ciclo de 

desenvolvimento de conteúdos e-Learning.  

7.1 Enquadramento  

Actualmente, não só na PT Inovação, como também na generalidade das organizações, a 

formação profissional desempenha um papel de extrema importância. 

As novas tecnologias de informação trouxeram nitidamente diferentes formas de encarar a 

gestão, disseminação e partilha de conhecimento, alterando atitudes e comportamentos face à 

formação.  

Verifica-se agora tanto no meio académico como no profissional, um desenvolvimento 

significativo de estratégias de formação assentes em metodologias e-Learning, suportadas pela 

utilização de tecnologias de informação e comunicação que promovem a aprendizagem em 

ambientes inovadores e interactivos [MAS06]. 

A utilização do e-Learning como metodologia de ensino/aprendizagem apresenta inúmeras 

vantagens às organizações, tais como [IAD09]: 

 

 Inovação em processos de formação/educação; 

 Redução e racionalização de recursos; 

 Resultados pedagógicos (avaliação) mais satisfatórios; 

 Disponibilidade e flexibilidade do ensino/aprendizagem; 

 Estímulo da auto-aprendizagem; 
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 Experimentação de novas tecnologias de informação e comunicação; 

 Eliminação da dispersão geográfica; 

 Acessibilidade a conteúdos mais apelativos; 

 Criação de comunidades colaborativas virtuais; 

 Aquisição contínua de novos conhecimentos (formação ao longo da vida); 

 Retorno de investimento rápido. 

 

O crescimento sustentado da PT Inovação, o alargamento do seu ramo de negócio, a 

sofisticação e inovação crescente dos seus produtos, a utilização de novas tecnologias e a 

aquisição de novos colaboradores são condicionantes que obrigam a empresa a investir 

significativamente e sucessivamente em acções de formação para os seus recursos humanos. 

A PT Inovação, ciente das vantagens do e-Learning, um pouco depois de ter sido 

instituída, desenvolveu um sistema de gestão de aprendizagem (LMS
24

) – o Formare – que 

suporta soluções de formação e educação em ambientes de e-Learning.  

As acções de formação levadas a cabo pela empresa, em ambiente de e-Learning, através 

do Formare, têm-se revelado um sucesso. Os colaboradores da empresa aderem mais facilmente 

a acções de formação em ambiente de e-Learning e obtêm um aproveitamento pedagógico mais 

elevado. Aliado a isso, a empresa tem conseguido uma racionalização e redução de custos 

considerável. 

Face aos bons resultados que as acções de formação em ambiente de e-Learning têm 

alcançado na PT Inovação, pretende-se através dos documentos COAR produzidos no âmbito 

deste projecto, conceber um curso de formação que descreva a arquitectura do produto INS, 

utilizando metodologias e-Learning, para posteriormente ser integrado na plataforma Formare.  

7.2 O Formare  

O Formare [FOR09] é um sistema de gestão de aprendizagem, desenvolvido pela PT 

Inovação, que suporta soluções de formação e educação em ambiente de e-Learning. 

O desenvolvimento do Formare assenta no recurso a tecnologias inovadoras que fazem 

desta plataforma uma ferramenta pedagogicamente orientada para uma eficaz aquisição e 

difusão do conhecimento. 

O Formare adapta-se a diferentes contextos e metodologias de ensino/aprendizagem e 

abrange os principais componentes de uma plataforma de e-Learning [IAD09]: 

 

 A interacção intuitiva e eficaz com o utilizador (alunos e professores); 

 O acesso fácil à tecnologia (plataforma); 

 A disponibilização de serviços de valor acrescentado, intuitivos e inovadores para os 

eProfessores; 

 A divulgação de materiais pedagógicos (conteúdos de ensino/aprendizagem) em 

diversos formatos; 

 A avaliação da formação. 

                                                      
24 Learning Management System – Fornece um conjunto de recursos que dão suporte ao processo de 

ensino/aprendizagem, permitindo o seu planeamento, concepção, implementação e avaliação. 
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Figura 7.1: Modelo de e-Learning [IAD09] 

 

Estes elementos, quando utilizados em conjunto, permitem a auto-aprendizagem e 

aprendizagem colaborativa.  

7.2.1 Caracterização da plataforma  

Do ponto de vista aplicacional, o Formare apresenta-se como uma plataforma de 

e-Learning robusta, suportada numa arquitectura modular, que disponibiliza um conjunto de 

funcionalidades de gestão de aprendizagem e de formação, em ambiente Web.  

O diagrama seguinte apresenta a arquitectura lógica (simplificada) do Formare: 

 

 
Figura 7.2: Arquitectura lógica (simplificada) do Formare. Adaptado de [MAS06] 

 

Interface Gráfico  

Interface Web com o utilizador final. O interface agrega um conjunto de páginas ASPX 

(.NET Active Server Pages). 
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Identificação e Autenticação 

Componente responsável pela autenticação e autorização dos utilizadores no Formare. Este 

componente suporta múltiplos mecanismos de autenticação (LDAP, RADIUS, Base de Dados e 

Active Directory). 

 

Gestão Administrativa  

Gestão de eventos formativos em e-Learning (catálogo, plano de formação, participantes, 

formadores, coordenadores e áreas temáticas). 

 

Gestão Pedagógica 

Gestão da auto-aprendizagem e da aprendizagem colaborativa (tutória, questionários, 

trabalhos individuais ou de grupo, recursos pedagógicos). 

 

Gestão de Conteúdos 

Criação, importação, disponibilização, normalização e gestão dos conteúdos. 

 

Comunicação e Interacção  

Comunicação síncrona (chat de texto, áudio ou vídeo); trabalho colaborativo (partilha de 

aplicações e apresentações online); comunicação assíncrona (e-mail, fóruns temáticos, fórum 

geral e troca de ficheiros).  

 

Gestão da Avaliação 

Avaliação pedagógica com capacidades de avaliação formativa e sumativa, avaliação da 

envolvente e da eficácia da formação. 

 

Integração e Parametrização  

Integração com sistemas de informação externos; segurança e confidencialidade dos dados; 

parametrização à medida do LMS, do ambiente de formação e dos relatórios e indicadores por 

centro, por curso, por turma e por formando. 
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Figura 7.3: Interface da plataforma Formare 

 

O Formare assenta numa estrutura hierárquica de perfis de utilizador com privilégios 

diferenciados por papéis desempenhados dentro de cada curso e-Learning.  

No entanto, isso não inviabiliza que um utilizador possa assumir mais do que um perfil de 

utilizador (ex: um utilizador pode ser coordenador no curso A e formando no curso B).   

Na tabela seguinte, apresentam-se as características principais associadas a cada perfil de 

utilizador [IAD09]: 

 

Tabela 7.1: Perfis de utilizador do Formare 

Perfil Papel desempenhado 

Administrador Gere e administra a plataforma Formare 

Coordenador Gere os cursos de determinadas áreas temáticas  

Professor Gere acções de formação que lhe estão designadas 

Formando Participa nas acções de formação onde está inscrito 

Gestor de RH Acede aos dados pedagógicos dos RH dos quais é 

responsável 

Gestor de Informação Gere conteúdos de interesse geral (notícias, novidades, 

etc.) 

Convidado Assiste, por convite, a determinadas acções de formação 

7.3 Metodologia de Desenvolvimento de Conteúdos e-Learning 

O desenvolvimento de conteúdos educacionais multimédia (e-Learning) engloba 

tipicamente um ciclo de cinco fases [AT01, SBM05]: 
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Figura 7.4: Ciclo de desenvolvimento de conteúdos e-Learning 

 

Fase 1: Estudo/Análise 

 Análise das necessidades da organização e dos utilizadores; 

 Estudo detalhado de todos os materiais de aprendizagem, com vista à sua adaptação 

para ambiente e-Learning; 

 Adaptação e revisão prévias dos materiais antes de iniciar as fases de concepção e 

desenvolvimento dos conteúdos multimédia para ambiente e-Learning. 

 

Fase 2: Concepção  

 Desenho do curso e desenho dos conteúdos: 

o Planeamento e estruturação do curso; 

o Desenho de interfaces user-friendly
25

 tendo em consideração a dinâmica de 

interacção humano – computador e a usabilidade da plataforma de e-Learning. 

 

Fase 3: Desenvolvimento 

 Processo de desenvolvimento dos conteúdos educacionais multimédia para serem 

incorporados na plataforma de e-Learning; 

 Pressupõe a existência de competências específicas de programação e design 

multimédia, cuja exigência depende do nível de profundidade definido no 

storyboard
26

; 

 O desenvolvimento pode ser assegurado utilizando diferentes linguagens de 

programação (p.ex: HTML, JavaScript, Java, C#, ASP) e/ou ferramentas de design 

(p.ex: Flash, Photoshop, Dreamweaver). A escolha das tecnologias condicionará a 

sofisticação, a interacção e a qualidade visual do curso e dos seus conteúdos. 

 

Fase 4: Normalização 

 Permite uma fácil reutilização e portabilidade dos conteúdos desenvolvidos; 

 A normalização dos processos de criação e gestão de conteúdos permite a 

automatização do rastreio da actividade do formando ao longo da sua aprendizagem, 

disponibilizando, em tempo real, toda a informação necessária para o 

acompanhamento e controlo do seu progresso. 

 

Fase 5: Integração 

 Teste das funcionalidades definidas para o conteúdo e a sua validação final em 

ambiente real de aprendizagem; 

 Testes de carga, essencialmente quando existem limitações tecnológicas de acesso 

(largura de banda limitada) e requisitos exigentes de hardware e software para os 

servidores e para os clientes; 

 Formação e preparação do ambiente de aprendizagem; 

 Instalação e integração num LMS. 

 

Para assegurar a qualidade deste ciclo de desenvolvimento de conteúdos educacionais 

multimédia, é crucial a intervenção activa de uma equipa multidisciplinar (composta por 

                                                      
25 Interface amigável e intuitiva. 
26 Técnica utilizada para esboçar as características dos ecrãs de um sistema multimédia. Apresenta os passos chave da 

interacção do utilizador com o sistema. 
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diferentes especialistas) dotada de um conjunto de competências específicas capazes de 

responder com eficácia a requisitos pedagógicos, científicos, tecnológicos e sociais [SBM05]. 

 
Figura 7.5: Competências para a criação de conteúdos 

 

Essa equipa multidisciplinar apresenta a seguinte composição e responsabilidades [Fig03, 

San00]: 

 

 Especialista nos Conteúdos – Responsável pela geração dos conteúdos que irão ser 

albergados no curso. 

 Especialista em Comunicação Educacional Multimédia – Responsável pela 

comunicação visual dos conteúdos do curso. Define a usabilidade e a dinâmica de 

interacção do curso, isto é, define a liberdade de acções dos formandos e a forma 

como estes interagem com a plataforma de e-Learning. 

 Especialista em Programação – Responsável pelo desenvolvimento informático do 

curso e dos respectivos conteúdos multimédia e pela integração dos mesmos numa 

plataforma de e-Learning. 

7.4 Desenho Pedagógico do Curso de Formação 

Nesta secção, descreve-se a contribuição do projecto na elaboração do curso de formação – 

Arquitectura do Produto INS. 

O desenvolvimento dos conteúdos educacionais multimédia que compõem um curso de 

formação em ambiente de e-Learning, tal como descrito na secção anterior, compreende 

tipicamente um ciclo de cinco fases (estudo/análise, concepção, desenvolvimento, normalização 

e integração) requerendo uma equipa multidisciplinar na prossecução de cada uma dessas fases. 

O projecto deu resposta às fases de estudo/análise e concepção, delegando as restantes 

fases a uma equipa de desenvolvimento especializada no Formare. Essa equipa está dotada de 

especialistas de programação e comunicação multimédia com uma vasta experiência na 

elaboração de cursos de formação para a plataforma Formare. 
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7.4.1 Fase de Estudo/Análise 

Esta fase contemplou um estudo detalhado dos documentos COAR produzidos com o 

intuito de definir a estrutura e as sequências de aprendizagem do curso de formação que se 

pretende desenvolver. 

A estrutura definida para o curso assenta em quinze unidades temáticas. Uma primeira 

unidade mais abrangente, que pretende dar uma visão geral da arquitectura do produto INS sem 

grande nível de detalhe, e as restantes unidades, mais particulares, focando a arquitectura de 

cada um dos subsistemas que constituem o produto INS. 

Em suma, cada documento COAR previamente produzido deu origem a uma unidade 

temática. 

 

 
Figura 7.6: Definição da estrutura do curso de formação 

 

A definição das sequências de aprendizagem para cada unidade temática revelou-se uma 

actividade mais delicada e complexa, exigindo uma reorganização da informação contida em 

cada um dos COARs. A cada sequência de aprendizagem fez-se corresponder determinado 

conteúdo.  
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Figura 7.7: Definição das sequências de aprendizagem 

 

O propósito desta abordagem sequencial de disposição dos conteúdos é tornar mais 

apelativo e eficaz o processo de auto-aprendizagem do formando. 

7.4.2 Fase de Concepção 

A fase de Concepção considerou a elaboração de um storyboard que pretende servir de 

input ao desenvolvimento do curso de formação para a plataforma Formare. 

Optou-se pelo desenvolvimento de um storyboard interactivo, através da ferramenta 

Microsoft PowerPoint, com o intuito de este poder simular mais realisticamente a forma como o 

conteúdo deve ser apresentado e o mecanismo de navegação/interacção a fornecer ao formando 

que frequenta o curso. 

Portanto, o storyboard desenvolvido expõe a estrutura do curso e as sequências de 

aprendizagem definidas na fase anterior, servindo ainda de protótipo das interfaces e da 

dinâmica de interacção preconizada para o curso de formação que se pretende desenvolver e 

integrar na plataforma Formare. 

 

 

Figura 7.8: Storyboard – conjunto de sequências de aprendizagem 
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A interface proposta pretende ser simples, intuitiva e funcional. Não se optou pela 

definição de uma interface muito sofisticada, pois não se pretende fazer desta um elemento 

perturbador e desorientador no processo de aprendizagem do formando. 

No que diz respeito à dinâmica de interacção, optou-se por utilizar uma estratégia de livre 

navegação entre as unidades temáticas do curso e navegação sequencial dentro das unidades, 

baseada no modelo construtivista, em que o formando vai construindo o conhecimento de forma 

activa e independente, à medida que navega nos conteúdos. 

A figura seguinte ilustra o protótipo da interface que se pretende instituir no curso de 

formação a ser albergado na plataforma Formare: 

 

 

Figura 7.9: Protótipo da interface do curso de e-Learning 

 

A construção do storyboard foi acompanhada por dois elementos pertencentes à equipa de 

desenvolvimento que será responsável por desenvolver e integrar o curso de formação na 

plataforma Formare. 

Esses elementos, especialistas em comunicação educacional multimédia e em programação 

deram um feedback muito positivo às interfaces e à dinâmica de interacção projectada no 

storyboard.  

Apreciaram a usabilidade (cores seleccionadas, disposição do conteúdo no ecrã, sistema de 

navegação) e consideraram que a estratégia traçada de exposição do conteúdo de forma 

fragmentada, através de um conjunto de sequências de aprendizagem, facilitará o processo de 

aprendizagem. 

Não colocaram quaisquer entraves à viabilidade das interfaces e dinâmica de interacção 

delineadas e deram garantias seguras que o storyboard irá desempenhar um importante papel de 

guia para a fase de desenvolvimento do curso, fornecendo importantes directrizes. 

7.5 Conclusões 

A PT Inovação ciente das vantagens do e-Learning, desenvolveu um LMS – o Formare – a 

partir do qual, promove grande parte das suas acções de formação. 
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O Formare é uma plataforma web-based
27

 que tem como finalidade impulsionar a difusão 

de conhecimento na empresa, disponibilizando acções/cursos de formação em ambiente de auto-

aprendizagem e de aprendizagem colaborativa, com acompanhamento pedagógico e tecnológico 

adequado. 

Seguindo a estratégia da PT Inovação de uma crescente difusão e partilha de 

informação/conhecimento, foi âmbito do projecto contribuir na elaboração do curso de 

formação “Arquitectura do Produto INS”, fazendo-se uso dos documentos COAR previamente 

desenvolvidos.  

O contributo do projecto deu-se sobretudo no desenho pedagógico do curso que envolveu 

duas fases distintas mas complementares:  

 

1. Fase de Estudo/Análise – Definição da estrutura do curso (unidades temáticas) e das 

sequências de aprendizagem para cada unidade temática; 

2. Fase de Concepção – Elaboração de um storyboard interactivo que expõe a estrutura 

do curso e as sequências de aprendizagem definidas na fase anterior, ostentando ainda 

as interfaces e a dinâmica de interacção idealizadas para o curso de formação que se 

pretende criar.  

 

Espera-se agora que o trabalho produzido nestas duas fases, sirva de input (fornecendo um 

importante guia de orientação) a uma equipa de desenvolvimento que se encarregará de 

desenvolver o curso de formação e consequentemente integra-lo na plataforma Formare. 

                                                      
27 Aplicação que pode ser acedida via Web browser através da rede Internet ou de uma intranet.  
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8 Conclusões e Trabalho Futuro 

Este capítulo apresenta as conclusões globais do processo definido e retratado neste 

documento, sendo feita uma avaliação dos objectivos propostos para o projecto, e como o 

processo contribuirá para uma maior e mais eficiente disseminação estruturada, da informação 

da arquitectura do produto INS. Para finalizar, são enumeradas algumas sugestões e 

recomendações para trabalhos futuros. 

8.1 Satisfação dos Objectivos 

Os dois objectivos do projecto, inicialmente propostos, foram totalmente satisfeitos.  

 

Para a concretização do primeiro objectivo, que considerou a implementação de uma 

solução de gestão de informação para a elaboração de um conjunto de documentos COAR, 

adoptou-se a seguinte abordagem:  

Primeiramente, procedeu-se à aquisição de conhecimento de diversos temas – gestão de 

informação, redes inteligentes, produto INS e documentação de software na PT Inovação.  

Seguidamente, fez-se o levantamento de informação relativa à arquitectura do produto 

INS, proveniente de várias fontes, nomeadamente de documentos técnicos e de workshops 

realizados internamente na DPP. Contudo, a informação obtida dessas fontes continha, na sua 

grande maioria, especificidades associadas a uma instanciação do produto INS num cliente em 

particular. Procedeu-se então a uma filtragem e transformação dessa informação, eliminando as 

especificidades, dando origem a informação genérica acerca da arquitectura base do produto 

INS (e seus subsistemas).   

Após a obtenção desta informação, foi definida uma estrutura (um template) uniforme para 

o documento COAR. Nessa estrutura foi instanciada a informação resultante do passo anterior, 

tendo-se obtido no final 15 documentos COAR – 1 documento COAR que descreve a 

arquitectura do produto INS como um todo e 14 documentos COAR que descrevem a 

arquitectura de cada um dos subsistemas que formam o produto INS.  

Pretende-se agora que estes documentos constituam importantes fontes de informação que 

auxiliem o processo de desenvolvimento do produto INS e que contribuam para um aumento da 

produtividade e acréscimo de qualidade deste processo. Finalmente, espera-se que a informação 

contida nestes documentos sirva de ponto de partida sempre que se pretenda definir a 

arquitectura de instanciação do produto INS e respectiva documentação. 
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Relativamente ao segundo objectivo do projecto, este iniciou-se depois de consumado o 

primeiro e contemplou o desenho pedagógico do curso de formação “Arquitectura do Produto 

INS”.  

O desenho pedagógico do curso envolveu duas fases distintas mas complementares. A 

primeira fase incidiu na definição da estrutura do curso e das sequências de aprendizagem. 

Definiu-se uma estrutura para o curso, assente em 15 unidades temáticas. Uma primeira 

unidade, mais abrangente, dá uma visão geral da arquitectura do produto INS, e as restantes 

unidades focam-se na arquitectura de cada um dos subsistemas do produto. Em suma, cada 

documento COAR produzido deu origem a uma unidade temática. 

Quanto à definição das sequências de aprendizagem, esta tarefa revelou-se mais trabalhosa, 

exigindo uma reorganização da informação, contida em cada um dos documentos COAR, numa 

estrutura assente em várias sequências de aprendizagem. 

No que respeita à segunda fase, esta considerou a elaboração de um storyboard interactivo 

que reflecte a estrutura do curso e as sequências de aprendizagem definidas na fase anterior. O 

storyboard sustenta ainda a interface com o utilizador e a dinâmica de interacção preconizada 

para o curso de formação. 

O segundo objectivo do projecto foi atingido, assim que se concluiu o storyboard. 

 

Satisfeitos os dois objectivos, realizou-se uma apresentação à DPP do projecto efectuado, e 

no final, os responsáveis máximos pela unidade, transmitiram que as expectativas por eles 

depositadas foram satisfeitas e pretendem alargar estas a futuros trabalhos, realçando o valor 

acrescentado que daqui resulta para a PT Inovação. 

8.2 Trabalho Futuro 

Esta secção apresenta uma lista de contribuições do projecto e algumas recomendações 

para trabalho futuro. 

8.2.1 Desenvolvimento e Integração do Curso de Formação na Plataforma 

Formare 

O desenvolvimento e a integração do curso de formação “Arquitectura do Produto INS” 

na plataforma Formare ficaram a cargo de uma equipa especializada para o efeito. Essa equipa 

não teve disponibilidade, após a conclusão do storyboard, de realizar a tarefa que lhe tinha sido 

atribuída. No entanto, prevê-se que o desenvolvimento do curso de formação se inicie em finais 

de Julho deste ano e a sua integração definitiva na plataforma Formare possa estar concluída no 

início de Setembro. 

A DPP deposita fortes expectativas neste curso sobre a arquitectura do produto INS, 

pretendendo que este seja usado pelos colaboradores recém-chegados à unidade ou com défice 

de know-how no assunto.  

Numa primeira fase, a iniciar-se em Setembro, o curso não tem previsto qualquer 

componente de avaliação, no entanto numa segunda fase (sem data estipulada) presumivelmente 

se complementará o curso com testes que incidem sobre cada uma das suas unidades temáticas. 

8.2.2 Actualização dos Documentos COAR 

O conjunto de documentos COAR desenvolvidos no âmbito do projecto, descrevem a 

arquitectura do produto INS (e dos seus subsistemas) tendo por base a última release do 

produto. Quer isso dizer, que sempre que seja disponibilizada uma nova release do produto é 

necessário actualizar os documentos COAR associados à release anterior, para que estes fiquem 

em conformidade. 
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Esta necessidade básica, pressupõe então, que o trabalho efectuado neste projecto, no que 

respeita aos documentos COAR, tenha continuidade. 

8.2.3 Elaboração de Outros Documentos Técnicos 

Dado o espaço temporal do projecto (vinte semanas) ter sido curto, este apenas contemplou 

a implementação de uma solução de gestão de informação para a elaboração de documentação 

de arquitectura do produto INS. 

Perspectiva-se agora que a DPP reutilize o processo identificado e levado a cabo neste 

projecto, na elaboração de outros documentos técnicos que dão suporte ao processo de 

desenvolvimento do produto INS, tais como Manuais de Utilizador, de Operação, de 

Administração, de Instalação, entre outros. 

8.2.4 Aplicação do Processo a outros Produtos  

Como perspectiva futura, poder-se-á estender a abordagem seguida neste projecto a outros 

produtos (desenvolvidos pela DPP ou por outras unidades da PT Inovação).  

Durante a realização do projecto, houve momentos de troca de ideias com colaboradores 

da DPP e de outras unidades da empresa afectos a outros produtos que não o INS, e muitos 

desses colaboradores, transmitiram a sua preocupação com o défice de documentação técnica 

dos produtos aos quais estão ligados. 

Portanto, é perfeitamente plausível que o processo posto em prática no INS, possa servir de 

referência e ser extrapolado a outros produtos da empresa. 

8.2.5 Criação de Documentos usando Ferramentas Colaborativas Online 

Apesar da edição e revisão de um qualquer documento técnico na PT Inovação envolver 

várias pessoas, a ferramenta utilizada para a produção dos documentos – o Microsoft Word – 

não favorece a edição e revisão colaborativa. 

O Microsoft Word não permite que um documento seja editado em simultâneo por várias 

pessoas, nem fornece um eficiente histórico de versões, o que torna difícil saber quem 

acrescentou ou eliminou algo ao documento e quando é que essas alterações foram feitas. 

Estas dificuldades foram sentidas na elaboração dos documentos COAR. Sobretudo 

naqueles em que se envolveu várias pessoas na sua edição. Enquanto uma pessoa editava um 

determinado COAR, outra não o podia fazer, tornando este processo pouco eficiente. 

Para contornar este problema, pensa-se que a utilização de ferramentas colaborativas 

online (DokuWiki
28

, Google Docs
29

, etc.) possa trazer maior produtividade na elaboração dos 

documentos técnicos na PT Inovação.  

Este tipo de ferramentas permitem que várias pessoas possam trabalhar num documento 

em simultâneo, mesmo estando em lugares diferentes e, além disso, criam um histórico de 

versões do documento que torna simples e fácil, identificar quando uma determinada secção do 

documento foi editada e por quem. 

                                                      
28 Ferramenta online que permite disponibilizar conteúdos e actualiza-los de forma colaborativa [DW09]. 
29 Ferramenta online desenvolvida pela Google que permite a criação de documentos, apresentações e folhas de 

cálculo de forma colaborativa e em tempo real [GD09].  
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Anexo A: PT Inovação, S.A. 

A.1  A Empresa 

A PT Inovação, S.A. [PTI09] é uma empresa vocacionada para a criação de novos serviços 

e soluções, contribuindo para o aumento da competitividade e liderança das empresas do Grupo 

Portugal Telecom. 

Tem por missão promover o processo de inovação dos serviços, tecnologias e operações, 

através do desenvolvimento de competências nas disciplinas e sectores de mercado das 

Telecomunicações e das Tecnologias de Informação.  

A actividade da PT Inovação visa garantir a diferenciação do Grupo Portugal Telecom face 

à concorrência, reforçando a sua competitividade nos mercados nacional e internacional. 

Da lista dos principais produtos desenvolvidos pela empresa fazem parte sistemas e 

soluções integradas para as Redes Inteligentes, Rede de Acesso, Soluções Multimédia e IP, 

Redes e Serviços Móveis, Business Intelligence, Gestão de Redes, Sistemas e Tecnologias de 

Informação e Engenharia de Software. A PT Inovação desenvolve ainda plataformas e soluções 

de telemedicina, telemática rodoviária e de e-Learning. 

A empresa integra actualmente cerca de 500 colaboradores, na sua grande maioria 

especialistas em Telecomunicações e Sistemas de Informação e divide-se em várias unidades. 
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Figura 8.1: Organograma simplificado da PT Inovação 

A.1.1  A Unidade DPP 

O projecto enquadrou-se na unidade DPP – Desenvolvimento de Plataformas e Produtos. 

A DPP representa uma das unidades de maior relevância da PT Inovação, incorporando cerca de 

50 colaboradores. 

 

As responsabilidades gerais da unidade são: 

 

 Assegurar, em articulação com a direcção de Coordenação Tecnológica e Desenho de 

Soluções, o roadmap e o desenvolvimento de produtos genéricos e instanciáveis, na 

área das plataformas de serviços;  

 Articular a incorporação de novos requisitos com as áreas envolvidas na 

“customização” dos produtos genéricos;  

 Desenvolver componentes instanciáveis numa óptica transversal e independente dos 

requisitos específicos de um cliente em particular;  

 Uniformização dos serviços base de todos os clientes de forma a ganhar sinergias no 

esforço de desenvolvimento, teste e suporte promovendo e facilitando a migração para 

as últimas versões dos produtos desenvolvidos;  

 Assegurar um ciclo de releases periódicas, plurianuais, e definir o phase-out e 

phase-in desses produtos, incorporando sempre que possível, os requisitos específicos 

de cada cliente a par de novas funcionalidades;  
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 Desenvolver aplicações de gestão adequadas à monitorização, configuração e suporte 

à alarmística dos produtos desenvolvidos;  

 Divulgar os produtos desenvolvidos no âmbito da DPP, suas funcionalidades e 

roadmap, demonstrando as novas abordagens e indicando as vantagens na sua 

utilização;  

 Produzir a documentação técnica interna e de natureza comercial de suporte aos 

produtos;  

 Formar os recursos internos e das áreas de “customização” e suporte nos produtos 

desenvolvidos.  

 


