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Resumo 

As Instituições de Ensino Superior (IES) são organizações que assentam em modelos de 

negócio complexos e estruturas orgânicas diversificadas. A sua natureza de universalidade e 

pensamento crítico, propicia a dispersão dos atores e abordagens que influenciam o desenho 

dos processos e dos modelos de informação.  

Em termos de sistemas de informação (SI), o suporte dos processos executados em IES é 

efetuado por um conjunto diverso de sistemas, que coabitam numa mesma realidade, mas 

que possuem representações próprias dessa realidade e consequentemente modelos de 

dados próprios, que consubstanciam essas representações. O desenvolvimento e 

implementação destes sistemas surge como resposta a problemas setoriais da IES, sendo, 

no seu conjunto, construções incrementais que se vão integrando e compatibilizando através 

de técnicas de integração de sistemas e tradução de dados. A integração destas soluções 

sectoriais, que é essencial para a coerência e integridade da realidade da instituição e dos 

respetivos dados, cria uma teia de dependências que se adensa com o aumento do número 

de soluções e que, não sendo solução para necessidades ou problemas concretos, necessita 

de planeamento, gestão e manutenção, para que o conjunto de soluções se mantenha 

alinhado com as necessidades de suporte dos macro processos das instituições que, pela sua 

natureza, vão mutando e evoluindo. As condicionantes da tecnologia e o posicionamento 

estratégico dos vários interessados, nomeadamente, das unidades orgânicas e dos 

fornecedores de soluções, entre outros, agravam este problema. 

Neste trabalho, desenvolvido através da metodologia investigação-ação, propõe-se uma nova 

perspetiva, a partir do conceito de ecossistema, em que, à semelhança de um ecossistema 

biológico – os organismos e o seu meio formam um todo, apesar de cada um ser um ser 

individual – se considere o conjunto de SI de uma IES como um ecossistema de SI, em que 

existem condições para que as várias soluções coabitem, no sentido de resolver os problemas 

específicos para as quais são desenhadas, mantendo o alinhamento estratégico e 

contribuindo para suportar a realização da missão da instituição.  

O ecossistema de SI é composto: pela IES, pela plataforma tecnológica gerida pela IES, e 

pelos parceiros que implementam os SI em uso na IES. A plataforma tecnológica compreende 

os sistemas informáticos dos vários SI, incluindo os sistemas de interoperabilidade. 
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Esta tese centra-se assim na proposta de um modelo para este ecossistema, em que, partindo 

da aceitação do contexto de incerteza e diversidade orgânica das IES, se desenha uma 

arquitetura para a plataforma do ecossistema, que cumprindo um conjunto de regras, 

manifesta no ecossistema um conjunto de propriedades promotoras da sua prosperidade. 

Esta plataforma disponibiliza os instrumentos para o planeamento e gestão da 

interoperabilidade entre os vários SI, mantendo a independência dos seus ciclos de vida, bem 

como a integridade e coerência da informação da IES.  

O conceito de ecossistema de SI é derivado a partir dos conceitos dos ecossistemas de 

software e ecossistemas de negócio, usando-se a referência SECO-SAM para descrever o 

modelo proposto, em termos da sua composição, saúde e estilo de vida. A arquitetura da 

plataforma e as respetivas regras são desenhadas a partir de práticas, bem-sucedidas, de 

integração e interoperabilidade de sistemas.  
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Abstract 

Higher Education Institutions (HEI) are organizations based on complex business models and 

diverse organic structures. Their nature of universality and critical thinking fosters the 

dispersion of actors and approaches with influence in the design of processes and information 

models.  

Regarding information systems (IS), the HEI process support is conducted by a set of systems 

that coexist in the same reality, but have their own representation of that reality and their own 

data models. The development and implementation of this set of systems comes as an answer 

to specific problems within the HEI. The result is a stack of systems, incrementally built, and 

integrated thought the usage of software integration and data translation techniques. As a 

consequence, there is a web of dependences that gets bigger and denser, as the number of 

solutions increases. Although this web is not a direct solution to specific problems of the HEI, 

it needs planning, management and maintenance in order to keep the set systems aligned with 

the support needs of the HEI macro processes, which by the HEI own natures, keep mutating 

and evolving. The technology and strategy of the several stakeholders, namely, the HEI 

organic units and suppliers, impose restrictions that exacerbate this problem. 

This work uses the action-research methodology to propose a new perspective, built from the 

ecosystem concept, in which, as in a biological ecosystem - organisms and their environment 

form a whole, even though each is an individual being - the set of IS of an HEI is considered 

as an IS ecosystem, providing conditions for the various solutions cohabit, in order to solve 

specific problems for which they are designed for, and keeping the HEI strategic alignment 

and support to the fulfilment of the HEI mission. 

The IS ecosystem is composed by: the HEI; the technology platform managed by the HEI; and 

the partners that implement the IS. The technology platform includes the computer systems of 

various IS, as well as the interoperability systems. 

This thesis focuses on a proposal for a model for the IS ecosystem. It accepts the context of 

uncertainty and organic diversity of the IES as constrains, and presents an architecture for the 

ecosystem platform, in which, by complying with a set of rules, a set of properties is achieved 

in the ecosystem, granting him prosperity. The ecosystem platform provides the tools for 
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interoperability planning and management in the IS set, while keeping their life cycles 

independence, as well as the integrity and consistency of the HEI information. 

The IS ecosystem concept is derived from the concepts of software ecosystems and business 

ecosystem. The SECO-SAM reference is used to describe the model in terms of its 

composition, health and lifestyle. The platform architecture and the set of rules are drawn from 

successful practices of systems integration and interoperability. 
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«Olá, guardador de rebanhos, 

Aí à beira da estrada, 

Que te diz o vento que passa?» 

 

«Que é, vento, e que passa, 

E que já passou antes, 

E que passará depois. 

E a ti o que te diz?» 

 

Alberto Caeiro em “O guardador de rebanhos” 
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1 Introdução 

Este capítulo é organizado em: 

 Contexto; 

 Problema; 

 Objetivos; 

 Metodologia; 

 Organização da Tese. 

1.1 Contexto 

As Instituições de Ensino Superior (IES) são organizações que assentam num modelo de 

negócio muito específico, que se consubstancia em quatro grandes grupos de atividades: 

formação; investigação; inovação e empreendedorismo; e extensão à comunidade. São 

organizações organicamente complexas, com dinâmicas de desenvolvimento por vezes 

difusas, ainda assim, com ciclos de atividades bem definidos. 

No plano dos sistemas de informação, dependem de um conjunto eclético de sistemas que 

suportam as várias tipologias de atividades. Em termos históricos, estes sistemas evoluíram 

a partir de soluções setoriais que suportam as atividades da IES. Atualmente, os processos e 

ciclos de atividades das IES são abrangentes, sendo suportados por vários sistemas, em 

fases distintas de execução. 

Neste trabalho aborda-se o problema de planear e gerir os Sistemas de Informação (SI) de 

IES, propondo-se, por um lado, uma nova perspetiva sobre o conjunto de SI, através da 

introdução do conceito de ecossistema de SI; por outro lado, um modelo de ecossistema que, 
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em conjunto com uma arquitetura de software, permita otimizar o contributo do conjunto de SI 

para a realização da missão da IES. 

Há dez anos, com o projeto Campus Virtuais, iniciou-se um processo de intensificação das 

atividades de planeamento e gestão de SI nas IES portuguesas, tendo-se aumentado o 

portfolio de atividades suportadas por SI. O trabalho experimental, à frente apresentado, 

resulta de soluções vencedoras, que vêm sendo incrementalmente desenvolvidas desde esse 

tempo, no âmbito da atividade profissional do autor. 

1.2 Problema 

As IES têm um contexto particular, de que se destaca: 

 Têm uma natureza de universalidade e independência que se traduz numa orgânica e 

conjunto de atividades diversificados; 

 São Academias constituídas por pessoas, professores e alunos, exigentes. 

Professores, que são a elite científica, técnica e cultural da sociedade; alunos, que são 

verdadeiros nativos digitais e esperam encontrar nas IES o mesmo nível de serviço 

que lhes é prestado pelos operadores de mercado; 

 Vivem um processo de transformação, com alguma incerteza na forma como o modelo 

de negócio evoluirá; 

 São um conjunto de clientes de SI com pouca dimensão, muito diversificados e muito 

exigentes. 

Em termos de SI: 

Tem as suas atividades suportadas por um conjunto de SI, que evoluíram a partir de soluções 

setoriais, suportando assim aspetos setoriais dos macroprocessos da IES. A diversidade 

deste conjunto de SI, associada à diversidade orgânica das IES propicia um cenário em que 

múltiplos SI suportam aspetos distintos dos mesmos macroprocessos, manipulando o mesmo 

tipo de informação sem que haja, no entanto, uma perspetiva de conjunto. Essa perspetiva 

pode até ser secundarizada pela competição, por maior desempenho, provocada pela 

diversidade e independência aliados à exigência e incerteza. 

Assim, a abordagem clássica de planeamento e gestão de sistemas e tecnologias de 

informação não é totalmente satisfatória. Por um lado, porque assenta numa visão da 
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organização una no planeamento e na ação. Por outro, porque pressupõe modelos de negócio 

estáveis em horizontes temporais de médio e longo prazo. 

Neste contexto construímos e propomos a seguinte questão de investigação: 

De que forma se pode abordar o planeamento e gestão de SI nas IES, acomodando as 

condicionantes de diversidade orgânica, setorização dos SI, incerteza do modelo de 

negócio e exigência da Academia? 

1.3 Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo geral o desenvolvimento de uma nova perspetiva sobre o 

conjunto de SI de uma IES, de forma a permitir a sua gestão, garantindo: a coabitação dos 

vários SI e independência dos seus ciclos de vida; a integridade da informação e a qualidade 

dos dados que partilham. 

Este objetivo geral, nos termos do presente trabalho, desdobra-se me nos seguintes objetivos 

específicos: 

 Estudar o contexto internacional das IES no que diz respeito aos requisitos de partilha 

de informação, bem como a dinâmica de evolução desse contexto; 

 Estudar uma nova forma de abordar o conjunto dos SI de uma instituição de ensino 

superior, através da introdução do conceito de ecossistema de SI, derivado do conceito 

de ecossistema de software; 

 Estudar as formas de integração ou interoperabilidade de SI, bem como as tecnologias 

subjacentes que poderão suportar os requisitos de independência e integridade de 

sistemas e dados; 

 Estudar os casos de sucesso em termos de integração e interoperabilidade de 

sistemas, em projetos realizados no âmbito da atividade profissional do candidato e 

daí extrair as condições determinantes desse sucesso; 

 Desenvolver um modelo de ecossistema de SI para IES que permita responder à 

pergunta de investigação, através da organização dos SI, assente numa plataforma 

mínima de software que, garantindo a independência dos sistemas e a qualidade dos 

dados, permita maximizar os contributos do conjunto de SI de uma IES para a 

realização da sua missão. 
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1.4 Projeto de investigação 

O trabalho de investigação assenta fortemente na prática profissional do candidato, tendo-se 

aplicado o método de investigação-ação, que se achou ser o mais adequado. A procura de 

uma nova perspetiva sobre o conjunto dos SI de uma IES, remete-nos para uma abordagem 

“soft”, na medida em que se procura entender os SI de uma IES através da construção de um 

novo conceito que forneça uma representação abstrata do conjunto de SI da IES e do seu 

contexto (Gonçalves, Rijo, Gonçalves, Cruz, & Varajão, 2007; Rocha, Gonçalves, Cota, & 

Reis) (Rocha et al., 2011). Assim, a metodologia investigação-ação, com os seus ciclos de 

planeamento-ação-avaliação, surge como a forma natural do candidato desenvolver o 

trabalho de investigação. 

Nas seções seguintes, descreve-se o método investigação-ação e o seu enquadramento no 

projeto de investigação, para desenvolvimento das atividades de investigação no sentido de 

atingir os objetivos propostos. 

1.4.1 Metodologia investigação-ação 

A metodologia investigação-ação preconiza uma participação ativa do investigador numa 

mudança organizacional enquanto conduz as atividades de investigação. Assim, o 

investigador é participante no processo de avaliar o curso de ação e propor novos cursos de 

ação, de forma a procurar soluções para melhorar a prática da organização (Varajão, Amaral, 

& Gonçalves, 2005).  

Baskerville (1999) refere, no seu trabalho “Investigating information systems with action 

research”, que as organizações humanas, enquanto contexto para a interação com 

tecnologias de informação, só podem ser entendidas como entidades completas, assumindo-

se que sistemas sociais complexos não podem ser reduzidos para efeito de estudo. Assim, a 

decomposição de uma organização e da sua tecnologia de informação em variáveis não 

conduz a um conhecimento útil sobre a organização como um todo. 

A metodologia investigação-ação preconiza, na sua essência, que processos sociais 

complexos podem ser melhor estudados através da introdução de alterações e da observação 

dos efeitos dessas alterações. 

O termo “investigação-ação” ou “action-research” é pela primeira vez apresentado por Kurth 

Lewin, nos anos quarenta do século XX, para se referir a uma forma de investigação 

comparativa sobre as condições e efeitos de várias formas de ação social e investigação, 

conduzindo a nova ação social: 
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“a comparative research on the conditions and effects of various forms of social action and 

research leading to social action” (Lewin, 1946) 

Lewin refere que esta forma de “investigação comparativa” deve ser aplicada através de uma 

espiral constituída por um conjunto de passos, em que cada passo corresponde a um ciclo de 

planeamento, ação e apuramento de factos sobre o resultado da ação, conforme a Figura 1. 

”  

Figura 1 - Ciclo que compõe a espiral de aplicação de investigação-ação, adaptado de Lewin (Lewin, 1946). 

No campo dos sistemas de informação, Baskerville parte dos pressupostos de: as definições 

sociais não podem ser reduzidas para estudo e que a ação leva ao conhecimento; para propor 

o uso de investigação-ação, em moldes muito semelhantes aos originais de Lewind, através 

da aplicação de ciclos de: diagnóstico; planeamento da ação; execução da ação; avaliação e 

aprendizagem.  

Rupino da Cunha and Dias de Figueiredo (2006) apresentam um contexto para a utilização 

da metodologia de investigação-ação através da descrição da aplicação desta metodologia 

no estabelecimento de uma metodologia de desenho de sistemas de informação. Nesse 

trabalho, a metodologia investigação-ação surge como uma solução natural para a ultrapassar 

as limitações de outras metodologias, e.g., Structured Systems Analysis and Design Method 

(SSADM) (CCTA, 1990; Eva, 1994), Business Systems Planning (BSP) (IBM, 1975), 

Informatrion Engineering (Martin, 1990), e Merise (Quang, Chartier-Kastler, & Davison, 1991). 

Rupino da Cunha classifica-as como “methodologies that didn’t deliver”, numa clara referência 

à desadequação destas metodologias para lidar com a complexidade e diversidade do 

departamento de informática da universidade de Coimbra, sobre o qual pretendia conduzir 

planeamento

açãoresultado

avaliação
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uma análise estratégica, na linha do sugerido pela escola “Position School” (Mintzberg, 

Ahlstrand, & Lampel, 2005). 

É neste quadro metodológico que se desenrola o trabalho de investigação aqui apresentado 

e que se detalha no ponto seguinte, em que se abordam as especificidades do projeto de 

investigação levado a cabo.  

1.4.2 Desenvolvimento do projeto de investigação 

Para atingir o objetivo de desenvolver uma nova perspetiva sobre o conjunto de SI de uma 

IES, assegurando condições de coabitação entre os vários SI, define-se um projeto de 

investigação em duas partes: 

1. A construção do conceito de ecossistema de SI, efetuada a partir dos conceitos de 

sistema de informação e de ecossistema de software, e a sua aplicação ao caso 

concreto das IES. 

2. A análise de casos de estudo para definição de uma arquitetura de software da 

plataforma do ecossistema e dos contributos para a sua prosperidade. 

 

Figura 2 – Projeto de investigação 

A Figura 2, descreve esta abordagem, em que se constrói o conceito de ecossistema de SI e 

se lhe dá funcionalidade, no contexto das IES, através de uma arquitetura adequada. 
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A primeira parte, baseia-se na pesquisa bibliográfica e consiste na construção do conceito de 

ecossistema de SI, por analogia com o conceito de ecossistema de software. A necessidade 

deste conceito e os seus contornos foram sendo progressivamente desenvolvidos durante a 

mudança dos SI da UTAD, sob coordenação do candidato.  

Na segunda parte, continua-se a utilizar a metodologia de investigação-ação para analisar a 

evolução do conjunto de SI da UTAD e para concluir sobre as regras e propriedades 

correlacionadas e relevantes para o seu bom funcionamento. A partir destas regras, desenha-

se uma arquitetura de software para a plataforma do ecossistema anteriormente descrito.  

Criação do modelo de ecossistema de SI em IES e a sua descrição 

Partindo dos conceitos de ecossistema de software e de negócio, e da definição de sistema 

de informação (SI), constrói-se, por analogia, o conceito de ecossistema de SI. Considerando 

este conceito, no âmbito das tecnologias e sistemas de informação em IES, e no contexto das 

IES, obtém-se o Modelo de Ecossistema de Sistemas de Informação em IES. A interpretação 

deste modelo, com base no modelo de referência SECO-SAM, permite a sua descrição nos 

termos desta referência.  

Nos processos de construção são utilizados quatro temas, que são abordados nos capítulos 

de revisão bibliográfica: 

 Contexto das IES;  

 Sistemas de Informação e tecnologias em IES; 

 Definição de SI; 

 Ecossistemas de software e de negócio. 

 

O Conceito de Ecossistema de Sistemas de Informação, bem como a sua descrição, de 

acordo com a referência SECO-SAM, são apresentados no capítulo 6. 

Arquitetura de software e prosperidade do ecossistema 

O processo de definição da arquitetura da plataforma de software parte da análise do caso da 

UTAD, iterativamente, através da metodologia investigação-ação, extraindo-se um conjunto 

de regras e um conjunto de propriedades correlacionados: 

 Um conjunto de regras que a arquitetura da plataforma de software do ecossistema 

deverá cumprir, e que estabelecem um racional para a arquitetura, definindo os tipos 

de elementos da arquitetura e a forma como se organizam e relacionam;  
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 Um conjunto de propriedades que um ecossistema próspero deverá manifestar, e que 

está correlacionado com o conjunto de regras, na medida em que é uma manifestação 

qualitativa dessas regras. 

Com base no conjunto de regras, desenha-se uma proposta de arquitetura para a plataforma 

de software do ecossistema de SI em IES. O uso desta arquitetura assegura que o 

ecossistema manifestará o conjunto das propriedades.  

A avaliação do contributo das propriedades para a prosperidade do ecossistema de SI em IES 

efetua-se através da avaliação do contributo de cada propriedade individual para a valorização 

dos parâmetros do modelo de referência SECO-SAM. 

O ecossistema é descrito segundo o modelo SECO-SAM, avaliando-se o contributo das 

propriedades, anteriormente referidas, para a prosperidade do ecossistema. 

1.5 Organização da Tese 

A tese é organizada em sete capítulos: 

 O capítulo 1 contextualiza e introduz o tema do trabalho, objetivos, metodologia e 

organização. 

 O capítulo 2 apresenta as Instituições de Ensino Superior (IES) enquanto 

organizações, e seu contexto e dinâmicas internacionais, relativamente à partilha de 

informação, desenvolvimento de standards, iniciativas e regulamentação. Apresenta-

se uma visão da dinâmica atual da criação de mercados de ensino superior, em que a 

mobilidade de estudantes e o reconhecimento de currículos é determinante. Os SI e 

as tecnologias de informação são catalisadores dessa dinâmica na medida em que, 

automatizam, diminuem o tempo de execução e simplificam os processos associados. 

Revêm-se casos de vários pontos do mundo, dando-se particular relevância ao cenário 

europeu, por nele estarmos inseridos. 

 O capítulo 3 descreve a utilização de tecnologias de informação no contexto das IES, 

bem como as tecnologias de integração e interoperabilidade de sistemas usadas, 

nomeadamente: 

o Nas tecnologias de gestão de identidades digitais, autenticação e autorização, 

que não sendo centrais neste trabalho, são essenciais para os SI das IES e 

podem condicionar fortemente o sucesso ou insucesso destes SI; 
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o Nas tecnologias de sistemas distribuídos de Web services e REST, por serem 

basilares para o desenho e implementação da arquitetura da plataforma do 

modelo proposto. 

 

 O capítulo 4 apresenta o tema dos ecossistemas de software e o estado da arte deste 

tema enquanto objeto de estudo, bem como as suas origens e os racionais em que 

assenta. Aborda-se o conceito de ecossistema de software, a forma como são 

constituídos, bem como os modelos de referência para a sua análise e descrição. 

 O capítulo 5 apresenta o caso dos SI da UTAD, descrevendo-se várias iterações da 

metodologia investigação-ação, bem como casos de estudo ilustrativos de opções de 

sucesso na integração e interoperabilidade de sistemas. Este capítulo termina com a 

apresentação de dois conjuntos, de regras e propriedades extraídos a partir dos casos 

de sucesso e usados no trabalho do capítulo seguinte. 

 O capítulo 6 estabelece o conceito de ecossistema de SI, o modelo de ecossistema de 

SI em IES, e a descrição da arquitetura da plataforma. O ecossistema é descrito 

segundo os parâmetros da referência SECO-SAM. A arquitetura é descrita através dos 

seus elementos e das suas relações, em conjunto as vistas de processo e de conetor.  

 O capítulo 7 apresenta as conclusões e o trabalho futuro. 

Em termos do desenvolvimento do projeto de investigação ao longo deste trabalho: 

 As iterações da aplicação da metodologia investigação-ação e descrição de casos de 

estudo são apresentados no capítulo 5; 

 As regras, propriedades e arquitetura da plataforma são apresentados no capítulo 5 e 

detalhadas no capítulo 6; 

 O desenvolvimento do conceito de ecossistema de SI, do Modelo de ecossistema de 

SI em IES, bem como a avaliação do contributo das propriedades para a prosperidade 

desse ecossistema, são apresentados, também, no capítulo 6. 

A descrição do modelo de ecossistema de SI em IES e o contributo das propriedades para a 

prosperidade desse ecossistema, são apresentados em conjunto no capítulo 6, por serem 

ambos efetuados de acordo com a referência SECO-SAM. Tendo-se assim optado por 

apresentar em conjunto, para cada parâmetro da referência SECO-SAM, a descrição do 

ecossistema e o contributo das propriedades. 
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2 As Instituições de Ensino Superior (IES) 

Nesta secção aborda-se o contexto das Instituições de Ensino Superior, enquanto 

organizações e a dinâmica do contexto internacional, com enfase nos aspetos relacionados 

com a mobilidade de estudantes e as iniciativas para criação de sistemas de informação 

nacionais e transnacionais que permitam a gestão supra institucional da formação, graus, 

competências e estudantes. 

No âmbito deste trabalho, esta secção enquadra-se no objetivo especifico de estudar as IES 

e o seu contexto internacional, no que, aos requisitos de partilha de informação e dinâmica da 

evolução desse contexto, diz respeito. 

Este capítulo organiza-se em: 

 Missão e atividades das IES; 

 Os anos noventa; 

 Dinâmica do contexto internacional de partilha de informação entre IES; 

 Conclusão. 

2.1 Missão e atividades das IES 

A missão das Instituições de Ensino Superior (IES) tem, nas últimas décadas, vindo a ser 

redefinida e ampliada. Às universidades passou-se a exigir que, para além da formação 

superior e da investigação, sejam também instrumentos de promoção do desenvolvimento 

social e económico, frutos da valorização do conhecimento e da ciência produzidos.  
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Assim, pode-se dizer que a missão e atividade das IES se situa num universo tridimensional, 

definido pelas dimensões de formação, investigação e inovação (Amaral, 2012). 

Na dimensão de formação, situam-se as atividades tradicionais de formação conducente a 

grau, nomeadamente, a licenciatura (1º ciclo de Bolonha), o mestrado (2º ciclo de Bolonha) e 

o doutoramento (3º ciclo de Bolonha), bem como as atividades de formação profissional 

especializada que, não sendo graduada, são promovidas por IES. 

Na dimensão de investigação, situam-se as atividades de investigação científica, 

nomeadamente, as enquadradas em centros de investigação e/ou projetos de investigação. 

Destas atividades resulta a produção de ciência e tecnologia, essencial para a 

sustentabilidade dos professores/investigadores universitários e das IES. Dos 

professores/investigadores universitários, porque é através da medição desta produção que 

se constrói uma parte significativa da métrica que determina progressão na carreira de 

investigação; das IES porque, por um lado, estes resultados são passível de serem valorizada 

comercialmente, por outro lado, porque para a sustentabilidade dos cursos de 2º e, sobretudo, 

de 3º ciclo é são necessárias atividades de investigação que os suportem. 

Na dimensão de inovação, situam-se todas as atividades que tem como objetivo a valorização 

do conhecimento e da ciência produzidos na IES. Esta dimensão tem ganho importância, 

contribuindo para a sustentabilidade científica e financeira das IES. Para a sustentabilidade 

científica, porque o financiamento de algumas atividades de investigação pode ser 

parcialmente viabilizado através da participação em projetos de desenvolvimento e 

implementação que, não sendo projetos puros de investigação, incorporam alguma 

investigação e contribuem para a sua dinamização e financiamento. Para a sustentabilidade 

financeira, porque, através da retenção de verbas de overheads, da venda de licenças de 

utilização de tecnologia, e pela prestação de serviços especializados, as IES aumentam o 

encaixe financeiro. 

Para além destes três eixos (formação, investigação e inovação), entendemos adicionar um 

quatro eixo, uma dimensão de Comunidade (Figura 3), referente ao papel que as IES 

desempenham como plataformas sociais para a sustentabilidade e desenvolvimento social e 

económico das regiões onde estão inseridas. Desde logo por dotarem a região de quadros 

qualificados e atividades técnicas e científicas de valor elevado; e também pelo número de 

pessoas (alunos, professores e funcionários) que fixam na região, que se traduzem em 

número de postos de trabalho e número de consumidores. 
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Figura 3 - Dimensões da intervenção das Instituições de Ensino Superior 

2.2 Os anos noventa 

Numa perspetiva histórica, e estabelecendo o início dos anos 90 como ponto de partida para 

uma análise da utilização de Sistemas Informáticos e Tecnologias de Informação nas 

Instituições de Ensino Superior (IES), pode-se considerar, a essa data, o seguinte uso: 

 Sistemas de Enterprise Resource Planning (ERP), para gestão financeira, 

eventualmente mais focada na componente contabilística, e na gestão de recursos 

humanos, com enfoque no pagamento de salários e subsídios. 

 Sistemas de cálculo, para apoio a atividades de ensino e investigação, que dependem 

da realização de cálculos complexos, só possível com recurso a sistemas informáticos. 

São exemplos, algumas atividades nas áreas de engenharia, física e computação. 

 Sistemas específicos, que correspondem a uma utilização individual de equipamentos 

e aplicações informáticas para fins específicos, como sejam, processamento de texto, 

desenho gráfico, base de dados, jogos, etc. 

Na primeira metade dos anos 90 assiste-se à criação e utilização dos primeiros serviços 

telemáticos, e.g., a utilização de X.25 e a instalação de sistemas de Boletim Board Systems 

(BBS). O X.25 como uma tecnologia de acesso, muito importante, pois permite o acesso a 

Formação Investigação

Inovação Comunidade
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sistemas remotos, sobretudo para cálculo; as BBS como sistemas sociais de partilha de 

informação. 

É no final da primeira metade dos anos 90 que se generaliza a utilização da internet nas IES 

e surgem as primeiras aplicações e serviços telemáticos, e.g., o FTP, o Archie, o Gopher, e 

claro a Web. Muito rapidamente, a Web assume o papel principal e, graças à dinâmica criada 

em torno da linguagem HTML e do protocolo HTTP, começam a surgir, primeiro, páginas de 

informação estática e, depois, páginas dinâmicas, que são, de facto, as primeiras aplicações 

web interativas. 

No final dos anos 90, a generalidade das IES disponibiliza informação ao público em geral, a 

alunos, e a docentes e funcionários, através da web e com algum grau de interatividade. 

Generalizou-se assim o conceito de utilizar três tipologias de serviço web: a página 

institucional, dirigida ao público em geral; a intranet, dirigida a professores e funcionários, e o 

portal académico, dirigido aos alunos e professores. 

Paralelamente, a partir logo do início dos anos 90, é generalizada uma nova tipologia de 

sistema informático, vocacionado para suportar, em digital, o processo académico, tal como 

era, até então, suportado em papel pelos Serviços Académicos 

2.3 Dinâmica do contexto internacional de partilha de 

informação entre IES 

Nesta secção aborda-se o contexto internacional das Instituições de Ensino Superior (IES), 

com enfase nos aspetos relacionados com a mobilidade de estudantes e as iniciativas para 

criação de sistemas de informação nacionais e transnacionais que permitam a gestão supra 

institucional da formação, graus, competências e estudantes. 

O surgimento de organizações e incitativas para facilitar a mobilidade de estudantes e o 

reconhecimento internacional da formação tem acontecido um pouco por todo o mundo, 

dando-se, nesta revisão, especial relevância ao espaço europeu, por ser aquele onde Portugal 

se insere.  

Este trabalho é focado nos sistemas de informação (SI) de uma IES, no entanto, é 

determinante ter uma perspetiva do contexto externo, e da sua dinâmica de evolução, a que 

os SI das IES estão sujeitos. 
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2.3.1 Mobilidade de estudantes 

A decisão 2241/2004/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Dezembro de 2004 

(UE, 2004), que institui um quadro comunitário para a transparência das qualificações e 

competência, tem como primeiro pressuposto: 

“Uma melhor transparência das qualificações e competências facilitará a mobilidade em toda 

a Europa para efeitos de aprendizagem ao longo da vida, contribuindo dessa forma para o 

desenvolvimento de uma educação e formação de qualidade, e facilitará a mobilidade 

profissional, entre países e de sector para sector.” 

Segundo Rositsa Doneva, (Doneva, Totkov, Kasakliev, & Somova, 2009), muitos dos 

problemas relacionado com a concretização de uma Área de Ensino Superior Europeia 

(EHEA, European Higher Education Area) (EHEA, 2010) unificada poderiam ser resolvidos 

através da adoção de standard nas áreas de e-learning e e-educação. De facto, esta 

tendência para estandardização é crescente, em particular na Europa, onde os processos de 

Bolonha e de Copenhaga são basilares, para o conceito de mobilidade sem fronteiras na 

Europa. 

O processo de Bolonha (EU, 2010) tem como objetivo a unificação e harmonização dos 

sistemas de ensino superior nos vários países Europeus, criando assim uma Área de Ensino 

Superior Europeia (EHEA, 2010), em que estudantes e professores se podem mover, 

facilmente, entre instituições de ensino superior, sem barreiras, e obtendo o reconhecimento 

das suas qualificações e competências de forma simples. O processo de Copenhaga (UE, 

2010) preconiza a implementação, pelos estados membros, de politicas europeias, entre as 

quais, o desenvolvimento de frameworks nacionais de qualificação, educação de adultos e 

aprendizagem ao longo da vida, que incluem a correspondência de créditos, qualificações e 

garantias de qualidade, entre a regulamentação europeia e as regulamentações nacionais. O 

conceito de “mobilidade sem fronteiras na Europa” (Mobility without borders within Europe) 

abrange um conjunto de aspetos relacionados com o ensino superior, onde se incluem: 

mobilidade de estudantes e professores; oferta educativa; recrutamento; e atribuição de 

graus. A implementação deste conceito implica a procura de soluções para os problemas 

subjacentes, como sejam: harmonização dos graus académicos; créditos; garantia de 

qualidade; troca eletrónica de informação académica; emissão e certificação de documentos 

eletrónicos; standards técnicos de interoperabilidade relacionados com oferta educativa, 

empregabilidades e mobilidade; interoperabilidade de sistemas de informação académicos. 

É assim patente a importância da transparência das qualificações e competência, e 

consequentemente do trabalho para a criação de condições técnicas que permitam essa 
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transparência. Neste capítulo apresentam-se algumas organizações e iniciativas que têm 

prosseguido este trabalho na Europa, bem como o exemplo de uma agência nacional dos 

EUA. São também referidos alguns standards relevantes para a partilha eletrónica de 

informação. 

2.3.2 A declaração de Groningen 

A 16 de Abril de 2012 realizou-se em Groningen, na Holanda, o seminário “Digital Student 

Data Depositories Worldwide”, durante o qual viria a ser assinada uma declaração de 

intenções, que ficaria conhecida pela designação de Declaração de Groningen (EAIE, 2012). 

Esta declaração é, de facto, uma iniciativa – Digital Student Data Depositories Worldwide – 

que pretende facilitar a mobilidade de estudantes, através da disponibilização em suporte 

digital, seguro e certificado, da informação académica dos estudantes. Eliminam-se assim os 

documentos em papel e a necessidade de tramitação de processos entre instituições e países. 

De acordo com a European Association for International Education (EAIE), existem, em 2013, 

os seguintes repositórios de dados de alunos apresentados na tabela seguinte, com a 

distribuição apresentada na Figura 4. 

Tabela 1 - Repositórios digitais de dados de estudantes 

SOUTH AFRICA  South African Qualifications Authority 

http://www.saqa.org.za 

AUSTRALIA Queensland Tertiary Admissions Centre 

http://www.qtac.edu.au/ 

FRANCE Vérifdiploma 

http://www.verifdiploma.com/le-service/verifier.php 

ESTONIA State Examination Information System 

http://www.eesti.ee/eng/teemad/xtee/riiklik_eksami_ja_kvalifikatsi

oonikeskus_1/ 

INDIA National Academic Depository 

http://www.tribuneindia.com/2010/20100616/main5.htm 

IRAQ Digital Student Data Repository 

http://www.exam-edu.com/results/exam.htm 

ITALY Almalaurea 

http://www.almalaurea.it/en/info/chisiamo/dal1994/index.shtml 

MOLDOVA Verificarea Actului de Studii 

http://acte.edu.md/index.php 

ROMANIA NSER 

http://www.rmu.ro/home.aspx 
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UKRAINE IBC OCBITA  

http://www.osvita.net/checkdoc.php 

USA National Student Clearing House 

http://www.studentclearinghouse.org 

WEST AFRICA WAEC 

http://www.waecdirect.org/ 

THE 

NETHERLANDS 

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/persberichten/2010/09/03/landelijk-register-tegen-

diplomafraude.html 

CHINA CHESICC 

http://www.chsi.com.cn/about_en/14.shtml 

CHINA Academic Degrees & Graduate Education Information 

http://www.cdgdc.edu.cn/ 

NORWAY Samordna Opptak 

http://www.samordnaopptak.no/info/vitnemaal/ 

SPAIN eTitulo 

https://www.signe.es/etitulo 

UNITED KINGDOM 

(CHINA) 

Verifile China 

Verifile China is the sole UK agent authorized by the verification 

authority under the Ministry of Education in China to verify the 

authenticity of Chinese education qualifications. 

MOLDOVA Verificarea Actului de Studii 

http://www.acte.edu.md/ 

 

 

Figura 4 - Distribuição repositórios digitais (EAIE, 2013). 
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A Declaração de Groningen encerra em si um caminho que longo, que começa com a 

informatização dos primeiros dados académicos e vem até à data atual, em que os dados dos 

estudantes das IES são guardados em suporte digital. Em alguns casos, pelas próprias IES; 

noutros, por consócios de instituições, sob a forma de organizações governamentais supra 

IES. No primeiro caso, das IES, o objetivo é a gestão da IES; no segundo, dos consórcios de 

IES, será uma gestão de abrangência nacional da rede de IES. Em comum têm os processos 

que suportam, que passam genericamente por: matrículas, inscrições, empréstimos a 

estudantes e financiamento das IES. Neste contexto, a gestão dos dados de estudantes serve, 

quando muito, a mobilidade nacional de estudantes. No entanto, considerando que 

atualmente: as IES têm os dados em suporte digital; e que existem tecnologias de informação 

suficientemente maduras para disponibilizar esses dados de forma segura e certificada; estão 

então reunidas as condições para se dar o passo seguinte no sentido de se colocar estes 

dados à disposição dos próprios estudantes e das Instituições, com todos os ganhos de 

eficiência daí decorrentes. 

A DUO, acrónimo de Dienst Uitvoering Onderwijs, (DUO, 2013) é uma organismo 

governamental da Holanda, que desde 1988 guarda os dados dos estudante holandeses, de 

forma a suportar o sistema nacional de financiamento do ensino secundário e pós secundário. 

A partir de 2012, a DUO pretende disponibilizar estes dados, que serão acedidos pelos 

estudantes através de autenticação eletrónica. Para o efeito, foi desenvolvido um registo 

nacional de diplomas, que é um repositório com os dados de todos os estudantes holandeses, 

desde o ensino primário, até ao ensino pós secundário, ao qual os cidadãos holandeses 

poderão aceder para consulta e partilha com terceiros. Desta forma, os estudantes que se 

candidatem à frequência de uma IES holandesa concedem, através da submissão da sua 

candidatura, autorização à IES para consultar os seus dados no repositório nacional e assim 

validar a candidatura. A concessão de acesso é executada, pelos cidadãos, através de 

autenticação eletrónica no registo nacional de diplomas, com o seu código pessoal de 

identidade digital nacional (DigiD). O aprovisionamento e consulta destes dados será cruzado 

com a verificação de necessidades do Internal Market Information System (IMI) (EU, 2013), e 

com o Europass (Europass, 2013). A DUO está envolvida nestes dois instrumentos da 

Comunidade Europeia (CE), como autoridade nacional designada para o reconhecimento 

profissional, e como líder do Netherlands National Europass Center (NEC).  

O potencial desta abordagem é imenso, uma vez que liberta os cidadãos e as instituições de 

todo o trabalho associado aos processos de autenticação baseada em documentos 

(legalizações, acreditações, etc.), diminuindo também o risco de fraude para as IES. Pretende-

se assim um contributo muito significante para a mobilidade de estudantes e trabalhadores 
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entre fronteiras, facilitando a aprendizagem ao longo da vida através da verificação e 

validação centradas no cidadão, com base em dados pessoais consolidados e armazenados 

durante a vida académica e profissional do cidadão.  

O passo seguinte, anteriormente referido, na perspetiva de Groningen, é o de que a 

abordagem aqui exposta, com o caso da DUO, possa ser expandida a uma escala global. 

Ao nível das iniciativas da Comunidade Europeia, esta abordagem é desde logo, relevante 

para duas de sete iniciativas em curso – YOUTH on the Move e Digital Agenda for Europe. 

Pode também contribuir para outras linhas, nomeadamente, Less bureaucracy for citizens; 

Life Long Learning; IMI (Internal Market Information System); Europass; the European 

Interoperability Framework for European Public Services; SEMIC; e também pode fornecer 

componentes para ajudar projetos como: Student Lending Facility at European Level; the EUA 

headed project Mapping University Mobility of Staff and Students (MAUNIMO); e o objetivo 

Europe 2020 de produzir estatística mais detalhada sobre a Mobilidade internacional dos 

estudantes, conforme o regulamento da Comissão Europeia nº 88/2011, sobre a produção e 

desenvolvimento de estatística em educação e aprendizagem ao longo da vida.  

Em 2013, a segunda edição do seminário Digital Student Data Depositories Wordwide 

(DSDDW) realizou-se em Beijin, China, vindo a expandir e consolidar o trabalho desenvolvido 

na sequência da assinatura de Groningen, nomeadamente, através da adesão de mais cinco 

países (Austrália, França, México, Roménia e Itália) e através de várias iniciativas 

demonstradoras da viabilidade da troca segura de informação digital de estudantes à escala 

global. Estre estas iniciativas estiveram a utilização, à escala nacional dos EUA, do servidor 

SPEEDE (UTEXAS, 2013), da universidade do Texas; e o piloto da DUO, do ministério da 

Educação Holandês, para criação de um serviço de verificação de credenciais académicas. 

2.3.3 A agência National Student Clearinghouse 

A National Student Clearinghouse (Clearinghouse, 2013) é uma organização norte americana, 

que atua como ponto único de contacto, para o depósito e troca fidedigna de informação de 

matrículas, graus e certificados. O seu portfólio de serviços relacionados com informação de 

estudantes pode-se dividir em três grupos: verificação; troca eletrónica; e reporte. Estes 

serviços são prestados a: instituições de ensino superior; instituições de ensino pré-

universitário; outras organizações, de alguma forma relacionadas com estudantes e com o 

ensino superior. Anualmente executa mais de 700 milhões de verificações e 200 milhões de 

trocas de registos académicos. 

http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0008_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0008_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/about_en.html
http://www.europass.nl/en/default.asp
http://ec.europa.eu/isa/index_en.htm
http://ec.europa.eu/isa/index_en.htm
https://joinup.ec.europa.eu/page/semic.eu
http://cshe.berkeley.edu/publications/docs/ROPS.Hoareau%20EULending11.1.10.pdf
http://www.eua.be/maunimo
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A National Student Clearinghouse presta serviços às mais de 3 300 instituições de ensino 

superior participantes, e que representam cerca de 96% de todos os estudantes em 

instituições públicas e privadas nos EUA. Noutro plano, a Clearinghouse fornece a milhares 

de instituições de ensino pré-universitário, informação sobre a progressão no ensino superior 

dos seus antigos alunos, para que assim mantenham estatísticas atualizadas sobre os seus 

alumni. A Clearinghouse também fornece serviços de verificação de matrícula e grau a outras 

organizações, e.g. instituições de crédito a estudantes; Departamento de Educação dos EUA; 

e outros, num total de mais de 500 milhões de acessos anuais. 

2.3.4 O grupo Rome Student Systems and Standards Group  

A organização Rome Student Systems and Standards Group (RS3G, 2013) é um grupo de 

trabalho independente, constituído por profissionais de tecnologias de informação e outros 

stakeholders, com o objetivo de contribuir para a definição e adoção de standards e 

procedimentos para troca digital de informação, de forma a facilitar a mobilidade e a 

aprendizagem ao longo da vida, na área do ensino superior na Europa. A criação do grupo 

deu-se em 2007, tendo crescido e credibilizado como uma força para a promoção, 

desenvolvimento e adoção de standards, bem como contribuído para o desenvolvimento de 

diversos projetos. Atualmente, o grupo é coordenado por um Steering Committee composto 

por elementos líderes da academia, da indústria e de consórcios de instituições de ensino 

superior, garantindo-lhe uma posição privilegiada no espaço de discussão sobre ensino 

superior europeu. 

Em termos de atividade, o grupo RS3G está envolvido e promove: 

 O projeto European Learner Mobility (EuroLM) (ELM, 2013) suportado pelo European 

Committee para a Standardização (CEN), em que o grupo RS3G fornece contribuições 

de especialistas, no sentido de se definir um standard para a produção do European 

Diploma Supplement (EDS) eletrónico (CEN, 2013) , bem como noutras áreas 

acessórias, como sejam, os meios de disponibilização de documentos e autenticação 

de utilizadores. 

 O projeto Mobility Project, suportado pelo grupo RS3G (2013), com o objetivo de 

construir uma infraestrutura, baseada em web services, para a troca de informação 

relacionada com Erasmus, entre instituições europeias de ensino superior. Este 

projeto foi iniciado pelos consórcios MUCI (MUCI, 2013) e KION (KION, 2013). O 

consórcio MUCI é constituído por universidade Polacas; o consórcio KION, é 
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constituído por universidades Italianas. O projeto cresceu e, atualmente, inclui 

participantes de toda a Europa. 

Entretanto, o grupo RS3G tornou-se numa task-force da organização European University 

Information Systems (EUNIS) (EUNIS, 2013), reforçando ainda mais o desenvolvimento de 

relações com instituições e outros stakeholders na área do ensino superior. 

2.3.5 Alguns standards 

Como já referido no início do capítulo, é muito importante para a Europa o desenvolvimento 

de ações que permitam a mobilidade de estudantes e trabalhadores no espaço Europeu. 

Neste contexto, e segundo Sgouropoulou, Grant, Wilson, and Vangen (2009), a criação do 

sistema de ECTS e do Europass é um passo no sentido da transparência na descrição de 

qualificações e competências, permitindo o registo sobre uma base comum. O 

estabelecimento desta framework, comum a toda a Europa, é prova de que se atingiu um 

ponto de maturidade em que o registo e troca de informação necessitam de ser suportados 

por standards técnicos de interoperabilidade. 

Em termos das instituições de ensino superior, identificam-se várias oportunidades ou 

necessidades de implementação de standards, entre as quais: 

 As instituições de Ensino Superior necessitam de programar as suas ofertas de 

oportunidades de aprendizagem em cada ano académico; 

 Os ministérios de educação, de cada país, necessitam de avaliar as ofertas de cada 

instituição para o ano académico seguinte, antes da sua publicação ou publicitação. 

 É necessário que haja uma avaliação estandardizada da oferta educativa, que garanta 

a qualidade e o cumprimento dos requisitos do Processo de Bolonha; 

 As organizações governamentais, que governam a oferta educativa (ministérios, 

agências, etc.), necessitam de controlar e monitorizar a oferta educativa, doméstica, 

de forma agregada, para reportar à Comunidade Europeia e para avaliar a sua 

abrangência e validade. 

Neste contexto são necessárias especificações técnicas standard que suportem os processos 

e os fluxos de dados. 
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2.3.5.1 Europass 

O Europass (2013) é um instrumento da EU, criado pela resolução 2241/2004/EC do 

Parlamento Europeu e pelo Conselho de 15 de Dezembro de 2004, com o objetivo de 

prosseguir a criação de um espaço europeu de ensino e emprego. Nesse sentido, foi criado 

o Europass que, atualmente, define um conjunto de cinco documentos estandardizados, de 

forma a uniformizar, no espaço da UE, por um lado, a transmissão e entendimento, de 

competências e qualificações, entre cidadãos e empregadores; por outro, a definição e 

comunicação, do conteúdo dos curricula, por parte das instituições académicas e de 

formação. 

Os cinco documentos disponibilizados, atualmente, pelo Europass são: 

 O Curriculum Vitae que permite ao cidadão a criação do seu currículo online, através 

do uso de tutoriais, templates, exemplos e instruções, disponíveis na página do 

Europass. 

 O Language Passport, que permite a criação de um passaporte com informação sobre 

o domínio de línguas do cidadão, através da utilização de uma ferramenta de 

autoavaliação de qualificações e competências linguísticas, em conjunto com tutoriais, 

templates, exemplos e instruções; 

 O Europass Mobility, que regista os conhecimentos e competências adquiridos noutro 

país da EU; 

 O Certificate Supplement, que descreve o conhecimento e competências adquiridos 

através de formação vocacional ou formação profissional; 

 O Diploma Supplement, que descreve o conhecimento e competências adquiridos 

através de formação superior; 

O Curriculum Vitae e o Language Passport são documentos preenchidos livremente por cada 

cidadão, sendo relevante a uniformização do seu formato. Os restantes documentos são 

emitidos por autoridades de educação e formação. No caso concreto do ensino superior, é 

emitido, pelas instituições de ensino superior, o Suplemento ao Diploma em conjunto com o 

diploma ou certificado de conclusão do respetivo curso superior. Assim, a certificação é feita 

pelo documento de certificado ou diploma, sendo os conhecimentos e competências 

adquiridos, para obtenção do respetivo certificado ou diploma, descritos no documento de 

Suplemento ao Diploma. 
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De forma a agilizar a implementação destes documentos nos vários países da EU, foi criada 

uma rede de Centros Nacionais Europass (C. N. Europass, 2013), que servem como primeiro 

ponto de contacto em cada país. 

2.3.5.2 ECTS, European Credit Transfer and Accumulation System 

Um dos objetivos do Processo de Bolonha é a promoção da mobilidade de estudantes, sendo 

o sistema de ECTS um dos mecanismos essenciais para o cumprimento desse objetivo (EU, 

2009). Quando usado em conjunto com frameworks de qualificações, baseadas na aquisição 

de competências, propicia a transparência de programas e qualificações, bem como facilita o 

reconhecimento de qualificações. O mecanismo de ECTS pode ser aplicado em cenários 

muito diversificados. No entanto, é utilizado, sobretudo pelas instituições de ensino superior, 

envolvidas no Processo de Bolonha, como um sistema de créditos para apoio ao desenho, 

descrição e gestão de planos de estudo, e atribuição de qualificações de ensino superior. Os 

créditos ECTS fazem parte da Framework de Bolonha para a Qualificação, sendo utilizados 

na formulação das frameworks nacionais para o ensino superior. 

O sistema ECTS é um sistema para acumulação e transferência de créditos, baseado na 

transparência da aquisição de competência e do processo de aprendizagem, facilitando o 

planeamento, a execução, avaliação, reconhecimento e validação de qualificações e unidades 

de aprendizagem, bem como a mobilidade de estudantes. O sistema está construídos à volta 

dos conceitos de créditos e de tempo equivalente de trabalho. Os créditos ECTS, 

correspondem ao tempo equivalente de trabalho que o estudante necessita, para adquirir um 

conjunto de conhecimentos e competências, após um processo de aprendizagem bem-

sucedido. O tempo equivalente de trabalho, define-se como o tempo típico para os estudantes 

completarem todas as atividades de aprendizagem, incluindo, aulas, seminários, projetos, 

trabalhos práticos, estudo e exames. Em termos da sua utilização, os créditos ECTS são 

alocados a planos de estudos completos ou às suas componentes, de acordo com o tempo 

previsto para os estudantes os completarem. Os créditos ECTS são atribuídos, 

individualmente a cada estudante, após a conclusão, com sucesso, do plano de estudo ou da 

componente do plano, por parte do estudante. A conclusão com sucesso implica que foi 

verificada a aquisição dos conhecimentos e competências previstos. 

Na área do ensino superior, um ano letivo corresponde tipicamente a 60 ECTS, que 

representam um ano complete de aprendizagem formal, e à obtenção dos respetivos 

conhecimentos e competências. Assim, se um aluno trabalhar entre 1 500 e 1 800 horas, por 

ano académico, cada crédito ECTS corresponderá então a 25 a 30 horas de trabalho. 
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2.3.5.3 ELM, European Learner Mobility 

O modelo ELM (WS-LT, 2013) e respetivo standard, foi promovido no âmbito da iniciava 

Europeia de estandardização CEN “Workshop on Learning Technologies” (WS-LT) e do 

comité de estandardização Europeu CEN TC 353 “ICT for Learning, Education, and Training”. 

O standard compreende um modelo de dados para a expressão e troca de informação 

académica, suportando a interoperabilidade dos sistemas informáticos, que gerem e trocam 

informação relacionada com o Europass, à escala Europeia (ELM, 2013). 

O standard ELM inclui diversas especificações técnicas relacionadas com a implementação 

dos vários aspetos das propostas do Europass. A especificação CWA16133:2010, “Guidelines 

on a European Learner Mobility model”, apresenta o núcleo do ELM sob a forma de um guia 

para o entendimento, implementação e aplicação do modelo European Learner Mobility. As 

especificações técnicas são apresentadas no CWA 16131:2010, “Europass Diploma 

Supplement Application Profile of the EuroLMAI (EuroLMAI Europass DS AP)”, que apresenta 

um conjunto de melhorias ao modelo para representação eletrónica de alguns aspetos do 

Europass; e no CWA 16132:2010, “European Learner Mobility Achievement Information 

(EuroLMAI)”, que descreve um modelo genérico para representação dos resultados obtidos 

por um aluno, num contexto de aprendizagem formal e devidamente atestados pela instituição 

formadora. Outras especificações são: o CWA 14926:2004, ”Guidelines for the production of 

learner information standard and specifications”, que está relacionada com o desenvolvimento 

de modelos de dados, protocolos e ligações capazes de expressar requisitos e preocupações 

sobre informação de alunos; e o CWA 16077:2010, “Educational Credit Information Model”, 

que define as semânticas das classes e propriedades usadas para representar Créditos 

(ECTS) em formato eletrónico. 

2.3.5.4 MLO, Metadata Learning Opportunities 

Metadata Learning Oportunities (CEN, 2008) é um standard europeu que define um modelo 

de meta dados para a publicitação de oportunidades de aprendizagem. O modelo MLO é 

suportado pela CEN WS-LT, tendo sido desenvolvido por um grupo de 12 especialistas de 12 

países e vendedores europeus.  

O projeto tem a sua génese na necessidade de harmonizar as diferentes especificações, 

utilizadas na Europa, para descrever e trocar informação acerca de cursos, ofertas de e-

learning e oportunidades de aprendizagem. O standard atual tem por base a especificação 

CDM (Course Description Metadata) Norueguesa, que viria a inspirar outras especificações, 

criadas e adotadas por outros países europeus, e que viriam a ser unificadas no modelo 

http://www.cen-wslt.din.de/sixcms_upload/media/3378/CWA16133.pdf
http://www.cen-wslt.din.de/sixcms_upload/media/3378/CWA16131.pdf
http://www.cen-wslt.din.de/sixcms_upload/media/3378/CWA16132.pdf
http://www.cen-wslt.din.de/sixcms_upload/media/3378/CWA14926.pdf
http://www.cen-wslt.din.de/sixcms_upload/media/3378/CWA16077.pdf
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proposto pelo standard MLO. O desenho deste standard teve em consideração a 

necessidade, que fornecedores serviços independentes têm, de trocar e agregar informação 

através de mecanismos baseados em tecnologias semânticas e arquiteturas web, bem como 

a necessidade de dispor de um standard fácil de implementar, de forma a garantir uma adoção 

rápida por parte dos países Europeus. Foi também assegurado suporte para a descrição de 

ECTS e troca de informação de ECTS. 

O standard define uma representação eletrónica de oportunidades de aprendizagem, 

descrevendo um modelo de dados adequado, sem apontar diretrizes sobre os vocabulários 

necessários com vista a garantir a interoperabilidade semântica entre diferentes domínios de 

uso educacionais ou jurisdicionais. A manutenção destes vocabulários é da responsabilidade 

dos domínios onde MLO é utilizado.  

Em termos do modelo abstrato para representação de oportunidades de aprendizagem, são 

especificados três recursos sobre os quais devem ser guardados meta dados, bem como, as 

relações entre estes recursos e um conjunto nuclear de meta dados para cada um destes 

recursos. Os três recursos são: 

1. O fornecedor da oportunidade de aprendizagem (Leaning Opportunitiy Provider); 

2. A especificação da oportunidade de aprendizagem (Learning Opportinity 

Specification); 

3. A instância de oportunidade de aprendizagem (The learning Opportunity Instance). 

Em termos da utilização do standard, os utilizadores principais são: 

 Quem forneça oportunidades de aprendizagem e as pretende publicitar; 

 Quem ofereça serviços eletrónicos de pesquisa que agregam resultados de múltiplos 

fornecedores de oportunidades de aprendizagem; 

 Quem deseje comparar oportunidades de aprendizagem publicitadas eletronicamente 

com este standard. 

2.3.5.5 SCHAC, SCHema for Academia 

O SCHAC nasce no seio do grupo de trabalho (task-force) European Middleware Coordination 

and Collaboration (TF-EMC2), da Trans-European Research and Education Networking 

Association (TERENA) (Terena, 2013), e é o resultado do trabalho desenvolvido no sentido 
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de resolver o problema da troca eletrónica de dados entre instituições. A TF-EMC2 aborda as 

questões, à escala europeia, relacionadas com middleware utilizado em atividades de 

investigação e ensino superior, e identificou este problema a partir da necessidade real de 

interoperabilidade entre diferentes componentes dos sistemas de apoio à atividade académica 

dentro das instituições, bem como a troca de informação entre instituições e entre países. A 

proposta do SCHAC define uma coleção de esquemas que podem ser livremente utilizados 

pelas instituições. Não tem por objetivo substituir esquemas definidos por autoridades 

nacionais, mas sim definir uma framework comum assente nos vários esquemas nacionais. 

O SCHAC tem passado por várias edições, sendo a última SCHAC Individual Attributes 

Specification (TF-EMC2, 2011). Nesta especificação são definidos, um conjunto de atributos 

que descrevem os indivíduos nas instituições académicas e de investigação, e um perfil de 

LDAP correspondente. 

Atualmente, o grupo TF-EMC2 é coordenado por quadros da universidade de Málaga e da 

RedIRIS.  

2.4 Conclusão 

Neste capítulo, verificou-se a evolução recente do âmbito de atividade das IES Portugueses, 

em particular com a introdução de um novo vetor de ação relacionado com o desenvolvimento 

social e económico, bem como a adoção de tecnologias de SI a partir dos anos noventa.  

Verificou-se também a existência de uma dinâmica forte em termos de construção de 

mecanismos e standards para troca de informação entre IES e destas com outras entidades, 

e.g., consórcios, reguladores, etc. Ao nível Europeu é notória a dinâmica no sentido da criação 

de um espaço unificado de ensino e investigação, ao abrigo da qual surgem iniciativas, grupos 

de trabalho e propostas de standards nas matérias relacionadas com a oferta formativa, 

currículos e reconhecimento de graus e competências. 

Esta dinâmica obriga a que, cada vez mais, as IES disponham de SI organizados de forma a 

serem capazes de trocar informação, formatada de acordo com os standards definidos. Noutra 

perspetiva, esta dinâmica transpõe alguns dos macroprocessos das IES para um plano 

superior supra institucional. Por exemplo, a tendência para que os estudantes frequentem 

algumas unidades curriculares fora da sua IES, como é o caso no programa ERASMUS, 

obriga a que, no macroprocesso de formação de um licenciado, se introduzam processos que 

dependem de outras IES, de novas disposições regulatórias e da troca de informação entre 

instituições. 



 

49 
 

3 Sistemas de Informação em IES 

Neste capítulo, descreve-se a introdução e estado das tecnologias de informação nas IES, 

partindo das atividades das IES e verificando a tipologia dos SI que as suportam. Descrevem-

se as tipologias mais correntes, bem como os produtos de software que atualmente as 

implementam. É também efetuada a revisão das tecnologias adequadas à implementação de 

mecanismos de integração e interoperabilidade de sistemas, nomeadamente: 

 Gestão de identidade digital, que compreende as tecnologias que permitem gerir os 

perfis digitais dos utilizadores, onde se inclui a identificação, autenticação, autorização; 

 Interoperabilidade de sistemas, que compreende as tecnologias que permitem a 

comunicação e partilha de recursos entre sistemas, bem como a sua integração. 

No âmbito deste trabalho, enquadra-se nos objetivos específicos, de estudo de uma nova 

abordagem para os SI das IES, bem como, de estudo de formas de integração e 

interoperabilidade desses SI e respetivas tecnologias. 

Este capítulo é organizado em: 

 Sistemas de informação em IES; 

 Gestão de identidade digital; 

 Interoperabilidade de sistemas; 

 Conclusão. 
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3.1 Sistemas de informação em IES 

Atualmente, existe um conjunto diversificado de aplicações temáticas que implementam os 

Sistemas de informação (SI) responsáveis pelo suporte da atividade das IES. A introdução 

destes sistemas nas IES pode ser enquadrada em dois contextos: 

 Por adoção de um sistema já existente noutro setor de atividade, com o qual as IES 

partilham uma área de atividade semelhante: São exemplos as áreas administrativas, 

e.g., os sistemas de gestão financeira, aprovisionamento, etc. 

 Por criação de uma solução à medida de áreas de atividade específicas das IES. São 

exemplos, a gestão académica, o e-learning, etc.  

Estas soluções surgiram, quase sempre, associadas a visões sectaristas da atividade de uma 

IES e são, por isso, soluções verticais, muito específicas e, por vezes, com características 

redundantes. Um exemplo, é uma gestão de biblioteca que obriga ao registo dos alunos, e até 

eventual emissão de um cartão próprio da biblioteca, o que representa uma redundância, pois 

o registo de aluno já é efetuado na gestão académica. 

 

Figura 5 - Uso de sistemas nas IES no início do ano 2000 
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No início do ano 2000 tínhamos então, generalizado, o cenário exposto na Figura 5, que 

representa já um leque abrangente de sistemas informáticos, envolvendo a Academia e o 

público em geral. 

Com a introdução de, cada vez mais, aplicações verticais e a consequente redundância de 

dados e atividades, tornou-se necessária a introdução de sistemas horizontais, que permitem 

a integração e interoperabilidade. Um exemplo clássico é o registo de utilizadores, que sendo 

executado centralmente e, de alguma forma, partilhado ou integrado com os restantes 

sistemas, evita o registo individual em múltiplos sistemas, bem como todas possíveis falhas, 

inconsistências e trabalho administrativo associados. 

Atualmente, existe um conjunto de sistemas ou aplicações informáticas especificas que, 

partilhando alguma informação, implementam os vários sistemas de informação necessários 

ao funcionamento das IES. Por vezes, algumas dessas aplicações são agrupadas por um 

fornecedor, sob a forma de um sistema integrado ou de um portefólio de produtos. 

3.1.1 Tipologias de sistemas informáticos para IES 

Podem-se classificar os vários sistemas informáticos utilizados nas IES, de acordo com a sua 

funcionalidade e posicionamento típico na orgânica institucional.  

3.1.1.1 Repositório Científico 

O termo repositório científico é utilizado em vário contextos e com semânticas diversas. No 

contexto deste trabalho, Repositório Científico, refere-se a um sistema para a implementação 

de repositórios digitais de documentos que resultam da atividade científica de uma IES (S. 

Costa & Leite, 2006). Alguns tipos mais frequentes de documentos depositados nesta tipologia 

de sistemas são: teses, artigos, capítulos de livros, etc. São, por vezes, também registados 

resultados (dados em bruto) de investigação. O sistema permite o depósito, auto depósito, 

catalogação, e consulta dos documentos em formato digital. Atua também como uma 

plataforma de acesso aos resultados da atividade científica, maximizando a sua visibilidade, 

uso, e impacto através de Acesso Livre (Rodrigues, 2004; Rodrigues, Almeida, Miranda, 

Guimarães, & Castro, 2004). 

De entre os sistemas de software, especializados na implementação deste componente, 

encontram-se, em software aberto: DSpace (Smith et al., 2003), EPrints (EPrints, 2014), 

Fedora (Staples, Wayland, & Payette, 2003) (DURASPACE, 2014); como sistemas 

http://en.wikipedia.org/wiki/DSpace
http://en.wikipedia.org/wiki/Eprints
http://en.wikipedia.org/wiki/Fedora_(software)
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proprietários ou serviços de software: Digital Commons (bepress, 2014), SimpleDL (SimpleDL, 

2014). 

O sistema mais popular na implementação desta tipologia de sistema é o DSPACE , que 

resulta de uma parceria, estabelecida em 2007, entre o Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) e a Hewlett Packard (HP) (DSpace, 2014). Conta com 1.378 instituições utilizadoras 

registadas, das quais 1.022 são IES. Em Portugal, é utilizado por praticamente todas as IES. 

3.1.1.2 Sistema de e-learning  

No contexto deste trabalho, o sistema de e-learning é definido como a plataforma de software 

que implementa os conceitos de Learning Management System (LMS) e Learning Content 

Management System (LCMS) através da internet. A implementação destes dois conceitos 

disponibiliza as funcionalidades de produção e publicação de materiais, bem como a gestão 

do processo de ensino e aprendizagem. Nas IES, tem um espectro grande de utilização, que 

vai desde o apoio à lecionação dos cursos presenciais regulares, até ao suporte da formação 

especializada, não conferente a grau, lecionada à distância. 

Alguns sistemas de software, que implementam esta tipologia de sistema, em software aberto: 

Moodle (Moodle, 2014) e Sakai (SAKAI, 2014); em software proprietário: Blackboard 

(Blackboard, 2014). 

Estes três sistemas, todos têm grandes comunidades de utilizadores de IES. Em Portugal, 

nas IES, o Moodle é o mais utilizado, havendo alguns poucos utilizadores de Sakai e 

praticamente nenhum utilizador de Blackboard. 

3.1.1.3 Gestão de bibliotecas 

A componente de gestão de bibliotecas, na sua essência, implementa, em software, o suporte 

para a informação e processos de gestão das bibliotecas das IES. Aquando da sua introdução, 

veio substituir os antigos ficheiros em papel que suportavam o funcionamento da biblioteca. 

Em termos de informação, regista o catálogo de obras e outros documentos da biblioteca, 

bem como o ficheiro de utilizadores da biblioteca. Em termos de processos, regista os dados 

relativos à execução dos processos regulares, relacionados com a utilização e gestão da 

biblioteca, e.g., consulta de catálogo, empréstimo, gestão de compras, etc. Numa primeira 

fase, este tipo de aplicação informática, permitiu um grande ganho de eficiência na operação 

da biblioteca. Numa segunda fase, com a introdução da internet, deu-se um novo avanço com 

a consulta on-line do catálogo por parte dos utilizadores. A partir daí, estes sistemas tornaram-

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Commons
http://en.wikipedia.org/wiki/SimpleDL
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se muito sofisticados, abrangendo todas as áreas do funcionamento das bibliotecas 

modernas. 

Alguns sistemas de software que implementam este componente, em software aberto: Koha 

(Koha, 2014); em software proprietário: Aleph (ExLibris, 2014) da empresa Ex Libris Group.   

3.1.1.4 Gestão documental 

Um sistema de gestão documental (ou document management system) tem como principal 

função o armazenamento e catalogação de documentos em suporte digital, permitindo a sua 

organização e gestão de acesso. Estes sistemas dispõem de funcionalidades de controlo de 

permissões de acesso aos documentos, bem como de controlo de versões dos próprios 

documentos. Nos sistemas mais completos, são também implementadas funcionalidades de 

criação, edição e circulação dos documentos pelos utilizadores, bem como de publicação e 

arquivo. Estes sistemas permitem assim a gestão do ciclo de vida completo do documento, 

desde a criação ao arquivo. Para efeitos deste trabalho, consideramos, como sistemas de 

gestão documental, os sistemas dedicados com as funcionalidades básicas de 

armazenamento, catalogação e controlo de acesso de documentos digitais. Outras 

funcionalidades, para além destas, estão sempre dependentes de aspetos particulares do 

produto que as implementa, quer a nível técnico, quer a nível de posicionamento de mercado. 

Alguns sistemas de software que implementam este componente, em software aberto: 

Alfresco (Alfresco, 2014); em software proprietário: Sharepoint (Microsoft, 2014). 

3.1.1.5 Gestão académica 

Os sistemas de gestão académica têm como principal função fornecer um suporte digital para 

o registo da informação e dos processos de gestão académica. Estes sistemas foram 

adotados pelas unidades orgânicas das IES responsáveis pela administração académica, em 

Portugal, quase sempre designadas por serviços académicos. Nesta tipologia de sistema é 

registada a seguinte informação essencial: 

 Registo biográfico dos alunos;  

 Catálogo da oferta formativa; 

 Catálogo de unidades curriculares; 

 Catálogo de planos curriculares; 

 Inscrição dos alunos em cursos, planos curriculares e unidades curriculares; 

 Pautas; 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ex_Libris_Group&action=edit&redlink=1


Modelo de Ecossistema de Sistemas de Informação em Instituições de Ensino Superior 

 
54 

 Classificações. 

 

Pala além desta informação, é, por vezes, também registada informação sobre propinas, 

tesouraria e certificação de habilitações académicas, bem como outra informação 

diversificada e correspondente a aspetos menos centrais da gestão académica. 

Nalgumas implementações, estes sistemas também disponibilizam funcionalidades de portal 

web, fornecendo assim informações e serviços diretamente a alunos e professores. 

Alguns sistemas de software que implementam este componente, em software aberto: Fenix; 

em software proprietário: SIGACAD; e DIGITALIS. 

3.1.1.6 Portal do aluno 

O portal do aluno é um componente implementado sob a forma de portal web com a finalidade 

de fornecer, através da web, informação e serviços aos alunos. Podemos agrupar os serviços 

prestados nos seguintes conjuntos:  

 Matrículas e inscrições;  

 Serviços de secretaria; 

 Propinas; 

 Lecionação;  

 Classificações; 

 Informação genérica 

 

Matrículas e inscrições, incluem os serviços, prestados aos alunos através da web, 

relacionados com os processos de matrícula e inscrição de alunos em cursos, planos 

curriculares, unidades curriculares, e turmas. A matrícula é a inscrição do aluno na IES, 

ocorrendo no início do primeiro ano de frequência da IES. A inscrição no curso e respetivo 

plano curricular ocorre, normalmente, também no início da frequência da IES, mas pode 

também ocorrer noutras situação, nomeadamente, de mudança de curso ou alteração de 

plano curricular. A inscrição em unidades curriculares efetua-se, normalmente, no início do 

ano letivo, mas pode também ocorrer noutras alturas, em particular no início de semestre ou 

em unidades curriculares com condicionantes de funcionamento, como sejam, as unidades 

curriculares optativas que necessitem de um número mínimo de candidatos para o seu 

funcionamento. A inscrição em turmas é o processo pelo qual os alunos se inscrevem nas 

turmas das unidades curriculares a que estão inscritos e cujas aulas deverão frequentar. Este 
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processo é executado de forma muito diversa e com regras também muito variadas, uma vez 

que por vezes surgem conflitos de preferência e compatibilidade relativamente a horários das 

aulas, temas a abordar, professores, etc., bem como métodos variados de resolver estes 

conflitos. De qualquer forma, cada aluno deverá poder ser inscrito a uma turma de cada uma 

das unidade curricular a que previamente se inscreveu. 

Serviços de secretaria, é o conjunto de serviços administrativos, tradicionalmente prestados 

pela secretaria de alunos, e que esta tipologia de sistemas presta através da web. São alguns 

exemplos: a submissão de requerimento à IES; a solicitação de emissão de documentos de 

certificação, e.g., certificado de matrícula;  

Propinas, engloba todos os serviços prestados aos alunos, relacionados com as propinas. 

São aqui referidos num conjunto próprio, pois são muito específicos e têm uma importância 

(e tramitação nos serviços) própria para os alunos e para as IES, desde logo, porque 

representam uma fatia significativa das receitas das IES e seu tratamento envolve a gestão 

académica, contabilística, financeira e de topo da IES. Neste conjunto de serviços incluem-

se: consulta do plano de pagamentos de propinas, próprio do aluno; consulta de dados de 

pagamento próprios do aluno, e.g., códigos de multibanco e número de NIB para 

transferência. 

Lecionação, é o conjunto de serviços relacionados com o decurso das atividades letivas de 

ensino e aprendizagem nas unidades curriculares que aluno frequenta. Alguns exemplos são: 

consulta de horários e locais das aulas; consulta do calendário e regras de avaliação; troca 

de mensagens com colegas e professores; envio de documentos para o professor; consulta 

de documentos e outros materiais de apoio às aulas; consulta de avisos; etc. 

Classificações, é o conjunto de serviços que permite o registo e publicação das classificações 

obtidas pelos alunos nas unidades curriculares que frequentam. São aqui incluídas as 

classificações obtidas ao longo do ano letivo, bem como as classificações finais das unidades 

curriculares, registadas através de documento de pauta. 

Informação genérica, compreende a informação, que não sendo específica de um curso ou 

unidade curricular, é do interesse para a comunidade académica. São exemplos: noticias 

sobre o decurso das atividades académicas; avisos sobre ação escolar; eventos desportivos 

ou culturais da académica; etc. 

Nas descrições, anteriormente efetuadas, procurou-se apresentar a perspetiva do aluno, 

como utilizador deste portal. No entanto, os professores e os funcionários administrativos 

desempenham papéis essenciais na prestação dos serviços elencados e são, por isso, 
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também eles utilizadores do portal. Um portal com esta tipologia é, por excelência, o local de 

publicação de informação e de interface para serviços destinados aos alunos, sendo que 

muita dessa informação resulta de processos, cuja realização e gestão é efetuada noutros 

sistemas informáticos, que correspondem a elementos distintos da ecologia que se tem vindo 

a descrever. Como exemplo, tomem-se as matrículas, tal como são efetuadas na 

generalidade das IES portuguesas, em que uma parte da informação sobre o aluno é 

proveniente da Direção Geral de Ensino Superior, sendo pré-carregada no sistema de gestão 

académica, e eventualmente confirmada, atualizada e complementada pelos alunos, no portal 

do aluno. Posteriormente, ou em simultâneo, esta informação é de novo atualizada no sistema 

de gestão académica, onde é tratada e são executadas as atividades administrativas 

relacionadas com as matrículas. Assim, na perspetiva do aluno, as matrículas são efetuadas 

no portal do aluno, enquanto, na perspetiva dos funcionários administrativos, são efetuadas 

no sistema de gestão académica. 

A abrangência de funcionalidades desta componente é grande, identificando-se vários 

conjuntos tipificados de funcionalidades, incluindo: gestão de documentos; gestão de 

conteúdos; seguimento de processos (workflow); etc. e incluindo também aspetos muito 

particulares das IES, como sejam, os processos de gestão académica e de lecionação. Assim, 

a forma de implementação desta componente varia, por vezes muito, entre IES. Em comum 

têm o facto de serem plataformas vocacionadas para o aluno e que integram dados de várias 

proveniências.  

Alguns sistemas de software que implementam este componente: SIDE (L. F. Barbosa, Alves, 

& Barroso, 2011), PACO (UA, 2014). 

O SIDE é desenvolvido, para uso próprio, pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

O PACO é desenvolvido, para uso próprio, pela Universidade de Aveiro. 

3.1.1.7 Portal web institucional 

O portal web institucional, ou página web da instituição, corresponde ao portal, normalmente 

alojado com o endereço www.”nome_da_IES”.”TLD”, e é o veículo, por excelência, de 

comunicação da IES com o público em geral. Em termos da informação apresentada, pode-

se agrupar nos seguintes temas: 

 História e posicionamento estratégico da IES; 

 Oferta educativa; 
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 Noticias e eventos da instituição com relevância para a comunidade académica e 

público em geral; 

 Unidades orgânicas da IES, e.g., faculdades, escolas, departamentos, centros de 

investigação, serviços administrativos, etc. 

Para além deste conjunto generalista de temas, estes portais, desde há algum tempo, 

passaram a incluir elementos multimédia, que vão desde as simples imagens animadas, às 

reportagens produzidas por equipas internas de produção televisiva. Nos casos de maior 

qualidade, inclui-se a informação multimédia produzida por canais internos de televisão das 

IES. 

A atividade destes portais é, sobretudo, centrada na gestão de conteúdos, sendo por isso 

utlizadas, como plataforma tecnológicas de suporte, sistemas de gestão de conteúdos CMS 

(Content Management System). A utilização deste tipo de plataforma também é muito 

diversificada e vai deste os sistemas mais simples, baseados em ficheiros HTML, uma base 

de dados e algum scripting PHP ou ASP, até aos sistemas completos de CMS, como sejam, 

o JOOMLA ou o Sharepoint Portal. 

Alguns sistemas de software que implementam este componente: JOOMLA (Open Source 

Matters, 2014), Sharepoint (Microsoft, 2014). 

3.1.1.8 Intranet 

A componente intranet, no contexto deste trabalho, refere-se a um portal, ou conjunto de 

portais web, que disponibilizam informação e serviços eletrónicos vocacionados para a gestão 

administrativa da organização, neste caso, uma IES. Para além da especificidade do 

conteúdo, a intranet, assegura também a validação dos utilizadores, bem como o controle 

discriminado de acesso a áreas do portal e a conteúdos. Desta forma, consegue-se publicar 

informação e proporcionar o acesso a serviços com base na identificação do utilizador e do 

papel que desempenha na IES. 

A intranet pode também ser utilizada como ponto central de acesso a outros sistemas 

informáticos da organização, bem como plataforma de integração de informação proveniente 

de outros sistemas da organização. Esta funcionalidade proporciona ao utilizador um ponto 

único de acesso aos serviços eletrónicos internos da organização, através de um endereço 

web único, bem como também um ponto único de identificação e autenticação. 
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A implementação desta tipologia de sistemas pode ser feita: através de plataformas 

específicas, e.g., Microsoft SharePoint; através da customização de plataformas genéricas de 

gestão de conteúdos (CMS); ou através de aplicações web desenvolvidas à medida. 

3.1.1.9 Infraestruturas de gestão de identidades, autenticação e single sign-on 

Nos sistemas que tratam e apresentam informação de forma personalizada ou discriminada 

para cada utilizador, ou grupos de utilizadores, é necessário identificar os respetivos 

utilizadores. Esta identificação é efetuada através de um conjunto de dados, mais ou menos 

comum, como seja: um número de identificação, o nome, o endereço de email, etc. Associado 

a cada utilizador está também um conjunto de credenciais, que permite identificar 

univocamente o utilizador e que, sendo de alguma forma, apenas do conhecimento ou 

estando apenas na sua posse, permitem que o utilizador seja identificado pelo sistema e lhe 

possa ser apresentada informação personalizada. Assim, a gestão da informação e 

credenciais de utilizadores é determinante para o funcionamento dos sistemas informáticos e 

torna-se particularmente complexa com o aumento do número de sistemas e respetivas 

tecnologias de suporte. De forma a resolver este problema, foram criadas tecnologias próprias 

de gestão de identidades e autenticação de utilizadores que são correntemente utilizadas nas 

IES. 

Gestão de identidades 

Por gestão de identidades entende-se o conjunto de tecnologias e sistemas que permitem 

gerir, de forma integrada, a identidade de um utilizador num conjunto de sistemas informáticos 

heterogéneos. Desta forma, um utilizador mantém a mesma identidade em vários sistemas 

distintos. 

Autenticação 

Por autenticação entende-se o conjunto de tecnologias e sistemas que permitem verificar a 

autenticidade da identificação apresentada por um utilizador perante um sistema informático. 

O sistema mais comum é o par nome-de-utilizador e palavra-passe, em que o utilizador se 

identifica através do seu nome-de-utilizador, de conhecimento público, e demonstra a 

autenticidade da sua identidade através da palavra-passe, apenas do seu conhecimento. 
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Single Sign-On (SSO) 

Por single sign-on, entende-se o conjunto de tecnologias e sistemas que permitem que um 

utilizador depois de identificado e autenticado, seja reconhecido por um conjunto de sistemas 

informáticos, sem que tenha de voltar a identificar-se e autenticar-se. 

Em termos de IES, algumas tecnologias e sistemas correntemente utilizados são: Microsoft 

Active Directory; Central Access Service (CAS) (Shen & Zhu, 2007); Shibboleth (Morgan, 

Cantor, Carmody, Hoehn, & Klingenstein, 2004). 

3.1.2 Soluções integradas 

Os sistemas anteriormente descritos foram apresentados como soluções individuais, e os 

exemplos concretos referidos também foram de produtos individuais. No entanto, a 

funcionalidade destes sistemas pode surgir agrupada, através de implementações integradas, 

fornecendo assim, num único produto um conjunto de soluções setoriais. Um bom exemplo é 

o SAP que fornece uma solução completa de gestão de IES. 

3.2 Gestão de identidade digital 

A gestão da identidade digital dos utilizadores, não sendo um aspeto ou requisito central da 

generalidade dos modelos de negócio implementados por sistemas informáticos, é um 

componente acessório indispensável e determinante para o bom funcionamento de qualquer 

sistema que dependa do contexto dos utilizadores (Neuman & Ts'o, 1994). 

Em sistemas distribuídos, ou em rede, em que vários componentes do sistema têm tutelas 

administrativas distintas, a questão da gestão da identidade dos utilizadores é muito 

importante, num plano geral para estabelecer contextos de utilização, e num plano mais 

específico para os identificar e autorizar. A seguir apresentam-se três frameworks e respetivas 

implementações, que lidam com os aspetos da autenticação e autorização em ambientes 

distribuídos:  

 Central Authentication Service; 

 Federação Shibboleth; 

 OAuth. 

 

Estas frameworks têm caraterísticas e funcionalidades distintas, sendo o estado da arte em 

termos de tecnologia corrente de autenticação, federação e autorização. 
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3.2.1 A framework de autenticação Central Authentication Service 

A framework de autenticação Central Authentication Service (CAS) foi criada pela 

universidade de Yale, ganhando visibilidade como um projeto do consórcio JASIG (JASIG, 

2014a) em 2004. O principal objetivo da framework e do sistema que a implementa é o de 

centralizar, o processo de autenticação de utilizadores, numa única aplicação web, facilitando:  

 A gestão de palavras-passe por parte dos utilizadores, que passam a ter um conjunto 

único de credenciais;  

 A gestão da lógica de autenticação por parte da administração de sistemas, que passa 

a ter um ponto único de gestão.  

O sistema implementa o conceito de Single Sign-On (SSO), facilitando os procedimentos de 

autenticação de utilizadores e permitindo que, nos sistemas aderentes, os utilizadores sejam 

autenticados sem que o sistema tenha conhecimento das suas credenciais de autenticação, 

o que é uma mais-valia em cenários de sistemas sob tutelas distintas (De Clercq, 2002). 

 

Figura 6 - Fluxo de execução do protocolo CAS 

A implementação CAS da JASIG tem uma base imensa de utilizadores nos setores da 

educação e investigação em todo o mundo (Aubry, Mathieu, & Marchal, 2004; Shen & Zhu, 
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2007). Um exemplo é o consórcio Francês ESUP (ESUP-Portail, 2014), fornecedor de 

soluções de gestão de conteúdos e serviços online, e que utiliza CAS como forma 

autenticação nos seus produtos. Em França, e através deste consórcio, há cerca de 800 mil 

utilizadores que são autenticados em sistemas CAS (ESUP-Portail, 2013). 

Na Figura 6, descreve-se o fluxo de execução do protocolo CAS, pressupondo um ambiente 

web e uma autenticação bem-sucedida com cookies e SSO (Aubry et al., 2004) (Mazurek, 

Bramhall, Gilbert, Newman, & Petro, 2005). 

A aplicação web 

A aplicação web é uma aplicação instalada num servidor web com HTTP a que o utilizador 

acede através de um browser. Tem um endereço web comum (e.g.: http://endereco.com/app). 

O Servidor CAS 

O servidor CAS é uma aplicação web, que implementa o protocolo CAS e tem um endereço 

web (e.g. https://secure.its.yale.edu/cas/servlet/login) que atua como solicitador de 

credenciais (credential requester), apresentando uma página de autenticação para inserção 

de credenciais, ou aceitador de credenciais (credential acceptor), validando as credenciais 

apresentadas. 

O servidor de autenticação 

O Servidor de autenticação implementa um mecanismo específico de autenticação (e.g. 

Kerberos, LDAP, Active Directory, etc.), sendo utilizado pelo servidor CAS para validar as 

credenciais que lhe são submetidas. O Servidor CAS pode dispor de vários servidores de 

autenticação específicos, suportando assim vários mecanismos de autenticação. 

Fluxo de execução do protocolo 

1. O utilizador acede a uma aplicação web, que reencaminha o browser para o servidor CAS; 

a aplicação passa como parâmetro um identificador de serviço (normalmente um URL da 

aplicação) para onde o servidor de autenticação a seguir reencaminhará o browser.  

 

Exemplo: 

https://secure.its.yale.edu/cas/login?service=http://www.yale.e

du/tp/auth.jsp 

Em que https://secure.its.yale.edu/cas/login é o URL solicitador de credenciais do servidor 

CAS; e o parâmetro http://www.yale.edu/tp/auth.jsp é o identificador de serviço. 
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2. No servidor de CAS: 

2.1. O utilizador insere as credenciais 

2.2. O servidor CAS (URL de autenticação) valida as credenciais junto de um servidor de 

autenticação local, normalmente, através de um plugin para um ou vários protocolos de 

validação. 

Após autenticação bem-sucedida, o servidor CAS cria um ticket (número longo aleatório), 

que regista internamente, associando com o utilizador e com o serviço (aplicação web) 

que pediu a sua autenticação. 

O servidor CAS cria um cookie em memória (ticket-granting cookie) que identifica o 

utilizador como tendo autenticação bem-sucedida. Assim, se outro serviço (outra 

aplicação web) reencaminhar o browser para o Servidor CAS para autenticação deste 

utilizador, o servidor não necessitará de voltar a pedir as credenciais ao utilizador, criando 

assim a funcionalidade de SSO. Este cookie é destruído quando se fecha o browser ou 

através de um URL específico do servidor de autenticação, normalmente, o URL de “Sair” 

ou “Fechar” 

Exemplo: 

https://secure.its.yale.edu/cas/servlet/logout. 

 

2.3. O servidor CAS redireciona o browser de volta para o endereço identificador de 

serviço da aplicação web, adicionando o ticket como parâmetro. 

Exemplo: 

http://www.yale.edu/tp/authenticate.jsp?ticket=ticket-string-

com-numero-longo 

Em que http://www.yale.edu/tp/authenticate.jsp é o URL de retorno da aplicação web; e 

ticket-string-com-numero-longo é o ticket enviado como parâmetro. 

3. Na aplicação web, o browser é novamente reencaminhado para o servidor CAS, com o 

ticket como parâmetro a fim de o validar e obter o nome-de-utilizador. 

4. O servidor CAS compara o ticket recebido com o registo que guarda com informação do 

ticket, do utilizador e da aplicação web, respondendo com duas linhas de texto, contendo, 

“yes” (se o ticket for válido) e o nome do utilizador associado ao ticket. 
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Exemplo: 

yes 

peon 

Em que “yes” significa que o ticket é válido e “peon” é o nome do utilizador validado. 

Sendo o ticket válido, o servidor CAS remove imediatamente este ticket, e a informação 

associada, do seu registo interno. 

No fim deste fluxo de execução, executada através de um browser com suporte para cookies, 

e em que a autenticação foi bem-sucedida, o utilizador foi autenticado sem que a aplicação 

tivesse conhecimento da sua palavra-passe. Foi também criado um cookie (token-granting 

cookie) que, se na sessão deste browser houver uma tentativa de autenticação a partir de 

outra aplicação web participante no sistema, então o servidor CAS reconhecerá o cookie e 

concederá a autorização, sem que sejam pedidas, novamente, as credenciais ao utilizador. 

O protocolo CAS e a respetiva implementação são frequentemente objeto de atualizações e 

extensões no sentido de os adaptar a diferentes cenários de implementação, de onde se 

destaca o trabalho de Naito para a inclusão de mecanismos de gestão de autorização para 

controle de acesso a informação em níveis distintos das camadas aplicacionais (Naito, Kajita, 

Hirano, & Mase, 2007). 

Atualmente o sistema CAS é reconhecido como sendo um sistema aberto e bem 

documentado; baseado em componentes de servidor Java; com uma extensa livraria de 

clientes (e.g., Java, .Net, PHP, Perl, Apache, uPortal, etc); com uma extensa comunidade de 

utilizadores; e com módulos de integração para muitos dos sistemas de software que se 

utilizam em instituições de ensino e investigação (e.g., uPortal, Sakai, Moodle, TikiWiki, Mule, 

Liferay, etc.). 

A framework CAS segue um modelo simples de SSO, com uma implementação também 

simples, flexível e fácil de incorporar num conjunto de aplicações web. Os principais aspetos 

podem-se resumir em:  

 Não possui uma base de dados central para autenticação, podendo usar qualquer 

base de dados externa; 

 Pode ser utilizado por aplicações que dependam da autenticação de utilizadores em 

web services, preservando a confidencialidade da informação do utilizador; 

 Usa tecnologias básicas da web: redirecionamentos HPPT, Java Script e cookies; 
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 A conversão de uma aplicação web para CAS é feita introduzindo um módulo cliente 

na aplicação web, sendo um processo simples; 

 Tem uma base de utilizadores grande nos setores da educação e da investigação. 

3.2.2 A framework de autorização OAuth 2.0 

A framework OAuth 2.0 é desenvolvida por um grupo de trabalho da Internet Engeneering 

Taskforce (IETF), sendo descrita no standard RFC1 6749. Tem como principal objetivo o 

estabelecimento de um standard para a conceção de acesso limitado de aplicações a serviços 

HTTP, nomeadamente, aplicações web, aplicações desktop, telefones móveis, e dispositivos 

de entretenimento do mercado de consumo (Hardt, 2012) . 

O modelo adotado para o OAuth resulta das melhores práticas e dos aspetos mais bem-

sucedidos de várias frameworks deste tipo, desenvolvidas e utilizadas por grandes 

fornecedores de serviços web, e.g., Google AuthSub, aol OpenAuth, Yahoo BBAuth, 

Upcoming api, Flickr api, Amazon Web Services api, etc. (Ko, Cheek, Shehab, & Sandhu, 

2010). 

Atualmente, muitos sites web implementam serviços que integram funcionalidades de outros 

sites. Um exemplo simples, será o de um site web que permite a impressão de fotografias, 

guardadas on-line noutro site de álbuns de fotografia digital. Para que este exemplo funcione, 

o site de impressão terá que aceder às fotos do utilizador, que estarão guardadas no outro 

site de fotografia, necessitando assim de conhecer as a identidade e as credenciais do 

utilizador no site de fotografia. Neste exemplo, o utilizador teria que partilhar a sua identidade 

e as suas credenciais, do site fotografia, com os desconhecidos que operariam o site de 

impressão. Daqui resulta um problema de segurança tremendo, pois os operadores do site de 

impressão passariam a dispor da identidade do utilizador no site de fotografia, podendo até 

alterar as credenciais de acesso ou cancelar a conta. Este seria o modelo tradicional cliente-

servidor de conceção de acesso, em que um cliente usa as suas credenciais para aceder aos 

seus recursos alojados num servidor, em que a conceção de acesso a terceiros não está 

prevista. 

O OAuth é desenhado para resolver este problema de conceção de acesso, permitindo que o 

utilizador conceda, num site, acesso aos seus recursos privados noutro site, sem que para 

isso tenha que partilhar a sua identidade ou credenciais. O OAuth introduz, no modelo cliente-

                                                           
1 RFC ou “Request For Comments”, corresponde a um tipo de documento que descreve um standard em uso na 
Internet. 
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servidor, um novo papel de dono do recurso (resource owner). Desta forma, o cliente, que não 

é dono do recurso, mas atua em seu benefício, solicita acesso aos recursos alojados no 

servidor e controlados pelo dono dos recursos (resource owner). O cliente começa por obter 

uma permissão do dono dos recursos, sob a forma de um token com duração e âmbito 

limitados, que usará para aceder aos recursos no servidor (Boyd, 2012). 

Na terminologia da framework, o primeiro site, que no exemplo anterior corresponde ao site 

de impressão, designa-se por Consumer; e o segundo site, que corresponde ao site de 

fotografia, designa-se por Service Provider (Community, 2014). 

O Consumer e o Service Provider correspondem aos dois utilizadores ou contextos de 

utilização típicos do OAuth: 

 Do lado Consumer, os programadores que constroem aplicações web; aplicações 

desktop; aplicações móveis; Apps baseadas no browser; ou widgets para paginas web. 

Para estes, o OAuth simplifica o processo de aceder e interagir com dados privados. 

 Do lado do Service Provider, os programadores que suportam aplicações web; 

aplicações móveis; APIs de servidor; ou mashups. Para estes, o OAuth disponibiliza, 

uma forma standard, de proporcionar acesso aos dados dos seus utilizadores, 

protegendo a sua identidade e as suas credenciais. 

3.2.2.1 O standard OAuth 2.0 

A framework OAuth evoluiu, em 2013, para a versão 2.0, sendo apoiada, sobretudo, pelos 

grandes fornecedores de serviços na web, e.g., Google, Amazon, Microsoft, etc.  

Nesta versão, existem 4 atores: 

 Resource Owner, que é a entidade proprietária de um recurso protegido e capaz de 

conceder acesso a esse recurso. Quando o Resource Owner é uma pessoa, na 

terminologia OAuth 2.0 é designado por End-user. 

 Resource Server, que é o servidor onde estão alojados os recursos protegidos. Este 

servidor deve ser capaz de processar pedidos de acesso aos recursos protegidos, 

nomeadamente, aceitar e responder a pedidos através de tokens de acesso (access 

tokens). 

 Client, que corresponde à aplicação cliente que, atuando em benefício do proprietário 

dos recursos (Resource Owner) e com a sua autorização, pretende aceder aos 
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recursos protegidos. Existem dois tipos de Client: Confidential; e Public. O cliente 

confidencial (Confidential Client) é uma aplicação capaz de manter a confidencialidade 

da palavra-passe do cliente, atribuída à aplicação cliente pelo Authorization Server e 

usada para identificar o cliente junto do Authorization Server. Um exemplo será, uma 

aplicação web, onde apenas o administrador pode aceder ao servidor, onde a 

aplicação é executada, e ver a palavra-passe do cliente. O cliente público (Public 

Client) é uma aplicação que não é capaz de manter a confidencialidade da palavra-

passe de cliente. Um exemplo será, uma aplicação de telefone móvel, com a palavra-

passe embebida e portanto vulnerável. 

 Authorization server, é o servidor que autentica o Resourve Owner, regista a sua 

autorização de acesso e emite os respetivos tokens de acesso para o Client usar de 

forma a aceder aos recursos no Resource Server.  

O OAuth 2.0 disponibiliza quatro tipos de conceção de acesso, com diferentes mecanismos 

de segurança: 

 Authorization Code Grant; 

 Implicit Grant; 

 Resource Owner Password Credentials Grant; 

 Client Credentials Grant. 

 

O protocolo para conceção de acesso é ilustrado na Figura 7 - OAuth2.0 Protocol Flow, onde 

é descrita a interação entre os quatro atores participantes. 

 

Figura 7 - OAuth2.0 Protocol Flow (Hardt, 2012) 
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O fluxo do protocolo segue os seguintes passos: 

(A) O cliente solicita autorização de acesso (Authorization Request) diretamente ao 

Resource Owner, ou indiretamente, através do Authorization Server, que atuará como 

intermediário. 

(B) O cliente recebe uma conceção de autorização (Autorization Grant) sob a forma de 

uma credencial que representa a autorização do Resource Owner. Esta autorização 

(Authorization Grant) será de um dos quatro tipos anteriormente referidos, conforme o 

método utilizado pelo cliente para solicitar a autorização e também conforme a 

disponibilidade da implementação. 

(C) Usando a conceção (Autorization Grant) obtida em (B), o cliente requer um token de 

acesso (Access Token) junto do Authorization Server. 

(D) O Authorization Server autentica o cliente e valida a conceção de autorização 

(Authorization Grant) apresentada. Se esta conceção for válida, é então emitido um 

token de acesso (Access Token). 

(E) Com o token de acesso (Access Token), o cliente solícita ao servidor o recurso 

protegido. 

(F) O servidor valida o token de acesso (Access Token) e ser o recurso protegido 

solicitado. 

Embora o protocolo refira em (A) a possibilidade da solicita autorização de acesso 

(Authorization Request) ser efetuada, pelo cliente, diretamente ao Resource Owner, de facto 

é quase sempre utilizada a variante em que solicitação de autorização é efetuada através da 

mediação do Authorization Server. 

Terminações (Endpoints) do protocolo 

O dicionário Merriam-Webster inclui na sua definição de “end point”: “a point marking the 

completion of a process or stage of a process” (Merriam-Webster, 2014). O Endpoint do 

protocolo, referido no RFC 6749 (Hardt, 2012), representa a referenciação dos pontos que 

permitem a execução de cada um dos passos do protocolo. Estes pontos são por demais 

importantes, um vez que sendo o protocolo implementado e utilizado por diferentes atores, é 

a definição estes Endpoints que permite a interoperabilidade dos vários atores. Assim, e 

embora os Endpoints sejam um detalhe do protocolo, optou-se por os incluir nesta revisão. 
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O protocolo utiliza três Endpoints, sendo dois Endpoints implementados no Authorization 

Server e um Endpoint no cliente (Client): 

Authorization Server:  

 Authorization endpoint, que é utilizado pelo cliente, em (A), para solicitar autorização 

ao Resouce Owner, através da mediação do Authorization Server; 

 Token endpoint, que é utilizado pelo cliente, em (C), para apresentar uma conceção 

de autorização e obter um token de acesso. 

Cliente: 

 Redirection endpoint, que é utilizado, em (B), pelo Authorization Server para devolver 

respostas ao cliente contendo credenciais de autorização. 

Dependendo do tipo de conceção utilizado assim poderão ser utilizados os dois tipos de 

Endpoint do Authorization Server. Por outro lado, algumas extensões ao tipo de conceção 

poderão implicar a implementação de Endpoints adicionais.  

3.2.2.2 Exemplo de utilização de OAuth 2.0 com plataforma Facebook 

O OAuth 2.0 é atualmente utilizador por praticamente todos os fornecedores de serviços para 

a web e para plataformas móveis. Um exemplo de utilização, com base no exemplo já 

anteriormente apresentado, seria o de um site ou aplicação web para impressão de fotografias 

de utilizadores da plataforma Facebook. Neste exemplo, utiliza-se a conceção de acesso por 

Authorization Code, que sendo a forma indicada para utilização em ambiente web, é também 

a forma mais comum de utilização de OAuth, e a que melhor ilustra a sua arquitetura.  

Assim, seguindo os passos de um utilizador que pretende encomendar on-line impressões de 

algumas fotos que tem guardadas na sua conta de Facebook, ilustraremos o funcionamento 

do OAuth 2.0 segundo a implementação do Facebook. 

Temos então os seguintes atores: 

 O utilizador que pretende encomendar impressões de fotos guardadas na sua conta 

do Facebook; Na terminologia OAuth, o utilizador será o dono dos recursos (Resource 

Owner). 
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 O site ou aplicação web que fornece o serviço de impressão Na terminologia OAuth, 

este site será o cliente (Client). Damos o exemplo da impressão a partir do Facebook, 

mas este site poderia fornecer serviços semelhantes com outras plataformas. 

 A plataforma Facebook, onde o utilizador tem guardadas as suas fotos. Na 

terminologia OAuth, desempenhará os papeis de Authentication Server e de Resource 

Server. 

 

Figura 8 - Implementação OAuth 2.0 do Facebook. 

Os programadores do site de impressão registam, previamente, a aplicação web, junto do 

Facebook, que lhe atribui uma identificação de cliente e uma chave secreta. O site de 

impressão regista também, no facebook, um URI que corresponde ao Redirection endpoint. 

Este processo acontece apenas uma vez, aquando do desenvolvimento do site. A 

identificação e a chave serão válidos enquanto as duas partes (site de impressão e facebook) 

o entenderem. 

Fluxo de ações: 

1. O utilizador acede ao site de impressão e carregará numa ligação para desencadear 

a ação de encomendar a impressão das fotos, guardadas no Facebook. Por essa 

altura, o site de impressão apresentará ao utilizador uma ligação para se autenticar no 
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Facebook, que corresponde à chamada “GET OAuth Dialog”, na Figura 8. A Figura 9 

representa um botão de autenticação do Facebook, bem como a respetiva ligação.  

 

Figura 9 - Botão de autenticação no Facebook e respetiva ligação 

2. O Facebook apresenta ao utilizador uma página de autenticação. Após autenticação 

válida, com as respetivas credenciais da conta do Facebook, o utilizado é 

reencaminhado, para uma página do Facebook, onde autoriza o acesso do site de 

impressão às suas fotos. 

 

3. Após a autenticação bem-sucedida no Facebook, o utilizador é reencaminhado para o 

site de impressão com um código de autorização (AUTH_CODE). 

 

4. A seguir, o site de impressão apresenta ao Facebook, através do método POST, o 

código de autorização, recebendo em troca o token de acesso. 

 

POST 

https://graph.facebook.com/oauth/access_token 

 

 

Dados: 

grant_type=authorization_code 

&code=CODE_FROM_query_string 

&redirect_uri=REDIRECT_URI 

&client_id=CLIENT_ID 

&client_secret=CLIENT_SECRET 

 

Resposta do Facebook em caso de sucesso: 

{ 

“access_token”:”FThGJui98Kj7GF0LdeOKi98”, 

”token_type”:”bearer”, 

https://graph.facebook.com/oauth/access_token
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”expires_in:3600, 

”refresh_token”:”jgfnHnkHJmngr87J76HJuyq9vgf0las” 

} 

 

 

5. A partir deste ponto, o site de impressão dispõe do token de acesso ”FThGJu…” que 

usará em conjunto com a API do facebook para importar as fotografias do utilizador 

para a aplicação de impressão. 

 

A framework OAuth, na versão 2.0, é um excelente standard, elaborado a partir das melhores 

práticas da indústria, sendo suportado e utilizado pelos principais fornecedores de serviços 

web (Parecki, 2012). 

Para além das aplicações mais correntes, de que se deu um exemplo nesta revisão, o OAuth 

é suficientemente flexível para outras aplicações para além das mais populares, e.g., 

Facebook, Google, Microsoft, etc. mas que necessitam de uma framework para conceção de 

acesso. Alguns exemplos poderão ser os serviços de Cloud, serviços de Grid, ou serviço de 

computação de alta performance, em que se coloca o problema de conceder autorização de 

acesso a recursos entre utilizadores e sistemas informáticos distintos (Basney & Gaynor, 

2011). 

3.2.3 A framework de federação Shibboleth  

O Shibboleth é uma framework desenvolvida pela iniciativa americana Internet2 (2014) com 

o objetivo de criar uma solução de identidade federada, aberta e em código livre. O projeto 

surgiu dentro do grupo Internet2-Midleware em 2000, que tendo-se conjugado com o grupo 

OASIS SAML, apresentaria a primeira versão, Shibboleth 1.0, em 2003. Recentemente, foi 

estabelecido o consórcio “Shibboleth Consortium”, que agrupa os principais interessados no 

desenvolvimento desta framework, entre os quais, a Internet2 (USA), a Janet (UK) e a 

SWITCH (Suíça). Este consórcio suporta a versão mais recente, Shibboleth 3.0. 

Com Shibobleth, um utilizador autentica-se com as suas credenciais, pertencentes à sua 

organização, e esta organização (identity provider na terminologia Shibboleth) fornece, a 

quem providencia o serviço de autenticação (service provider na terminologia Shibboleth), a 

informação mínima necessária para a formulação de uma decisão de autorização. Os 

atributos disponibilizados podem ser controlados pelo utilizador e pela sua organização 

através de mecanismos próprios de segurança do Shibboleth (Morgan et al., 2004). 
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A federação de identidades é uma forma de ligar e manter a coerência de uma identidade 

digital, presumivelmente de um a pessoa, entre vários sistemas distintos de gestão de 

identidades digitais e eventualmente de vários domínios administrativos. Até ao aparecimento 

do Shibboleth existiam diversas soluções proprietárias (SUN, Microsoft, Oracle, etc.) que 

pretendiam implementar este conceito na linha de produtos do fabricante. A iniciativa 

Internet2, que tem como objetivo perspetivar uma nova internet, com comunicações de 

elevado débito e serviço inovadores, avançou com a criação do standard Shibboleth, porque 

identificou a necessidade dos seus utilizadores poderem ser identificados, utilizarem serviços 

e acederem a dados, em vários domínios, de forma segura e sem necessidade de registarem 

diferentes identidades digitais em cada domínio. A federação de identidade permite assim a 

portabilidade de informação de identificação através de domínios autónomos. 

O Shiboleth leva mais longe a implementação de um sistema de identidade federada e 

implementa também o conceito de Single-Sign-On (SSO). Em termos muito simples, o SSO é 

um mecanismo que permite que um utilizador se autentique uma vez num sistema e possa 

depois aceder a outros sistemas, onde esteja autorizado, sem que tenha que se voltar a 

autenticar. É assim bastante comodo para o utilizador pois não tem que introduzir múltiplas 

vezes as suas credenciais de autenticação (e.g., nome-de-utilizador e palavra-passe), 

diminuindo o fator de erro humano, bem como reduzindo os problemas de segurança 

inerentes à introdução de credenciais e a sua transmissão através das redes de computadores 

Em termos de implementação, o Shibboleth é implementado sob a forma de um pacote de 

software livre (open source), contendo diversos componentes, licenciados sob a Apache 

Software License. Esta implementação está entre os sistemas de federação de identidade e 

SSO mais utilizados. 

3.2.3.1 O standard Shibboleth 

O Shibboleth é baseado no standard SAML (Security Assertion Markup Language), definido 

pela OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) como 

um formato de dados, em XML (eXtensible Markup Language), para a troca de dados de 

autenticação e autorização entre sistemas. Um dos principais objetivos do desenho do SAML 

é a implementação de sistemas de SSO (Erdos & Cantor, 2002).  

Os principais elementos de um sistema web de SSO, e que também se encontram no SAML 

são: 

 Browser web, que é agente que representa o utilizador no processo de SSO. 
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 Recurso (Resource), que é o conteúdo com a cesso protegido, a que o utilizador 

pretende aceder. 

 Identity Provider (IdP), que é o serviço que autentica o utilizador. 

 Service Provider (SP), que é o serviço que executa o processo de SSO em benefício 

do recurso. 

O Shibboleth usa o standard SAML, implementado o seu caso de uso “Web Browser Single 

Sign-On” entre sistemas em domínios distintos. O Shibboleth acrescenta ainda mais um 

elemento, o Where Are You From (WAYF), que tem como função descobrir, para um 

determinado utilizador, qual o Identity Provider que o poderá autenticar. Este elemento é muito 

importante para assegurar a funcionalidade de SSO entre múltiplos domínios. 

 

Figura 10 - SAML Web Browser SSO (Erdos & Cantor, 2002) 

A Figura 10 - SAML Web Browser SSO, representa o caso de uso genérico de “SAM Web 

Browser SSO”, em que um utilizador, através do browser (user agent), pretende aceder a um 

recurso web protegido por um Service Provider SAML. De forma a identificar e autenticar o 

utilizador, o Service Provider reencaminha o utilizador, através do browser, para um Identity 

Provider que fará a autenticação do utilizador e fornecerá a informação contendo os atributos 

necessários para o Service Provider decidir sobre a pretensão de conceção de acesso. 
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3.2.3.2 Exemplo de utilização de Shibboleth 

A arquitetura e modo de funcionamento do Shibboleth é muito semelhante a outros sistemas 

web de SSO. O que realmente o distingue e representa a sua grande mais-valia é o facto de 

ser suportado em standard e a capacidade de fornecer um serviço SSO entre várias 

organizações, protegendo a privacidade dos utilizadores (C. M. N. d. A. Costa, 2009). 

A seguir descreve-se o exemplo de utilização de Shibboleth pela comunidade académica 

portuguesa, que através da recentemente extinta Fundação para a Computação Científica 

Nacional (FCCN), atualmente integrada na Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), 

dispõe de um serviço de SSO federado à escala nacional. Esta iniciativa denominada 

RCTSaai, integra as instituições de investigação e ensino superior portuguesas, 

implementado com Shibboleth (Câmara, 2010; FCCN, 2014).  

Neste exemplo, ilustrado na Figura 11 - Fluxo do processo de SSO federado de um utilizador 

da UTAD a um recurso da UP, considere-se um aluno da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, que pretende aceder ao repositório temático da Universidade do Porto (Figura 11): 

A. O aluno acede a https://repositorio-tematico.up.pt/mydspace e seleciona como método 

de autenticação a “autenticação federada”, Cf., “1. Pretendo aceder ao Repositório 

Temático”. 

B. É reencaminhado para o WAYF da FCCN (https://wayf.fccn.pt), que apresenta ao 

utilizador um formulário para identificação da instituição a que pertence. Como 

parâmetros do endereço são enviados, entre outros, a origem do pedido de seleção 

de um IdP e o endereço de retorno. Cf. 2.1. e 2.2. 

C. Após selecionar “Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro”, é reencaminhado 

para o Identity Provider da UTAD, em https://idp.utad.pt/idp/Auth/UserPassword, que 

apresentará o formulário de autenticação, onde o utilizador introduzirá as suas 

credenciais (nome-de-utilizador e palavra-passe). Cf., 3. 

D. Com as credenciais submetidas, o Identity Provider fará a validação da autenticação 

do utilizador. Cf. 4. 

E. Após validação bem-sucedida das credenciais de utilizador, o Identity Provider da 

UTAD comunica ao Service Provider da UP um conjunto de atributos do utilizador. Cf. 

5. 
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F. Com base nos atributos recebidos, o Service Provider da UP decidirá se concede 

acesso ao utilizador. Cf. 5.e 6. 

 

Figura 11 - Fluxo do processo de SSO federado de um utilizador da UTAD a um recurso da UP 

O Shibboleth nasceu a partir da necessidade de estandardizar os serviços de SSO, numa 

internet do futuro (Internet2), em que existem muitos serviços que necessitam de identificar e 

autenticar os utilizadores. Sem SSO federado, seria necessário que cada serviço fizesse a 

sua gestão própria de identidades digitais. 

Nesta descrição do Shibboleth, não se descreveram alguns aspetos, que sendo secundários, 

são importantes para o funcionamento de um sistema deste tipo. Nomeadamente, os 

mecanismos de comunicação e de segurança, que são definidos por outras normas. De facto, 

o Shiboleth pode ser utilizado em conjunto com outras frameworks, por exemplo de PKI (Faria, 

Sousa, & Ribeiro, 2010), de forma criar serviços de autenticação com necessidades 

específicas, neste caso de segurança. Um exemplo será o acesso a infraestruturas GRID (Jie, 

Arshad, Sinnott, Townend, & Lei, 2011), a federação de sistemas académicos de Cloud 

Computing (Jie, Arshad, Sinnott, Townend, & Lei, 2011) (Assis, 2011). 

A arquitetura adotada, baseada em SAML, pressupõe uma rede de relações de confiança 

entre os vários elementos de um conjunto de organizações. No exemplo apresentado, todas 

as instituições de investigação e ensino superior confiam nas validações de identidade e nos 
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atributos que os seus Identity Providers apresentam. Neste exemplo, a FCCN representa o 

papel especial de coordenar os serviços de descoberta dos vários Identity Providers. Assim, 

a utilização de Shibboleth, como tecnologia de suporte para a gestão de identidades digitais 

e de SSO numa plataforma de software obriga ao estabelecimento de uma relação de 

confiança entre todos os participantes, bem como há existência de, pelo menos, um 

participante com o papel especial de coordenar os serviços de descoberta dos vários Identity 

Providers. 

3.3 Interoperabilidade de sistemas 

A interoperabilidade de sistemas informáticos, no plano dos ecossistemas, corresponde à 

capacidade dos vários organismos interagirem num ambiente. Assim, é uma premissa 

essencial para a existência de ecossistemas de software, sendo estudada por diversos 

autores em vários setores de atividade. 

O Open Group (Group, 2014) define interoperabilidade como “a capacidade de partilhar 

informação e serviços”. Na framework TOGAF (The Open Group Architecture Framework), a 

interoperabilidade é considerada sob dois pontos de vista: das organizações; das tecnologias 

de informação (Haren, 2011). 

Do ponto de vista das organizações, a interoperabilidade pode-se categorizar em: 

 Operacional ou de negócio, que define a forma como os processos são partilhados; 

 Informação, que define como a informação é partilhada; 

 Técnica, que define como é que os serviços técnicos devem ser partilhados ou ligados 

entre si. 

Na perspetiva das tecnologias de informação, pode-se categorizar a interoperabilidade em 

quatro níveis: 

 Da Apresentação, em que um aspeto gráfico comum (look-and-feel) a um conjunto de 

sistemas, permite criar um contexto de utilização familiar e guiar o utilizador para as 

respetivas funcionalidades. 

 Da Informação, em que a informação é partilhada, de forma transparente, entre varias 

aplicações. Um exemplo será o conjunto dos atributos de um cliente, obtidos a partir 

da informação existente em vários sistemas. Normalmente é utilizada uma ontologia 
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comum e serviços partilhados para a estrutura, qualidade, acesso, segurança e 

privacidade da informação. 

 Da Aplicação, em que as funcionalidades são integradas e partilhadas através de 

aplicações, que são ligadas, de forma transparente, sem que haja duplicações. Por 

exemplo, a implementação de um processo através de um mecanismo de workflow 

que liga várias aplicações de forma transparente. 

 Da Tecnologia de suporte, em que se incluem os métodos e serviços de 

comunicações, armazenamento, processamento e acesso a dados, nas plataformas 

de aplicações e infraestrutura de comunicações. Por exemplo, vários portais web 

utilizando o mesmo gestor de conteúdos centralizado. 

No setor da manufaturação, Panetto and Molina (2008) identificam os atuais sistemas de 

execução de manufaturação MES (Manufacturing Execution Systems) como fundamentais 

para a concretização do paradigma da organização de pessoas e máquinas num sistema 

único, computorizado e automatizado. Em termos do futuro do setor, é identificada a 

dependência das redes de colaboração entre empresas, pessoas e sociedades, de forma a 

gerar conhecimento partilhado e riqueza. A criação e manutenção destas redes depende, por 

sua vez, de um conjunto de fatores relacionados com a interoperabilidade, e.g., modelos de 

referência comuns, abordagens e mecanismos efetivos de interoperabilidade, infraestruturas 

de suporte baseadas em arquiteturas abertas, metodologias de design e engenharia para 

duplicação de casos de sucesso, tecnologias e ferramentas de mercado estandardizadas.  

No contexto das tecnologias de informação, a interoperabilidade é, normalmente, encarada 

como um fator que conduz à inovação. No entanto, Gasser and Palfrey (2007), embora 

reconheçam esta crença generalizada, sugerem também que interoperabilidade não tem o 

mesmo significado em todos os contextos, não é sempre uma coisa boa para todos, sendo a 

sua correlação com a inovação, por vezes, difícil de comprovar. De facto, concluem que a 

inovação é geralmente suportada pela interoperabilidade, mas a sua relação é altamente 

complexa e muito dependente de fatos e objetivos, que podem ser muito específicos, e.g., 

diferenciar um produto, aumentar a facilidade de uso por parte do utilizador, atacar os 

concorrentes. Por fim, é de referir a importância da sustentabilidade da interoperabilidade, que 

com algumas tecnologias, e.g., mashups da web 2.0, pode conduzir a problemas no futuro 

devido à informalidade em que assenta. 

No plano militar, o Secretário da Defesa dos Estados Unidos da América (EUA) reconheceu, 

num relatório ao Congresso, em 1998, que a incapacidade das forças partilharem informação 
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obstaculizava a realização de operações conjuntas: “joint operations have been hindered by 

the inability of forces to share critical information at the rate and at the locations demanded by 

modern warfare”. Um dos problemas de quem planeia e implementa sistemas C4I (Command, 

Control, Communications, Computers, and Intelligence) reside no facto das tecnologias de 

informação evoluírem de forma muito rápida, confundindo-se muitas vezes a caraterística de 

um sistema poder comunicar com outro, com a capacidade desses sistemas interoperarem. 

Assim é fundamental utilizar uma abordagem estruturada e sistemática para avaliar e mediar 

a interoperabilidade ao longo do ciclo de vida de um sistema (Kasunic, 2001). 

A interoperabilidade pode também ser utlizada como um instrumento de gestão de poder e 

domínio de mercado. Considere-se o caso da União Europeia versus Microsoft sobre a 

concorrência de mercado, quando em 2004 a Comissão Europeia (CE) descobriu que a 

Microsoft restringia propositadamente a interoperabilidade entre os seus servidores (Windows 

workgroup server) e os da concorrência, protegendo assim a sua posição dominante no 

mercado dos sistemas operativos para servidores. Neste caso, a Microsoft foi condenada a 

publicar informação detalhada sobre as interfaces do seu sistema operativo para que a 

concorrência pudesse competir nos mesmos termos.  

Através da utilização de standards atingiu-se um nível bastante elevado de interoperabilidade, 

praticamente em todos os domínios das tecnologias de informação e comunicação (TIC), 

sendo crença generalizada que através de standard se pode continuamente aumentar a 

interoperabilidade de sistemas entre organizações.  

Haverá limites para interoperabilidade?  

Lewis, Morris, Simanta, and Wrage (2008) respondem a esta questão com o exemplo do setor 

da saúde em que um grupo de instituições de saúde de grande dimensão acreditaram que 

mudando para uma nova versão do standard HL7 3.0 (Health Level Seven version 3.0) 

(International, 2014)  e respetivos modelos de referência (Dolin et al., 2001), garantiria 

interoperabilidade entre os sistemas das instituições. Tal não verificou, sobretudo, porque o 

standard não tem em consideração alguns processos clínicos e contextos operacionais, que 

influencia a forma como os utilizadores interpretam os dados. 

 

3.3.1 Web Services 

O grupo de trabalho World Wide Web Consotium (W3C) define Web Service como (W3C, 

2011): 
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“A Web service is a software system designed to support interoperable machine-to-machine 

interaction over a network. It has an interface described in a machine-processable format 

(specifically WSDL). Other systems interact with the Web service in a manner prescribed by 

its description using SOAP messages, typically conveyed using HTTP with an XML 

serialization in conjunction with other Web-related standards.” 

Os Web services são uma forma de comunicação entre aplicações, executadas em máquinas 

distintas, ligadas por rede IP (Internet Protocol). Não sendo um conceito novo no mundo da 

computação distribuída, nem das arquiteturas orientadas aos serviços, os Web services, pela 

forma como foram desenhados e implementados, tem-se revelado particularmente 

adequados à utilização como instrumentos de comunicação entre aplicações e sistemas 

distribuídos. A padronização dos Web services é da responsabilidade do W3C e da 

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS), sendo 

apoiada por grandes empresas do setor tecnológico, e.g., Microsoft e IBM. 

Como tecnologia, pode ser utilizada para implementar plataformas interorganizacionais de 

serviços, permitindo que modelos conceptuais sejam transformados em modelos técnicos de 

processos, de que é exemplo a proposta de Ziemann para a implementação, com Web 

services, do processo de aprovação do plano de governo alemão, descrito no modelo de 

referência de E-Government (Ziemann, 2010). 

 

Figura 12 - Arquitetura de Web services (W3C, 2002)  
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A Figura 12 (W3C, 2002) ilustra a arquitetura básica dos Web services, que assenta no 

conceito mais genérico das arquiteturas orientadas para os serviços, em que dois atores, um 

cliente e um fornecedor de serviços, interagem no sentido do cliente consumir o serviço 

disponibilizado pelo fornecedor de serviços. Esta interação é facilitada por um terceiro ator, 

que permite a publicação de informação sobre o serviço, por parte do fornecedor, e a sua 

pesquisa e consulta por parte do cliente. 

 

Figura 13 - Processo de uso de Web Services (W3C, 2002) 

A Figura 13 ilustra um processo genérico de uso de Web services (W3C, 2002): 

1. O cliente (Requester Entity) e o fornecedor de serviços (Provider Entity) são 

conhecidos, ou tornam-se conhecidos através de um serviço de pesquisa (“Discovery 

Service” ou “Discovery Agency” no modelo da Figura 12). Este serviço de alguma 

forma dispõe da descrição do Web service (WSD) e da respetiva descrição funcional. 

2. O cliente e o fornecedor acordam na descrição do serviço e na semântica a utilizar nas 

interações futuras. Normalmente será a oferta do fornecedor que determina a 

semântica a utilizar, mas em termos mais gerais, poderá haver outro tipo de acordo 

entre as partes. 

3. Os agentes que representam as entidades humanas de cliente e fornecedor 

implementam a descrição do serviço e a semântica acordada. 
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4. Os agentes do cliente e do fornecedor trocam mensagens de forma a executar tarefas 

em prol das respetivas entidades. 

Em termos da implementação e das tecnologias utilizadas, os Web Services usam tecnologias 

abertas e conhecidas, e.g., HTTP, SOAP, WSDL, UDDI, XML, de forma a garantir 

independência de linguagens de programação, arquiteturas de computadores e sistemas 

operativos. Desta forma, é possível que organizações comuniquem sem que tenham 

conhecimento dos sistemas internos de cada uma. O protocolo HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol) é utilizado para a comunicação de dados entre as partes. A linguagem XML é 

utilizada para codificar e representar as estruturas de dados nas interações entre cliente e 

prestador do serviço. O Protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol) é utilizado para a 

transferência de dados, funcionando sobre o protocolo HTTP e usando a linguagem XML para 

as suas mensagens (Mitra & Lafon, 2003). A linguagem WSDL (Web Service Description 

Language) é utilizada para produzir um documento XML, que descreve o Web Service, 

incluindo: como se evoca o serviço, com que parâmetros, e que estruturas de dados serão 

devolvidas pelo serviço (Chinnici, Moreau, Ryman, & Weerawarana, 2007). O serviço UDDI 

(Universal Description, Discovery and Integration) é promovido pela OASIS e, embora sendo 

atualmente mais utilizado internamente nas empresas, representou uma tentativa de criar um 

serviço de diretoria para o registo e consulta de Web services por parte de fornecedores e 

clientes, sendo interrogado por mensagens SOAP e fornecendo documentos WSDL de 

descrição dos serviços (Al-Masri & Mahmoud, 2007). Adicionalmente podem ser utilizados 

outros mecanismos, e.g. de publicação e descoberta de serviços, de segurança das 

comunicações (HTTP seguro), de identificação e autorização (SAML). 

3.3.1.1 Utilização de um Web Service 

A construção de um Web service passa pela criação, de acordo com a arquitetura referida, de 

dois componentes: o fornecedor do serviço (Service provider) e o consumidor do serviço 

(Consumer). Na Figura 14, apresenta-se o código de um fornecedor de serviços 

“DemoService”, composto por dois métodos (“Add” e “SayHello”). Este exemplo está escrito 

em :NET, sendo um exemplo clássico da construção de web services nesta plataforma. Note-

se a marcação dos métodos a expor com o atributo WebMethod, bem como o uso da extensão 

“asmx” no nome do ficheiro de código. Para instalar este web servisse, o ficheiro de código 

deve ser colocado numa diretoria de um servidor Internet Information Server (IIS), de acordo 

com a configuração própria desse IIS, ficando assim exposto para a internet ou rede privada 

a que esse servidor esteja ligado. 
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Figura 14 - Código de um web service (adaptado de tutorialspoint. com) 

O Web Service pode ser acedido diretamente por um browser, no respetivo endereço web do 

IIS onde está publicado, e.g., http://localhost/MyWebServices/DemoService.asmx, ou através 

de uma aplicação cliente. Para exemplificar a escrita de uma aplicação cliente, apresenta-se 

na Figura 15, uma página web, que utiliza o Web Service DemoService, evocando os seus 

métodos para somar dois número e apresentar uma mensagem de “hello world”. 

 

http://localhost/MyWebServices/DemoService.asmx
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Figura 15 - Código de um cliente (adaptado de tutorialspoint.com) 

De notar que o cliente é uma aplicação web, escrita em ASP.NET, devendo ser instalada num 

servidor IIS. Para que o cliente consiga utilizar o Web service é necessário criar um proxy, 

que normalmente é efetuado automaticamente pelo Visual Studio .NET ou com o utilitário 

wsdl, do SDK .NET. O processo de criação manual, ilustrado na Figura 16, consiste na criação 

do ficheiro DemoService.cs, com informação sobre o Web service, e sua posterior compilação 

para uma livraria dinâmica (DLL) DemoService.dll. Esta DLL deverá ser colocada na diretoria 

própria do IIS, sendo instanciada pelo cliente ilustrado na Figura 15. 

 

Figura 16 - Ração de proxy para Web Service (adaptado de tutorialspoint.com) 
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Os Web services facilitam a interoperação entre sistemas, utilizando tecnologias abertas e 

consensuais, ultrapassando os problemas de comunicação entre infraestruturas de várias 

organizações, nomeadamente através de firewalls, e abstraindo os detalhes das 

infraestruturas de TI internas das organizações. 

Uma crítica comum que se aponta aos Web services, quando comparados com outras 

tecnologias similares, e.g. Remote Procedures Call (RPC), refere-se ao facto de o protocolo 

SOAP ser, em alguns aspetos, menos eficiente devido à utilização de XML nas suas 

mensagens, em comparação com os formatos binários dos sistemas de RPC. No entanto, a 

utilização de SOAP sobre HTTP, com as mensagens codificadas em XML é o que garante o 

sucesso dos Web services como mecanismo de interoperabilidade entre sistemas, 

compensando largamente algumas desvantagens que as implementações correntes possam 

ter. 

3.3.2 REST 

REST ou Representational State Transfer, refere-se a um estilo de arquitetura que, em termos 

abstratos, descreve a própria World Wide Web (WWW ou simplesmente Web). Em 2000, Roy 

Fielding, na sua tese de doutoramento sob o título “Architectural Styles and the Design of 

Network-Based Software Architectures”, analisa a arquitetura da Web deduzindo a partir dai 

o estilo de arquitetura REST (R. T. Fielding, 2000). 

“The design rationale behind the Web architecture can be described by an architectural style 

consisting of the set of constraints applied to elements within the architecture.” 

O processo de derivação usado por Fielding conduz a uma descrição do estilo REST assente 

num conjunto de condições, aplicadas aos elementos da arquitetura, escolhidas de acordo 

com as propriedades que induzem na arquitetura. As arquiteturas candidatas devem assim 

cumprir um conjunto de condições ou critérios. 

O estilo REST é construído a partir do pressuposto de que a Web é bem-sucedida devido ao 

bom desenho da arquitetura de software que a suporta, e que cumpre os requisitos de uma 

aplicação hipermédia à escala da Internet, com enfase em: escalabilidade das interações 

entre componentes; generalidade das interfaces; independência na implementação de 

componentes; e uso de componentes intermediários de forma a reduzir a latência, garantir a 

segurança e encapsular sistemas antigos (R. Fielding & Taylor, 2002) 

O termo REST pode ter dois significados distintos. Num sentido mais puro e abstrato, 

conforme anteriormente referido; ou num sentido mais prático, que se refere à forma de como 
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se utiliza REST na prática corrente de implementação de sistemas baseados na Web e em 

HTTP. As tecnologias em que assenta são as basilares da Web, nomeadamente, o protocolo 

HTTP, a referenciação por Uniform Resource Identifier (URI), as linguagens HTML e XML, e 

o formato JSON. A utilização da infraestrutura da web para construir aplicações 

cliente/servidor distribuídas permite tirar partido de uma grande variedade de infraestruturas 

comuns, incluindo servidores web, servidores proxy, caches, firewalls, livrarias de software 

cliente, etc. (Allamaraju, 2010) 

Podem-se resumir as condições para uma arquitetura REST analisando a forma como a 

arquitetura cliente-servidor e a interface entre componentes da arquitetura são propostos. 

Arquitetura do estilo Cliente-Servidor 

A arquitetura cliente-servidor permite, desde logo, a separação entre a interface de utilizador 

e a gestão de dados, bem como o desenvolvimento independente das componentes cliente-

servidor, melhorando: a portabilidade entre plataformas e a escalabilidade no sentido da 

implementação de aplicações à escala da internet. São definidas duas condições para a 

arquitetura cliente-servidor (Richardson & Ruby, 2008): 

 As aplicações não devem conter estado (stateless), sendo que, cada pedido do cliente 

para o servidor deve conter toda a informação necessária para que seja processado, 

sem necessidade de usar informação de contexto guardada no servidor. Cada 

interação entre o cliente e o servidor deve ser autocontida, no sentido em que depende 

apenas da representação transacionada. A inexistência, no servidor, de mecanismos 

de gestão da informação das sessões dos clientes garante a escalabilidade dos 

servidores levando-a ao número máximo de pedidos de clientes versus do número 

máximo de clientes.  

 As aplicações devem poder usar mecanismos de guarda intermédia de dados 

(caching), através da marcação adequada dos dados nas respostas aos pedidos do 

cliente. Estas marcações podem ser implícitas ou explicitas, sendo que no caso de 

dados marcados como “cachable”, o cliente temo o direto de reutilizar esses dados 

para pedidos posteriores semelhantes. Estes mecanismos podem eliminar algumas 

interações melhorando a eficiência, a escalabilidade, e a própria perceção de 

performance por parte do utilizador. 
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Uma interface uniforme (Uniform Interface) 

Um dos aspetos mais marcantes do estilo REST é a utilização de uma interface uniforme entre 

os componentes da arquitetura, suportando todas as interações com os recursos através de 

um conjunto genérico de métodos. São definidas quatro condições relativas à interface:  

 Identificação de recursos, que deve ser efetuada através de identificadores únicos, 

que endereçam os recursos e são interpretados independentemente do contexto da 

aplicação. 

 Manipulação dos recursos através de representações, (e apenas através de 

representações), utilizando a interface uniforme. Esta condição obriga a que cada 

recurso tenha, pelo menos, uma representação, que deve representar os aspetos 

relevantes do recurso e deve desenhada para que as partes que manipulam o recurso 

tenha conhecimento completo desse recurso ou de um estado relevante desse 

recurso, através da inspeção da sua representação. 

 Mensagens auto-descritivas, através das quais se assegura que as alterações de um 

recurso, ou do seu estado, são comunicadas através da troca de representações 

desse recurso. Assim, pode-se processar uma representação, que é trocada através 

da interface uniforme, sem que seja necessária a troca de mais informação adicional. 

 Hipermédia como motor do estado da aplicação, que, à semelhança da web, utiliza as 

ligações entre recursos para expor outros recursos ou fazer transições de estado numa 

aplicação. As representações dos recursos devem ser ligadas, para que uma aplicação 

que entenda a representação possa descobrir e utilizar essas ligações para interagir 

com as representações de outros recursos. 

Para além dos dois conjuntos de condições, anteriormente referidos e que resultam de uma 

destilação da arquitetura da Web, Fielding adicionou mais duas condições no sentido de 

melhorar ainda mais o comportamento das arquiteturas para sistemas à escala da internet. 

Essas condições são: 

 Os sistemas devem ser desenhados em camadas, estabelecendo fronteiras à 

complexidade do sistema e permitindo o desenvolvimento individual dentro das várias 

camadas. Esta abordagem tem algumas desvantagens de performance, que são 

largamente ultrapassadas pelos ganhos inerentes à possibilidade que coloca de 

utilização dos mecanismos de gestão de conteúdo, segurança e performance, e.g., 

caches partilhadas intermédias, sistemas de balanceamento de carga, firewalls, etc. 
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 Código-a-pedido, que Fielding aponta como uma condição “opcional”, mas que, em 

alguns cenários, pode ser muito interessante por permitir que as funcionalidades de 

um cliente sejam aumentadas através do download e execução de código de applets 

ou scripts. 

A Figura 17 resume o processo de derivação até se chegar ao estilo REST, sendo importante 

compreender este processo, não apenas pelo resultado obtido, mas pela forma como Fielding 

deriva as caraterísticas relevantes do REST a partir da Web. 

O método consiste na aplicação das condições da web aos elementos da arquitetura e a 

verificação das propriedades induzidas. Dentro dos retângulos identificam-se estilos de 

arquitetura, resultantes da aplicação das condições, assinaladas nos elementos de ligação. A 

itálico e sublinhado, são identificadas as propriedades resultantes. 

 

Figura 17 – Derivação do estilo REST, adaptado de R. T. Fielding (2000) 

3.3.2.1 Web Services e APIs REST  

Conforme referido anteriormente, os Web Services tem como objetivo facilitar a 

interoperabilidade entre sistemas informáticos, ligados através de uma rede IP. O modelo 
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constitui-se de fornecedores de serviços e de consumidores desses serviços, atuando como 

servidores e clientes. Num sentido mais genérico do conceito de Web Service ou serviço web, 

pode-se considerar um Web Service como um servidor web dedicado ao qual os programas 

cliente acedem através de interfaces de programação – API Web, de forma a comunicar com 

o serviço web fornecido. 

 

Figura 18 - API Web (Masse, 2011) 

Assim, a API Web é a interface para o serviço web, que recebe e responde aos pedidos do 

cliente. Uma API Web desenhada de acordo com o estilo de arquitetura REST é designada 

por API REST e um Web Service que disponibilize uma API REST é designado por Web 

Service RESTful. A API REST consiste na representação de um conjunto de recursos 

interligados, que se designa por modelo de recursos (resource model) da API REST (Masse, 

2011). 

Os Web Services RESTful devem cumprir o seguinte conjunto de requisitos (Masse, 2011): 

 Ter um identificador URI de base que servirá para identificar os vários recursos, e.g., 

http://endereço.pt/recursos/; 

 Usar um formato para dados do tipo Internet Media Type, conforme definido pela 

Internet Assigned Numbers Authority (IANA), sendo que o formato JSON é muito 

comum, mas outros formatos válidos também é aceitáveis; 

 Usar os métodos HTTP de GET, PUT,POST e DELETE; 

 Usar ligações de hipertexto para referenciar estados. 

Em resumo, Web Services RESTful são contruídos usando HTTP, URIs, XML, JSON, etc 

(Allamaraju, 2010). 

A utilização dos métodos HTTP (GET, PUT, POST e DELETE) estabelece uma semântica 

standard entre o cliente e o fornecedor de serviços, em contraponto com os Web Services 

clássicos, em que esta semântica é negociada. Numa Web Service RESTful estes métodos 
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são tipicamente aplicados a recursos individuais (elementos) ou recursos representando 

coleções de outros recursos (coleções). Os recursos (elementos ou coleções) são sempre 

identificados por um URI. 

O URI pode identificar um elemento, e.g. http://endereço_web.pt/recursos/elemento123, ou 

identificar uma coleção de elementos, e.g. http://endereço_web.pt/recursos. Geralmente os 

métodos tem a seguinte função (Allamaraju, 2010): 

 GET, se o URI se referir a um elemento, devolve uma representação desse elemento, 

num formato apropriado (internet media type). Esta representação poderá conter 

outros URIs, que identificam outros elementos que complementam ou completam a 

representação deste elemento. Se o URI se referir a uma coleção, então devolve uma 

lista de URIs com os membros da coleção. 

 PUT, se o elemento ou coleção identificado pelo URI não existe cria-o, senão atualiza 

a sua informação. 

 POST, cria um novo elemento numa coleção, devolvendo o URI desse novo elemento.  

 DELETE, paga o elemento ou coleção identificado pelo URI. 

As condições previamente apresentadas para a obtenção da classificação de RESTful são 

genericamente consensuais, havendo no entanto trabalho em curso sobre até que ponto as 

implementações concretas traduzem essas condições. Um modelo popular para esta análise 

é o “Richardson Maturity Model” (Richardson, 2008), proposto por Leonard Richardson, e que 

distingue 4 níveis de adesão aos princípios REST, partindo de um nível básico de troca de 

documentos XML sobre HTTP e subindo até um nível superior, de acordo com o suporte para 

URIs, HTTP e hipermédia, com inclusão de controlos de hipermédia nas representações dos 

recursos, conforme a Figura 19. 

Há outras propostas de modelo, e.g., a proposta de Jan Algermissen (Algermissen, 2011), 

que refina mais alguns aspetos, considerando mais alguns detalhes relacionados com a 

utilização de “internet media types” em mensagens. 

A busca atual de uma framework para classificar o quanto um serviço é desenhado e 

implementado com os princípios REST demonstra o desenvolvimento e a necessidade de 

mais análise (Maleshkova, Pedrinaci, & Domingue, 2010). 
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Figura 19 - O nível 3 de maturidade REST (Richardson, 2008) 

3.3.2.2 Exemplos de utilização 

O exemplo seguinte é retirado da documentação da API REST do Twitter (Twitter, 2014), onde 

se ilustra a obtenção de uma mensagem específica, identificada pelo número indicado no 

parâmetro (id=240136858829479936). 

GET 

https://api.twitter.com/1.1/direct_messages/show.json?id=24013

6858829479936 

 

Este pedido HTTP retorna uma estrutura JSON, de que se transcreve uma parte: 

[ 

 { 

   "created_at": "Mon Aug 27 17:21:03 +0000 2012",  

   "entities": { 

       "hashtags": [],  

       "urls": [],  

       "user_mentions": [] 

   },  
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(parte do código JSON omitido) 

   "recipient_id": 776627022,  

   "recipient_screen_name": "s0c1alm3dia",  

   "sender": { 

       "contributors_enabled": true,  

       "created_at": "Sat May 09 17:58:22 +0000 2009",  

       "default_profile": false,  

       "default_profile_image": false,  

       "description": "I taught your phone that thing you like.  The 

Mobile Partner Engineer @Twitter. ",  

       "favourites_count": 584,  

       "follow_request_sent": false,  

 

(parte do código JSON omitido) 

       "utc_offset": -28800,  

       "verified": false 

   },  

   "sender_id": 38895958,  

   "sender_screen_name": "theSeanCook",  

   "text": "booyakasha" 

 } 

] 

 

A API do Twitter é REST, expondo os recursos que compõem o Twitter e permitindo a 

interação com esses recursos. O exemplo apresentado usa o método GET para obter uma 

mensagem, devolvendo uma estrutura JSON, que pode ser processada e apresentada pela 

aplicação cliente. 

O Twiter usa OAuth como método de autenticação dos utilizadores, necessitando, neste 

exemplo, de uma autenticação prévia do utilizador e da construção de um contexto de 

utilização. Ora, a dependência de um contexto de utilização, guardado no servidor, contraria 

profundamente o estilo REST, que preconiza uma abordagem “sem estado” ou “stateless”. No 

entanto, a API do Twitter é muitas vezes apontada como exemplo de uma implementação 
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REST (Elkstein, 2009), claro está, com exceção do mecanismo de autenticação, sendo assim 

também um bom exemplo de pragmatismo na aplicação REST com OAuth.  

3.3.2.3 Resumo 

O estilo REST é um regresso ao conceito simples da web original, prometendo uma nova 

forma de construir a web para as máquinas e para o software, em moldes paralelos aos da 

web construída para as pessoas. 

Este conceito tem entusiasmado programadores e fornecedores de serviços, que o estão a 

adotar e divulgar amplamente. No entanto, como em muitos outros conceitos emergentes e 

de rápida adoção, a procura de soluções técnicas corre em paralelo com o desenvolvimento 

conceptual gerando alguns atropelos e desvios do conceito inicial. 

Muitas vezes comparam-se os Web Services Clássicos, anteriormente descritos, e baseados 

no protocolo SOAP com as implementações RESTful e Web Services com API REST. 

Convém clarificar que REST não é um standard, nem existe um standard para APIs Web 

RESTful. REST é um estilo de arquitetura e as suas implementações RESTful podem usar 

standard, e.g. HTTP, URI, XML, JSON, etc. Assim, a comparação deve ser feita em termos 

das arquiteturas e não das tecnologias que as implementam. Pautasso, Zimmermann, and 

Leymann (2008) mostram que existe uma perceção de menor complexidade associada ao 

REST, que se justificada pela diferença das duas abordagens em termos do número de 

decisões arquiteturais que tem que ser tomadas e em termos do número de alternativas 

disponíveis, concluindo que: REST é adequado para cenários de integração ad-hoc básicos; 

e que os Web Services Clássicos correspondem melhor aos requisitos de qualidade de 

serviço, normalmente exigidos em computação empresarial. Apesar desta conclusão 

aparentemente simples, os autores mostram ainda que existem diferenças significativas em 

termos dos custos de desenvolvimento e manutenção. No livro “REST: From Research to 

Practice”, de que são editores, Pautasso and Wilde (2009) reconhecem, citando-se a si 

próprios e a Vinoski (2008), que a abordagem REST oferece certas vantagens que os Web 

Services tradicionais não oferecem da mesma forma, em termos de simplicidade, ligação, 

interoperabilidade, escalabilidade e reutilização não planeada: 

“I tis not possible to simply say that one variety is better than the other, but since RESTful Web 

Services gained momentum, it has become clear that they do provide certain advantages in 

terms of simplicity, loose coupling (Pautasso and Wilde 2009), interoperability, scalability and 

serendipitous reuse (Vinoski 2008b) that are not provided to the same degree by WS-*” 

(Pautasso & Wilde, 2011). 



Capítulo 3 – Sistemas de Informação em IES 

 
93 

3.4 Conclusão 

Deste capítulo conclui-se que houve uma evolução da utilização de SI nas IES, tendo-se 

atualmente um grupo de SI heterogéneo que cobre as várias áreas de atividade da IES. O 

desafio seguinte, e que este trabalho aborda, é o de organizar estes SI no sentido de darem 

o melhor suporte à realização dos processos da IES. Considerando a dinâmica do contexto 

internacional da partilha de informação entre IES, que aponta para um futuro próximo muito 

exigente em termos de troca eletrónica de informação, pode-se concluir que este conjunto de 

SI estará sobre grande pressão. 

Em termos de gestão de identidade digital, autenticação e autorização, foram apresentadas 

três tecnologias, amplamente utilizadas, e que se complementam. Os racionais que presidem 

ao seu desenho e implementação são distintos, assim como as funcionalidades 

disponibilizadas. Em termos de interoperabilidade, as tecnologias apresentadas competem 

claramente no objetivo de fornecer mecanismos de integração e interoperabilidade entre 

sistemas informáticos, sendo que opção REST, vai muito para além deste propósito, na 

medida em que expressa um estilo, passível de ser materializado de formas diversas. 

O capítulo 5 da tese de doutoramento de Fielding (R. T. Fielding, 2000), onde se apresenta a 

derivação do estilo REST, demonstra a riqueza do racional seguido pelo REST que se pode 

comparar ao do protocolo IP ou da web, e que poderá levar o REST a patamares semelhantes 

de popularidade e utilização. 
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4 Ecossistemas de software 

O conceito de ecossistema de software é uma inovação interessante sobre a forma de 

perspetivar sistemas de software e as respetivas comunidades e rede de negócio associadas 

(David & Clemens, 2005). No presente trabalho procura-se também uma forma inovadoras de 

perspetivar o conjunto dos SI de uma organização e a respetiva rede de stakeholders, que 

forma o contexto da organização e de cada um dos SI do conjunto. Assim, este capítulo 

enquadra-se no objetivo específico de estudo de uma nova abordagem ao conjunto dos SI de 

uma IES, partindo do conceito de ecossistema de software. 

Este capítulo tem como objetivo rever o conceito de ecossistema de software, abordando os 

seguintes aspetos: 

 A criação do conceito de ecossistema de software a partir dos conceitos de 

ecossistema natural e de ecossistema de negócio; 

 A forma como são organizados e como se estabelecem; 

 Modelos e metodologias de análise. 

Procura-se apresentar duas perspetivas convergentes, a de autores como: Jan Bosh, Slinger 

Jansen, e Sjaak Brinkkemper (Bosch, 2009; Bosh, 2013; Boucharas, Jansen, & Brinkkemper, 

2009; Jansen & Cusumano, 2013), que abordam o conceito a partir da engenharia de software 

e dos sistemas de informação; e a de autores como: James Moore, Marco Iansiti e Roy Levien 

(M. Iansiti & Levien, 2004a; J. F. Moore, 2003), que abordam o conceito a partir das redes de 

negócios aplicadas às tecnologias de informação. 



Modelo de Ecossistema de Sistemas de Informação em Instituições de Ensino Superior 

 
96 

Este capitulo é organizado em: 

 Ecossistemas naturais; 

 Ecossistemas de negócio; 

 Ecossistemas de software; 

 Estabelecimento de um ecossistema de software; 

 Modelação de um ecossistema de software; 

 Gestão de um ecossistema; 

 Conclusão. 

4.1 Ecossistemas naturais 

A Ecologia pode-se definir como a ciência que estuda as interações dos organismos entre si 

e entre os organismos e o seu meio ambiente. Etimologicamente, a palavra, Ecologia tem 

origem no grego "oikos", que significa casa, e "logos", que significa estudo, remetendo para 

“o estudo do lugar onde se vive” (CDCC, 2009). O termo foi usado pela primeira vez em 1869, 

pelo cientista alemão Ernst Haeckel, na obra “Generaelle Moprhologie”, para designar o 

estudo das relações entre os seres vivos e o meio ambiente onde vivem (Stauffer, 1957). 

Ecossistema pode-se definir como o conjunto formado por todas as comunidades que vivem 

e interagem em determinada região e pelos fatores abióticos que atuam sobre essas 

comunidades. Num ecossistema, os organismos e o seu meio formam um todo, apesar de 

cada um ser um ser individual. Etimologicamente, a palavra ecossistema tem origem no grego 

“oikos", que significa casa, e “systema”, que significa sistema, remetendo para “o sistema 

onde se vive” (CDCC, 2009).  

O termo foi usado, pela primeira vez numa publicação científica, pelo ecologista Britânico 

Arthur Tansley, que lhe dedica um capítulo próprio, de onde se transcreve:  

 “It is the systems so formed which, from the point of view of the ecologist, are the basic units 

of nature on the face of the earth. Our natural human prejudices force us to consider the 

organisms (in the sense of the biologist) as the most important parts of these systems, but 

certainly the inorganic "factors" are also parts-there could be no systems without them, and 

there is constant interchange of the most various kinds within each system, not onIy between 

the organisms but between the organic and the inorganic. These ecosystems, as we may call 

them, are of the most various kinds and sizes. They form one category of the multitudinous 

physical systems of the universe, which range from the universe as a whole down to the atom.” 

(Tansley, 1935) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Palavra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grego
http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estudo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fatores_abi%C3%B3ticos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidades
http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa
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Podemos então considerar o ecossistema como unidade básica e funcional da ecologia 

(Tansley, 1935). 

4.2 Ecossistemas de negócio 

A cadeia de valor tradicional estabelece o conjunto, encadeado de fornecedores e 

distribuidores, que contribuem diretamente para a criação e distribuição de um produto ou 

serviço. Para além deste conceito, estão muitos dos produtos ou serviços, hoje disponíveis, 

que são criados por conjuntos de organizações que colaboram de forma direta e indireta para 

a disponibilização de um produto final. Considere-se, por exemplo, a eletricidade e forma 

como milhares de organizações, de indústrias diferentes, colaboram para que clientes 

residenciais disponham de eletricidade nas suas casas; ou como milhares de organizações 

contribuem para que um individuo possa dispor de um computador pessoal; ou como milhares 

de empresas se juntam à volta de uma tecnologia, criando o universo de aplicações 

informáticas associadas a um sistema operativo. Podemos considerar esta visão de conjunto, 

mais abrangente que a cadeia de valor tradicional, como a vista de um ecossistema de 

negócio. O conceito de ecossistema de negócio vai assim mais além, ao incluir todos os 

organismos relevantes para o negócio e com os quais se tem algum tipo de relação, como 

sejam, por exemplo, instituições de serviços financeiros, empresas subcontratadas, 

fornecedores de tecnologia necessária para o negócio, fornecedores e produtos 

complementares, empreses competidoras, clientes, etc. ou seja, todos cujas ações e feedback 

possam afetar o desenvolvimento dos produtos ou processos. O ecossistema também inclui 

outras entidades, e.g., entidades reguladoras e canais de média, que de forma indireta podem 

ter influência no desenvolvimento do negócio (J. Moore, 1997; J. F. Moore, 2003). 

Se aplicarmos continuamente este conceito rapidamente chegamos a um ecossistema 

englobando todo um setor económico ou um país e no limite todos os negócios do planeta. 

Para que o conceito seja aplicável é assim necessário estabelecer fronteiras, que delimitem 

ecossistemas concretos. Para um negócio concreto, estas fronteiras ficam nas organizações 

a que o negócio está mais ligado ou com que tem dependências mais criticas. Se ainda assim, 

se obtiver um ecossistema grande e complexo, poder-se-á fazer uma subdivisão em grupos 

de organizações ou domínios de negócio, que poderão representar segmentos de uma 

indústria, eventualmente partilhados com outros ecossistemas (M. Iansiti & Levien, 2004b).  
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4.3 Ecossistemas de software 

A engenharia tende muitas vezes a olhar para o mundo natural, e procurar paralelos nas 

entidades e processos naturais, de forma a seguir abordagens que a natureza já comprovou 

com o processo evolucionário (Begon, Townsend, & Harper, 2009). Em termos da engenharia 

de software, existem inúmeros exemplos, de paralelismo com conceitos e soluções da 

natureza, entre os quais: os algoritmos genéticos, baseados na evolução e nos genes; as 

redes neuronais, baseadas no funcionamento dos neurónios; os algoritmos de bando (swarm 

algorithms), baseados no comportamento de bandos de aves ou cardumes de peixes; etc. 

(Webb, 2002). O conceito de Ecossistema de Software, ou Software Ecosystem, referido na 

literatura simplesmente por SECO, decorre também do paralelismo entre a natureza e a 

engenharia, procurando refletir a organização e dinâmica dos fabricantes de software, dos 

programadores independentes, dos fornecedores e dos utilizadores (Bosch, 2009, 2012). 

O conceito é muito abrangente, chegando a todos os utilizadores de dispositivos eletrónicos 

e software, desde as redes sociais e o universo imenso dos respetivos plugins e apps, até aos 

dispositivos móveis, com outro universo imenso de aplicações. Os exemplos mais visíveis de 

Ecossistemas de Software encontram-se junto: das plataformas de software com maior 

sucesso, como sejam, os sistemas operativos da Microsoft, Apple e Google; das plataformas 

empresariais, como sejam a Oracle e a SAP; da plataforma da rede social Facebook. Estes 

ecossistemas tem atraído um grande número de programadores e empreendedores 

independentes, que, através da enormíssima base de clientes e das oportunidades técnicas 

que estas plataformas proporcionam, tentam criar valor para si e para todo o ecossistema. 

Muitos destes programadores e empreendedores independentes tem sido bem-sucedidos, 

inovando, interligando componentes dentro do ecossistema, ou mesmo diferentes 

ecossistemas, e criando produtos de nicho, extremamente valiosos, que de outra forma nunca 

teriam sido criados pelo líder da plataforma (Jansen & Cusumano, 2013).  

Para uma definição mais rigorosa de Ecossistema de Software (SECO), Bosh define 

previamente os conceitos de ecossistema humano, colocando assim os SECOs num contexto 

social ou de negócio (comercial). Em termos de ecossistemas humanos, Bosh (2013), define 

um ecossistema humano como consistindo em:  

 Atores;  

 Ligações entre os atores;  

 Atividades desenvolvidas pelos atores; 

 Transações, relativa a fatores físicos e não-físicos, efetuadas através das ligações 

entre atores. 
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Distingue também os conceitos de ecossistema comercial e ecossistema social. Um 

ecossistema comercial: os atores são negociantes, fornecedores e clientes; os fatores são 

bens e serviços; e as transações incluem as transações financeiras, a partilha de informação 

e conhecimento, os contactos pré e pós venda, etc. Um ecossistema social consiste em 

utilizadores, as suas ligações sociais e a troca de várias formas de informação. 

Define-se assim Ecossistema de Software (SECO), como o conjunto de soluções de software 

que permitem, suportam e automatizam as atividades e transações efetuadas pelos atores, 

no ecossistema social ou comercial associado, e as organizações que providenciam essas 

soluções (Bosch, 2009). 

Noutra perspetiva mais abrangente e baseada no trabalho de investigação em curso, Manikas 

e Hansen, definem Ecossistema de Software como a interação de um conjunto de atores 

suportados numa plataforma tecnológica comum, resultando num número de soluções de 

software ou serviços (Manikas & Hansen, 2013). Os autores desta definição, analisam 90 

papers, selecionados de um conjunto mais vasto de 420, propondo a definição e concluindo 

que, embora o conceito de ecossistema de software esteja a ganhar importância crescente, 

não existe consenso sobre o que constituiu um ecossistema de software; não existem bons 

modelos analíticos de ecossistemas de software; e que pouca investigação tem sido realizada 

sobre ecossistemas de software reais. A infância deste tema é bem patente, por uma lado 

pela lista curta de papers publicados, por outro, por serem estes os primeiros autores a 

fazerem uma revisão sistemática sobre o tema (Manikas & Hansen, 2013).  

É interessante contrapor estas duas definições que, embora aparentemente semelhantes, 

são, no entanto, centradas em aspetos distintos do conceito: na interação dos atores; nas 

soluções de software que permitem a interação dos atores. 

Em termos históricos, a referência à primeira abordagem científica ao tema de ecossistemas 

de software, é atribuída a David Messerschmitt e Clemens Szyperski (David & Clemens, 

2005), que traçam o percurso do software e da indústria de software desde a sua nascença, 

há cerca de cinquenta anos, até à atualidade dos ecossistemas de software. Em termos da 

investigação em curso, na área de ecossistemas de software, conclui-se que está centrada 

em oito áreas principais, em que as mais relevantes são: software livre; modulação de 

ecossistemas de software; e arquiteturas de software (Olavo & Carina, 2011). A Figura 20 - 

As áreas mais estudadas em ecossistemas de software, representa a resposta à pergunta de 

investigação, “Quais as são as principais áreas estudadas da perspetiva dos ecossistemas de 

software?”, formulada por Olavo & Carina (Olavo & Carina, 2011) sobre as áreas de estudo 
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em ecossistemas de software. No gráfico, em forma de radar, estão representadas as várias 

áreas e o número de papers classificados em cada área. 

 

Figura 20 - As áreas mais estudadas em ecossistemas de software (Olavo & Carina, 2011) 

Numa perspetiva de engenharia de software, Bosh (Bosch, 2009), afirma que o conceito de 

ecossistema de software há décadas que pode ser aplicado à indústria de software, propondo 

uma taxionomia para sua classificação em duas dimensões, uma que descreve o nível de 

abstração em que o ecossistema existe (sistema operativo, aplicação e programação por 

utilizador final), e outra que classifica a evolução da indústria em termos de plataforma de 

computação (desktop, web e mobile). Desta forma consegue-se cartografar o universo dos 

ecossistemas existentes e refletir sobre as dificuldades e fatores de sucesso para a transição 

entre pontos cartográficos. É também identificado o ponto do mapa mais distante, destino 

provável da rota, e que representa o “santo gral” das plataformas de software. Neste ponto 

impera a composição através de um ambiente de configuração e composição, muito intuitivo, 

em que o utilizador cria, ele mesmo, as aplicações. Alguns exemplos, que vão neste sentido, 

incluem o Microsoft Excel e o Lego Mindstorms, e também o Yahoo! Pipes e o Microsoft 

PopFly, como ferramentas de criação de mashups. 

4.3.1 As fronteiras dos ecossistemas de software 

A definição de um SECO concreto implica o estabelecimento de fronteiras que delimitem o 

ecossistema. Esta delimitação depende de inúmeros fatores, mas podemos classificar uma 

parte significativa dos SECO em 4 tipologias, que correspondem a delimitações frequentes 
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(Jansen, Brinkkemper, & Finkelstein, 2009). São elas: mercado, tecnologia, plataforma, e 

empresa. 

Em termos de Mercado, um SECO pode ser centrado num mercado específico, e.g. Desenho 

Apoiado por Computador (CAD); música on-line para dispositivos móveis; sistemas de 

navegação por GPS; sistemas de ERP, etc. Os participantes nestes ecossistemas, orientados 

para um mercado específico funcionam como uma unidade, no sentido em que fornecem os 

clientes com produtos semelhantes e tem relações de competição entre si. 

Em termos de Tecnologia, um SECO pode ser construído á volta de um a tecnologia 

especifica, como seja, uma linguagem de programação, e.g. Java, C#, etc., ou um protocolo, 

e.g. o protocolo IP versão 6 (IPV6). Os participantes neste ecossistema desenvolvem alguma 

atividade em torno da tecnologia específica, havendo geralmente um que terá um papel 

determinante por ser o proprietário da tecnologia ou deter a sua propriedade intelectual. 

Em termos de Plataforma, um SECO pode resultar de um grupo que cresce em torno de uma 

plataforma de software ou produto específico, como sejam, a plataforma Eclipse, o CRM 

Sugar, ou a framework Ruby on Rails. As plataformas são geralmente extensíveis através da 

adição de componentes e/ou através de uma interface API. Estes ecossistemas, baseados 

em plataformas, são facilmente identificáveis e permitem que funcionalidade de software 

sejam empacotadas em componentes de software e vendidos em mercados específicos de 

componentes, como sejam, a AppSore do IPhone ou o mercado do Android. 

Em termos de Empresa, um SECO pode ser construído à volta de uma empresa e ser definido 

por essa relação, em que a empresa tem o papel de fulcral de fornecedor em vários SECOs 

definidos por plataformas especificas. Uma propriedade destes Ecossistemas, construídos em 

torno de uma empresa, é a sua dependência da estratégia desta empresa e 

consequentemente a extensão dessa dependência aos outros participantes do ecossistema. 

Alguns exemplos são: a Microsoft, a Google, e a SAP.  

Para além destas tipologias de delimitação, existem outros fatores que podem ajudar a 

delimitar o ecossistema, como sejam: restrições geográficas, especificações de componentes, 

restrições de licenciamento, etc. 

4.3.2 Organização de um SECO 

Como anteriormente referido, o conceito de SECO advém de uma especialização do conceito 

de ecossistema económico, ao qual se junta uma plataforma tecnológica de software. Nesta 

visão, proposta por James Moore nos anos noventa, o SECO é uma forma de conceptualizar 
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um tipo particular de rede de negócios, podendo ser decomposto nos seguintes elementos: 

um hub-central; uma plataforma de software; e um conjunto de parceiros-de-nicho (J. Moore, 

1997). Por parceiro-de-nicho entenda-se, uma organização, muitas vezes de pequenas 

dimensões, que trabalha numa área de atividade muito especializada. Estes elementos 

organizam-se de forma que, o hub-central é o dono da plataforma de software, que é utilizada 

pelos parceiros-de-nicho com o objetivo de criarem valor para si próprios. Um exemplo 

clássico é o SECO do Microsoft Windows, em que a Microsoft desempenha o papel de hub-

central; o Windows é a plataforma de software; e as empresas, que desenvolvem aplicações 

com base no Windows, são os parceiros-de-nicho. Esta visão de um SECO corresponde às 

coordenadas de origem do modelo cartográfico, proposto por Bosh, ou seja, um SECO em 

que a plataforma de software é um sistema operativo e a plataforma de computação são 

desktops.  

Posteriormente, M. Iansiti and Levien (2004a), estendem a proposta de Moore, definindo os 

seguintes papéis num ecossistema: pedra-angular (keystone); dominador; e parceiro-de-

nicho. Nesta nova proposta, os papéis de pedra-angular e dominador correspondem ambos 

a hubs.  

O papel de pedra-angular cria e partilha valor com o ecossistema, i.e., providencia um 

standard ou uma plataforma tecnológica que seja parte fundamental do ecossistema. Em 

analogia com os ecossistemas biológicos, o papel de pedra-angular cabe às espécies que 

governam os aspetos mais importantes da saúde do ecossistema, sem serem uma parte muito 

significativa da massa do ecossistema. Um exemplo, é o Jaguar que ajuda a manter o 

equilíbrio da selva onde vive, através da caça que faz a várias outras espécies (Paine, 1995)  

O papel de dominador procura extrair o maior valor possível do ecossistema, levando à sua 

destruição. Corresponde a um organismo que, progressivamente, assimila ou elimina outros 

elementos no ecossistema, obtendo sucesso durante um período de tempo, após o qual a 

massa do ecossistema diminui para níveis críticos, tornando-se o dominador no único 

elemento com capacidade para servir a base completa de clientes do ecossistema, ao mesmo 

tempo que é também o único fornecedor de inovação no ecossistema. O resultado é a 

destruição do ecossistema ou a sua salvação por regulação externa. 

Os parceiros-de-nicho compõem o ecossistema e estão todos ligados através do hub-central. 

Os atores, no papel de parceiros-de-nicho, atuam para desenvolver ou aumentar aptidões 

especializadas, que os diferenciam de outros parceiros no ecossistema. Estes atores, usam 

o ecossistema como forma de alavancarem recursos, ocupando no entanto apenas um 

pequeno espaço no ecossistema, sem que, individualmente, tenham influência ou impacto no 
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ecossistema. Os parceiros-de-nicho constituem a esmagadora maioria dos elementos de um 

ecossistema, quer em termos de número total de elementos, quer em termos da sua 

diversidade. 

Os parceiros-de-nicho, ou participantes, do ecossistema podem ainda ser subdivididos em 

categorias de: influenciadores, edgers e discípulos. Sendo: o influenciador aquele que se 

compromete muito cedo com uma determinada estratégia de modulação (shaping); o edger o 

que desenvolve os seus produtos de forma a suportar múltiplas plataformas; e o discípulos 

aquele que se compromete exclusivamente com uma plataforma (Hagel, Brown, & Davison, 

2008). 

 

Figura 21 - Modelo das relações entre os termos usados em Ecossistemas de Software (Berk, Jansen, & Luinenburg, 2010) 

Uma estratégia de modulação (shaping strategy) consiste em tentar redefinir os termos de 

competição, para um setor de mercado, através de uma mensagem positiva e galvanizante, 

prometendo prosperidade para todos os que adotem os novos termos. Este conceito, não 

sendo novo, é inovador no plano dos ecossistemas de software, sobretudo devido à 

velocidade a que a infraestrutura ou plataforma, que suporta o ecossistema, pode mudar. Se 

considerarmos o papel das infraestruturas na modelação das atividades de negócio e 

revermos as principais inovações tecnológicas, e.g., máquina a vapor, eletricidade, telefone, 

constata-se que todas estas inovações tecnológicas trouxeram novas e poderosas 

infraestruturas, que transformaram a indústria e o comércio. De acordo com Carlota Perez, 
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vivemos numa era de mudança profunda e acelerada, que a autora designa de “Tecno-

Económica”, precisamente, devido ao papel que as infraestruturas têm na modulação da 

atividade económica (Hanusch & Pyka, 2007; Perez, 2002). 

4.3.3 Estabelecimento de um ecossistema de software 

Conforme referido anteriormente, Bosh estabelece uma taxionomia, em duas dimensões, para 

a classificação de SECOS, em que na origem das coordenadas se encontram os SECOS 

baseados num sistema operativo e numa plataforma de computação do tipo desktop. Assim, 

recuando até meados dos anos 90s, constata-se que um número significativo de fabricantes 

de software começa a ter problemas em desenvolver, por si só, um produto de software 

completo. A pressão dos clientes, com novos requisitos, a obrigarem à introdução de novas 

funcionalidades e ao desenvolvimento de tecnologias específicas e inovadoras, faz com que 

os fabricantes de software estabeleçam parcerias com terceiros, i.e., outras empresas de 

produção de software, para desenvolverem e adicionarem estas funcionalidades aos seus 

produtos. Este movimento começa na década de 80, com início do desenvolvimento de 

aplicações para desktops, em particular, para os sistemas operativos Microsoft Windows e 

Macintosh, e consolida-se nos anos 90 com a introdução de produtos de software que 

permitem que empresas terceiras, ou programadores individuais, adicionem funcionalidades 

a um produto através da escrita de plug-ins. Este novo paradigma, permite estender um 

produto específico de software, criando assim comunidades inteiras de empresas à volta 

desse produto, e que rapidamente evoluem para redes de empresas de software que têm em 

comum uma plataforma única, constituindo-se como um Ecossistema de Software (SECO). 

Da perspetiva interna, das empresas produtoras de software, a chegada dos SECOs é 

precedida do conceito de “Linha de Produtos”, em estas empresas vão desenvolvendo 

produtos cada vez mais sofisticados e complexos, ao ponto de os segmentarem em produtos 

específicos, agrupados numa mesma “Linha” ou de outra forma criarem uma “Linha” temática 

em que se agrupam, sob o mesmo tema, produtos diversos. Um exemplo clássico são os 

produtos de produtividade pessoal, do tipo “Office” que são agrupados numa linha específica 

e incluem uma variedade grande de produtos, e.g., processamento de texto, base de dados, 

folha de cálculo, edição de imagem, etc. A par das questões de marketing, associadas aos 

estabelecimento de linhas de produtos, vêm também as questões de engenharia de software, 

nomeadamente, da utilização de componentes de software, partilhados entre os produtos de 

uma mesma linha. Assim, rentabiliza-se o investimento e desenvolvimento de tecnologia, 

através da sua implementação sob a forma de componentes de software, e reutilização em 

vários produtos. O desenvolvimento de produtos com base em componentes partilhados, 
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coloca maior enfase na definição e no rigor de utilização de uma arquitetura de software, que 

passa a ser de grande importância, pois a partilha de componentes obriga à partilha das 

soluções de desenho de cada componente, estabelecendo compromissos de 

interdependência das aplicações. Tem-se assim uma linha de produtos, assente numa 

plataforma de componentes partilhados. O passo seguinte deste paradigma, na direção do 

SECO, é a abertura à utilização desta plataforma de componentes por parte de terceiros. Um 

bom exemplo foi a abertura da Microsoft, permitindo que terceiros desenvolvessem aplicações 

usando os componentes do Microsoft Office (Berk et al., 2010). 

É na década de 90, que muitas empresas de software começam a abrir o seu negócio a outras 

empresas, através da abertura da plataforma de software que suporta a sua linha de produtos, 

dados origem a novos SECOs, e assumindo os papéis de hub-central e pedra-angular desses 

SECOs. Com a formação rápida destes SECOs, os fabricantes de software, seus promotores, 

são confrontados com o problema de terem que gerir o seu ecossistema que, em contraste 

com a sua antiga linha de produtos, é agora composto pelo conjunto de empresas, produtores 

de software individuais e parceiros comerciais. Este problema é agudizado pela dificuldade, 

para uma empresa, no papel de hub-central de um SECO, ter o conhecimento completo sobre 

o seu SECO e de como as suas ações influenciam todo o ecossistema e a sua performance 

(Hanssen, 2012).  

Entre as razões que induzem uma empresa a evoluir para um modelo de ecossistema de 

software, destacam-se duas: o tempo e o retorno de investimento; e o montante de 

investimento em investigação e desenvolvimento (I&D) (Bosch, 2009).  

Em termos de tempo e retorno de investimento, as empresas estão limitadas pela forma como, 

por vezes, o mercado opera, em que quem chegar primeiro e consolidar a sua posição, obterá 

uma cota de mercado esmagadora. Neste contexto, é necessário um investimento muitíssimo 

grande em I&D, bem como o desenvolvimento de um conjunto muitíssimo grande de 

funcionalidades que satisfaçam os clientes. A utilização do advérbio muito, no grau superlativo 

sintético, releva para a impossibilidade de uma empresa conseguir realizar os investimentos 

e desenvolvimentos necessários, num espaço de tempo razoável. Assim, a solução de 

estabelecer um SECO poderá ser a única forma viável de chegar ao mercado em tempo útil. 

Um exemplo vem do mercado dos serviços web, que segue o princípio de “o vencedor leva 

tudo”, em que uma estratégia chave para o sucesso a longo prazo é a construção de uma 

base de clientes muito grande, num curto período de tempo. 

Em termos de investimento em I&D, outra limitação surge na enormíssima quantidade de 

trabalho em I&D necessário para criar aplicações altamente configuráveis (ou massivamente 
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personalizáveis). Em mercado como os das aplicações web, e aplicações móveis, os 

utilizadores exigem aplicações com elevado grau de configuração, ou mesmo composição, 

que permita a cada utilizador a criação de uma configuração eventualmente única, de acordo 

com os seus desejos e necessidades. Neste contexto, o estabelecimento de um SECO 

permite que a empresa, assumindo o papel de hub-central, estenda o seu produto com 

componentes e aplicações desenvolvidos externamente e que respondam positivamente ao 

desejo do mercado por produtos altamente configuráveis. 

4.3.4 Ecossistemas baseados em software aberto 

Um caminho específico para o estabelecimento de um SECO pode ser efetuado através da 

utilização de software aberto como suporte tecnológico para a plataforma do SECO. Os 

termos software aberto, software livre, ou software open source, podem, à primeira vista, 

parecer uma referência simples ao software enquanto programa ou conjunto de instruções a 

serem executadas por um computador. No entanto, estas designações acarretam consigo um 

contexto também específico, que inclui as comunidades que desenvolvem o software e as 

formas de organização social, legal e de negócio, próprias deste modelo de desenvolvimento 

de software (Raymond, 1999).  

O software aberto ou Free/Libre/Open Source Software (FLOSS) tem-se estabelecido como 

uma plataforma promissora para ecossistemas de software, nas suas mais diversas facetas 

(técnicas, metodológicas, legais, comerciais, etc), levando a que cada vez mais empresas 

adiram a este paradigma de software aberto e baseiem os seus ecossistemas de software em 

plataformas abertas. Sendo esta tendência relativamente recente, ainda há pouco trabalho 

desenvolvido sobre como criar e manter um ecossistema de software aberto sustentável, a 

partir de software proprietário. Tão pouco estão estabelecidas as melhores práticas sobre 

como as diferentes facetas de uma plataforma de software aberto devem ser tidas em conta 

no estabelecimento de um ecossistema viável (Lundell et al., 2009). 

Assim, no âmbito da análise do estabelecimento de um SECO, é interessante abordar estes 

vários aspetos, para melhor compreender a forma como a utilização de software aberto 

condiciona e modela um SECO nas suas várias dimensões. 

4.3.4.1 Contexto de utilização de software aberto 

Conforme já referido, um SECO assenta numa plataforma de software, utilizada por um 

conjunto de participantes, que a estendem, introduzindo inovação, desenvolvendo produtos, 
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e repartindo os custos e benefícios deste investimento conjunto. A opção pelo software aberto 

pode ser considerada em contextos distintos:  

 Utilização de produtos de software aberto como peças para a construção da plataforma 

de um SECO;  

 Criação da plataforma de um SECO como um produto em software aberto;  

 Conversão de um produto (ou linha de produtos) fechado num produto aberto. 

A utilização de produtos de software aberto, como peças para a construção da plataforma de 

um SECO, permite a construção rápida de uma plataforma, ou partes dela, sem grandes 

custos iniciais e beneficiando da transparência de desenvolvimento inerente a produtos 

desenvolvidos em software aberto. De facto, podem ser construídos sistemas complexos a 

partir da composição inteligente de peças em software aberto disponíveis. Esta opção 

pressupõe uma adesão à comunidade que desenvolve, suporta e utiliza o respetivo produto 

em software aberto (Walton, 2002).  

A criação da plataforma de um SECO como um produto em software aberto, ou a adoção 

deste modelo para um produto anteriormente fechado, pressupõe o desenvolvimento do 

SECO em torno da comunidade de software aberto da respetiva plataforma, vem como a 

responsabilidade de desenvolver e gerir a comunidade (Kilamo, Hammouda, Mikkonen, & 

Aaltonen, 2012). 

As comunidades de software aberto podem ser consideradas como ecossistemas sociais, 

com a particularidade de se estruturarem de acordo com uma hierarquia ditada pelo contexto 

da engenharia de software, em contraponto com a generalidade dos ecossistemas sociais, 

que normalmente apresentam estruturas planas. No contexto da engenharia de software, uma 

comunidade de software aberto é estratificada de acordo com o papel que cada participante 

desempenha no desenvolvimento e no projeto de software. O desenvolvimento de uma 

plataforma em software aberto pressupõe então a responsabilidade de fazer crescer e manter 

a comunidade associada a essa plataforma. Estas comunidades podem ser representadas 

por modelos estratificados em forma de cebola, com os elementos mais influentes no centro 

e os outros em camadas mais periféricas, de acordo com uma escala decrescente de 

influência (Kilamo et al., 2012). 

Um modelo muitas vezes referido na literatura é o proposto por Nakakoji et al. (Nakakoji, 

Yamamoto, Nishinaka, Kishida, & Ye, 2002), que parte do estudo dos sistemas per si, para 

analisar, numa perspetiva mais abrangente, a evolução das comunidades associadas e 
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relação entre a evolução dos sistemas e a evolução das respetivas comunidades. A Figura 22 

- Modelo de comunidades de software aberto, representa este modelo com as respetivas 

camadas. No centro encontra-se o líder de projeto – Project leader, que terá iniciado o projeto 

e será um dos elementos mais ativos na comunidade. A segunda camada compreende aos 

elementos nucleares do projeto – Core member, que num projeto de software aberto típico, 

são um pequeno grupo, que começa com três a quatro membros e cresce até dez a quinze 

membros (Gloor, 2005). Este grupo que participa no projeto durante um período muito 

significativo da sua vida, coordenando-o e contribuindo com muito do código. As camadas 

subsequentes são constituídas por grupos maiores, culminando na camada dos utilizadores 

passivos do produto de software – Passive user. Com número diferente de membros e com 

graus de participação distintos, todos estes elementos, nas várias camadas são essenciais 

para a sustentabilidade da comunidade. 

 

Figura 22 - Modelo de comunidades de software aberto, adaptado de Nakakoji et al. (2002) 

O modelo proposto por Nakakoji é uma perspetiva apenas sobre a comunidade ligada ao 

produto de software aberto. Na perspetiva mais abrangente de um ecossistema baseado em 

software aberto, devem ser também incluídos outros elementos, como sejam, parceiros de 

negócios, grupos de interesse, etc. De facto, criar e manter uma comunidade sustentável de 

software aberto é um processo complexo que pode ser influenciado por inúmeros fatores 

(Nonnecke, Andrews, & Preece, 2006; Paredes & Martins, 2007; Preece, 2000). 

Para a conversão de uma plataforma proprietária num produto de software aberto, e evolução 

para um SECO baseado em software aberto, é necessário compreender os fatores que podem 
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influenciar este processo de conversão. Kilamo propõe uma perspetiva em que se agrupam, 

em seis dimensões, os fatores que podem influenciar o processo: software; comunidade; 

processo; legalidade; marketing; e infraestrutura (Kilamo, Aaltonen, Hammouda, Heinimäki, & 

Mikkonen, 2010).  

 

Figura 23 - Dimensões da construção de uma comunidade (Kilamo et al., 2012) 

Com base nesta perspetiva (Figura 23), é proposta a framework OSCOMM, composta por um 

conjunto de boas práticas e de um elemento central, que é um processo para a criação de um 

ecossistema de software aberto a partir de um produto ou linha de produtos de software 

proprietário (Kilamo et al., 2012).  

A framework OSCOMM propõe três fases:  

1. Avaliação da prontidão do projeto (Release Readiness Rating) para transitar para um 

modelo de software aberto; 

2. Transição para software aberto (Open Source Engineering) do produto de software, 

com base na avaliação efetuada na fase anterior; 

3. Medição (Community Watchdog) do ecossistema após a transição para software 

aberto. 

A Figura 24 - A framework OSCOMM, ilustra as três fases do processo, bem como as 

atividades necessárias à execução de cada fase.  
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Figura 24 - A framework OSCOMM (Kilamo et al., 2012) 

A avaliação da prontidão do projeto para transitar para um modelo de software aberto permite 

identificar possíveis obstruções ao processo de transição e delinear um plano de ação que 

culmine com a edição (release) do software em modo de software aberto. Este plano de ação 

irá ser executado na segunda fase do processo, em que se resolvem as obstruções 

identificadas através da reengenharia do produto de software, transformando num produto em 

software aberto e redefinido o papel que a comunidade que suporta o produto irá ter no futuro 

e como deverá evoluir. Esta comunidade deverá nascer a partir da comunidade restrita já 

existente à volta do produto e será da sua responsabilidade a decisão do momento de 

publicação do produto. No final desta segunda fase, ter-se-á um produto em software aberto 

com a respetiva comunidade de suporte. A terceira fase corresponde ao período pós 

nascimento do produto, em que se mantém alguma monitorização da comunidade de suporte, 

que, num contexto de software aberto, passa a ter um papel preponderante no 

desenvolvimento do produto. A empresa que originou a publicação do produto e a criação da 

comunidade de suporte passa agora a ter um papel de condução ou orientação da 

comunidade, de acordo com a informação de monitorização que for sendo recolhida na 

terceira fase. 

Após a consolidação da terceira fase, pode-se concluir que foi criado um ecossistema de 

software a partir de um produto fechado, anteriormente detido por uma empresa. 

O sucesso da aplicação de uma abordagem semelhante à proposta pela framework OSCOMM 

depende grandemente da capacidade de atrair membros para a comunidade que suportará o 

sistema de software, sendo por isso particularmente eficaz quando o sistema de software for 

uma plataforma que proporcione níveis elevados de personalização através de configuração 

e adaptação a diferentes contextos de utilização. Um exemplo comum é a externalização do 

desenvolvimento da plataforma de software, de uma linha de produtos, através da inclusão 

de programadores e outros parceiros externos (Bosch, 2009; Bosch & Bosch-Sijtsema, 2010). 
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Nesta framework, um elemento essencial para o seu sucesso é a transformação da 

comunidade restrita de interessados, que existe em torno do produto proprietário, numa 

comunidade de software aberto, em moldes semelhantes aos propostos por Nakakoji. Assim, 

vale apena analisar esta transformação com maior detalhe. Kilamo propõe que a partir do 

conjunto de interessados (stakeholders) do produto proprietário se crie uma comunidade 

aberta, tendo o cuidado de balancear as forças de cada interessado, de forma que a todos 

seja garantido um nível de satisfação mínimo. Deve-se também ter em consideração outros 

aspetos que possam comprometer o sucesso da comunidade, como sejam, normas sociais e 

matérias legais. 

 

Figura 25 - Comunidade do ecossistema 

A Figura 25 - Comunidade do ecossistema, representa forma como a comunidade, emergente 

da aplicação da framework, se organiza em três camadas. A camada central, composta pela 

entidade ou empresa responsável pela abertura do software e pelos seus programadores que 

programam o software; a segunda camada, composta pelos parceiros industriais que utilizam 

o software e também contribuem para a sua programação; e a terceira camada, composta por 

uma comunidade mais vasta ou até por várias comunidades setoriais, elas próprias 

organizadas de acordo com o modelo de Nakakoji e que utilizam e contribuem para o 

ecossistema. Um ecossistema de software, visto nesta perspetiva, da comunidade que o 

suporta, pode conter várias subcomunidades focadas em subprojectos específicos. 

4.3.5 Modelação de um ecossistema de software 

Boucharas et al. (2009) afirmam que ainda não existe um standard para a modelação de 

SECOs, que seja leve e suficientemente abrangente, de forma a incluir todos os aspetos 
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relevantes de um SECO. A falta de um standard cria desde logo dois problemas, que são: a 

dificuldade que os vendedores de software (construtores ou fabricantes de software) têm em 

distinguir os SECOs específicos em que estão presentes; e a dificuldade inerente, em utilizar 

estes SECOs para sua vantagem estratégica. Ainda segundo estes autores, que referem 

outros trabalhos (Bannerman & Zhu, 2009; Farbey & Finkelstein, 2001; Jansen, Brinkkemper, 

Hunink, & Demir, 2008; Jansen & Rijsemus, 2005; Osterwalder, Pigneur, & Tucci., 2005; 

Postmus & Meijler, 2008; Weill & Vital, 2001), estão a ser atualmente desenvolvidas métodos 

de planeamento estratégico e modelação com vista a tornar possível, a discussão em sala, 

de produtos de software, serviços e respetivos SECOs, que frequentemente se sobrepõem. 

Estes métodos e modelos são no entanto muito específicos e resultam de adaptações de 

outras áreas de negócio. 

A análise e modelação de ecossistemas de software pode-se efetuar em três níveis ou 

âmbitos de análise, considerando-se escalas e entidades diferentes. Num primeiro nível, que 

designamos de rede de fornecimento de software (Software Supply Network, SSN), 

consideram-se os atores e as suas relações; num segundo nível, de SECO, consideram-se 

as SSN e as suas relações; e a um terceiro nível, de SECOs, consideram-se os próprios 

SECOs e as relações entre eles. A cada nível podem ser realizadas diferentes atividades de 

investigação com perspetivas muito diferentes, sendo que a literatura, geralmente, não aborda 

os três níveis em simultâneo. Na Figura 26 - Âmbitos de modelação de ecossistemas de 

software, são ilustrados estes três níveis ou âmbitos de modelação: (a) SSN; (b) SECO; (c) 

SECOs. 

 

Figura 26 - Âmbitos de modelação de ecossistemas de software (Boucharas, Jansen, & Brinkkemper, 2009) 

Ao nível SSN, vários autores tem produzido trabalho significativo (Brinkkemper, Soest, & 

Jansen, 2009; Jansen, Brinkkemper, & Finkelstein, 2007), sendo uma área bastante ativa, 

sobretudo no âmbito da indústria de software, em que as empresas já não funcionam como 
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simples organizações independentes, mas sim integradas em cadeias de valor mais vastas, 

sendo necessário modelar essa realidade, de forma a criar artefactos e modelos que permitam 

a sua gestão e planeamento estratégico. Neste nível, as várias abordagens tendem em 

apoiar-se em abordagens tradicionais para as cadeias de fornecimento, procurando-se 

modelar a cadeia de elementos e processos que transformam recursos em produtos finais, 

entregues a clientes finais. 

O nível SECO representa a visão interna de um SECO individual, nomeadamente, das 

dependências e relações entre atores, i.e., vendedores independentes de software, clientes, 

retalhistas, ou subcontratados, bem como das características que definem a dinâmica e a 

entidade de um SECO, e.g., tamanho, tipo de atores, papeis que desempenham, etc. A 

modelação e analise, feitos a este nível, permitem avaliar a saúde do SECO, sendo 

ferramentas determinantes para controlar e gerir a qualidade do ecossistema. Neste nível, 

podem ser descritos e analisados os atores e os diferentes papéis que desempenham, 

modelando assim as relações entre eles e permitindo descrever os efeitos de escolhas 

estratégicas na saúde global do ecossistema (Hartigh, Tol, & Visscher, 2006; M. Iansiti & 

Levien, 2004b). Para obter uma perspetiva sobre a evolução de um SECO, podem também 

ser utilizados vários modelos, que representam o desenvolvimento do SECO ao longo do 

tempo. Estes modelos são também uma forma de obter uma vista retrospetiva sobre a vida e 

morte de SECOs e das respetivas tecnologias e plataformas (lyer & Lee, 2006). 

O nível SECOs é o mais abrangentes dos três níveis propostos e fornece uma perspetiva 

sobre um conjuntos agregado de SECOs, em que estes são vistos como unidades que 

interagem. A forma de modelar essas relações e interações é muito diversa, havendo 

propostas no sentido de considerar os atores no âmbito de cada SECO ou de os considerar 

como partilhados por vários SECOs e atuando como pontes entre SECOs. 

4.3.5.1 A metodologia de modulação Software Ecosystem Modeling 

A metodologia de modelação, proposta por Boucharas, Jansen e Brinkkemper, Software 

Ecosystem Modeling (SEM) é relativamente simples, preconizando uma abordagem dupla: do 

software enquanto produto; e da respetiva cadeia de fornecimento. Tem como principais 

objetivos, permitir que os fabricantes de software possam comunicar acerca das relações na 

cadeia de fornecimento de software, teorizar acerca de pontos fracos no seu modelo de 

negócio, e antecipar mudanças no Ecossistema. São propostos dois diagramas, o Product 

Deployment Context (PDC) e a Software Supply Network (SSN). O PDC fornece uma vista 

rápida sobre a arquitetura e dependências de um produto de software no seu ambiente de 
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produção, mostrado, com detalhe a hierarquia entre diferentes produtos e componentes. A 

SSN é inspirada nas redes de fornecedores, de Weil e Vitale (Weill & Vital, 2001), em que se 

apresenta o valor, conhecimento, e o fluxo de software entre os vários atores numa rede de 

fornecimento de software. O modelo SSN é adequado à reflexão sobre o modelo de negócio 

de uma firma de software.  

4.3.5.2 A metodologia de avaliação SECO-SAM 

A emergência dos ecossistemas de software introduz alterações de fundo, na forma como as 

empresas promotoras do SECO, em que desempenham o papel de hub-central, e 

consequentemente gestoras da plataforma de software que suporta o SECO, desenham e 

implementam a estratégia. Uma das dificuldades, senão a principal, reside na natureza do 

próprio conceito de ecossistema que obriga à abertura da plataforma a terceiros e à 

consequente perda de algum controle sobre a forma como os outros participantes do 

ecossistema a irão utilizar. Para que o hub-central do ecossistema possa delinear uma 

estratégia é portanto necessário que tenha o conhecimento, o mais completo possível, sobre 

esse mesmo ecossistema e assim poder avaliar a forma como as suas ações influenciam o 

SECO e o seu desempenho (Hanssen, 2012). 

A metodologia SECO-SAM (Software Ecosystem Strategy Assessment Model), proposta por 

Ivo Van Den Berk, Slinger Jansen e Lútzen Luinenburg, responde à questão anteriormente 

colocada, estabelecendo um modelo de referência, que descreve as características chave de 

um SECO. O hub-central ou pedra-angular do ecossistema deve obter os dados necessários, 

para quantificar as caraterísticas chave do modelo, e assim obter um modelo específico do 

seu ecossistema, com conhecimento abrangente sobre esse ecossistema e de grande 

utilidade para apoiar o processo de decisão (Berk et al., 2010).  

O modelo SECO-SAM, representado na Figura 27, é elaborado a partir dos conceitos 

utilizados no estudo de ecossistemas biológicos e do setor da saúde pública, apresentando 

analogias muito concretas com o conceito de saúde, proposto por Iansiti and Levien, para 

ecossistemas de negócios (M. Iansiti & Levien, 2004b). 
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Figura 27 - O modelo SECO-SAM, adaptado de Berk et al. (2010) 
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No estudo de ecossistemas biológicos, a saúde destes ecossistemas é avaliada sob as 

perspetivas da ecologia, economia e saúde humana, relacionando a saúde de um 

ecossistema, com a sua performance, definida com a capacidade de fornecimento dos 

serviços do ecossistema que satisfazem necessidades humanas. Pode-se assim determinar 

como as ações sobre um ecossistema influenciam o fornecimento desses serviços e 

estabelecer estratégias de gestão (Rapport, Costanza, & McMichael, 1998). Fazendo um 

paralelo com os ecossistemas naturais, também nos ecossistemas de negócio se utiliza o 

termo saúde para descrever a performance do ecossistema, nas perspetivas de produtividade, 

robustez e criação de nicho (M. Iansiti & Levien, 2004a). 

Em termos de Saúde Pública, o relatório Lalonde introduz no mundo ocidental um novo 

conceito de saúde, que em contraponto com o conceito tradicional do assistencialismo 

médico, coloca enfase na melhoria da saúde do público para além da prática médica. A saúde 

de um individuo é assim classificada em quatro elementos gerais: biologia; estilo de vida; 

ambiente; e cuidados de saúde (Lalonde, 1974). No modelo SECO-SAM, por analogia, são 

utilizados estes mesmos quatro elementos para descrever as principais caraterísticas de um 

SECO. O modelo completo é ilustrado na Figura 27 - O modelo SECO-SAM, adaptado de 

Berk et al. (2010), sendo descrito a seguir com maior detalhe. 

A biologia de um SECO consiste na sua composição e na sua saúde. A composição do 

SECO, já anteriormente abordada, resume-se em: um hub-central; um conjunto de parceiros-

de-nicho; as relações entre estes atores; e a plataforma que utilizam para criar valor. A saúde 

de um SECO, entendida como a performance do SECO, consiste na medida da sua 

produtividade, robustez e criação de nicho. 

O estilo de vida de um SECO é caraterizado pela tomada de decisão, por parte do hub-

central, responsável pelo fornecimento e gestão da plataforma de suporte. Nesta perspetiva, 

o modelo SECO-SAM subdivide o estilo de vida em três níveis: nível estratégico; nível tático; 

e nível operacional; que correspondem a três níveis básicos em termos de tomada de decisão 

(Schmidt & Wilhelm, 2000).  

O nível estratégico abrange quatro caraterísticas chave: visão do SECO; estratégia da 

plataforma; estabilidade; gestão da reputação.  

A visão do SECO deve representar o futuro que o hub-central propõe para o SECO e deve 

motivar os parceiros-de-nicho a juntarem-se ao SECO, aumentando o seu número e 

motivação, e por consequência o sucesso do próprio SECO.  
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A estratégia da plataforma, deve-se basear na visão do SECO, e deriva do conceito de 

estratégia de produto, aplicado à plataforma do SECO, enquanto produto de software. Deve 

considerar um horizonte temporal, de um a cinco anos, e incluir desenvolvimento e evolução 

dos vários aspetos do produto, i.e., âmbito funcional, mercados, possível segmentação, 

distribuição, posicionamento, expectativas de negócio, etc. (Westley & Mintzberg, 1989).  

A estabilidade, como caraterística do nível estratégico, refere-se à estabilidade das 

caraterísticas, visão do SECO, estratégia da plataforma, no sentido em que estas 

caraterísticas carecem de estabilidade de forma a garantir que os outros participantes no 

SECO tenham um sentido de direção e não se sintam confundidos, o que resulta em 

contribuições pobres ou mesmo abandono do ecossistema (Kittlaus, Clough, & SpringerLink, 

2009).  

A gestão de reputação refere-se à plataforma e/ou hub-central, na medida em que a 

reputação destes elementos é um dos fatores que influencia o sucesso do SECO, devendo 

ser gerida a um nível estratégico (Ariño, De la Torre, & Ring, 2001; Christopher & Gaudenzi, 

2009; Kittlaus et al., 2009). 

O nível tático compreende as seguintes caraterísticas chave: barreiras de entrada; técnicas 

de orquestração; planeamento da plataforma; construção da comunidade; partilha; abertura 

(Jansen, Finkelstein, & Brinkkemper, 2009; Schmidt & Wilhelm, 2000) . 

As barreiras de entrada permitem algum grau de seleção dos participantes no SECO, 

balizando, entre dois limites as condições de participação que poderão assegurar a saúde do 

SECO. Num limite inferior, garante-se que a estabilidade do SECO não é afetada devido a 

crescimento descontrolado e consequente perda de qualidade, que colocaria me risco a saúde 

do SECO. Num limite superior, garante-se os participantes não se sintam intimidados em 

integrar o SECO por exigências demasiado elevadas e que podem colocar a introdução de 

inovação no SECO em risco, diminuindo o número de participantes e a criação de nichos. 

A orquestração de um SECO, definida por S. Jansen et al. (2009) como o arranjo, 

coordenação e gestão dos atores e redes num SECO, é utilizada pelo hub-central para 

melhorar e/o fazer crescer o seu SECO. A orquestração efetua-se através de técnicas 

específicas, como sejam, estabelecimento de standard, introdução de padrões de qualidade, 

programas de certificação, comunicação e partilha da visão do SECO, estabelecimento de 

fronteiras explícitas para o SECO, etc. (den Hartigh, Tol, & Visscher, 2006), que terão impacto 

positivo na atividade dos participantes do SECO, como seja, facilitar o desenvolvimento de 

componentes para a plataforma do SECO, clarificar o que se espera dos parceiros, etc. Da 
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melhoria da atividade dos participantes, esperam-se consequências positivas, como seja, 

aumento de produtividade, melhoria da qualidade, aumento da inovação, etc. 

O planeamento da plataforma refere-se ao planeamento de um produto de software, que no 

contexto de um SECO é a plataforma que suporta esse SECO. Os principais elementos são: 

definição de um roadmap; planeamento da entrada em produção; gestão de requisitos e 

especificação funcional (Kittlaus et al., 2009; Weerd, Brinkkemper, Nieuwenhuis, Versendaal, 

& Bijlsma, 2006). Sendo a plataforma um elemento da maior importância de um SECO, este 

planeamento é particularmente importante para o sucesso do SECO. De acordo com 

Robertson and Ulrich (1998): “Companies that engage in successful platform planning realize 

benefits in many areas. They have greater ability to tailor products to the needs of different 

market segments or customers. The platform approach reduces the incremental cost of 

addressing the specific needs of a market segment or of an individual customer, enabling 

market needs to be more closely met”. É assim clara a importância da plataforma a e do seu 

planeamento para o conjunto do ecossistema. 

A construção da comunidade, conforme proposto por Berk et al. (2010), para o modelo 

SECO-SAM, deriva da importância que Hartigh Hartigh et al. (2006) atribui à conexão entre 

os parceiros-de-nicho de um ecossistema, como uma das medidas da robustez desse 

ecossistema, conforme proposto por Marco Iansiti and Levien (2002). No contexto de um 

SECO, quanto mais interligados estejam os seus parceiros-de-nicho, mais robusto será o 

SECO e consequentemente melhor será também a sua saúde. O hub-central do SECO deverá 

criar e manter uma comunidade em torno do ecossistema, proporcionando as condições para 

que os parceiros-de-nicho se encontrem e interliguem, por exemplo, através de fóruns 

temáticos e eventos de parceiros.  

A partilha de conhecimento é catalisadora da introdução de inovação (Cerri & Fuggetta, 2007) 

e deve ser criteriosamente gerida pelo hub-central, em termos do que deve ou não partilhar 

com os outros participantes do SECO. Na sua falta, a saúde do SECO pode definhar; com o 

seu excesso, o SECO pode perder propriedade intelectual, devido à mudança rápida de 

membros para outro SECO, levando consigo a sua propriedade intelectual. 

A abertura, no contexto do modelo SECO-SAM, refere-se a: standards abertos; formatos 

abertos; e código aberto. Standards abertos permitem que várias empresas ou parceiros-de-

nicho, desenvolvam e produzam produtos, ou componentes, interoperáveis e integráveis. 

Formatos abertos não são mais que standards abertos para o armazenamento e transmissão 

de documentos, informação e conhecimento. Código aberto é uma abordagem possível para 

gerir, desenvolver e distribuir software, em que o utilizador desse software tem acesso ao 
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código fonte, podendo estudá-lo, alterá-lo e redistribui-lo (Cerri & Fuggetta, 2007). O hub-

central do SECO deve avaliar a medida em que a adoção de um determinado nível de abertura 

influencia a saúde do SECO. 

O nível operacional compreende as seguintes caraterísticas chave: investigação e 

desenvolvimento (I&D); marketing e vendas; e suporte e serviços. Este conjunto de 

caraterísticas corresponde à organização corrente dos departamentos das empresas de 

desenvolvimento de software. (Kittlaus et al., 2009; van de Weerd, Brinkkemper, Nieuwenhuis, 

Versendaal, & Bijlsma, 2006) 

A característica chave I&D de um SECO corresponde ao departamento de I&D de uma 

empresa, onde as novas funcionalidades de produtos ou plataformas são estudadas e 

implementadas. As atividades de I&D são desenvolvidas pelo hub-central, podendo incorporar 

maior ou menor envolvimento por parte dos parceiros-de-nicho, conforme a estratégia de 

desenvolvimento do SECO. A falta destas atividades comprometem a saúde do SECO e 

propiciam o seu abandono, por parte de parceiros-de-nicho, que procurarão, junto de outros 

SECOs, a inovação que necessitam para o desenvolvimento dos seus novos produtos. 

A característica chave marketing e vendas, tem paralelo nos departamentos de marketing e 

vendas das empresas, sendo importante para todos os participantes num SECO, 

nomeadamente, hub-central e parceiros-de-nicho. Se o SECO, através do seu hub-central, 

proporcionar bom apoio no marketing e vendas, a robustez do SECO irá aumentar, e 

consequentemente a sua saúde, uma vez que, as margens de lucro, para o hub-central e para 

os parceiros-de-nicho, também aumentarão. De outra forma, a saúde individual dos parceiros-

de-nicho será afetada, e consequentemente, também a saúde de todo o SECO. 

A caraterística chave suporte e serviços é essencial para que os parceiros-de-nicho 

desenvolvam os seus produtos com sucesso. Uma das razões para um parceiro-de-nicho se 

juntar a um SECO poderá muito bem ser a qualidade do suporte e serviços que o ecossistema 

lhe proporciona e que será determinante para a inovação e produtividade do parceiro-de-

nicho. 

O ambiente, no contexto dos SECOs, refere-se ao ambiente em que eles existem e sobre o 

qual têm pouco ou nenhum controlo. Em termos da saúde pública, com a qual se tem 

estabelecido analogias, o ambiente é aquilo que é externo ao corpo humano, que o individuo 

não controla e que impacta na sua saúde (Lalonde, 1974). Porter (2000) reconhece a 

importância do ambiente no contexto empresarial, referindo que o conhecimento do ambiente 

e da forma como evolui é necessário para o bom posicionamento da empresa ou para a 
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modelação desse mesmo ambiente em favor da empresa. O ambiente pode ser dividido nas 

seguintes caraterísticas chave: clientes; fornecedores; competidores; reguladores; 

associações comerciais; e outros stakeholders.  

As caraterísticas chave clientes e fornecedores são de grande importância para o SECO, 

sendo reconhecidos como duas das cinco forças do modelo de Porter (2000), na medida em 

que, clientes insatisfeitos tenderão a mudar para um SECO competidor e, fornecedores que 

mudem a sua estratégia podem colocar em risco o SECO. A concorrência (ou competidores) 

também são uma caraterística chave do ambiente, porque sendo externos ao SECO, 

disputam a sua base de clientes e cota de mercado, exercendo assim grande influência sobre 

o SECO. 

A caraterística chave reguladores, refere-se a entidades reguladoras da atividade onde o 

SECO se insere, e.g., agências governamentais, que por via da regulação do estado, por 

vezes motivada por reações da sociedade à mudança social introduzida por um ecossistema, 

podem condicionar fortemente a atividade de um hub-central e de todo o ecossistema. 

As associações comerciais (ou associativismo), enquanto organizações setoriais de uma 

indústria ou negócio específicos, têm o papel de promover os produtos ou serviços dos seus 

membros. As suas atividades podem ser classificadas em: ética de negócio; práticas de 

gestão; estandardização; investigação comercial; publicação; promoção; e relações públicas. 

São assim uma parte importante do ambiente de um SECO. 

Sob a categoria da caraterística chave de outros stakeholders caem outros que não se 

encaixem nas caraterísticas mencionada. 

Os cuidados de saúde (ou organizações que podem providenciar cuidados de saúde), 

enquanto elemento geral da saúde de um SECO, refere-se ao conjunto de meios que um hub-

central dispõe para melhorar a saúde do seu ecossistema. Este conceito deriva da analogia 

com a saúde pública, em que a organização os cuidados de saúde compreende a organização 

das pessoas e dos recursos que providenciam cuidados de saúde, onde se incluem, prática 

médica, enfermagem, hospitais, lares, medicamentos, ambulâncias, etc. (Lalonde, 1974) São 

todas as organizações que podem melhorar a saúde de um individuo. Para os SECOs, pode-

se dividir a organização dos cuidados de saúde em: bancos, investidores, firmas de 

consultoria, governos, firmas de advocacia. Os bancos e os investidores podem melhorar a 

saúde do SECO através da injeção de capital. Os governos, para além do papel de 

reguladores, podem também melhorar a saúde do SECO através de apoios, subsídios, 

empréstimos ou outras formas de ajuda financeira. As firmas de consultoria (ou consultores) 
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podem ser utilizadas para fornecer aconselhamento e assim melhorar a saúde de um SECO. 

As firmas de advocacia podem melhorar a saúde de um SECO através da sua ação para 

ajudar o hub-central a ultrapassar obstáculos legais. 

4.4 Gestão de um ecossistema 

Na definição mais abrangente, de Manikas and Hansen (2013), um Ecossistema de Software 

define-se como a interação de um conjunto de atores suportados numa plataforma tecnológica 

comum, resultando num número de soluções de software ou serviços. Assim percebe-se que 

a gestão do ecossistema é partilhada por todos os atores, na medida da sua participação e 

da importância dessa participação. Naturalmente, o ator que gere a plataforma tecnológica, 

usada por todos e que suporta o ecossistema, tem uma posição privilegiada e que lhe permite 

influenciar fortemente o destino do ecossistema. O exercício dessa influência tem dois tempos 

distintos: na formação e arranque do ecossistema; na gestão do ecossistema durante o seu 

ciclo de vida. 

Slinger Jansen, Sjaak Brinkkemper and Anthony Finkelstein no trabalho “Business Network 

Management as a Survival Strategy: A Tale of Two Software Ecosystems” (Slinger Jansen et 

al., 2009) descrevem a gestão de ecossistemas de software através de “Orquestração”. A 

técnica é descrita como o arranjo, coordenação e gestão dos atores num ecossistema de 

software, levadas a cabo pelo ator no papel de pedra-angular. São referidos alguns exemplos 

de aplicação da técnica, como sejam:  

 A criação de uma livraria de componentes de software, disponível para todos os atores 

do ecossistema e que representando um benefício para esses atores, também 

condicionará as suas ações futuras; 

 A introdução de um novo standard de interoperabilidade, que facilitará o 

desenvolvimento do ecossistema e o seu eventual relacionamento com outros 

ecossistemas, mas condicionará o sentido desse desenvolvimento; 

 Ou ainda: a introdução de standards de qualidade; a introdução de programas de 

certificação; a partilha de uma visão explícita para o futuro do ecossistema. 

No caso particular da formação e arranque de um ecossistemas, a responsabilidade do ator 

no papel de pedra-angular é acrescida, devendo certificar-se que capta parceiros-de-nicho 

suficientes para a sua plataforma e cria uma comunidade capaz de sustentar o ecossistema. 

As técnicas que podem ser utilizadas para criar a massa crítica de parceiros-de-nicho 
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depende do que é necessário para convencer um parceiro a adotar a plataforma tecnológica 

do ecossistema específico. Algumas ações básicas por parte do promotor do ecossistema 

serão: 

 Tornar a sua tecnologia (plataforma tecnológica) reutilizável através de APIs, interface 

REST, plugins, etc.; 

 Promover a participação ativa dos parceiros do ecossistema, por exemplo, através de 

partilha de receitas ou participação numa rede de parceiros; 

4.5 Conclusão 

A revisão efetuada sobre ecossistemas é particularmente delicada, sendo esta uma área de 

estudo ainda recente e pouco estudada. Os trabalhos de Olavo and Carina (2011) e, em 

particular, de Manikas and Hansen (2013), dão conta da pouca literatura que existe sobre este 

tema. 

No entanto, é notório o interesse crescente e a necessidade de uma área de estudo com as 

caraterísticas desta área de “ecossistemas de software”. De facto, revisitando o tema, verifica-

se que sob o chapéu de ecossistemas de software convergem duas correntes de estudo: da 

engenharia de software, que necessita de lidar com sistemas cada vez mais complexos e 

interligados, e para os quais os paradigmas existentes começam a estar esgotados; das 

ciências económicas e sociais, que estudam as comunidades e redes de negócio que se 

organizam em torno de sistemas de software, e que são condicionadas pela engenharia que 

os suporta. Assim, não é de estranhar que muita da literatura sobre ecossistemas de software, 

refira literatura de engenharia de software e literatura de ciências sociais. A necessidade de 

tratar estas duas áreas de forma integrada garante a sustentabilidade do conceito. 

Nas definições e modelos revistos, os ecossistemas de software são definidos, apresentados 

ou estudados na perspetiva do fabricante, dono da plataforma e da comunidade ou rede de 

suporte do ecossistema. Faltará uma outra perspetiva, que não é referida na literatura, e que 

corresponde à de utilizador proprietário do ecossistema. Este papel, de utilizador proprietário, 

existe num contexto em que uma organização é utilizadora de vários ecossistemas, não 

desempenhando papeis públicos de pedra-angular ou dona da plataforma, mas que 

internamente, agrega vários ecossistemas de forma a construir um ecossistema próprio para 

suporte à sua atividade. O nível de análise SECO, proposto por Brinkkemper et al. (2009), 

estuda a rede das relações de um ecossistema com outros ecossistemas, o que é uma 
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aproximação a esta perspetiva, mas continua do lado do ecossistema especifico que coabita 

com outros ecossistemas. 

No próximo capítulo irá ser abordado o caso do conjunto de SI da UTAD e das resptivas 

opções de desenvolvimetno bem-sucedidas. No capitulo subsequente a este, retomaremos o 

conceito de ecosistema, agora colocando-o no plano dos SI, para propor um modelo de 

ecosistema de SI, com uma plataforma de software desenhada de acordo com a 

aprendizagem efetuada com o caso da UTAD. 
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5 O caso dos SI da UTAD 

Neste capítulo estuda-se a evolução da organização do conjunto dos SI na UTAD, para 

extração dos aspetos mais relevantes da forma de integração e interoperabilidade entre os 

vários SI e as respetivas propriedades relevantes do conjunto dos SI.  

No âmbito deste trabalho, este capítulo, enquadra-se no objetivo específico de estudo dos 

casos de sucesso de integração e interoperabilidade de sistemas e extração das condições 

determinantes desse sucesso. 

São apresentadas três iterações, da metodologia investigação-ação, que conduziram ao 

cenário atual, sendo, no final referidos um conjunto de casos de estudo que ilustram os 

aspetos relevantes do cenário atual.  

Por fim, conclui-se sobre as regras e propriedades relevantes do conjunto de SI. 

Este capítulo é organizado em: 

 Evolução dos SI na UTAD; 

 O cenário atual da UTAD; 

 Casos de estudo; 

 Conclusão. 

Em termos do desenvolvimento do projeto de investigação, a Figura 28 representa, na área a 

tracejado, a parte do projeto abordada neste capítulo. Parte-se do caso de estudo da UTAD 
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e através da metodologia investigação-ação extrai-se um conjunto de regras e um conjunto 

de propriedades que serão utilizados no trabalho do capítulo seguinte. 

 

 

Figura 28 - Enquadramento do caso de estudo da UTAD no projeto de investigação 

5.1 A evolução dos SI na UTAD 

O estudo da evolução dos IS é efetuado em três iterações, descrevendo-se para cada 

iteração:  

 O período, que correspondente ao tempo em que decorreu a iteração; 

 As atividades desenvolvidas entre o início e o fim do período da iteração; 

 O resultado das atividades e que corresponde aos aspetos relevantes aprendidos e a 

considerar na próxima iteração. 

Este estudo abrange um período de seis anos, em que se verificou uma adoção muito rápida 

de SI e, sobretudo, o seu uso efetivo por parte da Academia. Foi assim necessário 

desenvolver e implementar sistemas sob grande pressão, no sentido de satisfazer as 

necessidades crescentes dos utilizadores, mas também de garantir a sustentabilidade futura 

do conjunto de SI. 
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As três iterações correspondem a períodos temporais que são delimitados pela obtenção de 

resultados, que foram significativos em termos do contributo obtido para o período (ou 

iteração) seguinte. Neste estudo interessa identificar as regras e propriedades que emergem 

como determinantes para o sucesso do grupo de SI, sendo que, pelo caminho, se verificaram 

vários insucessos, com os quais se aprendeu. É precisamente a constatação dessa 

aprendizagem (significativa) que determina a delimitação dos períodos das iterações. 

5.1.1 Primeira iteração (até 2007) 

Até 2007, a UTAD dispunha de um conjunto de SI que não estavam integrados e não 

interoperavam. Havia algumas transferências manuais de dados, sendo a mais relevante, a 

importação anual dos dados biográficos dos novos alunos matriculados, transferidos do 

sistema de gestão académica para o sistema SIDE, manualmente, através de exportação para 

ficheiro, transporte em CD, e importação do ficheiro para o SIDE. 

Neste período, foi desenvolvido pela UTAD, no âmbito do projeto Trás-os-Montes Digital, o 

portal trasosmontes.net e a aplicação online de atendimento eletrónico, cuja arquitetura de 

software seria um exemplo de integração a evitar. O caso é detalhado à frente como caso de 

estudo. 

Neste período implementou-se o conceito de identidade digital do utilizador, de forma que 

cada utilizador passou a ser identificado com o mesmo par de credenciais (nome-de-utilizador 

e palavra-passe) nos vários sistemas. 

A falta de um processo de consolidação de dados criava inconsistências e redundância de 

informação, criando diversos problemas e desconfianças sobre a validade dessa informação, 

bem como a necessidade de destrinçar manualmente a informação atualizada da 

desatualizada. 

Da parte do utilizadores havia alguma confusão sobre o papel de cada sistema e sobre que 

informação estaria, de facto, atualizada. Tanto utilizadores como gestores de sistemas eram 

obrigados a introduzir a mesma informação em sistemas diferentes. Estes problemas eram 

minorados, em parte, pela fraca utilização de SI. 

Resultados: 

 Terminou-se esta iteração com a certeza de que seria necessário criar mecanismos 

de consolidação de dados e interoperação entre sistemas, de forma a evitar a 

transferência pontual e manual de dados; 
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 Da experiência do trasosmontes.net ficou a convicção de que sistemas distintos não 

deveriam ser integrados, mas deveriam interoperar, sem criar interdependências entre 

os seus ciclos de vida.  

5.1.2 Segunda iteração (de 2007 a 2010) 

Neste período implementaram-se diversos SI novos na UTAD, entre os quais, o sistema de 

distribuição de serviço docente (DSD), a Intranet e um novo Sistema de Gestão Académica. 

A DSD poderia ter sido implementada como mais uma funcionalidade do SIDE, no entanto, 

de acordo com o aprendido na iteração anterior, optou-se por uma implementação como 

sistema autónomo, partilhando apenas o mesmo sistema de autenticação.  

De forma a evitar a inconsistência dos dados académicos, acordou-se que o SIGACAD seria 

a única fonte válida para dados académicos, devendo servir como ponto de consolidação de 

dados académicos. Passou-se também a transferir eletronicamente informação entre os 

vários SI, através de cópia entre as bases de dados dos vários sistemas. 

O sistema de autenticação foi ampliado, de forma a fornecer autenticação em duas 

plataformas, Windows e Linux, respetivamente. Desta forma, apesar de se ter aumentado o 

leque de plataformas, manteve-se o princípio de que cada utilizador teria apenas um par de 

credenciais válido para todos os sistemas. 

Resultados: 

 O conjunto de SI, bem como o seu uso aumentou, o que faria prever um aumento da 

confusão sobre a consistência e validade dos dados e o propósito de cada SI. No 

entanto, a introdução do conceito de fonte vinculativa de dados permitiu resolver o 

problema da inconsistência e evitar a proliferação de versões redundantes da mesma 

informação. 

 Foi possível gerir independentemente o sistema SIDE e o sistema DSD, o que se veio 

a revelar uma opção acertada, pois neste período aumentou também a utilização do 

sistema SIDE por parte dos alunos, colocando algum stress na sua infraestrutura de 

suporte. O facto de se ter optado por desenvolver a DSD de forma autónoma permitiu 

que se atuasse sobre o SIDE sem prejuízo da DSD. 

 No final desta iteração era notória a necessidade de uma estratégia de integração e 

interoperabilidade que uniformizasse a partilha e consolidação de dados entre SI. Por 

outro lado, era também necessário estabelecer um padrão para o desenvolvimento de 
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novas funcionalidades relacionadas com os alunos e a gestão do ensino, sem 

aumentar o sistema SIDE, já de si complexo e muito abrangente. 

5.1.3 Terceira iteração (de 2010 a 2013) 

Neste período aumentou-se o nível de interoperabilidade entre os vários sistemas, através da 

criação de bases de dados auxiliares intermédias para mediação da troca e consolidação de 

informação entre SI. Esta estratégia é detalhada nos casos de estudo apresentados á frente. 

Criou-se também um novo sistema para gestão de pautas de avaliação. Como estes sistemas, 

de gestão de pautas e distribuição de serviço docente, têm contextos de utilização em alguns 

aspetos semelhantes ao SIDE decidiu-se criar um padrão comum para a interface gráfica, de 

forma que o utilizador não sentisse que estava a alternar entre diferentes aplicações. 

Paralelamente e para que esta experiencia de utilização unificada fosse efetiva, implementou-

se um mecanismo de SSO, para que os utilizadores se autenticassem apenas uma vez, sem 

necessidade de o fazer em aplicações subsequentes. De facto, com o aumento do número de 

aplicações aumentou também o número de vezes que um utilizador se tem que autenticar, 

sendo um sistema de SSO a solução para este problema. 

Resultados: 

 A definição de um padrão para a implementação de partilha e consolidação de dados 

entre SI foi um sucesso. A utilização de um padrão comum para a interface gráfica 

também resultou como esperado, i.e., dando um experiencia unificada ao utilizador e 

permitindo gerir independentemente a o ciclo de vida das várias aplicações. 

 É notória a necessidade de encontrar um enquadramento conceptual que permita 

representar o conjunto de SI e as suas interações. Este enquadramento fornecerá uma 

ideia abstrata sobre o conjunto de SI, permitindo o estabelecimento de racionais para 

o seu desenvolvimento, de acordo com as condicionantes da instituição, e alinhamento 

com os objetivos da instituição. 

5.2 O cenário atual da UTAD 

Nesta secção descreve-se o cenário com os sistemas utilizados na UTAD e forma como estes 

se integram e interoperam (Figura 29). 
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O SIACAG é o sistema de gestão académica, que disponibiliza informação vinculativa sobre 

alunos, cursos, inscrições e classificações finais, através de uma base de dados intermédia 

sob sua tutela.  

O SIDE, para além da aplicação web de portal de alunos, é aqui representado com mais duas 

camadas, a camada interna e a camada externa, que correspondem a perímetros de 

integração com outras aplicações. Do ponto de vista do utilizador, estas aplicações têm um 

interface gráfico com o mesmo estilo do SIDE e são acedidas através de opções nos menus 

do SIDE. Assim, podem ser entendidas como fazendo parte do SIDE. Na camada interna 

consideram-se as aplicações que partilham single sign-on (SSO) e a base de dados com o 

SIDE. Cumpre estas condições a aplicação web “registo académico”, que permite aos alunos 

a consulta da sua informação curricular e de propinas. Na camada interna, classificam-se as 

aplicações web que têm autenticação e base de dados autónomas do SIDE. Estão nestas 

condições as aplicações web de gestão de: inscrições e matrículas, pautas de avaliação e 

serviço docente. 

 

Figura 29 - Integração e interoperabilidade de sistemas na UTAD 



Capítulo 5 – O caso dos SI da UTAD 

 
131 

Em termos de infraestrutura de autenticação, existem dois servidores, OpenLDAP e Windows 

Active Directory, geridos por um servidor de gestão de identidades, SUN Identity Manager, 

que consolida as identidades dos utilizadores nos dois serviços de diretoria, bem como com 

a base de dados de recursos humanos. 

5.2.1 O SIDE 

O sistema SIDE, anteriormente incluído no componente Portal de Aluno, é de facto o exemplo 

de um sistema no qual o modelo proposto neste trabalho se aplicaria. É neste sistema que se 

implementam as funcionalidades ligadas aos aspetos mais particulares do modelo de negócio 

da UTAD. Assim, o SIDE dispõe de conjuntos muito variados de funcionalidades, prevendo-

se que venha a evoluir, de acordo com a necessidade de suportar a evolução do modelo de 

negócio da UTAD. O sistema SIDE deveria ser assim encarado como o núcleo central do 

ecossistema de aplicações da UTAD (L. F. L. Barbosa, 2010). 

O Sistema SIDE é um portal web que tem duas funções. Uma função principal, de suporte 

informático dos processos relacionados com a lecionação das aulas dos vários cursos da 

UTAD. Uma função secundária, como suporte de comunicação na comunidade académica da 

UTAD.  

5.2.1.1 Enquadramento Histórico 

O SIDE foi inicialmente desenvolvido no Departamento de Engenharias (DE), motivado pela 

necessidade de uma ferramenta informática que permitisse registar e publicar a informação 

corrente relacionada com as aulas lecionadas no DE. Assim, num período inicial, o acrónimo 

SIDE, significou Sistema de Informação do Departamento de Engenharias. Parte integrante 

do sistema era também (e ainda é, embora com menor expressão) um conjunto de monitores, 

colocados em locais públicos do DE e que mostravam os horários das várias aulas, bem como 

alguns avisos. Este sistema gozou de um sucesso imediato, tendo sido adotado por todos os 

departamentos da UTAD. Atualmente, o acrónimo SIDE significa Sistema de Informação De 

Ensino. 

Assim, de um sistema desenhado e utilizado no âmbito de um departamento, passou-se para 

um sistema adotado e utilizado por toda a instituição UTAD. Esta expansão representou um 

alargamento do universo de utilizadores, bem como das funcionalidades do próprio sistema, 

uma vez que, se percebeu que seria útil gerir, no SIDE, informação de processos supra 

departamentais. Paralelamente, a facilidade de acesso à informação, proporcionada pelo 
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SIDE, levou a que a sua utilização se fosse instituindo na Academia, sempre informalmente 

e, por vezes, para além do previsível.  

5.2.1.2 Modelo de Desenvolvimento 

O SIDE foi desenvolvido interactivamente, entre a equipa de desenvolvimento e um grupo de 

professores, seus utilizadores. A equipa de desenvolvimento foi coordenada por professores 

de informática, com particular relevância para os Professores João Barroso e Luis barbosa, e 

por alguns engenheiros programadores, com particular relevância para o Engenheiro 

Fernando Rodrigues. A equipa começou por desenvolver um conjunto mínimo de 

funcionalidades, que entenderam serem as mais relevantes e necessárias nessa altura, 

tendo-se adicionado posteriormente outras funcionalidades, de forma incremental, conforme 

se ia percecionando o seu valor para os utilizadores e a oportunidade da sua implementação. 

Assim, o SIDE resulta de um pequeno núcleo inicial, acrescentado de muitos incrementos.  

O principal motivo para o sucesso deste sistema é, na opinião dos seus criadores, o facto de 

resolver diversos problemas concretos de apoio à gestão dos processos de ensino e 

aprendizagem. De facto, foi sempre preocupação da equipa que os incrementos de 

funcionalidades fosse no sentido de incrementar também o valor do sistema para a Academia. 

Desta forma, os ciclos de desenvolvimento foram curtos, garantindo sucessivas “pequenas 

vitórias”, e focados nas funcionalidades a proporcionar aos utilizadores. O processo de 

desenvolvimento, em particular, as atividades de desenho, implementação e testes são 

executadas pela mesma equipa, de forma interativa e sem uma metodologia formal. Este 

processo permite a implementação muito rápida de novas funcionalidades e assenta na 

interatividade e boa comunicação entre os vários intervenientes, sem dúvida facilitado pela 

dimensão reduzida da equipa. 

Resumindo, temos um método de desenvolvimento com as seguintes características: 

 O grupo que representa os utilizadores faz parte da equipa de desenvolvimento e tem 

conhecimentos técnicos muito relevantes; 

 Não é seguida uma metodologia formal de desenvolvimento; 

 O desenvolvimento é feito de forma incremental, através da adição de novas 

funcionalidades ao produto já existente; 

 Os ciclos de desenvolvimento de novas funcionalidades são curtos, de forma a 

entregar rapidamente valor aos utilizadores; 
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 A equipa de desenvolvimento é coesa e comunica bem. 

Durante alguns anos, este modelo de desenvolvimento permitiu criar um sistema completo, 

rico em funcionalidades, para a gestão dos processos relacionados com o ensino e a 

aprendizagem na UTAD. No entanto, a sua maior virtude, a capacidade de proporcionar 

“pequenas vitórias” sucessivas, acaba também por ser uma limitação, pois ao foca-se na 

entrega de funcionalidades aos utilizadores finais, através do incremento do produto de 

software existente, não se acautela uma arquitetura de software com o objetivo de garantir, 

do ponto de vista da engenharia de software, a sustentabilidade futura do sistema. 

5.2.1.3 Tecnologia de Programação e Infraestrutura 

O SIDE é desenvolvido em linguagem PERL, interpretada pelo mod_perl, sobre uma 

infraestrutura com sistema operativo Linux, servidor web Apache e base de dados MySql. 

 

 

Figura 30 - Sistema SIDE 

O sistema é ilustrado na Figura 30 e compreende três servidores:  

 O servidor web aplicacional, que corre Open LDAP e permite que o servidor 

aplicacional faça a autenticação dos utilizadores Apache e mod perl, que recebe e 

responde aos pedidos http, e onde é interpretado o código PERL;  
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 O servidor de base de dados, onde é executado o gestor de base de dados mysql, 

sendo acedido pelo servidor aplicacional através conexões SQL;  

 O servidor de autenticação, que corre através de LDAP. 

Para implementar algumas funcionalidades são utilizados módulos adicionais de software, 

que são integrados no servidor apache. 

5.3 Casos de estudo 

Nesta secção descrevem-se sete casos de estudo, desenvolvidos sob coordenação do 

candidato. Estes casos exemplificam problemas e soluções muito específicos, escolhidos de 

forma a ilustrar tipologias de problemas transversais ao conjunto de SI da UTAD, para os 

quais estes casos de estudo apontam soluções bem-sucedidas. 

O sucesso destes casos foi construído iterativamente, no contexto da IES UTAD, encerrando 

importantes ensinamentos sobre: integração; interoperabilidade; autenticação de utilizadores; 

e gestão de dados. A partir destes casos extrai-se um conjunto de regras e propriedades, que 

aplicadas ao conjunto dos SI, deverão replicar, transversalmente, o sucesso representado por 

cada caso. 

Caso de estudo 1 – Interoperabilidade, ao nível da camada de dados, entre os sistemas 

SIGACAD e SIDE. 

Caso de estudo 2 – Interoperabilidade, ao nível da camada de dados, entre os sistemas 

SIGACAD e Gestão de Matriculas e Inscrições. 

Caso de estudo 3 – Integração, ao nível da camada de dados, entre o sistema de 

atendimento do projeto Trás-os-Montes Digital e o portal tras-os-montes.net. 

Caso de estudo 4 – Integração, ao nível da interface de utilizador, dos sistemas SIDE e 

Gestão de Pautas. 

Case de estudo 5 – Gestão de autenticação e autorização com LDAP. 

Caso de estudo 6 – Gestão de autenticação, autorização e SSO com CAS. 

Caso de estudo 7 – Definição de fontes vinculativas de dados. 
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5.3.1 Caso de estudo 1 - Interoperabilidade, ao nível da camada de dados, dos 

sistemas SIGACAD e SIDE 

O sistema SIGACAD é o sistema de gestão académica, usado na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD) para gestão das atividades sob responsabilidade dos Serviços 

Académicos da UTAD, que incluem: 

 Registo dos processos académicos dos alunos, com toda a informação de cada aluno 

que frequentou a universidade; 

 Registo das unidades curriculares, planos de estudo e cursos da UTAD; 

 Registo dos atos académicos e atos administrativos relacionados com os alunos e com 

a oferta formativa da UTAD; 

 Registo das matrículas, inscrições e respetivas propinas; 

 Registo de classificações de unidades curriculares e atas de júris; 

 Execução dos processos de gestão académica que utilizam e gerem os dados 

anteriormente referidos; 

 Emissão de certificados de habilitações. 

O sistema SIGACAD compõe-se de uma base de dados SQL e de uma aplicação cliente para 

ambiente Windows. 

O Sistema SIGACAD é utilizado exclusivamente pelos funcionários dos Serviços Académicos 

da UTAD, sendo a fonte de informação vinculativa sobre: alunos, unidades curriculares, 

matriculas, inscrições e classificações, entre outras. 

O Sistema SIDE é um portal web que suporta a gestão corrente dos processos de ensino ao 

longo do ano letivo, bem como alguns serviços para alunos. 

O SIDE apresenta um conjunto de serviços de consulta para alunos relacionados com o seu 

currículo académico e com a conta corrente de propinas. Apresenta esta opção que é visível 

apenas por utilizadores com o perfil de aluno. A Figura 31 representa a página inicial do SIDE, 

para alunos autenticados, onde esses serviços são disponibilizados através do conjunto de 

opções “REGISTO ACADÉMICO”. 
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Figura 31 - Registo académico 

Os dados apresentados provêm do SIGACAD, que é a fonte vinculativa deste tipo de dados. 

Os dois sistemas estão interligados de acordo com o modelo descrito na Figura 32. 

 

Figura 32 - Comunicação de dados entre o SIDE e o SIGACAD 
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O SIGACAD possui uma base de dados interna, própria, onde guarda todos os dados 

necessários ao seu funcionamento. Esta base de dados está organizada de acordo com um 

modelo de dados complexo, cujo detalhe é conhecido pela equipa que desenvolve o 

SIGACAD e que ao longo do ciclo de vida do sistema irá sofrendo eventuais atualizações. 

Para partilhar os dados relativos a alunos e respetiva situação académica, existe uma outra 

base de dados, que os programadores designam por “intermédia”, para onde são copiados os 

dados a partilhar, segundo um modelo de dados mais simples e conhecido. 

O SIDE possui também a sua base de dados interna, com um modelo de dados adequado e 

que também é eventualmente atualizado ao longo do ciclo de vida do SIDE. Adicionalmente, 

existe uma base de dados, que se designa por “externa”, a partir da qual são atualizados 

alguns dos dados da base de dados interna do SIDE. 

As bases de dados “intermédia” e “externa” têm modelos de dados semelhantes, sendo a 

informação sincronizada, da “intermédia” para a “externa”, no sentido do SIGACAD para o 

SIDE, manualmente ou através de um comando pré calendarizado. 

A transferência de dados do SIGACAD para o SIDE faz-se: 

 Através da seleção e processamento dos dados, a partir da base de dados interna do 

SIGACAD, sendo a seguir colocados na base de dados intermédia, num modelo pré-

definido e conhecido; 

 Da sua cópia da base de dados intermédia para a base de dados externa; 

 Da sua seleção, processamento e consolidação na base de dados interna do SIDE. 

Resultados 

O modelo de como se opera a transferência de dados entre o SIGACAD e o SIDE foi 

desenvolvido ao longo do tempo de vida do SIDE, inicialmente de forma muito simples, através 

do carregamento manual de dados na base de dados do SIDE, evoluindo posteriormente até 

ao modelo atual, que aqui se apresentou.  

Este modelo permite que: 

 Os dois sistemas possuam bases de dados internas com modelos de dados 

conhecidos e geridos apenas pelas equipas de desenvolvimento de cada um dos 

sistemas; 
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 Os dois sistemas evoluam de forma independente, mas mantendo a possibilidade de 

transferência de dados entre ambos; 

 Os dois sistemas possam funcionar de forma independente um do outro. 

Estas caraterísticas tem-se revelado essenciais para o prolongamento da vida do SIDE e dos 

sistemas que com ele partilham informação. Eventualmente haverá outras formas de 

conseguir os mesmos resultados, mas esta provou-se, na prática, durante os últimos quatro 

anos. 

5.3.2 Caso de estudo 2 - Interoperabilidade, ao nível da camada de dados, 

entre os sistemas SIGACAD e Gestão de Matriculas e Inscrições (GMI) 

O sistema SIGACAD é o sistema de gestão académica, usado na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD), c.f. Caso de estudo 1. 

O sistema de Gestão de Matrículas e Inscrições (GMI) é um portal web, usado para efetuar 

online as matrículas e inscrições dos alunos da UTAD, que normalmente decorrem no início 

do ano letivo. Os dados necessários são exportados para este sistema, que num período pré-

determinado (período de matriculas e inscrições) do ano escolar, permite que os alunos 

efetuem a sua inscrição nas unidades curriculares pretendidas, de acordo com um conjunto 

de regras predefinidas. 

O GMI é alimentado com informação do SIGACAD referente a alunos, cursos, planos 

curriculares e classificações, processando estes dados e apresentando a cada a aluno as 

unidades curriculares em que está em condições de se inscrever, tendo em consideração a 

sua situação académica no momento, i.e., o curso em que está matriculado, as unidades 

curriculares a que já obteve aprovação, etc.  

Após fecho da inscrição, a informação de inscrições, i.e., em que unidades curriculares os 

alunos se inscreveram, é atualizada no SIGACAD. 

Este processo de interoperabilidade entre os dois sistemas é ilustrado na Figura 33, que inclui 

o processo de transferência do SIGACAD para o GMI e no sentido oposto.  
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Figura 33 - transferência bidirecional entre o SIGACAD e o GMI 

O SIGACAD, para além da base de dados interna e do respetivo modelo de dados, 

disponibiliza uma base de dados “intermédia”, c.f. caso de estudo 1, em que publica e atualiza 

dados, entre os quais, os de alunos, inscrições, classificações, cursos, planos curriculares e 

unidades curriculares, sendo o processo de atualização desta informação no GMI é muito 

semelhante ao descrito no caso anterior para o SIDE.  

Durante o período de inscrição, a informação das inscrições efetuadas vai sendo atualizada 

no SIGACAD, através de queries de cópia diretamente da base de dados interna do GMI para 

a base de dados interna do SIGACAD.  

A falta de um mecanismo mais elaborado de gestão deste processo de atualização, das 

inscrições do GMI para o SIGACAD, deve-se a que, por um lado, o processo decorre apenas 

uma vez por ano e portanto o investimento em tempo de desenvolvimento para a sua 

automatização não seria rapidamente rentabilizado, por outro lado, a verificação do sucesso 

da cópia e, sobretudo, da consolidação dos dados no SIGACAD é muito importante e os 

técnicos fazem-na no próprio momento. 

Resultados 

Este processo não está totalmente automatizado, dependendo em larga medida do 

conhecimento e experiência dos técnicos que o executam. Em particular, a transferência 

direta de informação entre as bases de dados internas dos sistemas é um fator de risco e 

dependência. 

Falta um enquadramento técnico, um padrão ou uma arquitetura que defina explicitamente a 

forma de implementação destes automatismos de interoperação, para que possa ser adotado 

noutros cenários semelhantes. 
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5.3.3 Caso de estudo 3 - Integração, ao nível da camada de dados, entre o 

sistema de atendimento do projeto Trás-os-Montes Digital e o portal 

tras-os-montes.net. 

O Projeto Trás-os-Montes Digital foi promovido pela UTAD, em conjunto com parceiros 

regionais, entre os quais, as Câmaras Municipais de Trás-os-Montes, a Direção Regional de 

Agricultura de Trás-os-Montes e a Administração de Regional de Saúde do Norte. Entre as 

várias iniciativas, foi construída uma rede de 84 Gabinetes de Apoio ao Cidadão (GACs) em 

Juntas de Freguesia, onde se poderia aceder a serviços dos parceiros do projeto. 

Para gerir atendimento nos 84 GACs foi criada uma aplicação web, que registaria a 

informação das solicitações dos cidadãos e a faria circular pelos parceiros destinatários, 

recolhendo a resposta à respetiva solicitação.  

Numa segunda fase do projeto, foi implementado o portal tras-os-montes.net, que 

disponibilizaria online, na web, o acesso à solicitação do serviço também disponíveis nos 

GAC. 

Os dois sistemas, de gestão de atendimento presencial nos GAC e de gestão de atendimento 

online na web, seriam complementares, representados dois canais para os mesmos serviços. 

Assim, na implementação de software, optou-se por usar a mesma base de dados e os 

mesmos componentes de software para implementação da lógica de negócio dos sistemas, 

sendo as camadas aplicacionais programadas em separado. 

A Figura 34 ilustra a arquitetura utilizada, onde se representam as três camadas de software: 

dados, negócio e aplicação, bem como os componentes COM utilizados. 

A solução de partilhar os componentes da camada de negócio para baixo, seria uma solução 

aparentemente ótima, do ponto de vista da engenharia de software, uma vez que reutilizava 

vários componentes, racionalizando o esforço de desenvolvimento e manutenção. Passado 

algum tempo e uma vez que as duas aplicações eram geridas por equipas distintas, surgiu a 

necessidade de as atualizar em momentos distintos, o que se revelou muito difícil e em alguns 

casos impossível devido à partilha da camada de dados e da camada de negócio. 

Resultados 

A utilização de componentes partilhados entre duas aplicações, nomeadamente ao nível da 

base de dados e do modelo de dados, define uma plataforma comum, de que as duas 

aplicações passam a depender. A independência de gestão do ciclo de vida de cada uma das 

aplicações deixa de ser possível. 
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Figura 34 - Sistema de atendimento e de portal online do projeto Trás-os-Montes Digital 
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5.3.4 Caso de estudo 4 - Integração, ao nível da interface de utilizador, dos 

sistemas SIDE e Gestão de Pautas 

O Sistema SIDE, anteriormente descrito, é um portal web que suporta a gestão corrente dos 

processos de ensino. 

O Sistema de Gestão de Pautas (SGP) é uma aplicação web para gestão do processo de 

preenchimento das pautas de avaliação, normalmente efetuado no final de cada semestre. O 

SGP é utilizado por funcionários dos Serviços Académicos, que selecionam as pautas para 

preenchimento e por Professores, que as preenchem. 

O sistema de gestão de pautas foi desenvolvido em .NET, com C#. Funcionalmente, tem um 

contexto de utilização semelhante ao do Sistema SIDE, i.e. permite preencher pautas de 

avaliação, que correspondem à avaliação das unidades curriculares, cuja lecionação e 

avaliação é efetuada no SIDE pelos respetivos professores.  

 

Figura 35 - Sistema de gestão de pautas de avaliação 

No SIDE, fez-se um ajuste, em termos de interface gráfica e de funcionalidade, na área de 

gestão da avaliação, para que o lançamento das avaliações, nas suas várias tipologias fosse 

compatível com a forma de cálculo da nota final a ser introduzida na pauta.  

O interface gráfico dos dois sistemas segue o mesmo estilo, conforme se pode verificar 

comparando a Figura 35 e a Figura 36. 
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Figura 36 - Área de gestão da avaliação do SIDE 

O acesso ao SGP pode ser efetuado através do SIDE, na opção de serviços para docentes,, 

mantendo-se o contexto e a experiência de utilização quando se alterna entre os dois 

sistemas. O utilizador que não preste atenção ou não conheça os pormenores de 

implementação de aplicações web não perceberá a alternância entre duas aplicações. 

Resultados 

A solução implementada permite, de forma simples, a integração de várias aplicações web 

sob o mesmo “chapéu” de uma aplicação mais vasta, proporcionando, aos utilizadores, uma 

experiência de utilização única e, aos programadores e gestores de sistemas, o 

desenvolvimento e gestão de aplicações distintas. 

O uso de uma plataforma de SSO neste cenário é um mecanismo muito importante para 

reforçar a experiência do utilizador. 

Para gestão da implementação da interface gráfica por parte dos programadores, poderá ser 

benéfico adotar uma framework de interface de utilizador comum para as várias aplicações, 

tornando assim mais simples a manutenção de um look-and-feel comum às várias aplicações. 
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5.3.5 Caso de estudo 5 - Gestão de autenticação e autorização com LDAP 

Este caso de estudo corresponde à arquitetura de autenticação das várias aplicações web, 

usadas o ecossistema da UTAD, entre as quais, a DSD, o Repositório, o Moodle, entre outros. 

A DSD é implementada em C# e .NET, sobre IIS e servidores Windows; o Repositório é 

implementado com o sistema DSpace, em Java, sobre Apache e servidores Linux; e o Moodle 

é implementado em PHP, sobre Apache e servidores Linux. 

As aplicações instaladas sobre Linux (DSpace e Moodle) autenticam-se num servidor Open 

LDAP, também instalado sobre Linux; e as aplicações instaladas sobre Windows (DSD) 

autenticam-se numa Active Directory (AD). Ou seja, existe um servidor de autenticação para 

cada uma das tecnologias: Open LDAP para Linux e AD para Windows. 

A sincronização entre os dois diretórios e sistemas de autenticação é efetuada por um produto 

de meta-diretório e gestão de identidades, o SUN Identity Manager (IdM). 

 

Figura 37 - Arquitetura de autenticação com LDAP e IdM 

A Figura 37 ilustra o cenário descrito neste caso de estudo, sendo os utilizadores criados 

automaticamente ou por um operador no Identity Manager, que se encarrega de fazer a 

sincronização com o Open LDAP e a AD. No caso de utilizadores com nº mecanográfico da 

UTAD, é também efetuada a sua consolidação com a base de dados de recursos humanos 

no ERP. A azul são representados os fluxos de autenticação LDAP e a preto os fluxos de 

sincronização de dados efetuados pelo IdM. 
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Resultados 

Este cenário é utilizado na UTAD há vários anos, tendo como vantagens: o permitir que as 

várias aplicações tenham sistemas de autenticação de acordo com a tecnologia nativa onde 

estão implementadas; que os utilizadores tenham as mesmas credenciais em todos os 

sistemas. 

Como desvantagem aponta-se a inexistência de uma funcionalidade de SSO, obrigando os 

utilizadores a autenticarem-se em cada um dos sistemas, ainda que, com as mesmas 

credenciais. 

5.3.6 Caso de estudo 6 - Gestão de autenticação, autorização e SSO com CAS 

O sistema SIDE é desenvolvido em Perl sobre um servidor Apache com mod_perl (Fundation, 

2014). O sistema possui um módulo de autenticação e autorização, sendo a validação dos 

utilizadores efetuada junto de um servidor Open LDAP, c.f. caso de estudo 5. 

Com o objetivo de permitir a integração de vários sistemas ao nível da interface gráfica e da 

experiência de utilização, elaborou-se um projeto para instalação de um sistema de 

autenticação em CAS, com funcionalidade de SSO, para que os utilizadores se autenticassem 

apenas uma vez, podendo alternar a navegação entre vários sistemas sem necessidade de 

reintrodução de credenciais. 

A Figura 38 representa o cenário depois da implementação do projeto. Na implementação, 

instalado um servidor CAS, que seria o servidor central de autenticação. A autenticação 

propriamente dita continuaria a ser efetuada pelo servidor Open LDAP, que desempenha o 

papel de servidor de autenticação na arquitetura do sistema CAS. 

Do lado do sistema SIDE, foram retirados os formulários de autenticação e introduzido o 

módulo CAS Perl Client (Mazurek, 2014), que implementa o protoloco CAS em Perl no cliente. 

Para além do sistema SIDE com CAS, implementou-se também uma aplicação de teste em 

.NET, de forma a validar a implementação em duas plataformas de desenvolvimento distintas. 

A escolha de .NET deveu-se ao facto dos sistemas de DSD e SGP estarem implementados 

em .NET e beneficiarem de SSO com o SIDE. 

Para implementação de CAS no cliente .NET utilizou-se o módulo :NET CAS Client (JASIG, 

2014b) que corresponde a uma livraria CAS para clientes NET. 
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Figura 38 - Introdução de um servidor CAS na arquitetura de autenticação 

Resultados 

O projeto resultou da forma esperada, com a funcionalidade de SSO a funcionar na perfeição 

com os dois sistemas em plataformas distintas. 

Para além dos benefícios da funcionalidade SSO, este projeto introduz um problema novo, 

que resulta do aumento da complexidade do sistema, com a introdução do servidor de CAS, 

que passa a ser um elemento critico nesta nova arquitetura. De facto, o servidor CAS 

representa mais um ponto de falha, do qual dependem todos os sistemas clientes de CAS, e 

que deve ser particularmente considerado num plano de garantia de continuidade dos 

serviços. 

5.3.7 Caso de estudo 7 - Definição de fontes vinculativas de dados 

No cenário de uma IES, de que a UTAD é exemplo, existe uma multitude de sistemas, por 

vezes, sob tutela de unidades orgânicas e equipas distintas. Neste caso de estudo, usam-se 

as plataformas SIGACAD e DSD, sendo analisada a informação sobre unidades curriculares 

e a forma como é atualizada. 
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Há cerca de dez anos informatizou-se o processo de distribuição de serviço docente através 

da criação de um sistema online que registaria informação sobre: 

 Cursos, planos e unidades curriculares; 

 Docentes; 

 Recursos físicos, e.g., salas, laboratórios, auditórios, etc. 

Assim, o processo de distribuição de serviço trata-se de cruzar a carga letiva de unidades 

curriculares com os docentes e com os recursos físicos. Para além desta componente 

tecnocrática, o processo é sobretudo negocial, sendo que muita da informação registada é 

utilizada nos argumentos de negociação. 

O que aconteceu foi que, durante o processo negocial, se foi atualizando a informação sobre 

algumas unidades curriculares (carga horária, semestre, etc.), terminando com múltiplas 

versões de algumas unidades curriculares. Pelo menos duas, a versão existente no sistema 

de gestão académica e detida pelos Serviços Académicos; a versão existente no sistema de 

DSD e detida pelo Conselho Cientifico. Com o decorrer dos anos, e sem uma definição clara 

de que fonte de dados deveria ser vinculativa, vários outros processos foram contaminados 

por esta inconsistência, culminando com um trabalho penoso de apuramento sobre os cursos, 

planos e unidades curriculares em vigor na UTAD. Este trabalho seria executado por um grupo 

de trabalho próprio e dirigido, em 2010, pelo Sr. Pró-reitor para os Sistemas de Informação. 

Nos processos de uma IES é normal que haja informação que seja trabalhada, numa 

perspetiva de planeamento e elaboração de cenários. No entanto, devem existir fontes 

vinculativas ou mandatárias de dados, onde essa informação é consolidada. Sem 

consolidação, nunca passará de versões de trabalho que não tem valor institucional e não 

devem ser usadas fora do âmbito do trabalho em causa. 

No caso concreto das unidades curriculares, definiu-se que seriam os Serviços Académicos 

e o sistema SIGACAD a serem os detentores da versão institucional e vinculativa dos dados 

académicos, incluindo as unidades curriculares. Outros sistemas podem obter cópias destes 

dados, e.g., a DSD, para uso nos processos que implementam. No entanto, qualquer 

atualização tem que ser obrigatoriamente consolidada no SIGACAD. 
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Resultados 

Deste caso de estudo, retira-se a conclusão, quase de senso comum, de que devem existir 

mecanismos de manutenção da integridade dos dados numa IES. O mecanismo descrito, de 

definição de fontes vinculativas ou mandatárias de dados, é utilizado desde 2010 com 

sucesso. 

5.3.8 Resumo das soluções dos casos de estudo 

Os casos de estudo apresentados elencam problemas e apontam soluções, às quais se 

chegou pela prática profissional continuada de, pelo menos, quatro anos.  

A tabela seguinte resume os problemas/soluções e os respetivos casos de estudo. 

Problema / solução Caso de estudo 

Interoperabilidade entre sistemas, mantendo a independência 

funcional e de gestão de dados, e a independência de gestão 

do ciclo de vida. Casos de estudo 1, 2 e 3 

Desenvolvimento de aplicações integradas, do ponto de vista 

do utilizador, mas independentes do ponto de vista do 

desenvolvimento. Caso de estudo 4 

Autenticação de utilizadores em sistemas heterogéneos. Casos de estudo 5 e 6 

Manutenção da qualidade e integridade de dados em 

conjuntos de sistemas heterogéneos. Caso de estudo 7 

Tabela 2 - Problemas, soluções e casos de estudo 

5.4 Conclusão 

Neste capítulo estudou-se a evolução do conjunto dos SI da UTAD, tendo-se registado tês 

iterações, de acordo com a metodologia investigação-ação, culminando com a apresentação 

de sete casos de estudo ilustrativos do cenário final, após a última iteração.  
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Estes casos ilustram os sucessos obtidos durante o período em estudo, retirando-se deste 

processo um conjunto de regras, que os sistemas de software do conjunto dos SI devem 

seguir, bem como um conjunto de propriedades que o conjunto dos SI deve manifestar. 

Estes conjuntos de regras e de propriedades estão correlacionados e são responsáveis pelo 

sucesso do conjunto de SI. O cumprimento deste conjunto de regras deve replicar, nos 

sistemas de software dos SI, o sucesso exposto pontualmente nos casos de estudo, bem 

como manifestar nos SI as propriedades correlacionadas. Estes conjuntos, de regras e 

propriedades, são a seguir elencados, sendo detalhados e utilizados no capítulo seguinte para 

definição de uma arquitetura de software. 

REGRAS 

R1. Guarda mandatária; 

R2. Interface com suporte intermédio; 

R3. Representações locais dos recursos; 

R4. Gestão independente da comunicação de dados; 

R5. Atualização a partir de fonte mandatária; 

R6. Infraestrutura central de autorização e acesso; 

R7. Implementação com CAS, Shibboleth e REST. 

PROPRIEDADES 

P1. Capacidade de criar pequenas aplicações para implementação de novos processos 

ou relatórios, utilizando os recursos e serviços da plataforma.  

P2. Capacidade de integração no ecossistema de soluções existentes no mercado. 

P3. Capacidade de desenvolvimento independente do ciclo de vida dos vários sistemas 

de informação da IES. 

P4. Manutenção da integridade da informação e da realidade da IES. 

P5. Capacidade de proporcionar, ao utilizador, uma experiência de utilização unificada e 

fluída dos sistemas. 

P6. Capacidade de partilha de informação, em formatos conhecidos, entre sistemas do 

ecossistema da IES e entre estes e outros ecossistemas 
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As soluções bem-sucedidas apresentadas são soluções pontuais, no sentido em que, para o 

desempenho do conjunto de SI, se reconheceu que estas foram as melhores opções, entre 

outras que se experimentaram. No entanto, a própria noção de sucesso destas soluções deve 

ser revista num âmbito mais vasto do conjunto de SI e da forma como estes são enquadrados 

pela IES UTAD. Assim, revisitando o segundo capítulo deste trabalho, nomeadamente, o 

contexto das IES e as condicionantes de diversidade orgânica, incerta do modelo de negócio 

e setorização dos SI, surge a necessidade de criação de uma ideia abstrata sobre o conjunto 

de SI, que permita o estabelecimento de um racional para este conjunto, ao abrigo do qual se 

possa replicar os sucessos aqui pontualmente ilustrados através dos casos de estudo. 

No capítulo seguinte, procura-se criar esta ideia, através da construção do conceito de 

ecossistema de SI, utilizando-se os conjuntos de regras e propriedades para que a 

instanciação deste conceito para as IES, respeite as condicionantes elencadas e, seja 

efetuada de acordo com o aprendido com o caso da UTAD. 
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6 Modelo de Ecossistema de SI para 

Instituições de Ensino Superior 

Neste capítulo constrói-se o conceito de ecossistema de SI e cria-se um modelo de 

ecossistema de SI para IES. É também apresentada uma arquitetura de software para a 

plataforma do ecossistema. 

O conjunto de SI de uma IES passa a ser perspetivado como um ecossistema de SI e as 

propriedades extraídas, no capítulo anterior, para o conjunto de SI de uma IES são 

consideradas como propriedades desejáveis do ecossistema de SI. As regras, também 

anteriormente extraídas, são consideradas como regras para o desenho da arquitetura da 

plataforma de software do ecossistema. Para descrever o ecossistema e avaliar o contributo 

das propriedades, é usado o modelo de referência SECO-SAM. 

Este capítulo enquadra-se no objetivo específico de desenvolvimento de um modelo de 

ecossistema de SI para IES, que é o cerne deste trabalho. 

Este capítulo é organizado em: 

 O conceito de ecossistema de SI; 

 Modelo de ecossistema de SI em IES; 

 Propriedades do ecossistema de SI em IES; 

 Arquitetura da plataforma do ecossistema de SI em IES; 

 Vistas da arquitetura; 

 O ecossistema de SI em IES segundo a referência SECO-SAM. 
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Figura 39 - Desenvolvimento do projeto de investigação no capítulo 6 

Em termos do desenvolvimento do projeto de investigação, a Figura 39 apresenta três áreas 

(A, B e C), delimitadas a tracejado e que representam momentos distintos do desenvolvimento 

deste projeto e a sua abordagem ao longo das secções deste capitulo: 

 A área A representa o desenvolvimento da arquitetura de software, da plataforma do 

ecossistema de SI, a partir das regras extraídas no capítulo anterior, abordado nas 

secções 6.4 e 6.5; 

 A área B representa o desenvolvimento do modelo de ecossistema de SI em IES, 

abordado nas secções 6.1, 6.2 e 6.3; 

 A área C representa a descrição do modelo segundo a referência SECO-SAM e a 

descrição do contributo das propriedades para a valorização dos parâmetros da 

referência SECO-SAM, sendo abordada na secção 6.6. 

6.1 O conceito de ecossistema de SI  

Nesta secção constrói-se o conceito de ecossistema de SI a partir do conceito de ecossistema 

de software e da definição de sistema de informação, conforme referido no capítulo de 

metodologia e ilustrado na Figura 2. 
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Construção do conceito de ecossistema de SI 

A Enciclopédia Britânica define Sistema de Informação ou Information System como: 

“information system, an integrated set of components for collecting, storing, and processing 

data and for delivering information, knowledge, and digital products. Business firms and other 

organizations rely on information systems to carry out and manage their operations, interact 

with their customers and suppliers, and compete in the marketplace. For instance, corporations 

use information systems to reach their potential customers with targeted messages over 

the Web, to process financial accounts, and to manage their human resources. Governments 

deploy information systems to provide services cost-effectively to citizens. Digital goods, such 

as electronic books and software, and online services, such as auctions and social 

networking, are delivered with information systems. Individuals rely on information systems, 

generally Internet-based, for conducting much of their personal lives: for socializing, study, 

shopping, banking, and entertainment.” (Zwass, 2014) 

 

A Enciclopédia Britânica também define Sistemas de Informação ou Information Systems, 

enquanto área de estudo como: 

“Information systems is a discipline of study that is generally situated in business schools. The 

essential objective of the discipline is to develop and study the theories, methods, and systems 

of using information technology to operate and manage organizations. The discipline employs 

a sociotechnical approach, placing the study of information technology in the context of 

management, organizations, and society.” (Zwass, 2014). 

 

Nota biográfica de Vladimir Zwass na Enciclopédia Britânica: 

“Distinguished Professor of Computer Science and Management Information Systems, 

Fairleigh Dickinson University, Teaneck, New Jersey. Founding Editor-in-Chief of Journal of 

Management Information Systems and International Journal of Electronic Commerce. Author 

of Management Information Systems and Foundations of Information Systems.” 

 

Atendendo a estas definições de Zwass, as empresas e outras organizações, incluindo as 

Instituições de Ensino Superior (IES), dependem de sistemas de informação para executar e 

gerir as suas operações, interagir com os seus cliente e fornecedores, e competir no mercado.  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/287881/information-science
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/649051/World-Wide-Web-WWW
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1235205/e-book
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/552496/software
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1335211/social-network
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1335211/social-network
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/291494/Internet
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A partir desta definição, consideraremos como sistemas de informação em IES, os sistemas 

informáticos e os seus contextos sociotécnicos. Nas IES, a distinção entre os vários sistemas 

de informação faz-se pela distinção entre os vários sistemas informáticos com contextos 

sociotécnicos também distintos, i.e., são sistemas de informação distintos, os sistemas 

informáticos que tenham entornos sociotécnicos distintos. 

Tem-se assim que, uma IES, para executar e gerir as suas operações, interagir com os seus 

clientes e fornecedores, e competir no mercado, depende de um conjunto de sistemas de 

informação que suportam estas atividades.  

No âmbito deste trabalho, vamos considerar o conjunto destes sistemas de informação, 

as suas interações, e o contexto da IES, como o Ecossistema de Sistemas de 

Informação (ou Ecossistema de SI) da IES.  

Como vimos anteriormente, as IES são organizações que implementam modelos de negócio 

complexos, voláteis, e por vezes difusos. A natureza, de universalidade e pensamento crítico, 

destas organizações propicia a dispersão dos atores e abordagens que influenciam o desenho 

dos processos e dos modelos de informação. Por outro lado, a regulamentação a que estão 

sujeitas é diversa, sendo atualizada com muita regularidade. Assim o suporte, em termos de 

sistemas de informação, dos processos executados em Instituições de Ensino Superior é 

efetuado por um conjunto diverso de sistemas, que coabitam numa mesma realidade, mas 

que possuem representações próprias dessa realidade e modelos de dados próprios que 

consubstanciam essas representações. A execução dos macroprocessos da IES é 

conseguida através da transferência de informação entre fronteiras de vários sistemas e 

tradução para os modelos próprios de cada sistema. 

Através da aplicação do conceito previamente definido, pode-se abordar este conjunto de 

sistemas como um ecossistema em que os vários sistemas coabitam, competem e colaboram 

no sentido de assegurar o suporte para a atividade da IES. O objeto de estudo desta tese 

centra-se na proposta de um modelo para este ecossistema. 

Os ecossistemas de SI que suportam as atividades das Instituições de Ensino Superior (IES) 

são construções incrementais baseadas em soluções sectoriais, que respondem a 

necessidades particulares da instituição, e que se vão integrando e compatibilizando através 

de técnicas de integração de sistemas e tradução de dados. A integração das soluções 

sectoriais, que é essencial para a coerência e integridade da realidade da instituição e dos 

respetivos dados, é usualmente feita à margem das próprias soluções, criando uma teia de 

dependências que se adensa com o aumento do número de soluções. Esta teia, que não é 
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solução para necessidades ou problemas concretos, necessita de manutenção constante, de 

forma que o conjunto de soluções se mantenha alinhado com as necessidades de suporte 

dos macroprocessos das instituições que, pela sua natureza, vão mutando e evoluindo. As 

condicionantes da tecnologia e o posicionamento estratégicos dos vários interessados, 

nomeadamente dos fornecedores de soluções, agravam este problema. 

Apesar do muito trabalho desenvolvido nas áreas de sistemas informáticos, sistemas de 

informação, e integração de sistemas, no setor de atividade das IES, é notória a falta de um 

contributo que aborde os sistemas de informação nas IES como um ecossistema, em que 

múltiplos sistemas coabitam, competem e colaboram no sentido de apoiar o realização da 

missão da IES. Uma pesquisa nos sites Google Scholar e science direct com a expressão 

“information systems ecosystem” não revela qualquer resultado. Tal não é de admirar, tendo 

em conta que, mesmo no plano dos ecossistemas de software, ainda há muito pouco trabalho 

desenvolvido conforme mostra a literatura de revisão sistemática (Manikas & Hansen, 2013). 

Na perspetiva clássica pode-se pensar os SI de uma IES, individualmente, com as respetivas 

componentes técnicas de sistema informático e de contexto. Ao transitarmos para o conceito 

de Ecossistema de SI pretende-se estudar, sobretudo a componente técnica de sistema 

informático e a melhor forma de a organizar, no sentido de maximizar as condições de 

desenvolvimento saudável do ecossistema. Assim, propõe-se uma nova perspetiva sobre o 

ecossistema, agrupando os vários sistemas informáticos, e tomando este grupo como a 

plataforma tecnológica do ecossistema de SI. 

O conceito de Ecossistema de SI nas IES, pode também ser abordado a partir do conceito de 

ecossistema de software. Recorde-se a definição de ecossistema de software de Manikas e 

Hansen, que anteriormente se resumiu como: “a interação de um conjunto de atores 

suportados numa plataforma tecnológica comum, resultando num número de soluções de 

software ou serviços (Manikas & Hansen, 2013)”. 

Esta definição é caraterizada pelos seguintes elementos: 

 Conjunto de atores; 

 Plataforma tecnológica comum; 

 Soluções de software ou serviços. 

 

As IES contém todos os elementos da definição de Manikas and Hansen (2013):  

 Um conjunto de atores, composto pela Academia; 

 Uma plataforma tecnológica composta pelo conjunto de sistemas informáticos da IES; 
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 Um conjunto de soluções de software ou serviços, que são prestados pelas aplicações 

informáticas, implementadas pelo conjunto de sistemas informáticos. 

 

Assim, pode-se considerar que as IES possuem um ecossistema de software. No entanto, se 

considerarmos que o conjunto de sistemas informáticos que compõem a plataforma, têm 

contextos próprios e domínios orgânicos, por vezes distintos, então pode-se considerar que 

as IES possuem um ecossistema de SI. 

6.2 Modelo de ecossistema de SI em IES 

De acordo com o conceito anteriormente estabelecido, a Figura 40 ilustra o ecossistema de 

SI em IES. 

Tem-se então um ecossistema em que: 

 A IES desempenha o papel de hub-central ou pedra-angular do ecossistema; 

 A plataforma do ecossistema é composta pelos sistemas informáticos dos vários SI e 

pelos sistemas que suportam os mecanismos de interoperabilidade; 

 O conjunto de parceiros-de-nicho ou comunidade do ecossistema corresponde ao 

conjunto de parceiros que contribuem para o desenvolvimento dos SI do ecossistema 

e representam esses mesmos SI. 

Nas secções seguintes, detalha-se a proposta de modelo para ecossistemas de SI em IES, 

densificando-se o modelo apresentado na Figura 40, através da especificação de uma 

arquitetura de software para a plataforma e da descrição do ecossistema de forma 

sistemática, segundo a referência SECO-SAM. 

A componente da plataforma de software do ecossistema, incorpora na sua arquitetura as 

regras extraída através do estudo do caso da UTAD, valorizando o conjunto de propriedades 

e o seu contributo para a prosperidade do ecossistema.  

A arquitetura da plataforma do ecossistema de SI é definida como a configuração dos 

elementos arquiteturais e as suas condições de relacionamento. Assim, na proposta de 

arquitetura para a plataforma do ecossistema, descrevem-se os vários elementos 

arquiteturais, as suas relações, e as condições de estabelecimentos dessas relações, de 

forma a maximizar as condições de prosperidade do ecossistema. As opções tomadas para 

a arquitetura de software da plataforma, resultam da necessidade de acomodar as condições 
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sociais das IES, nomeadamente a dispersão orgânica e a evolução do modelo de negócio. 

Não se atua sobre a componente social, aceita-se, e desenha-se para a acomodar. 

 

Figura 40 - Ilustração do modelo de ecossistema de SI em IES 

A componente de contexto das IES, e.g. orgânica, regulamentação, etc., é organizada e 

regulada por processos institucionais e sociais que não são abordados neste trabalho. 

Pressupõe-se que apenas se pode atuar sobre os aspetos tecnológicos, aceitando-se que as 
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IES são organicamente dispersas e implementam modelos de negócio em constante 

evolução. 

6.3 Propriedades do ecossistema de SI em IES 

As propriedades que se pretendem valorizar, com a aplicação do conceito de ecossistema de 

SI e com o modelo e arquitetura propostos, são as seguintes: 

P1. Capacidade de criar pequenas aplicações para implementação de novos processos 

ou relatórios, utilizando os recursos e serviços da plataforma.  

Esta capacidade determina a medida em que é possível desenvolver, em tempo útil e 

com baixo custo, pequenas aplicações, ou aplicações acessórias, que resolvem 

necessidade imediatas de disponibilização de serviços ou elaboração de relatórios, a que 

os sistemas atuais não deem respostas. Dois exemplos são: uma aplicação que envie um 

SMS ao aluno e a uma eventual estrutura responsável pelo sucesso escolar, recordando 

uma eventual acumulação excessiva de faltas às álulas; um relatório com o número de 

alunos que não pagaram propinas no ano letivo corrente, frequentaram as aulas no 1º 

semestre, mas deixaram de frequentar no segundo. 

P2. Capacidade de integração no ecossistema de soluções existentes no mercado. 

Esta capacidade determina a facilidade com as soluções de software existentes no 

mercado podem vir a fazer parte do ecossistema da IES. Quanto maior for esta 

capacidade, maior será o leque de opções sempre que a IES pretenda ir ao mercado 

adquirir novas soluções. 

P3. Capacidade de desenvolvimento independente do ciclo de vida dos vários sistemas 

de informação da IES. 

Apesar de todos os SI da IES estarem juntos, formando um ecossistema, cada um per si 

deve poder evoluir, acompanhando as necessidades da IES e o desenvolvimento 

tecnológico, sem que imponha condições ao ciclo de vida dos outros SI. Um exemplo, 

será a atualização do portal de alunos, sem que isso afete de alguma forma os outros SI. 

P4. Manutenção da integridade da informação e da realidade da IES. 

A diversidade, a heterogeneidade e dispersão das IES determinam que, nos seus 

ecossistemas de SI, existam representações diferenciadas e por vezes conflituantes da 

realidade. A resolução destes conflitos é feita quase sempre com soluções à margem dos 
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sistemas. Quando não são detetados podem falsear dados e influenciar outras decisões 

de forma errada. Dois exemplos, são: uma distribuição de serviço docente que tem várias 

versões, incluindo um versão homologada, uma versão que está registada no portal dos 

alunos, e uma versão que será a que funciona de forma informal; ou um aluno estrangeiro 

que frequenta um curso sem ainda ter a matricula formalmente registada, tendo por isso 

um número de aluno fictício. 

P5. Capacidade de proporcionar, ao utilizador, uma experiência de utilização unificada 

e fluída dos sistemas. 

Num ecossistema vasto, em que alguns processos podem abranger diversos sistemas, é 

importante que o utilizador não seja vítima da forma como os vários sistemas se 

relacionam ou das diferenças de contexto das aplicações. Pelo contrário, na perspetiva 

do utilizador, os aspetos da implementação dos sistemas devem ser irrelevantes. Nesta 

perspetiva, a execução de um atividade flui entre vários sistemas e interfaces, mantendo 

o mesmo contexto de utilização. Dois exemplos deste tipo de disfunção, são: numa 

atividade em que o utilizador use duas aplicações web distintas, obrigar a que o utilizador 

se autentique em cada uma das aplicações; ou, pedir nas duas aplicações a introdução 

de dados semelhantes.  

P6. Capacidade de partilha de informação, em formatos conhecidos, entre sistemas do 

ecossistema da IES e entre estes e outros ecossistemas. 

Num ecossistema em que a partilha de informação entre SI do ecossistema e entre o 

ecossistema e outros ecossistemas, a utilização de formatos conhecidos ou abertos é 

facilitadora dessa partilha.  

6.4 Arquitetura da plataforma do ecossistema de SI em IES 

A plataforma do ecossistema compreende os sistemas informáticos que integram os vários SI 

que compõem o ecossistema. Esta arquitetura estabelece a forma como esses sistemas 

informáticos devem ser organizados e como devem interagir. 

6.4.1 Tipos de elementos da arquitetura 

A arquitetura é composta pelos seguintes tipos de elementos: 

 Recursos 

 Catálogos de recursos 
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 Componentes 

o Componentes funcionais 

o Componentes de transformação 

 Conetores 

Recursos 

Recursos são todas as entidades suficientemente importantes para poderem ser 

consideradas como tal e passiveis de serem representadas digitalmente. Podem ser objetos 

físicos ou conceitos abstratos, relevantes para ecossistema. Os recursos são acedidos e 

manipulados através das suas representações. Os recursos podem ser classificados e 

agrupados. No paradigma da análise orientada a objetos, recursos seriam objetos de negócio, 

considerando-se apenas os seus atributos ou propriedades. 

Catálogos de recursos 

Os catálogos de recursos são conjuntos de representações semelhantes de recursos do 

mesmo tipo. 

Componentes 

Componentes são unidades de software abstratas que podem ser de dois tipos: funcionais; 

ou de transformação: 

 Componentes funcionais são aqueles que, através do processamento de dados e 

da computação, fornecem um conjunto de funcionalidades tangíveis para um grupo de 

utilizadores; 

 Componentes de transformação são aqueles que processam os dados 

apresentados num interface de entrada, transformando-os e apresentando-os no 

interface de saída. Os componentes de transformação fornecem um serviço de 

transformação da forma dos dados que lhes são apresentados, de acordo com um 

conjunto de regras internas, estabelecidas para cada componente. Estes 

componentes transformam as representações dos recursos. 

Conetores 

Conetores são mecanismos abstratos que medeiam a comunicação entre componentes, sem 

transformar os dados transferidos. Os parâmetros que regulam a forma como o conetor realiza 

a comunicação são específicos e internos do conetor. 
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Os conetores podem funcionar de três formas:  

 Síncrona, em que o conetor efetua, no momento, a comunicação de dados entre os 

componentes que interliga; 

 Assíncrona, em que o conetor efetua a comunicação de dados de acordo com um 

calendário temporal estabelecido por um conjunto de regras; 

 Manual, em que o conetor efetua a comunicação de dados por indicação expressa de 

um operador. 

6.4.2 Elementos da arquitetura 

A seguir descrevem-se os elementos da arquitetura, tal como revistos anteriormente e 

enquadrados nas tipologias previamente definidas. 

6.4.2.1 Componentes funcionais 

Os elementos funcionais são: 

 Gestão de biblioteca, tem por função suportar a gestão dos serviços de bibliotecas; 

 Repositório científico, tem por função suportar o depósito e guarda da produção 

científica da IES; 

 Gestão documental, tem por função a guarda de documentos administrativos da IES; 

 Sistema de Intranet, tem por função suportar as atividades administrativas da IES; 

 Sistema de e-learning, tem por função o suporte, através da web, das atividades 

pedagógicas de ensino/aprendizagem; 

 Sistema de inquéritos, tem por função suportar as atividades de edição e recolha de 

dados através de inquéritos; 

 Gestão académica, tem por função a gestão das atividades de serviços académicos 

e atos académicos; 

 Portal institucional, tem por função publicar, na web, a informação que a IES 

entender relevante para o público; 
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 Gestão de ensino, tem por função suportar os processos associados ao 

ensino/aprendizagem e às atividades letivas, em cada ano letivo; 

 Gestão de inscrições e matrículas, tem por função suportar os processos de 

matrícula e inscrição periódica de alunos na IES; 

 Gestão de Serviço, tem por função suportar a elaboração e gestão da distribuição de 

serviço, incluindo a distribuição anual de serviço docente; 

 Gestão de classificações, tem por função suportar os processos administrativos 

associados à atribuição, publicação e registo de classificações, e.g., pautas, atas, etc; 

 Emissão de certificados de habilitações, tem por função suportar a emissão e 

consulta de documentos que certificam habilitações obtidas no âmbito da frequência 

da IES; 

 Sistema de ERP, tem por função suportar as atividades administrativas da IES, nos 

termos em que um ERP clássico o faz, nomeadamente, gestão financeira e 

contabilidade, de recursos humanos, património, etc; 

 Sistema de CRM Académico, tem por função gerir as atividades de relacionamento 

da IES com os seus alunos; 

 Sistema CRIS, tem como função a gestão das atividades de investigação da IES; 

 Sistema de BI institucional, tem como funções, o armazenamento e classificação de 

dados, e a emissão de relatórios para apoio à gestão da IES; 

 Registo de atividade, tem como função proporcionar, de forma centralizada, ou para 

complemento de sistemas que não possuam esta funcionalidade, um serviço de 

registo temporal de informação da IES; 

 Infraestrutura de gestão de identidades, acesso e autorização, tem por função 

fornecer um serviço eletrónico de acesso e autorização a sistemas informáticos, 

horizontal a toda a IES. 

6.4.2.2 Componentes de transformação 

Os componentes de transformação deverão ser os necessários, de acordo com a necessidade 

de dados e a forma de interligação específicos de cada implementação. 
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6.4.2.3 Recursos 

Considera-se o seguinte conjunto de recursos: 

 Unidade curricular, corresponde às unidades curriculares lecionadas na IES; 

 Plano curricular, corresponde aos planos curriculares, compostos por conjuntos de 

unidades curriculares, que são utilizados por cursos; 

 Curso, corresponde aos cursos lecionados na IES; 

 Aluno, corresponde aos alunos da IES; 

 Docente, corresponde aos docentes e investigadores que constituem o corpo docente 

e de investigação da IES; 

 Funcionário, corresponde aos funcionários não docente e não investigadores da IES; 

 Publicação científica, corresponde às publicações científicas editadas por elementos 

da IES; 

 Projeto, corresponde aos projetos de investigação e/ou desenvolvimento em que 

elementos da IES participam; 

 Turmas, corresponde às turmas das unidades curriculares num determinado ano 

letivo; 

 Classificação, corresponde às classificações atribuídas a alunos no âmbito de uma 

unidade curricular. 

 Serviço docente, corresponde ao serviço de docência efetuado na IES; 

 Serviço não docente, corresponde ao serviço, que não sendo de docência, é 

atribuído aos elementos da IES, e.g., desempenho de cargos na IES, participação em 

júris, organização de conferências, etc..; 

 Matrícula, corresponde ao registo de um aluno na IES. Cada aluno apenas se 

matricula uma vez na IES; 

 Inscrição curricular, corresponde à inscrição dos alunos num conjunto de unidades 

curriculares, num determinado ano letivo; 
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 Inscrição letiva, corresponde à inscrição dos alunos nas turmas específicas das 

unidades curriculares em que estão inscritos, num determinado ano letivo; 

 Certificação de habilitações, corresponde a um documento que certifica a obtenção 

de uma habilitação. 

6.4.2.4 Catálogos de recursos 

Os catálogos de recursos são elaborados a partir das necessidades de publicação de cada 

implementação. 

6.4.3 Relações entre os elementos da arquitetura 

O arranjo entre os elementos da arquitetura segue o seguinte racional: 

 Os componentes funcionais proporcionam um conjunto de funcionalidades, através de 

um interface de utilizador; 

 Os componentes funcionais detêm cópias locais do estado dos recursos que 

necessitam; 

 O estado vinculativo de um recurso é guardado apenas por um componente funcional 

pré-definido; 

 Os componentes funcionais disponibilizam representações dos seus recursos através 

de componentes de transformação, que transformam a representação interna do 

recurso no componente funcional, numa representação conhecida e, de preferência, 

de acordo com um standard para o tipo de recurso em causa; 

Os conetores podem interligar componentes de transformação que apresentem formas de 

representações semelhantes dos mesmos recursos.  

A Figura 41 - Arranjo dos elementos da arquitetura, apresenta um exemplo de uma 

configuração típica de elementos dentro da arquitetura, em que: 

 Um componente funcional CfB que é detentor da representação vinculativa de dois 

recursos R1 e R2; 

 Acoplado ao componente CfB existem dois componentes de transformação CtR1 e 

CtR2, que conhecem as representações internas, no componente CfB, dos recursos 

R1 e R2 e as transformam em representações com formato standard conhecido; 
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 Os componentes funcionais CfA e CfC utilizam as representações próprias R1.1 e R2.1 

dos recursos R1 e R2; 

 Os conetores CR1 e CR2 leem as representações em formato conhecido dos recursos 

R1 e R2 nos componentes entre os componentes CtR1 e CtR1.1 e entre os 

componentes CtR2 e CtR2.1, de acordo com a sua configuração interna de conexão; 

 Os componentes CfA e CfC tem acoplados os componentes de transformação CtR1.1 

e CtR2.1, que conhecem as formas de representação standard utilizadas pelo 

conetores CR1 e CR2, bem como as formas de representação interna R1.1 e R2.1 dos 

componentes CfA e CfC, fazendo a respetiva transformação das formas de 

representação.  

 

Figura 41 - Arranjo dos elementos da arquitetura 

Em resumo: 

 Um componente funcional pode ter acoplado um ou mais componentes de 

transformação; 

 Componentes de transformação que disponibilizem formas de representação similares 

dos mesmos recursos podem ser interligados por conetores. 

6.4.3.1 Regras e condições 

O conjunto de regras que a seguir se apresenta segue um princípio geral de que a arquitetura 

deve permitir o fluxo de dados entre os vários SI, por um lado, sem necessidade de um 

planeamento ou configuração central ao nível dos SI, por outro, mantendo a coerência dos 

recursos através da definição de um componente com responsabilidade de guarda da 

representação original de cada recurso. 
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No último ponto, são também referidas preferências de implementação, que poderiam ser 

dispensadas numa proposta de arquitetura, mas que, ainda assim, se referem por serem as 

tecnologias que intrinsecamente permitem a implementação dos mecanismos desta proposta. 

Estas regras são obtidas a partir do trabalho experimental, bem como a validação do seu 

contributo para as propriedades do ecossistema. 

Conjunto de regras que condicionam a configuração dos elementos da arquitetura e a forma 

como se relacionam: 

R1. Guarda vinculativa 

Um recurso (ou a sua informação de representação) é guardada de forma vinculativa 

apenas por um componente funcional. 

R2. Interface com suporte intermédio 

Os componentes funcionais, com responsabilidade de guarda vinculativa de recursos, 

devem disponibilizar interfaces para leitura e atualização desses recursos, com suporte 

intermédio do tipo cache ou buffer. 

R3. Representações locais dos recursos 

Os componentes funcionais devem guardar cópias locais de recursos para 

processamento local, sendo que os originais são sempre os guardados pelos 

componentes funcionais, com a respetiva responsabilidade de guarda vinculativa desses 

recursos. 

R4. Gestão independente da comunicação de dados 

A comunicação de dados deve ser gerida e efetuada à margem dos componentes 

funcionais e dos seus catálogos internos de recursos. 

R5. Atualização a partir de fonte vinculativa 

A atualização da representação de um recurso deve ser preferencialmente efetuada a 

partir do componente funcional com responsabilidade de guarda vinculativa desse 

recurso. 

R6. Infraestrutura central de autorização e acesso: 

O controlo de autorização e acesso é preferencialmente efetuado pelo componente 

Infraestrutura de gestão de identidades, acesso e autorização.  
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Como segunda opção, um componente que não utilize a Infraestrutura de gestão de 

identidades, acesso e autorização, deve manter um diretório e sistema de autenticação e 

autorização locais, que comunicam com a Infraestrutura de gestão de identidades, acesso 

e autorização através de um conetor de identificação digital. 

R7. Implementação com CAS, Shibboleth e REST 

A Infraestrutura de gestão de identidades, acesso e autorização deve ser implementada 

com CAS, sobre um servidor de autenticação LDAP. 

O conetor de identificação digital deve ser compatível com LDAP. 

Infraestrutura de gestão de identidades, acesso e autorização deve disponibilizar um 

serviço Shibboleth. 

As interfaces para leitura e atualização de recursos devem ser REST. 

6.4.3.2 Componentes com responsabilidade de guarda vinculativa 

Os componentes com responsabilidade de guarda vinculativa são elencados na Tabela 3. 

Recurso Componente 

Unidade curricular 

Plano curricular 

Curso 

Matrícula 

Inscrição curricular 

Certificado de habilitações 

Classificação 

Aluno 

Gestão académica 

Docente 

Funcionário 
ERP 

Inscrição letiva 

Turmas 
Gestão do ensino 

Serviço não docente 

Serviço docente 
Distribuição de serviço 

Projeto CRIS 

Publicação científica 

Dados científicos 
Repositório 

Tabela 3 - Recursos e respetivos componentes de guarda 
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6.5 Vistas da arquitetura  

De forma a ilustrar como os vários elementos da arquitetura funcionam em conjunto, 

apresentam-se as vistas de processo e de conetor, com base na “process view” e na 

“connector view” das “architectural views” propostas por Perry (Perry & Wolf, 1992). 

6.5.1 Vista de processo 

A vista de processo apresenta as formas de interação e o fluxo de dados entre os 

componentes da arquitetura, durante a execução de um processo. 

Nesta vista utiliza-se o processo de início do ano letivo, incluindo a inscrições de alunos, a 

distribuição do serviço docente e a inscrição em turmas. 

As inscrições de alunos decorrem ordinariamente uma vez por ano, no início do ano letivo. 

Neste período, os alunos inscrevem-se nas unidades curriculares que pretendem frequentar 

no ano letivo que se inicia, sendo a escolha das unidades curriculares condicionada por um 

conjunto de regras, como sejam, um número máximo de ECTS, precedências, etc. O processo 

é efetuado online. 

A Figura 42 - Vista de processo, ilustra os elementos do ecossistema que participam no 

processo: 

 O componente funcional de Gestão académica, que detém, de forma vinculativa, a 

informação sobre os recursos do tipo alunos, cursos, planos curriculares e unidades 

curriculares; 

 O componente funcional de Gestão de inscrições e matrículas, que implementa o 

processo de inscrições online; 

 O componente funcional de Gestão de ensino; 

 O componente funcional de Gestão de serviço; 

 A Infraestrutura de gestão de identidades, acesso e autorização, que autenticará a 

identidade dos alunos; 

 Os componentes de transformação e os conetores para interligação dos componentes 

funcionais. 
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Figura 42 - Vista de processo. 
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Execução do processo: 

1. Início do processo e atualização das representações dos recursos alunos, cursos, planos 

curriculares, unidades curriculares, classificações e inscrições curriculares. 

O processo é iniciado por um funcionário, que atuando sobre o conetor ConGA, 

desencadeia a comunicação de dados sobre os recursos, do componente funcional de 

Gestão académica para o componente funcional de Gestão de inscrições e matrículas. Os 

dados fluem através de um conjunto de componentes de transformação e conetores, 

resultando na criação ou atualização das representações dos respetivos recursos no 

componente funcional de Gestão de inscrições.  

2. Configuração, no componente funcional de Gestão de inscrições, dos parâmetros 

específicos do processo de inscrição que se inicia.  

3. Decurso do processo de inscrições. 

Durante um período determinado, os alunos se inscrevem-se nas unidades curriculares 

pretendidas, de acordo com as regras de inscrição implementadas pelo componente 

funcional de Gestão de inscrições e matrículas. Através do conetor ConGA podem ser 

efetuadas atualizações à informação de representação dos recursos (do componente 

funcional de Gestão académica para o componente funcional de Gestão de inscrições e 

matrículas). 

4. Fim do período de inscrições e atualização (através do conetor ConGA) e consolidação 

das representações vinculativas dos recursos no componente funcional de Gestão 

académica a partir do componente funcional de Gestão de inscrições. 

5. Atualização (através do conetor ConGA) das representações dos recursos cursos, planos 

curriculares, unidades curriculares e inscrições curriculares no componente funcional de 

Distribuição de serviço, a partir do componente funcional de Gestão académica. 

6. Elaboração da distribuição de serviço docente. 

7. Atualização (através do conetor ConGA) das representações dos recursos alunos, cursos, 

planos curriculares, unidades curriculares e inscrições curriculares no componente 

funcional de Gestão de ensino, a partir do componente funcional de Gestão académica. 

8. Atualização (através do conetor ConGE) das representações do recurso Serviço docente 

no componente funcional de Gestão de ensino, a partir do componente funcional 

Distribuição de serviço. 
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9. Inscrição dos alunos em turmas através do componente funcional de Gestão de ensino e 

início do ano letivo. 

O processo é iniciado por um funcionário da IES, sendo as cópias ou sincronização de 

informação efetuadas pelos conetores ConGE e ConGA, de acordo com a sua configuração 

e lógica internas. 

Na Figura 42, as representações vinculativas dos recursos são representadas com fundo 

banco e as cópias locais com fundo cinzento. Optou-se por não representar os elementos 

relacionados com a autenticação dos utilizadores, de forma a não complicar a figura e também 

porque, sendo elementos indispensáveis, não são elementos centrais no processo. 

6.5.2 Vista de conetor 

A vista de conetor, ilustrada na Figura 43 - Vista de conetor, mostra como os elementos da 

arquitetura se arranjam de forma a comunicarem. 

 

Figura 43 - Vista de conetor 

A comunicação efetua-se da seguinte forma: 

1. O componente de transformação CtGA lê e processa a representação interna dos 

recursos no componente Gestão académica; 
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2. O componente de transformação CtGA cria e expõe uma representação dos recursos 

em formato conhecido; 

3. O conetor ConGA, de acordo com a sua lógica interna, copia a informação exposta 

por CtGA para CtGI; 

4. O componente de transformação CtGI processa a informação recebida e atualiza a 

representação interna dos recursos no componente Gestão de inscrições e matriculas. 

6.6 O ecossistema de SI em IES segundo a referência SECO-

SAM 

Nesta secção, descreve-se o ecossistema de SI em IES, segundo o modelo de referência 

SECO-SAM, em que se identificam e descrevem as caraterísticas-chave do ecossistema. 

Apresenta-se também a relação entre as propriedades relevantes, valorizadas pela 

arquitetura de software da plataforma e o incremento de prosperidade, tal como aferido no 

modelo SECO-SAM.  

O uso deste modelo, concebido como um modelo para a avaliação “accessment model” de 

ecossistemas de software justifica-se pelo facto de ser suficientemente abrangente e 

generalista para poder ser plicado ao conceito de ecossistema de SI. Conforme verificado no 

capítulo de revisão, o modelo SECO-SAM é construído de acordo com o conceito geral de 

ecossistema, sendo as características-chave obtidas através do trabalho de diversos autores 

de referência nas diversas áreas-chave, e.g., na área da saúde do ecossistema evoca-se 

Lalonde (1974) e o seu trabalho na área da saúde pública; na área da estratégia evoca-se 

Porter (2000); etc. Assim, a adequação do modelo reside, sobretudo, na interpretação de cada 

caraterística-chave e não tanto na sua definição. Consideramos que a sua definição é 

satisfatória para os ecossistemas de SI, ainda que pudesse ser melhorada para essa 

aplicação específica.  

6.6.1 Influência da arquitetura nas propriedades do ecossistema 

Na Figura 44 apresentam-se as regras definidas a partir dos casos de estudo. O desenho da 

arquitetura de acordo com o racional destas regras deverá induzir as propriedades do 

ecossistema também descritas na mesma figura. 

Ao longo dos anos em que se desenvolveram os casos de estudo referidos no subcapítulo de 

trabalho experimental, procurou-se adotar as melhores práticas de desenho e 
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interoperabilidade de sistemas, no sentido de obter sistemas e mecanismos de 

interoperabilidade com as propriedades descritas. É certo que algumas regras contribuirão, 

de forma mais determinante que outras, para cada propriedade. No entanto, num conjunto tão 

grande e diverso de sistemas, é o efeito combinado das várias regras que, julgamos, induz as 

propriedades descritas. 

Os casos de estudo são referidos e descritos numa perspetiva estreita, como forma de 

ilustração de aspetos concretos da arquitetura dos sistemas da UTAD. No entanto fazem parte 

de cenários mais vastos, de onde emergem como o resultado das tentativas mais bem-

sucedidas de resolução dos problemas de interoperabilidade. 
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Figura 44 - Regras da arquitetura e propriedades do ecossistema

REGRAS

R1. Guarda mandatária

R2. Interface com suporte intermédio

R3. Representações locais dos recursos

R4. Gestão independente da comunicação de dados

R5. Atualização a partir de fonte mandatária

R6. Infraestrutura central de autorização e acesso

R7. Implementação com CAS, Shibboleth e REST

PROPRIEDADES

P1. Capacidade de criar pequenas aplicações para 
implementação de novos processos ou relatórios, 
utilizando os recursos e serviços da plataforma. 

P2. Capacidade de integração no ecossistema de 
soluções existentes no mercado.

P3. Capacidade de desenvolvimento independente do 
ciclo de vida dos vários sistemas de informação da IES.

P4. Manutenção da integridade da informação e da 
realidade da IES.

P5. Capacidade de proporcionar, ao utilizador, uma 
experiência de utilização unificada e fluída dos 
sistemas.

P6. Capacidade de partilha de informação, em 
formatos conhecidos, entre sistemas do ecossistema da 
IES e entre estes e outros ecossistemas
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6.6.2 Descrição do ecossistema 

O modelo SECO-SAM define características-chave, conforme a revisão bibliográfica deste 

trabalho, sendo resumidas na Figura 27, que se vão subdividindo em níveis específicos.  

Para cada caraterística-chave, faz-se: 

  Uma breve descrição de referência do modelo, em itálico;  

 A interpretação da caraterística-chave para o modelo de ecossistema de SI em IES 

proposto, assinalado com tópico a sublinhado; 

 Um quadro de avaliação dos contributos das Propriedades para o incremento da 

caraterística-chave; 

 Uma justificação das avaliações referenciadas no quadro de avaliação. 

O contributo da propriedade não deve ser interpretado de forma causal, no sentido em que, a 

propriedade provoca uma característica-chave no ecossistema. Procura-se sim a correlação 

entre propriedades e caraterísticas-chave. A avaliação efetuada é no sentido de considerando 

níveis altos das propriedades, em que medida também se manifestarão níveis altos nas 

caraterísticas-chaves. 

O quadro de avaliação pontua a influência das propriedades nas características-chave (ou 

parâmetros) do modelo com: 

 + Influencia de alguma forma o parâmetro; 

 ++ Influencia indiretamente o parâmetro; 

 +++ Influencia diretamente o parâmetro. 

Em itálico descreve-se a parâmetro tal como proposto pelos autores do modelo (Berk et al., 

2010). A seguir ao nome do parâmetro, em sublinhado, refere-se a proposta de interpretação 

no contexto dos ecossistemas de SI nas IES. 

O modelo identifica, no nível superior, quatro caraterísticas-chave do ecossistema: 

 Biologia; 

 Estilo de vida; 

 Ambiente; 

 Cuidados de saúde. 
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Biologia 

A biologia consiste na composição orgânica e na saúde do ecossistema. 

Biologia / Composição 

O ecossistema compõe-se de: um hub; vários parceiros; os relacionamentos entre ambos; e 

de uma plataforma de software. 

Biologia / Composição / Hub 

O Hub (também Hub-Central, Keystone Player ou Pedra-Angular) é o proprietário e 

responsável pela gestão da plataforma do ecossistema. 

Hub: Instituição de Ensino Superior. 

No ecossistema de SI em IES, o papel de Hub pertence à própria IES. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

 

Refere-se forte influência de todas as propriedades uma vez que para desempenhar o papel 

de Hub, é condição necessária dispor de uma plataforma. Para o desempenho ser bem-

sucedido, a plataforma deve possuir as propriedades elencadas.  

Biologia / Composição / Parceiros-de-nicho 

Parceiros-de-nicho são aqueles que utilizam a plataforma do ecossistema para criarem valor 

para si próprios. 

Parceiros-de-nicho: Fornecedores de IT e SI; Equipas internas de desenvolvimento de IT e 

SI; Parceiros institucionais com quem a IES colabore em projetos de IT e SI. 

No papel de Parceiros-de-nicho enquadram-se todas as organizações (empresas e 

instituições) que desenvolvam sistemas que sejam parte ou utilizem serviços da plataforma 

do ecossistema da IES, nomeadamente, os fornecedores dos SI e IT usados pela IES e os 

parceiros institucionais que desenvolvem projetos de IT ou SI em parceria com a IES, bem 

como as equipas de desenvolvimento, internas da IES, e que desenvolvem projetos de IT ou 

SI.  
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 

 

As propriedades P1, P2 e P3 referem-se a uma maior ou menor capacidade da acomodar o 

desenvolvimento, a integração e a gestão do ciclo de vida de SI no ecossistema. Esta 

capacidade é proporcional à capacidade de acomodar os respetivos parceiros-de-nicho 

relacionados com esses SI. Assim a quantidade e diversidade de parceiros-de-nicho é 

fortemente condicionada pelas propriedades P1, P2 e P3. A propriedade P6 condiciona um 

tipo particular de parceiros, que correspondem a parcerias institucionais. 

Biologia / Composição / Relacionamentos 

Os relacionamentos correspondem ao tipo de relação que existe entre os atores do 

ecossistema. 

Relacionamentos:  

 entre a IES e os Fornecedores: é uma relação de cliente/fornecedor, que por vezes se 

estabelece ao nível da parceria estratégica para determinada área ou produto. Através 

da gestão desta relação, o Fornecedor pretende consolidar a sua posição, podendo 

evoluir para um papel de Parceiro Dominante dentro do ecossistema REFERENCIA, 

com efeitos muito negativos na prosperidade do ecossistema. 

 entre a IES e as Equipas internas: é uma relação laboral, sendo os elementos das 

equipas internas funcionários da IES. Em alguns casos, a relação poderá ser de outra 

natureza, e.g. de aluno ou bolseiro da IES. Pode ser de colaboração, se existir 

alinhamento no enquadramento da equipa dentro da IES e dos projetos em curso ou 

pode ser de resistência na falta desse alinhamento.  

 entre a IES e a Parceiros institucionais: é uma relação de colaboração, na medida em 

que as parcerias são estabelecidas por vontade mutua para prossecução de fins 

mútuos. Nesta relação, são desenvolvidos projetos comuns, normalmente liderados 

por um dos parceiros. 

 entre Fornecedores e Equipas internas: é uma relação de colaboração, quando há 

alinhamento da equipa com a estratégia que dita a contratação externa, ou de 

competição, quando se externalizam funções em detrimento dos recursos internos. 
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 entre Fornecedores e Parceiros institucionais: é de colaboração quando inseridos em 

projetos comuns; é de competição quando o produto da parceria compete com a oferta 

do fornecedor. 

 entre Equipas internas e Parceiros institucionais: é de colaboração na parceria. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

 

A avaliação do parâmetro anterior referia-se aos parceiros e maior ou menor atratividade do 

ecossistema para esses parceiros. A avaliação deste parâmetro refere-se ao maior ou menor 

contributo para a solidez das relações entre parceiros e outros atores do ecossistema. 

Pontuam-se as propriedades P1, P2, P3 e P6 com valor máximo, por serem determinantes 

para o relacionamento com equipas internas, fornecedores, clientes (em particular alunos) e 

parceiros institucionais. Pontua-se a propriedades P5 com valor intermédio porque influencia 

a relações com os clientes, através da perceção que têm da usabilidade e desempenho dos 

sistemas. P4 Tem uma pontuação mínima, pois representa uma propriedade cuja inexistência 

representa, a prazo, muita dificuldade de crescimento ou mesmo o colapso do ecossistema. 

Biologia / Composição / Plataforma 

A plataforma do ecossistema é o sistema é usualmente um produto de software ou conjunto 

de librarias de software que os parceiros-de-nicho utilizam para extrair e criar valor. 

Plataforma: nos ecossistemas de SI das IES, a plataforma é o conjunto dos sistemas de 

software que suportam os sistemas de informação da IES. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Estas propriedades são críticas para o sucesso da plataforma de software, por isso 

consideradas de grande influência. 

Biologia / Saúde 

A saúde corresponde à performance do SECO, consistindo na medida da sua produtividade, 

robustez e criação de nicho. 
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Biologia / Saúde / Produtividade 

A Produtividade no modelo SECO-SAM expressa-se, no sentido económico dos fatores de 

produção criarem produto, como a capacidade do ecossistema criar produto. 

Produtividade: é a capacidade do ecossistema de SI, enquanto fator de produção da IES, 

contribuir para a criação dos produtos da IES. Numa perspetiva mais estreita, será a 

capacidade do ecossistema de SI contribuir para a realização da missão da IES. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

 

Pontua-se P1, P2 e P3 com o valor mínimo por estas contribuírem para a introdução de novos 

sistemas ou manutenção dos antigos, o que influencia a produtividade, através da introdução 

de novas soluções mais produtivas. Pontua-se P4 com o máximo por ser uma propriedade 

determinante. Se esta propriedade (integridade da informação) for baixa, a produtividade, ou 

a contribuição do ecossistema para a produção dos produtos oferecidos pela IES caí 

drasticamente. Imagine-se a IES não saber que alunos tem matriculados, quais as suas 

classificações ou se tem propinas em dividida. P6 é pontuada com valor intermédio, pois 

sendo determinante para as parcerias institucionais, só agora, é que essas parcerias 

começam a ter maior relevância no contexto dos SI das IES. 

Biologia / Saúde / Robustez 

A Robustez é o grau de interligação entre os parceiros-de-nicho de um ecossistema. 

Robustez: No plano dos ecossistemas de SI, define-se robustez como a capacidade do 

ecossistema acomodar as mudanças no ciclo de vida dos SI que o compõem, nomeadamente, 

a introdução e extinção de SI. Estas mudanças englobam os respetivos aspetos tecnológicos 

e sociais. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

 

Pontuam-se com valor intermédio as propriedades P1 e P2, que representam a introdução de 

novas soluções no ecossistema. Com valor máximo as propriedades P3 e P4, que 

representam a capacidade de gestão do ciclo de vida dos SI, indispensável para acomodar 
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as respetivas mudanças. P6 também é pontuado com valor máximo pois as mudanças no 

ciclo de vida de um SI, em particular as que são consequência de alterações de parcerias 

institucionais, será menos difícil se forem seguidos standard. 

Biologia / Saúde / Criação de nicho 

A Criação de nicho é a capacidade do ecossistema atrair e manter parceiros-de-nicho. 

Criação de nicho: É a capacidade do ecossistema de SI crescer através da introdução e 

integração de novos SI. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Do ponto de vista da influência das propriedades, avalia-se este parâmetro da mesma forma 

que se avaliou o parâmetro Biologia/Composição/Parceiros-de-nicho. Sendo que aí também 

se avaliou o contributo para a introdução e integração de SI. 

Estilo de vida 

O Estilo de vida consiste na forma como o ecossistema se move e comporta, sendo 

determinado pelas decisões do Hub. O Estilo de vida decompõe-se em três níveis de tomada 

de decisão: estratégico, tático e operacional. 

Estilo de vida / Nível estratégico 

O nível estratégico compreende os critérios para a tomada das decisões determinantes e 

duráveis do estilo de vida do ecossistema. O nível estratégico subdivide-se em: Visão, 

estratégia da plataforma, estabilidade, e reputação. 

Estilo de vida / Nível estratégico/ Visão 

A Visão representa o estado futuro que se pretende para o ecossistema.  

Visão: Para um ecossistema de software de uma IES, a visão deve colocá-lo como um 

contributo determinante para o cumprimento da missão da IES e uma referência para outras 

instituições. 
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 

 

Pontuam-se as propriedades com valor mínimo, considerando-se que, de alguma forma, 

contribuem para o estabelecimento de uma visão para o ecossistema, na medida em que elas 

próprias são evidência da existência de uma visão. 

Estilo de vida / Nível estratégico/ Estratégia da plataforma 

A Estratégia da plataforma, da qual a estratégia do ecossistema é uma extensão, compreende 

as orientações estratégicas da plataforma de software do ecossistema. 

Estratégia da plataforma: Num ecossistema de SI para IES, a Estratégia da plataforma 

representa os critérios que definem as decisões de longo prazo associadas à plataforma. As 

regras propostas para esse desenho podem-se considerar como elementos-chave desses 

critérios. A Estratégia da plataforma determina a tomada de decisão, ao nível da plataforma, 

para se concretizar a Visão.  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

 

Pontuam-se as propriedades com valor máximo por apontarem, elas próprias, linhas 

estratégicas fundamentais para o sucesso da plataforma. 

Estilo de vida / Nível estratégico/ Estabilidade 

A Estabilidade refere-se à estabilidade da Visão e da Estratégia da plataforma ao longo do 

tempo.  

Estabilidade: Capacidade de manter, para o ecossistema de SI em IES, a Visão e a Estratégia 

da plataforma ao longo do tempo. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 
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Considerando que estas propriedades apontam uma estratégia sustentável, na medida em 

que beneficiam: a gestão do ciclo de vida dos SI, a qualidade da informação, a perceção dos 

utilizadores e os relacionamentos institucionais, pontuam-se com valor intermédio.  

Estilo de vida / Nível estratégico/ Reputação 

A Reputação representa a avaliação social do ecossistema, condicionando a criação de nicho.  

Reputação: No mesmo sentido, do proposto no modelo SECO-SAM, é a avaliação social do 

ecossistema de SI. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

 

Num prazo longo, todas as propriedades contribuem ainda que indiretamente para a 

reputação do ecossistema. No entanto, a propriedade P5, relacionada com a experiência de 

utilização dos SI e a propriedade P6, relacionada com o estabelecimento de parcerias, 

poderão ter maior preponderância juntos de atores para quem, no contexto das IES, essa 

reputação será mais importante. Pontuam-se com valor mínimo as propriedades P1, P2, P3 e 

P4. Com valor máximo as propriedades P5 e P6. 

Estilo de vida / Nível tático 

O nível tático compreende: barreiras de entrada, técnicas de orquestração, planeamento da 

plataforma, construção da comunidade, partilha, e abertura. 

Estilo de vida / Nível tático / Barreiras de entrada; 

As Barreiras de entrada permitem estabelecer mecanismos para seleção dos participantes no 

ecossistema. Barreiras muito baixas promovem o crescimento, arriscando menor estabilidade 

e menor qualidade do ecossistema. Barreiras muito altas colocam em risco a inovação dentro 

do ecossistema. 

Barreiras de entrada: São o conjunto de regras que os fornecedores (e respetivos produtos) 

devem cumprir para poderem fazer parte do ecossistema. São o conjunto de condições para 

estabelecimento de parcerias institucionais.  
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 

 

A expressão das seis capacidades através da implementação concreta de um ecossistema 

permite em maior ou menor grau estabelecer barreiras de entrada no ecossistema. Pontuam-

se com valor intermédio, uma vez que contribuem para a possibilidade do estabelecimento de 

um conjunto de barreiras. 

Estilo de vida / Nível tático / técnicas de orquestração; 

As Técnicas de orquestração são o arranjo, coordenação, e gestão dos atores e das suas 

relações. 

Técnicas de orquestração: São os mecanismos de gestão do ecossistema. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

 

Pontuam-se com valore médio uma vez que contribuem paro o estabelecimento de 

mecanismos efetivos de orquestração. Poder-se até considerar que a expressão destas 

propriedades resulta da aplicação de mecanismos de orquestração. 

Estilo de vida / Nível tático / Planeamento da plataforma; 

O Planeamento da plataforma corresponde ao planeamento da plataforma enquanto produto 

de software. 

Planeamento da plataforma: corresponde ao planeamento dos projetos de SI, cujos sistemas 

informáticos integram a plataforma e ao planeamento da interoperabilidade entre os vários 

sistemas. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

 

Estas propriedades obrigam e são centrais no planeamento da plataforma. 
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Estilo de vida / Nível tático / Construção da comunidade; 

A construção da comunidade refere-se à criação de uma comunidade em torno do 

ecossistema no sentido do estabelecimento de laços fortes entre os participantes. 

Construção da comunidade: Refere-se ao estabelecimento de um sentido de comunidade em 

torno da plataforma do ecossistema. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

A abordagem seguida ao longo deste trabalho foi sempre muito centrada na plataforma e nos 

mecanismos técnicos, sendo por isso as propriedades menos relevantes nos aspetos 

puramente sociais. Neste parâmetro, pontua-se a propriedade P5, por contribuir levemente 

para um sentido de comunidade entre os utilizadores. 

Estilo de vida / Nível tático / Partilha; 

A Partilha refere-se à partilha de conhecimento, na medida certa, entre o Hub e os 

participantes do ecossistema. 

Partilha: Refere-se à partilha de conhecimento entre os participantes do ecossistema. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Neste parâmetro pontua-se a propriedade P6, por utilizar formatos conhecidos e contribuir 

para a facilidade de partilha entre parceiros. 

Estilo de vida / Nível tático / abertura 

A abertura refere-se à utilização de standards abertos, formatos abertos e código aberto. 

Abertura: Refere-se ao uso de sistemas e standard abertos. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

A propriedade P6 contribui fortemente para este parâmetro. 
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Estilo de vida / Nível operacional 

Este nível agrega os aspetos operacionais do ecossistema e divide-se: I&D, Marketing, e 

serviços de suporte. 

Estilo de vida / Nível operacional / Investigação e desenvolvimento 

Investigação e desenvolvimento refere-se às atividades de investigar e desenvolver que o Hub 

executa no sentido introduzir inovação na plataforma de software. 

Investigação e Desenvolvimento: refere-se às atividades desenvolvidas pela IES no sentido 

de desenvolver e validar soluções inovadoras para a plataforma do ecossistema, sobretudo, 

nos aspetos da usabilidade e interoperabilidade de sistemas. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Pontuam-se as propriedades com valor mínimo, na medida em que a sua expressão só é 

possível em ecossistemas onde de invista alguns recursos (tempo, etc) em I&D. 

Estilo de vida / Nível operacional / Marketing e vendas 

Refere-se às atividades de marketing e vendas dos produtos de software associados à 

plataforma do ecossistema. 

Marketing e vendas: refere-se às atividades de promoção do ecossistema, sobretudo, no 

sentido de aumentar a sua reputação e procurar novas parcerias e projetos. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

A referência a estas propriedades pode ser, em si, um conjunto de declarações de marketings. 

No entanto não se correlacionam. 

Estilo de vida / Nível operacional / Serviços de suporte 

São os serviços do Hub que suportam tecnicamente a plataforma. 

Serviços de suporte: são os serviços internos (equipas internas) da IES que gerem os 

sistemas informáticos da plataforma. 
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 

As propriedades contribuem para os serviços de suporte, na medida em que serão muito mais 

eficazes a operarem no contexto de um ecossistema que tenha estas propriedades do que 

num que não as tenha. 

Ambiente 

O ambiente refere-se ao exterior do ecossistema, sobre o qual o ecossistema não tem 

controlo, mas pelo qual pode ser afetado. 

Ambiente / Clientes 

São os clientes dos produtos criados a partir do ecossistema. 

Clientes: São as pessoas da academia da IES (alunos, professores, funcionários, etc.) que 

utilizam os SI do ecossistema; são as pessoas de outras organizações que também utilizam 

os SI do ecossistema; são os cidadãos e empresas que utilizam os SI do ecossistema. Estes 

grupos, embora sobrepondo-se, representam tipologias distintas de utilização dos SI do 

ecossistema.  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Estas propriedades são importantes para o parâmetro clientes uma vez que asseguram a 

prestação de um bom serviço. Pontuam-se com valor mínimo pela influência ténue que 

exercem. 

Ambiente / Fornecedores 

São os que fornecem o Hub do ecossistema. 

Fornecedores: são os que fornecem a tecnologia base para a plataforma do ecossistema. Não 

são os parceiros (institucionais e empresas) que fornecem os SI que compõe o ecossistema. 
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 

As propriedades deverão ser neutras para os fornecedores, no sentido em que, por um lado, 

os enquadra no ecossistema, por outro condiciona-os. 

Ambiente / Competidores 

São os que apresentam no mercado soluções alternativas à do ecossistema. 

Competidores: são as soluções de SI competidoras das que integram o ecossistema. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Sem avaliação. 

Ambiente / Reguladores 

São organizações que regulam as áreas de atividade onde se enquadra o ecossistema. 

Reguladores: São organizações que regulam os aspetos das atividades das IES. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

A propriedade P2 e P4 são pontuadas por valor mínimo por contribuírem para facilitar o pedido 

frequente de dados por parte dos reguladores. A propriedade P6 é avaliada com valor 

intermédio por contribuir de forma determinante para a integração com sistemas de 

reguladores. 

Ambiente / Associações 

São organizações associativas de organizações com caraterísticas semelhantes (área de 

negócio, mercados, etc.) 

Associações: são organizações formais ou informais de IES ou de elementos de IES 

organizados segundo uma temática comum. As IES, pela sua natureza académica e espirito 

de abertura e colaboração participam naturalmente em organizações deste tipo.  
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Um ecossistema com estas propriedades poderá, junto de associações de organizações 

semelhantes, como um exemplo ou conjunto de boas práticas representar, facilitando a 

criação de consórcios setoriais, a procura de financiamentos, a proposta de projetos, entre 

outros. Pontuam-se com valor mínimo pelo exercício de alguma influência. Pontua-se a P6 

com valor máximo por ser determinante para a integração com sistemas de outras instituições. 

Ambiente / Outros 

Todos os outros que possam de alguma forma ser relevantes para o ecossistema. 

Outros: Todos os outros com relevância para a IES. 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Não se avalia. 

Cuidados de saúde 

São os meios disponíveis para um Hub melhorar a saúde do seu ecossistema. No modelo 

SECO-SAM são referidos: Bancos, Investidores, Consultores, Advogados. Esta lista não faz 

sentido no contexto dos ecossistemas de SI das IES, pelo que não se descreve nestes termos. 

Cuidados de saúde: são as organizações que podem melhorar a saúde de um ecossistema 

de SI de uma IES.  

Entre os quais: 

 Parceiros tecnológicos, que podem disponibilizar tecnologia sem custos ou a custos 

muito baixos por se tratar do setor da ensino superior. 

 Governo e entidades governamentais, que podem no papel de reguladores 

estabelecer normas que o ecossistema tem que cumprir o uno papel de financiadores, 

estabelecer programas de modernização tecnológica. 
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Pontuam-se com valor mínimo, por se considerar que exercem influência na forma como 

parceiros tecnológicos, entidades governamentais e reguladores, entenderão o ecossistema 

da IES e estarão dispostos a investir (tempo, projetos, parcerias, etc.) ou colaborar com ele. 

6.6.3 Conclusão com mapa resumo 

A Tabela 4 resume a influência das propriedades no modelo do ecossistema de SI em IES. 

Pode-se constatar que a influência é maior nas áreas da composição e da saúde do 

ecossistema, sendo também significativa ao nível dos posicionamentos estratégico e tático. 

Esta preponderância era esperada, tendo em conta a abordagem centrada na plataforma e a 

assunção de que os aspetos sociais seriam considerados e aceites como premissas, que 

ficam para além do ecossistema. 

Conclui-se assim que a valorização das propriedades elencadas corresponde a um impacto 

positivo na valorização dos parâmetros do modelo de ecossistema. 

Tabela 4 - Mapa resumido da influência das propriedades no ecossistema 

Parâmetros do modelo SECO-SAM P1 P2 P3 P4 P5 P6 

 

Biologia 

Biologia / Composição 

Biologia / Composição / Hub 

Biologia / Composição / Relacionamentos 

Biologia / Composição / Parceiros-de-nicho 

Biologia / Composição / Plataforma 

 

Biologia / Saúde 

Biologia / Saúde / Produtividade 

Biologia / Saúde / Criação de nicho 

Biologia / Saúde / Robustez 

 

Estilo de vida 

Estilo de vida / Nível estratégico 

Estilo de vida / Nível estratégico/ Visão 

Estilo de vida / Nível estratégico/ Estabilidade 

Estilo de vida / Nível estratégico/ Estratégia da plataforma 

Estilo de vida / Nível estratégico/ Reputação 
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Estilo de vida / Nível tático 

Estilo de vida / Nível tático / barreiras de entrada 

Estilo de vida / Nível tático / técnicas de orquestração 

Estilo de vida / Nível tático / planeamento da plataforma 

Estilo de vida / Nível tático / construção da comunidade 

Estilo de vida / Nível tático / partilha 

Estilo de vida / Nível tático / abertura 

 

Estilo de vida / Nível operacional 

Estilo de vida / Nível operacional / I&D 

Estilo de vida / Nível operacional / Marketing e vendas 

Estilo de vida / Nível operacional / Serviços de suporte 

 

Ambiente 

Ambiente / Clientes 

Ambiente / Fornecedores 

Ambiente / Competidores 

Ambiente / Reguladores 

Ambiente / Associações 

Ambiente / Outros 
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7 Conclusões 

Ao longo deste trabalho procurou-se caraterizar o contexto das IES, do conjunto dos seus SI 

e das tecnologias usadas para integração e interoperabilidade. Utilizando a metodologia 

investigação-ação, investigou-se a evolução dos SI na UTAD, tendo-se apresentado um 

conjunto de casos de estudo, ilustrativos de soluções-chave para o problema da integração e 

interoperabilidade dos SI da UTAD. Apresentou-se também o estado da arte do estudo de 

ecossistemas de software, um conceito recente que aborda os sistemas de software enquanto 

produtos de engenharia e comunidade e redes de negócio associadas. 

O trabalho culmina com a apresentação do conceito de ecossistema de SI e a sua aplicação 

no âmbito das IES, através da especificação de uma arquitetura de software para a plataforma 

do ecossistema, tendo como base o caso da UTAD. 

Neste capítulo apresenta-se: a síntese e discussão dos resultados obtidos, os contributos 

essenciais que desses resultados, o trabalho futuro que poderá emanar desses resultados, e 

da medida em que se cumpriram os objetivos propostos e se respondeu à pergunta inicial de 

investigação. 

O capitulo é organizado em: 

 Introdução; 

 Resultados; 

 Contributos; 

 Trabalho futuro; 

 Conclusões finais. 
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7.1 Resultados 

Como resultados tem-se: 

 A revisão do contexto das IES, a sua dinâmica internacional e a evolução dos SI; 

 A revisão das tecnologias para a integração e interoperabilidade de sistemas; 

 O estudo do caso da UTAD e a evolução dos seus SI; 

 A análise do conjunto dos casos de estudo, ilustrativos das práticas bem-sucedidas na 

UTAD; 

 A revisão do tema de ecossistemas de software; 

 A proposta de Ecossistema de SI e a sua aplicação às IES. 

Enquadrados neste resultados, veremos com detalhe os seguintes aspetos: 

  O conceito de ecossistema de SI e a sua utilização; 

 A arquitetura de software da plataforma do ecossistema; 

 Modelo de ecossistema de SI em IES. 

7.1.1 O conceito de ecossistema de SI e a sua utilização 

Partindo do conceito de ecossistema de software e do contexto das IES, construiu-se o 

conceito de ecossistema de SI, como forma de abordar o conjunto de SI de uma IES. A 

utilização desse conceito, de ecossistema de SI, foi materializada através de um descrição 

seguindo a referência SECO-SAM, que define um conjunto de parâmetros que permitem 

conhecer, de forma sistematizada, a composição, a saúde, e o ambiente do ecossistema. 

A opção por este paradigma de ecossistema apresentou, inicialmente, um risco, no sentido 

em que se trata de uma área pouco estudada, em termos dos sistemas de software, e muito 

pouco estudada, em termos dos sistemas de informação. No entanto, a necessidade de uma 

nova perspetiva que acomodasse o contexto de diversidade das IES, associada aos 

benefícios da introdução de um conceito inovador, justificam o estudo deste conceito. 

Globalmente, mostrou-se que a abordagem faz todo o sentido, podendo-se argumentar sobre 

a sua forma de utilização no plano dos SI. De facto, poder-se-ia ter ido mais além na definição 

de uma forma de aplicação do conceito. No entanto, no âmbito deste trabalho seria excessivo 

continuar por esse caminho, na medida em que a utilização do conceito de ecossistema seria 
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apenas um primeiro passo para enquadrar a solução de software que se veio a obter através 

de investigação-ação aplicada à evolução dos SI na UTAD. 

Do ponto anterior, também se poderia argumentar sobre a oportunidade de desenvolver uma 

solução de software, sem o respetivo enquadramento no plano dos ecossistemas de SI. De 

facto, poder-se-ia ter avançado dessa forma. No entanto perder-se-ia a visão de conjunto que 

o conceito de ecossistema proporciona. Deve-se recordar que o Conceito é apenas uma 

representação geral e abstrata de uma realidade. “Apenas”, porque enquanto representação, 

não é a realidade, e portanto a adoção de um conceito não altera a realidade, apenas permite 

a sua representação de acordo com um modelo geral e abstrato. Kant define Conceito como 

"um juízo sintético a priori" (Kant, 2001), introduzindo a interpretação prévia da representação. 

É neste sentido, melhor sintetizar e expressar uma realidade, que julgamos adequado o uso 

do conceito de ecossistema de SI para expressar a realidade das IES e dos seus SI. 

A utilização do modelo de referência SECO-SAM deriva da pesquisa bibliográfica e de 

julgarmos que apresenta um conjunto de parâmetros baseados em investigação de autores 

de referência nas várias áreas abrangidas pelo modelo.  

7.1.2 A arquitetura de software da plataforma do ecossistema 

O trabalho de investigação foi conduzido segundo a metodologia investigação-ação e decorre 

num período de vários anos, em que, ciclicamente, se atuou sobre os SI, concluindo-se sobre 

os efeitos dessa atuação e planeando-se nova atuação. Deste trabalho extraiu-se um conjunto 

de regras e um conjunto de propriedades correlacionadas, a partir do conjunto dos SI da 

UTAD. Seguindo essas regras, procurou-se obter um conjunto de SI com essas propriedades. 

Para além das regras e propriedades extraídas, há uma outra convicção, que se confirma, 

sobre a natureza das IES (e eventualmente de outras organizações). Esta convicção, que, de 

resto, é uma premissa deste trabalho, assume que as IES são organizações com um modelo 

de negócio um pouco difuso e uma orgânica muito diversa, em que o planeamento 

centralizado dos SI não é eficaz. Daí parte-se para uma abordagem que, por um lado permita 

representar essa diversidade, por outro, permita geri-la em termos de integração e 

interoperabilidade entre SI. A representação da diversidade é conseguida através da 

introdução do conceito de ecossistema de SI; a gestão da integração e interoperabilidade, 

materializa-se na criação de condições de prosperidade do ecossistema, através do desenho 

de uma arquitetura de software para a plataforma do ecossistema.  
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Assim, partindo do conjunto de regras extraídas, definiu-se uma arquitetura para a plataforma 

do ecossistema, de forma a obter-se, no ecossistema, o conjunto de propriedades extraídas. 

Tratou-se de, aceitando o contexto das IES, procurar a melhor forma de, através da 

engenharia de software, assegurar um ecossistema próspero. 

O desenho de uma solução de software à luz do conceito de ecossistema de SI remete essa 

solução para a componente de plataforma do ecossistema, com enfase na integração e 

interoperabilidade dos sistemas informáticos dos vários SI. Assim, a proposta de arquitetura, 

centra-se na descrição de um estilo, indicando-se os elementos da arquitetura, a forma como 

devem ser articulados, e o racional que o justifica. 

7.1.3 Modelo de ecossistema de SI em IES 

O resultado final a que este trabalho se propôs consiste na criação de um modelo de 

ecossistema de SI em IES, partindo do caso da IES UTAD. O modelo é descrito segundo a 

referência SECO-SAM, tendo-se incorporado nessa descrição a influência das propriedades 

extraídas a partir do trabalho de investigação, confirmando-se assim a importância destas 

propriedades para a prosperidade do ecossistema.  

Estes modelos são usualmente considerados no contexto de organizações produtoras de 

sistemas. Conforme a revisão sobre ecossistemas de software, há uma evolução, desde os 

produtos individuais de software, passando pelas linhas de produtos com plataformas 

partilhadas, até à atualidade dos ecossistemas. Neste trabalho, o modelo de ecossistema é 

utilizado na ótica da organização, que constrói e gere um ecossistema a partir de peças 

(building blocks) desenvolvidas internamente ou por terceiros, que asseguram a diversidade 

do ecossistema, e consequentemente a introdução de inovação.  

No modelo proposto, consideram-se três elementos: o proprietário do ecossistema (Hub-

central na terminologia dos ecossistemas de software); a plataforma de software; e os 

parceiros (parceiros-de-nicho). O papel de proprietário do ecossistema cabe à IES; o papel 

de parceiro cabe a todos os fornecedores (externos ou internos da IES) que desenvolvem e 

fornecem os SI da IES. A plataforma de software é constituída pelos sistemas informáticos 

dos vários SI do ecossistema, incluindo alguns sistemas próprios para integração e 

interoperabilidade das várias peças.  

O proprietário do ecossistema não desenvolverá integralmente a plataforma de software, mas 

deverá assegurar a integração e interoperabilidade das várias peças. Na proposta 
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apresentada neste trabalho, essa garantia é conseguida através da arquitetura de software 

da plataforma, que têm assim uma importância acrescida. 

7.1.4 Limitações do trabalho 

A pretensão de querer conciliar uma abordagem inovadora com uma proposta resultante da 

atividade de investigação sobre um caso de estudo, determinou que este seria um trabalho 

extenso e portanto limitado em termos da profundidade com que se abordariam os vários 

assuntos. No entanto, procurou-se encontrar a medida certa, entre a extensão do trabalho e 

a profundidade das abordagens, de forma a maximizar o valor dos contributos. 

As maiores limitações advêm da aplicação do referencial SECO-SAM, que se utilizou, de 

acordo com os princípios dos autores citados na revisão, para os vários parâmetros. No 

modelo de referência, poder-se-ia ter efetuado uma adaptação ou proposta de parâmetro 

adicionais, de forma a se obter uma descrição mais rica, com parâmetros mais adequados ao 

contexto das IES. Na avaliação da prosperidade do ecossistema, poder-se-ia definir uma 

metodologia de aplicação do referencial, de forma mais concreta, e.g., através da definição 

de indicadores adequados ao contexto das IES, forma de recolha desses indicadores, etc. 

7.2 Contributos 

Este trabalho pretende ser um contributo significativo para o estudo, planeamento e gestão 

de SI nas IES, tendo-se por isso, arriscado a introdução de um novo conceito, de que deriva 

uma arquitetura de software e a adaptação de um modelo de descrição e avaliação. 

Apresentam-se três contributos essenciais: 

 O conceito de ecossistema de SI 

A introdução de um novo conceito, de ecossistema de SI, que representa uma nova 

perspetiva no estudo, planeamento e gestão de SI, em cenários de utilização de 

conjuntos de SI para suporte à realização da missão de uma organização. Nestes 

cenários, a organização gere a diversidade de SI, sem que estejam fortemente ligados, 

ao ponto de o conjunto poder ser tratado como um SI único – o SI da organização. A 

inovação do contributo, e do conceito proposto, consiste na mudança de paradigma, 

passando-se de uma abordagem centrada no planeamento e na ação diretos, sobre 

os SI, para uma abordagem centrada na gestão do contexto, no sentido de 

proporcionar as melhores condições de prosperidade ao conjunto dos SI. 
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 A arquitetura de software da plataforma 

A apresentação de uma arquitetura de software para suportar a plataforma do 

ecossistema de SI em IES, assente nas melhores práticas, desenvolvidas durantes os 

últimos dez anos na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), e capaz 

de contribuir para a prosperidade do ecossistema, cumprindo os requisitos de 

independência e integridade dos de sistemas e dados. A arquitetura é apresentada 

através das vistas de processo e de conetor, ilustradas na Figura 42 e na Figura 43. 

 O modelo de ecossistema de SI em IES 

A apresentação de um modelo de referência de ecossistemas de SI em IES, adaptado 

do trabalho desenvolvido na área dos ecossistemas de software e dos ecossistemas 

de negócio, e que permite descrever e avaliar o ecossistema de SI de uma IES, através 

da descrição e avaliação de características-chave, interpretadas no contexto das IES. 

A Figura 40 ilustra a proposta de modelo. 

Para além destes contributos concretos, espera-se que a perspetiva introduzida por este 

trabalho encerre em si contributos que ainda não serão percecionáveis, mas que poderão ser 

revelados pelo estudo de SI nas IES segundo os ângulos desta perspetiva. Um desses 

ângulos, passível de ser considerado um contributo, coloca as IES num plano em que se 

assume a independência dos SI e a opção pela não gestão direta do conjunto de SI. Trata-se 

de aceitar o contexto das IES, vendo para além do formal, com paralelo no pragmatismo de 

onde floresceram os métodos ágeis de engenharia de software, em contraponto com os 

processos estruturados.  

7.3 Trabalho futuro 

Em termos de trabalho futuro, podem-se destacar três áreas onde se abrem novas perspetivas 

de investigação:  

 Na adequação do modelo SECO-SAM aos ecossistemas de SI, através da criação de 

novos parâmetros que expressem melhor o conceito de ecossistema de SI, bem como 

através do desenvolvimento de critérios e indicadores que permitam avaliar o estado 

de cada parâmetro do modelo. Assim o modelo poderia ser utilizado para uma 

avaliação quantitativa do ecossistema. 

 Na generalização do modelo para outros setores de atividade além das IES, através 

da análise de outras tipologias de organizações e de outros setores, de forma 



Capítulo 7 – Conclusões 

 
197 

identificar pressupostos semelhantes aos das IES, que validassem de alguma forma o 

uso do modelo. Um possível candidato seria o setor da saúde, em que as organizações 

de saúde seriam candidatas a serem consideradas com pressupostos semelhantes às 

IES. 

 Na criação de um quadro de avaliação de referência setorial para ecossistemas de SI, 

através da aplicação do modelo num conjunto significativo de IES de forma a criar um 

referencial para todo o setor. Assim seria possível definir um benchmark passível de 

ser utilizado pelas IES de forma a aferirem a sua posição face a métricas do setor. 

Em termos mais gerais, há duas áreas, de planeamento e gestão de sistemas de informação 

e de engenharia de software, onde o conceito de ecossistema e a sua aplicação poderão ser 

explorados através de trabalho futuro, focado em: 

 A consolidação do conceito de ecossistema de SI, como forma de abordar o 

planeamento e gestão de SI nas organizações. 

 Ao nível da engenharia de software, o estudo de soluções de integração e 

interoperabilidade em ecossistemas de SI. 

7.4 Conclusões finais 

Neste trabalho de investigação, procurou-se seguir duas linhas condutoras: uma mais teórica 

e conceptual, desenvolvida a partir do estado da arte. Outra mais prática e experimentalista, 

baseada na análise da prática profissional, capturada em casos reais de estudo. A 

convergência destas duas linhas de condução permitiu, por um lado, introduzir o conceito de 

ecossistema de SI, por outro lado, dar-lhe funcionalidade, através da especificação de uma 

arquitetura para a plataforma de software, de ecossistemas enquadrados neste conceito. 

A construção, a partir do estado da arte, do conceito de ecossistema de SI permite explorar 

uma forma inovadora de abordar o planeamento e gestão de SI nas organizações, 

nomeadamente nas IES. Confirmou-se a viabilidade do conceito de ecossistema de SI, tendo-

se mostrado a sua aplicação, num caso, muito concreto, das IES. O trabalho desenvolvido 

abre um novo leque de possibilidades, que poderá ser explorado em trabalho futuro. 

A análise da prática, com base na metodologia investigação-ação, que culmina com a 

apresentação de casos de estudo e a extração de regras e propriedades desejáveis num 

conjunto de SI, permitiu, por um lado, confirmar a utilidade do conceito de ecossistema de SI, 

por outro lado, permitiu a criação de uma arquitetura de software que arranja e promove a 
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interoperabilidade de sistemas informáticos, condicionados pelo contexto das IES. Abre-se 

também um novo leque de possibilidades de trabalho, centradas na atuação sobre a 

plataforma de software como forma de criar condições de alinhamentos dos sistemas 

informáticos da organização. 

Em termos dos objetivos específicos, elencados no início deste trabalho e que se resumem, 

no estudo: do contexto internacional das IES; da forma de abordar os SI de uma IES; da 

integração e interoperabilidade de SI; de casos de sucesso; e por último, o objetivo central 

deste trabalho, o desenvolvimento de um modelo de ecossistema de SI para IES. Pode-se 

concluir que se cumpriram todos estes objetivos específicos, tendo-se acrescentado o 

desenvolvimento de uma arquitetura de software, que não sendo objetivo inicial explícito, se 

revelou determinante como forma de assegurar a prosperidade do ecossistema, bem como 

de consolidar a aplicação do conceito. 

Em termos do objetivo geral declarado, de desenvolvimento de uma nova perspetiva sobre o 

conjunto dos SI de uma IES, e da questão de investigação sobre a forma de o atingir, 

considera-se que os três contributos anteriormente expostos cumprem este objetivo de forma 

muito satisfatória. 

A inovação do conceito de ecossistema, conjugada com a riqueza dos casos de estudo 

analisados, são garantias da formulação sólida de uma resposta à questão inicial de 

investigação. 

Revisitando a questão inicial de investigação: 

De que forma se pode abordar o planeamento e gestão de SI nas IES, acomodando as 

condicionantes de diversidade orgânica, setorização dos SI, incerteza do modelo de negócio 

e exigência da Academia? 

Pode-se responder, muito diretamente, que este trabalho demonstrou a viabilidade do 

conceito de ecossistema de SI como forma de abordagem, em que o elemento “plataforma de 

software” do ecossistema, acomoda as condicionantes do contexto, através de uma 

arquitetura adequada. 
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A questão de investigação pode então ser respondida: 

Q: De que forma se pode abordar o planeamento e gestão de SI nas IES, acomodando as 

condicionantes de diversidade orgânica, setorização dos SI, incerteza do modelo de 

negócio e exigência da Academia? 

R: Através da análise dos SI da IES e do seu contexto, sob a perspetiva de um ecossistema 

de SI, em que o desenho da arquitetura da plataforma de software acomoda as 

condicionantes da Academia e promove a prosperidade do ecossistema. 
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