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Abstract 
Documents are a key element in the functioning of organizations to the extent that typically embody the 

information. Managing and sharing documents between different stakeholders is an aspect covered by 

multiple Document Management and Business Process Management Solutions, though not in an 

integrated manner. These two relate to each other in what concerns to the document management 

business process structure, where is  embodied the management of documents life cycle. This thesis 

aims to build an integrated solution of the two perspectives (Document Management and Business 

Process Management), applied to the context of a document management system, edoclink. 

 

Keywords:  Document Management; Business Process Management; BPMN; Decision Rules; edo-

clink.  
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Resumo 
Os documentos são um elemento chave no funcionamento das organizações na medida em que nor-

malmente corporizam a informação. A gestão e partilha dos documentos entre diferentes entidades 

interessadas é um aspeto coberto por várias soluções na área da gestão documental e na área de 

business process management. Estas duas relacionam-se no que diz respeito à estrutura dos proces-

sos de negócio de gestão documental, onde é corporizada a gestão do ciclo de vida dos documentos. 

Neste trabalho, pretende-se construir uma solução integradora das duas perspetivas (gestão documen-

tal e BPM), aplicada ao contexto de um sistema de gestão documental, o edoclink. 

 

Palavras-Chave:  Gestão Documental; Gestão de Processos de Negócio; BPMN; Regras de Deci-

são; edoclink. 
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1. Introdução 
A informação não estruturada, armazenada sob a forma de documento, é um dos recursos de negócio 

mais valiosos em todas as organizações, funcionando como combustível para os processos de negócio 

(Hullavarad et al. 2015), sendo também crucial para compliance e prazos legais de retenção. Deste 

modo, é necessária a existência de ferramentas capazes de gerir o ciclo de vida dos documentos de 

forma eficiente e eficaz.  

O objetivo deste trabalho incide na melhoria da forma de como as organizações efetuam essa gestão 

no contexto de um sistema de gestão documental através de uma aproximação ao business process 

management (BPM). 

Pretende-se integrar a solução encontrada numa futura versão do produto edoclink1, solução integrada 

de gestão documental, implementada e mantida pela Link Consulting, SA, empresa portuguesa de Tec-

nologias de Informação, integrante do grupo AITEC. 

O desenvolvimento deste trabalho decorreu na Link Consulting, em Lisboa, na unidade de produto do 

edoclink. 

 Problema 
Os documentos são um elemento chave no funcionamento das organizações na medida em que co-

mumente sustentam toda a informação que não se encontra nos sistemas de informação estruturados 

das organizações e toda a informação que deve ser mantida sob forma de evidência documental, 

mesmo que se encontre nos sistemas de informação. A gestão e partilha dos documentos entre dife-

rentes entidades interessadas (stakeholders) é um aspeto coberto por várias soluções na área da ges-

tão documental. 

As soluções de gestão documental permitem organizar, manter, publicar, criar e editar documentos em 

ambientes colaborativos, focando-se na gestão do ciclo de vida dos mesmos e apresentam mecanis-

mos de segurança que gerem os acessos que integram as atividades de crud sobre os documentos. 

Contudo, a colaboração baseada em documentos apresenta outros aspetos que não são cobertos pe-

las soluções atuais, nomeadamente o caso em que os documentos são enviados para outros, despa-

chados ou publicados (atividades que vão para além das atividades CRUD). O contexto e gestão nes-

ses casos é mapeado de forma simplificada e resolvido através de processos ad hoc (processos ca-

racterizados pela não existência de estrutura) ou, nalguns casos, através da definição de templates de 

processo que restringem a liberdade de efetuar qualquer atividade em qualquer momento ou impõe um 

conjunto de atividades obrigatórias.  

                                                      
1 http://www.linkconsulting.com/edoclink 
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Para além dos processos ad hoc, existem outros processos produtivos cuja gestão segue um fluxo bem 

estruturado de acordo com padrões de comunicação previsíveis e organizados. Por exemplo, o pro-

cesso de aprovação de uma fatura na organização possui uma estrutura de decisão claramente defi-

nida. 

No entanto, nem todos os processos documentais apresentam capacidade para se tornarem estrutura-

dos, isto é, nem todos os processos apresentam padrões previsíveis de comportamento, na medida em 

que para a sua execução deve ser mantido um certo grau de flexibilidade. A flexibilidade pretendida 

pode fornecida por uma abordagem case management, que possibilita a condução do processo de 

forma progressiva e incremental através de informação proveniente do domínio do negócio. No entanto, 

apesar da existência de flexibilidade na execução, continua a ser necessário definir políticas e regras, 

de forma fácil e determinística que permita simultaneamente um entendimento por parte de todos os 

utilizadores e uma tomada de decisão automatizada como forma de gerir os acessos e ações de cada 

interveniente bem como o curso do processo (regras de decisão), o que não acontece num processo 

totalmente ad hoc na maioria das ferramentas de gestão documental. 

O business process management constitui uma área que envolve qualquer combinação de modelação, 

automação, execução, controlo, medição e otimização de fluxos de atividades de negócio, com o pro-

pósito de suportar os objetivos do negócio, sistemas envolvidos, funcionários, clientes e parceiros den-

tro e fora das fronteiras da organização (Hollingsworth 1993). Geralmente, as soluções de BPM permi-

tem, através de um motor de workflow, automatizar processos de negócio bem definidos e estruturados. 

Contudo, não está no foco do BPM a gestão do ciclo de vida do documento na íntegra, como por 

exemplo o rastreio das alterações efetuadas sobre os documentos ao longo do processo. Significa isto 

que não facilitam o entendimento, por parte da organização, do modo como os documentos evoluem 

no seu interior. 

Numa área em que existem várias normas (MoReq, BPMN, CMMN e XPDL) focadas em aspetos do 

problema, encontrar uma adequada integração entre os processos de gestão documental e a gestão 

dos processos encontrada nos documentos um problema que permanece por resolver e que este tra-

balho pretende endereçar. 

 Objetivos do Trabalho 
Este trabalho apresenta dois objetivos distintos. Um primeiro objetivo de caráter científico que se baseia 

numa análise da relação existente entre a gestão documental e os processos de negócio, tendo como 

principal objetivo a resposta à seguinte questão: 

Qual a razão pela qual os processos de negócio associados a documentos não 

são geralmente estruturados? (Por uma questão de conceitos? Por uma questão 

de usabilidade? Por uma questão de investimento? Ou pela sua natureza?). 

O segundo objetivo, de caráter mais prático, baseia-se na construção de uma solução integradora das 

duas perspetivas (gestão documental e business process management), aplicada ao contexto de um 
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sistema de gestão documental, o edoclink. Pretende-se que esta solução incorpore as principais con-

clusões da análise efetuada de acordo com o objetivo, tornando-a, sempre que possível, aderente a 

normas como BPMN, XPDL e CMMN. 

Inserindo-se o trabalho no âmbito de um produto real, são evidentes outros requisitos a ter em conta 

como o desenho de interfaces de utilizador com elevada usabilidade, dada a importância da facilidade 

de utilização por utilizadores não técnicos, para cada um dos componentes da solução implementada. 

 Estrutura do Documento 
Este documento encontra-se dividido em sete capítulos: 

• Introdução 

É efetuada uma contextualização do trabalho e introduzido o problema abordado bem como os 

objetivos to trabalho. 

• Trabalho Relacionado 

Contempla uma revisão do trabalho relacionado com o problema introduzido, dividindo-se em 

três subsecções: revisão literária, normas e produtos.  

• Visão e Arquitetura da Solução 

Apresenta os requisitos e discussão das principais alternativas que levaram à constituição da 

arquitetura da solução. 

• Modelo Computacional 

É descrito o modelo de utilização da solução apresentada. 

• Desenvolvimento da Solução 

É apresentada a metodologia de desenvolvimento que foi utilizada durante o desenvolvimento 

bem como exploradas as tomadas de decisão ao longo do desenvolvimento do trabalho. 

• Validação 

São apresentadas as várias iniciativas levadas a cabo com o intuito de validar a solução apre-

sentada: Demonstrações e Projeto Piloto. 

• Conclusões 

São discutidas as contribuições deste trabalho bem como apresentadas várias possibilidades 

de trabalho futuro.  
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2. Trabalho Relacionado 
Esta secção visa fornecer uma visão acerca dos conceitos abordados neste trabalho, introduzir algu-

mas normas que serão integradas na solução proposta e uma análise de algumas ferramentas de ges-

tão documental existentes no mercado acerca da forma como estas implementam os processos de 

gestão documental. 

 Revisão Literária 
Serão abordados os conceitos de gestão documental, regras de decisão, case management, gestão 

de processos de negócio. 

 Gestão Documental 
Historicamente, o conceito de gestão documental, tem a sua origem no início da década de 80, altura 

em que foram criados os primeiros programas de computador capazes de gerir documentos. Conside-

rados um tipo de gestão de conteúdo (ECM) centrada nos documentos, estes sistemas têm evoluído 

drasticamente, muito por conta do aumento da importância atribuída à informação armazenada em 

documentos, tornando-se um fator relevante para o sucesso da maioria das organizações. 

Considerando o ciclo de vida de um documento, este é criado, guardado, podendo eventualmente ser 

partilhado com outros utilizadores e até, quem sabe, ser alterado por esses utilizadores, levando à 

criação de novas versões do documento que têm de ser geridas e organizadas. Esta é a perspetiva 

informal que qualquer utilizador tem quando em contacto pela primeira vez com o conceito “gestão 

documental”. 

A AIIM, Association for Information and Image management, define a gestão documental como a utili-

zação de um sistema computacional ou software para armazenar, gerir e rastrear documentos eletró-

nicos e imagens eletrónicas de documentos físicos capturadas por um scanner2. O conceito de docu-

mento encontra-se definido pela ISO 15489-1 (International Organization for Standardization 2001) 

como informação ou objetos armazenados de forma a que possam ser tratados como uma unidade. 

Desta forma, um sistema de gestão documental (SGD) é responsável por controlar e organizar os do-

cumentos de forma horizontal em toda a organização. 

De acordo com a Gartner (Gartner 2015), um sistema de gestão documental deve ter pelo menos as 

seguintes funcionalidades: 

• Gestão de Documentos: check-in/check-out, controlo de versões, segurança e serviços de bi-

blioteca sobre os documentos 

• Gestão de Registos: arquivamento de longo termo, automação da retenção e políticas de con-

formidade 

                                                      
2 What Is Document Management? Disponível em: http://www.aiim.org/What-Is-Document-Imaging 
[Acedido em 14 de Outubro de 2016] 
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• Aplicações de processamento de Imagem: capturar, transformar e gerir imagens dos documen-

tos em papel: necessário capturar as imagens, ler os seus meta-dados e guardá-las no reposi-

tório como se de qualquer outro documento se tratasse.  

• Conteúdo Colaborativo: partilha e colaboração entre equipas de projeto ou departamentos 

• Workflow documental: suportar processos de negócio, roteamento de conteúdo, distribuição de 

trabalho e auditoria. 

• Componentes Estendidos: integração com aplicações como ERP ou CRM.  

Ora, os documentos estão longe de ser algo estático, evoluindo através de diversas etapas ou estados. 

Desde a sua criação e posterior captura, o documento passa a ser gerido pelo sistema de gestão do-

cumental, que deve permitir a sua classificação (classificação dos documentos de acordo com o seu 

propósito), gestão (revisão e aprovação dos documentos), distribuição (partilha do documento entre os 

diferentes stakeholders), pesquisa e arquivo (retenção e preservação). 

Figura 1 – Ciclo de vida de um documento num SGD 

Nas várias fases que constituem o ciclo de vida de um documento, é possível distinguir entre ciclo de 

vida ativo e ciclo de vida inativo. O ciclo de vida ativo de um documento corresponde à fase em que o 

documento é utilizado num processo de negócio compreendendo a sua classificação, gestão, distribui-

ção e pesquisa, contrariamente ao ciclo de vida inativo que corresponde à necessidade de retenção 

dos documentos para o cumprimento de prazos legais ou compliance, correspondendo ao arquivo dos 

documentos. 
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Uma dificuldade existente nos sistemas de gestão documental atuais é a recolha de informação dos 

documentos para ser utilizada por sistemas de informação, devido à heterogeneidade dos mesmos. No 

entanto, numa perspetiva de facilitar e dinamizar a gestão dos documentos, a existência de um meca-

nismo de recolha e armazenamento de informação estruturada capaz de caracterizar os documentos 

poderia aumentar a eficiência de um sistema de gestão documental. 

 Gestão de Processos de Negócio 
A gestão de processos de negócio (BPM) é uma prática e não uma tecnologia, não obstante de que 

para a implementação desta prática devam ser utilizadas diversas tecnologias. 

Um processo de negócio (Object Management Group (OMG) 2011) é uma sequência de etapas neces-

sária para atingir um objetivo do negócio, isto é, produzir valor para a organização. 

Existem múltiplas classificações de tipos de processos de negócio relativamente ao nível de interven-

ção humana. Neste trabalho será utilizada a seguinte (Dumas et al. 2005): 

• Pessoa-para-Pessoa (P2P) 

Os processos P2P caracterizam-se por um grande envolvimento de participantes humanos. 

• Pessoa-para-Aplicação (P2A)  

Os processos P2A caracterizam-se por envolverem tanto atividades humanas como interações 

entre sistemas computacionais. 

• Aplicação-para-Aplicação (A2A). 

Os processos A2A visão apenas interação entre sistemas computacionais. 

De acordo com a classificação apresentada anteriormente, a classificação de um processo relativa-

mente ao seu tipo não é propriamente linear, na medida em que pode não ser possível afirmar que um 

determinado processo é P2P e A2A. Existe sempre algum tipo de automatização (P2P) ou tarefas hu-

manas (A2A), acabando os processos por ser considerados P2A ou P2P. 

Relativamente à sua estrutura (relação entre a execução do processo e a sua especificação formal), 

são identificados quatro tipos de estrutura (Dumas et al. 2005) (Figura 2): 

• processos totalmente ad hoc (unframed) 

processos que não possui qualquer tipo de estrutura, sendo o total controlo do seu fluxo ou 

progresso da inteira responsabilidade dos intervenientes. 

• processos ad hoc estruturados (ad hoc framed) 

processos que têm como ponto de partida um esqueleto pré-definido, possibilitando a introdu-

ção de várias atividades de modo totalmente livre. 

• processos estruturados flexíveis (loosely framed) 

processos que definem uma lista de atividades que podem ou devem ser feitas, deixando a 

sua ordem ou estrutura por definir.  
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• processos totalmente estruturados (tightly framed) 

processos que não apresentam qualquer tipo de flexibilidade, sendo executados da forma como 

são modelados. 

Figura 2 - Classificação dos processos de negócio relativamente à estrutura 

Na Figura 3 é apresentado um mapeamento entre as duas classificações de processos já discutidas 

(relativas à intervenção humana e estrutura), onde é possível identificar uma correlação entre estas 

duas classificações: os processos que apresentam maior intervenção humana tendem a ser menos 

estruturados, sendo classificados como knowledge intensive e os processos que apresentam menor 

intervenção humana apresentam maior nível de estrutura, podendo ser classificados como repeatable. 

Figura 3 - Tipo de processos vs Tipo de Estrutura de processo (Dumas et al. 2005) 

No contexto da Gestão Documental, analisando a utilização do edoclink em centenas de organizações 

pode concluir-se que é necessário cobrir qualquer tipo de processo de negócio relativamente à estru-

tura, dependendo a utilização de cada tipo do enquadramento regulatório, dos processos e mesmo do 

conhecimento dos colaboradores, como em quase tudo que mexe com a organização, devem ser dados 
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meios para que esta possam efetuar a escolha que melhor se adequa ao seu negócio. Ou seja, usando 

valores de referência, 60% dos processos são melhor geridos se forem totalmente ad hoc, porque os 

utilizadores conhecem a forma mais eficaz de o realizar, mas 40% deverão ser previamente definidos 

devido a envolverem aspetos de conformidade definidos por lei ou para uma melhor gestão da organi-

zação. Este segundo conjunto de processos poderia ainda ser subdividido, em grande parte poder-se-

ia ainda permitir alterações parciais ao processo (ad hoc estruturado ou estruturado flexível), por exem-

plo, como frequentemente sucede para tratar os inúmeros casos de exceção que podem ocorrer, e os 

restantes devem estruturar-se numa sucessão de etapas bem definidas e com regras rígidas (total-

mente estruturado) (edoclink 2016). 

 Case Management 
Uma limitação bastante significativa dos processos totalmente estruturados é a não existência de flexi-

bilidade, isto é, após definidos, são executados repetidamente da mesma forma ao longo do tempo 

(Minor et al. 2014). 

Apesar de ser possível descrever grande parte dos processos como estruturados, diversos fatores po-

dem levar à sua evolução, tornando necessária a existência de mecanismos que permitam efetuar esta 

gestão. Para além disso, o número de casos de exceção é bastante elevado e, nalguns casos, impre-

visível. 

No contexto de tratamento de documentos, e mais propriamente no contexto do problema apresentado, 

esta limitação pode ser resolvida através da utilização de tratamento ad hoc, descrito como o tratamento 

adotado tradicionalmente pelas soluções de gestão documental. 

Contudo, o tratamento totalmente ad hoc, nalguns casos, não se assume como uma boa opção devido 

à sua pouca eficiência, visto que desta forma não existe possibilidade de controlar o que cada interve-

niente pode fazer, nem ter tratamentos específicos para certos problemas previamente identificados. 

Um exemplo clássico e ainda assim uma consequência grave da utilização de tratamentos totalmente 

ad hoc é a proliferação de pedidos de opinião a diferentes pessoas que podem até não estar direta-

mente ligadas com o processo em questão. Ora esse pedido de informação não se traduz em valor. 

Desta forma, surge o conceito de case management, definido em (Le Clair & Moore 2009) como um 

processo altamente estruturado, mas também colaborativo, dinâmico e baseado em informação, que é 

guiado por eventos externos que requerem respostas progressivas e incrementais do domínio do ne-

gócio para tratar cada caso. Na tentativa de efetuar um mapeamento com a taxionomia de classificação 

de processos de negócio apresentada na secção anterior, estes processos serão classificados como 

estruturados flexíveis. 

A ideia de que o processo é altamente estruturado e ao mesmo tempo dinâmico deriva da identificação 

da possível estrutura do processo para um determinado contexto, sendo incluídos os diversos casos 

de exceção ou variações, cuja utilização é decidida durante a execução do processo. 
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Um exemplo em que a utilização de case management apresenta vantagens corresponde ao registo 

de um paciente na Saúde, devido à enorme quantidade de exceções que existem associadas à condi-

ção de cada paciente, ou processos legais, situações difíceis de modelar num processo BPM clássico. 

Existem vários trabalhos que introduzem abordagens de adaptação de workflows ao case manage-

ment. Em (Minor et al. 2014), Minor introduz o conceito de adaptation case que corresponde à repre-

sentação de uma instanciação de um processo já executada, com uma adaptação necessária (Figura 

4). 

Um adaptation case é composto pela descrição de um problema seguido da descrição da solução. A 

descrição do problema contempla uma descrição semântica da razão que causou a mudança e o pro-

cesso original. A descrição da solução contém o processo adaptado e uma descrição dos passos de 

adaptação, isto é, uma lista dos elementos adicionados e apagados para a obtenção da adaptação. 

Figura 4 - Exemplo de Adaptation case 

Complementando este conceito, em (Madhusudan et al. 2004), Madhusudan apresenta um ciclo de 

adaptação dos casos para validar se as alterações que acontecem frequentemente fazem sentido pas-

sar a pertencer ao processo original (Figura 5). 
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Figura 5 - Ciclo de Adaptação de processos 

Este ciclo inicia-se com a criação de novos cases como resposta a necessidades de adaptação identi-

ficas. Tendo por base os cases recolhidos ao longo do tempo, podem ser inferidas soluções para cada 

case, que são posteriormente revistos e selecionados para retenção tornando-se nesse caso parte do 

processo original. 

Contudo, nos trabalhos referidos, a escolha das adaptações que devem ser mantidas têm por base 

mecanismos de aprendizagem automática de experiências passadas, o que neste momento não se 

adequa às necessidades identificadas para os processos de gestão documental até porque historica-

mente é defendido que estes são muito difíceis de generalizar (Mancini 2004), ainda para mais numa 

perspetiva de aprendizagem automática dado serem normalmente knowledge intensive. No entanto, 

estes trabalhos têm alguma relevância numa perspetiva de futuro como referido na secção 7.2. 

Através do case management, torna-se possível gerir a imprevisibilidade associada ao tratamento do 

ciclo de vida dos documentos de modo bastante mais eficiente e, acima de tudo, rastreável. 

 Regras de Decisão 
A necessidade de utilização de regras de decisão surge da necessidade de automatização dos proces-

sos repetitivos como forma de melhorar a produtividade da organização. 

Regras de negócio, numa perspetiva simplista, representam um meio de comunicação da estratégia de 

negócio. Assim sendo, devem ter uma representação que permita interoperabilidade entre os diferentes 

stakeholders. 
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Ainda assim, um dos grandes problemas dos atuais sistemas de gestão documental é, como já foi dito, 

a dificuldade de encontrar processos repetitivos dado que cada documento possui particularidades di-

ferentes, tendo tratamentos diferentes. 

De acordo com Ronald Ross (Ross & Lam 2011), uma regra de negócio é um critério ou diretiva usado 

para a atividade diária do negócio, moldar os juízos operacionais do negócio ou tornar operacionais 

decisões do negócio. 

Muitas das vezes, quando se utiliza o termo “regra de negócio”, algumas pessoas caracterizam-nas 

erradamente como requisitos muito gerais. Na verdade, uma regra de negócio tem um cariz declarativo 

e uma forma definitiva e é muito especifica, cuja correção deverá ter sido validada de forma apropriada 

(Ross & Lam 2011). 

Exemplos de regras de negócio no contexto de gestão documental são bastante fáceis de encontrar. 

Por exemplo, num processo de aprovação de faturas, a tomada de decisão “Se o valor de uma fatura 

é superior a €2000, pedir um parecer ao diretor do departamento”. 

O Business Rules Group, no “Manifesto das regras de negócio” (Ross 2003), define um conjunto de 

princípios que cada regra de negócio deve cumprir. De entre estes princípios, destacam-se a necessi-

dade de as regras de negócio deverem ser expressas para o negócio e não para o software ou hard-

ware, por pessoas do negócio, isto é, com um grande conhecimento do domínio de aplicação da regra. 

Em (Ross 2013), Ronald Ross divide as regras de negócio em duas categorias: regras de decisão e 

regras comportamentais. 

Um exemplo de uma regra comportamental seria “Uma fatura que tem um valor superior a €10.000 

deve ser aprovada”. Esta regra expressa uma ação que deve ser efetuada, sem especificar quem a 

deve fazer nem como deve ser feita. Pelo contrário, o seu objetivo é reafirmar continuamente uma 

determinada condição.  

No caso de uma regra de decisão, adaptando o exemplo anterior resultaria “Se uma fatura que tem um 

valor superior a €10.000 deve ser pedida a aprovação pelo diretor de unidade”. Neste caso, é determi-

nada não apenas a ação que deve ser executada, mas sim quem a deve executar (diretor de unidade).  

Deste modo, pode concluir-se que as regras de decisão e de comportamento diferem na medida em 

que as regras de decisão produzem com exatidão uma resposta num único ponto de determinação, e 

as regras comportamentais indicam o que deve ou não deve ser feito, sendo a sua aplicação possível 

em vários pontos de determinação. Em suma, as regras comportamentais funcionam como um conjunto 

de requisitos que deve ser mantido ao longo de tempo e as regras de decisão como um mecanismo de 

lançamento de ações. 

Posto isto, no âmbito deste trabalho, estamos apenas preocupados com as regras de decisão, ou seja, 

as regras que podem, entre outras coisas, alterar o fluxo dos documentos. 

Como foi referido anteriormente, com a introdução de regras de decisão pretende-se encontrar uma 

forma de permitir a automatização da tomada de decisão nos processos documentais.  
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Ora, uma decisão tem na sua gênese a análise de um determinado contexto e é tomada tendo em 

conta um conjunto de condições. Devido ao facto de as regras de decisão possuírem uma estrutura do 

tipo “se CONDIÇÕES então ACÇÕES”, é então possível mapear as tomadas de decisão nos processos 

documentais nesta estrutura identificando as condições que levam a uma determinada ação. Ainda 

assim, isto apenas é possível em decisões que possam ser padronizadas, devido ao facto de apenas 

neste caso ser possível identificar concretamente as condições e a ação despoletada. 

Diz-se que uma decisão é padronizada se, para um dado contexto, é possível identificar um conjunto 

de condições que levam repetidamente à execução da mesma ação. 

 Normas 
Nesta secção são abordadas as normas existentes na área de BPM e gestão documental que irão 

servir de base da a formulação da solução proposta. 

 Business Process Modeling Notation 
De modo a introduzir uma norma para a modelação de processos de negócio, a OMG criou o Business 

Process Modeling Notation (BPMN) (Object Management Group (OMG) 2011). O BPMN visa permitir o 

desenvolvimento de diagramas de processos de negócio que possam ser facilmente entendidos por 

todos os stakeholders de uma organização. 

Os elementos do BPMN essenciais encontram-se apresentados na Figura 6. 

Figura 6 - Elementos essenciais do BPMN 
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Elementos de Fluxo 

• Evento: um evento é um elemento utilizado para a representação de acontecimentos que in-

fluenciam o processo 

• Atividade: uma atividade é um elemento utilizado para representação de trabalho no processo 

de negócio. Cada atividade pode corresponder a um outro processo, sendo nesse caso cha-

mada de subprocesso. 

• Gateway: uma gateway é um elemento responsável pelo controlo de divisão e unificação do 

processo. Existem vários tipos de gateway, sendo as mais pertinentes as gateways exclusiva, 

inclusiva e paralela. 

Conectores 

Um conector é um elemento de ligação para controlo dos fluxos de sequencia do trabalho e de comu-

nicação no processo. Caso a ligação seja entre elementos da mesma pool, é utilizada a seta de fluxo 

sequencia, caso a ligação seja entre elementos de diferentes pools, é utilizada a seta de fluxo de men-

sagem. 

Swimlanes 

As swimlanes são elementos de organização do processo. Permite a atribuição de responsabilidades 

a entidades. No contexto deste trabalho, apenas serão utilizadas pools. 

 Case Management Modeling Notation 
Recentemente foi publicada pela Object Management Group a norma Case Management Model and 

Notation (Object Management Group (OMG) 2015), que define uma notação para a modelação de ca-

sos, permitindo a definição de templates de atividades que poderão ser inseridas no contexto de um 

processo. Um exemplo de um diagrama de case management pode ser encontrado na Figura 7. 

Figura 7 - Diagrama de CMMN 
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Esta norma é relativamente recente, introduzindo uma nova perspetiva de modelação de processos: o 

case management. No contexto do case management, um processo é denominado de case, existindo 

duas fases distintas: design-time e run-time. 

Em fase de desenho são modeladas as tarefas que são sempre executadas e as tarefas que possam 

ser executadas como possível exceção. Contrariamente, em run-time, são executadas as tarefas pla-

neadas e as que foram identificadas como possíveis de acordo com as necessidades existentes. 

Mais do que a notação, esta norma introduz uma abordagem de modelação diferente do BPMN, que 

pode revelar-se extremamente estruturado. 

Ainda assim, esta norma não tem tido grande aceitação devido à dificuldade de entendimento da nota-

ção que não permite uma fácil identificação de uma ordem e diferenças inerentes relativamente à mo-

delação de processos em BPMN que é largamente utilizada em todo o mundo3. 

 Diagramas de Atividades UML 
O UML é uma linguagem gráfica para visualizar, especificar, construir e documentar os artefactos de 

um sistema. Entre os diferentes tipos de diagramas UML encontram-se os diagramas de atividades 

(Object Management Group (OMG) 2007). 

Um diagrama de atividades tem como objetivo a descrição de atividades e fluxo de dados ou decisões 

entre atividades, fornecendo uma visão abrangente de processos de negócio (Object Management 

Group (OMG) 2007). 

Os elementos dos diagramas de atividades UML essenciais são: atividades, nó de início e de fim, de-

cisão, fusão, separação e junção. 

Figura 8 - Elementos de Diagramas de Atividades UML 

                                                      
3 BPMN and CMMN Compared. Disponível em: http://brsilver.com/bpmn-cmmn-compared/ [Acedido em 
14 de Outubro de 2016] 
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 Produtos 
Nesta secção são apresentados alguns produtos de gestão documental, sendo efetuada uma análise 

à sua implementação de workflows documentais. Dado tratarem-se de produtos, a informação disponí-

vel é sobretudo comercial, podendo esta análise não ser muito precisa. 

 Alfresco 
O Alfresco é um sistema de gestão documental multiplataforma, open-source e líder de mercado se-

gundo o Gartner Magic Quadrant (Gartner 2015). 

De um ponto de vista funcional, mais concretamente de workflows e gestão de processos de gestão 

documental (MoreData 2011), o Alfresco define-os como processos que são repetidos consecutiva-

mente na organização e que possuem documentos e intervenientes associados a cada uma das fases. 

Este permite duas opções: workflows simples, isto é, que correspondem apenas a um envio de um 

documento como se de um e-mail se tratasse, e workflows avançados que possuem uma estrutura pré-

definida sem possibilidade de alteração (MoreData 2011). 

Relativamente à representação dos processos, não é utilizada nenhuma notação gráfica para o efeito 

ainda que seja possível a modelação prévia de workflows através de uma integração com a ferramenta 

de BPM, Jboss jBPM process designer. 

Outra limitação bastante significativa é a não existência de mecanismos de automação ou definição de 

formulários de cada etapa. 

 Documentum 
O Documentum4 é um sistema de gestão documental e arquivo que permite a criação, circulação e 

armazenamento de documentos. 

Relativamente aos workflows documentais, este define-os como um mapeamento de um processo da 

organização, formal e capaz de garantir a rastreabilidade dos documentos ao longo dos processos. 

O Documentum suporta dois tipos de workflows: normais e quickflows. Ambos podem ser caracteriza-

dos por ser totalmente ad hoc, sendo que os quickflows podem ser considerados um envio de e-mail. 

 SmartDocs 
O SmartDocs5 é um sistema de gestão documental desenvolvido pela Fujitsu Portugal contando com 

cerca de 170 instalações e mais de 20.000 utilizadores estimados principalmente no setor da Adminis-

tração Pública.  

Os workflows documentais são definidos no SmartDocs como Fluxos de Trabalho, sendo estes ad hoc 

estruturados, baseados em circuitos pré-definidos. 

                                                      
4 http://www.emc.com/enterprise-content-management/documentum/index.html 
5 http://www.fujitsu.com/pt/solutions/smartdocs/ 
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Existe a possibilidade de desenho gráfico de circuitos pré-definidos, ainda que a notação utilizada não 

seja baseada em nenhuma norma, o que pode dificultar a sua compreensão.  

 edoclink 
A maioria das chamadas aplicações de Gestão Documental procuram resolver apenas alguns dos pro-

blemas enunciados acima (edoclink 2016). 

O edoclink é uma aplicação centrada na disponibilização de todas as funções do documento. O centro 

é o documento e a sua vida, e não apenas o seu mero registo e pesquisa (edoclink 2016). 

Um dos princípios de desenho chave do edoclink é a preocupação com uma boa usabilidade da apli-

cação, de modo a que esta possa ser utilizada em todas as suas vertentes por todos os stakeholders. 

Desenvolvido com base em tecnologia Microsoft, o edoclink destaca-se pela preocupação de adesão 

a normas como o CMIS, SOAP/XML, PDF/A da ISO 32000-1, METS e MoReq.  

Base Conceptual 

Conceptualmente o edoclink pode ser mapeado com a gestão física de documentos. Na Figura 9 é 

apresentado o esquema conceptual do edoclink, ilustrando os seus conceitos principais e relações 

existentes. 

Figura 9 - Esquema conceptual do edoclink 
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Um documento  no edoclink é constituído por um conjunto formado por um ou mais ficheiros tendo 

associados um conjunto de metadados que podem ser genéricos (data, assunto, observações) ou es-

pecíficos de cada documento  de acordo com o seu contexto (campos adicionais ). À associação entre 

documento  e respetivos metadados dá-se o nome de registo .  

Um registo  está associado a um livro , que possibilita a definição de quais os campos adicionais  e 

numerador  (fornece uma numeração que permite identificar univocamente um dado registo ) a utilizar. 

Adicionalmente, derivado do facto de os documentos  não serem estáticos, sendo necessário guardar 

todas as alterações efetuadas ao longo do tempo, é mantido um histórico de versões de documentos . 

Dado que os documentos  são um elemento fundamental para as organizações, que tem de circular 

por várias pessoas para aprovações ou alterações, surgiu o conceito de distribuição , que tem normal-

mente, pelo menos, um registo  associado e que representa um fluxo percorrido por um documento . 

Esse fluxo é mapeado sobre a forma de etapas , sendo que cada etapa pode ter documentos  associ-

ados.  

Paralelamente ao conceito de distribuição  existe o conceito de distribuição pré-definida , que permite 

a definição de um conjunto de etapas  pré-definidas  a ser utilizadas no decorrer de uma distribuição . 

Quando uma distribuição pré-definida é adicionada a uma distribuição , todas as configurações efe-

tuadas são copiadas para a distribuição. Adicionalmente, cada distribuição pré-definida  pode ainda 

ter outras distribuições pré-definidas  como etapas . 

No que diz respeito à tomada de decisões que influenciam o curso da distribuição , é utilizado o con-

ceito de condições de transição  que têm associada uma distribuição pré-definida  que é adicionada 

à distribuição caso a condição seja escolhida. No entanto, a escolha de uma condição de transição  

no decorrer de uma distribuição  é uma decisão totalmente manual. As condições de transição  ape-

nas podem ser configuradas nas etapas pré-definidas . 

Uma distribuição pré-definida apresenta ainda duas propriedades que possibilitam a configuração do 

seu tipo de estrutura: “distribuição pré-definida  não alterável” e “distribuição pré-definida  permite 

introdução de etapas  intermedias”. Enquanto que a primeira indica se uma distribuição pré-definida  

permite alteração da ordem das respetivas etapas pré-definidas  quando adicionada a uma distribui-

ção, a segunda indica se é possível introduzir novas etapas  no meio da distribuição pré-definida  

durante a sua utilização numa distribuição . 

Os conceitos do edoclink, distribuição  e distribuição pré-definida estão relacionados com o conceito 

de processo de negócio , sendo a distribuição  correspondente às várias instânciações de processos 

de negócio e distribuição pré-definida  quando referidas as várias peças modeladas do processo de 

negócio (Figura 10). 
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Figura 10 - Mapeamento de processo de negócio no edoclink 
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facto de as organizações necessitarem de ter capacidade de gerir uma grande quantidade de docu-

mentos, organizados por entidade ou por tema, podendo desta forma aceder de forma mais rápida ao 

que necessitam. 

À imagem dos registos , cada pasta  disponibiliza também um conjunto de metadados. No entanto, 

neste caso, o conjunto de metadados disponibilizados é baseado na classificação  da pasta . Para 

possibilitar uma classificação  de pastas  adequada, existe um plano de classificação  e retenção  
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definido de acordo com as necessidades de cada organização e com a normalização do MoReq2010 

(Silva & António 2012). 

As questões relacionadas com segurança, apesar de serem evidentemente importantes, não são abor-

dadas dado que já se encontram resolvidas pelo sistema de gestão documental, não pertencendo ao 

âmbito da evolução pretendida. 

Base Funcional 

De um ponto de vista funcional, o edoclink separa-se em duas áreas: arquivo documental e BPM. 

O arquivo documental está ligado com a gestão do documento propriamente dita tendo como principais 

funcionalidades: 

• Registo, Indexação e Consulta de documentos 

• Repositório Centralizado de Documentos 

• Controlo de Acessos Rigoroso 

• Assinatura eletrónica de Documentos  

• Plano de Classificação de Documentos 

• Ciclo de Vida de Documentos 

O workflow encontra-se mais focado no processo colaborativo que o tratamento dos documentos ori-

gina, isto é, nas tomadas de decisão associadas aos documentos bem como as pessoas que devem 

analisar o documento no interior da organização através das seguintes funcionalidades: 

• distribuições pré-definidas, ad hoc e híbridas 

• Controlo de prazos de decisão 

• Paralelismo nas decisões 

Para além destas funcionalidades, existem ainda outros módulos autónomos de onde se destacam a 

digitalização (Kofax), templates Word, assinaturas eletrónicas, CRM, reporting, serviços online e inte-

gração com ferramenta BPMN externa. 

Relativamente à integração com uma ferramenta BPMN, é importante referir que este se trata de uma 

integração via webservice com uma ferramenta externa ao edoclink, o System Architect, da IBM, que 

apresentava algumas grandes desvantagens: 

• O preço do System Architect é bastante elevado por cada posto de utilizador; 

• Criação de distribuições apriori tornando-a altamente estruturada, existindo representação 

BPMN apenas na ferramenta e durante o levantamento de processos; 

• Não permite uma visualização da distribuição durante a sua execução; 

• Impossibilidade de utilização de algumas particularidades da solução, devido à sua natureza 

estática, como por exemplo sub-distribuições pré-definidas e operações; 

• Não é extensível para a utilização de novas evoluções do edoclink. 
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Base Tecnológica 

De um ponto de vista arquitetural, o edoclink é uma aplicação multicamada em Microsoft .Net (Figura 

11). 

Figura 11 - Arquitetura do edoclink 

A Camada de Dados, na tecnologia Microsoft SQL Server, é responsável, pela validação dos acessos 

dos utilizadores e de regras de negócio de modo a assegurar a integridade dos dados. A Camada de 

Documentos, essencialmente implementada em tecnologia C#, implementa providers para os diferen-

tes tipos de repositórios, sendo facilmente extensível para outros sistemas. A Camada de negócio, 

implementada também em tecnologia C#, visa essencialmente fornecer um conjunto de validações de 

regras de negócio da gestão documental. A Camada de Apresentação, implementada em ASPX, Ja-

vascript e Ajax, é o ponto de acesso dos utilizadores para a gestão documental. Assim, existe uma 

camada de WebServices, que pode funcionar também como ponto de acesso. Esta camada existe de 

modo a permitir que as organizações possam integrar totalmente o edoclink em aplicações externas 

que utilizam diariamente sendo um exemplo prático disso o ERP ou CRM.  
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3. Visão e Arquitetura da Solução 
Num sistema de gestão documental, os processos têm tendência a necessitar de intervenção humana 

na grande maioria dos casos. Ainda assim, existem alguns casos em que a intervenção humana pode 

ser reduzida ou até eliminada através de mecanismos de decisão automatizada baseada em regras 

que ditam o progresso do processo. 

Na maioria das organizações que utilizam sistemas de gestão documental, foi identificada, pela equipa 

do edoclink, a necessidade de existência de uma solução que integre tanto as perspetivas de processo 

estruturado e automatizado como de processo ad hoc. 

Após analisar as ferramentas de gestão documental selecionadas é possível concluir que nenhuma 

destas suporta, de forma integrada uma abordagem total ao BPM, com possibilidade de interoperabili-

zar todos os tipos de estrutura de processo de negócio referidos em 2.1. 

De acordo com a discussão apresentada na análise do Problema e com a discussão com a equipa de 

produto do edoclink, foi possível estabelecer um conjunto de requisitos da solução de modo a solucionar 

o problema proposto: 

1. Cobrir todo o espectro de estrutura de processos de negócio (processos totalmente ad hoc, 

processos ad hoc estruturados, processos estruturados flexíveis e processos estruturados). 

2. Desenho e visualização de processos de acordo com notação baseada no standard BPMN 

3. Automatização da tomada de decisões 

4. Recolha de informação de forma estruturada para melhorar a tomada de decisões 

5. Facilidade de utilização e configuração por qualquer stakeholder 

 Estruturas de Processo de Negócio 
Como referido anteriormente, existe uma relação de dependência entre os conceitos de processo de 

negócio e distribuição. No sentido de cumprir o primeiro requisito, foi efetuado um mapeamento entre 

a taxonomia de estrutura de processos de negócio e as distribuições do edoclink. Assim, podem ser 

definidos 4 tipos de estrutura de distribuições: 

• distribuições totalmente ad hoc (unframed) 

distribuição cujas etapas não resultam da instanciação de uma distribuição pré-definida, isto é, 

nenhuma das suas etapas corresponde a uma etapa pré-definida, sendo normalmente utiliza-

dos para casos de exceção ao tratamento normal dos documentos (Figura 12). 

Figura 12 - Estado inicial de uma distribuição Totalmente ad hoc 
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• distribuições ad hoc estruturadas (ad hoc framed) 

distribuição que contém etapas que resultam da instanciação de distribuições pré-definidas, 

fornecendo um esqueleto que pode ser posteriormente alterado pelos utilizadores de acordo 

com a flexibilidade que se pretende dar aos utilizadores (Figura 13). 

 Figura 13 - Estado inicial de uma distribuição ad hoc estruturada 

• distribuições estruturadas flexíveis (loosely framed) 

distribuições cujas etapas são definidas ao logo do progresso da distribuição, tendo por base 

uma lista de atividades disponíveis previamente definida. Na realidade, cada atividade corres-

ponde a uma sub-distribuição pré-definida, que é adicionada à distribuição pelo utilizador de 

acordo com as suas necessidades. (Figura 14). 

Figura 14 - Estado inicial de uma distribuição estruturada flexível 

• distribuições totalmente estruturadas (tightly framed) 

distribuição cuja sequência de etapas resulta totalmente da instanciação de uma distribuição 

pré-definida e que não apresentam qualquer tipo de flexibilidade, sendo executados como são 

modelados (Figura 15). 

Figura 15 - Estado inicial de uma distribuição totalmente estruturada 

Note-se que, as distribuições dos tipos de estrutura estruturado flexível e totalmente estruturado, ape-

sar de resultarem ambas da utilização de distribuições pré-definidas, diferem nos parâmetros de confi-

guração, uma vez que a primeira “permite alterações” e “introdução de etapas intermédias” e a segunda 

não. 

À exceção do tipo de estrutura de distribuição estruturado flexível, o edoclink suporta já os outros tipos 

de estrutura de distribuição através dos conceitos de distribuição e distribuição pré-definida. As distri-

buições estruturadas flexíveis não são suportadas devido ao facto de, apesar de ser possível adicionar 

sub-distribuições pré-definidas em qualquer ponto de uma distribuição, não existir um mecanismo que 
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permita definir, para cada distribuição, quais as sub-distribuições pré-definidas que podem ser utiliza-

das, sendo para o efeito introduzido o conceito de tipo de distribuição. 

Deste modo, torna-se necessária a extensão da modelação de distribuições através de um mecanismo 

que possibilite a definição da lista de atividades a ser disponibilizada durante a execução da distribui-

ção, surgindo assim o conceito de tipo de distribuição ( Figura 16). 

 Figura 16 - Conceitos para suportar a estrutura estruturado flexível 

De forma análoga aos livros e classes, o tipo de distribuição  encontra-se associado a uma distribui-

ção, fornecendo-lhe um conjunto de configurações tais como a sua sigla, numerador ou campos adici-

onais. 

Adicionalmente, um tipo de distribuição possibilita a personalização da primeira etapa da distribuição, 

que nas versões anteriores do produto apenas correspondia ao início da distribuição, não podendo ter 

qualquer configuração. A necessidade de configuração desta etapa advém da introdução dos conceitos 

de regras e formulários, com o propósito de possibilitar tanto o preenchimento de um formulário de 

requisição como o encaminhamento do pedido com base nos valores desse formulário inicial. 

No entanto, este conjunto de configurações não são suficientes para que seja suportado totalmente o 

tipo de estrutura de distribuição estruturado flexível. Por conseguinte, foi introduzida uma lista de dis-

tribuições pré-definidas a serem disponibilizadas no curso de uma distribuição, sendo ainda parametri-

zável quais os momentos específicos em que cada uma pode ser utilizada: início, meio ou qualquer um 

dos dois. 

Com a introdução do conceito tipo de distribuição , passa a ser necessário um tipo de distribuição por 

cada processo de negócio implementado no produto. 

class Alterações Tipo de Distribuição

Etapa Pré-
definida

Distribuição

Etapa

Tipo de 
Distribuição

Campo 
Adicional

Numerador

Instância de 
Processo de 

Negócio

Peças de Processo 
de Negócio Modelado

Processo de 
Negócio

Primeira Etapa Distribuição 
Pré-Definida

**

* 1

*

1

*

*

1

1

*

1

*

*

* 1

1

1

1
1

*

*
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 Desenho e Visualização de Processos 
baseada no BPMN 

Relativamente ao desenho e visualização de processos de acordo com uma a notação baseada no 

BPMN, surgiu a necessidade de criação de ferramentas de edição e visualização gráfica dos processos 

(edoclink Modeler e Viewer). 

Apesar de ser um requisito identificado pela equipa do produto edoclink a utilização do standard BPMN, 

foram analisadas outras possibilidades para garantir a melhor escolha. Analisando as diferentes possi-

bilidades de notação a adotar (diagrama de atividades UML, BPMN, CMMN, notação própria, etc), dado 

que um dos objetivos deste trabalho é a adesão a normas, a possibilidade de utilização de uma notação 

própria foi abandonada à partida dado que existem várias normas entre as possibilidades. 

Entre o BPMN e os diagramas de atividades UML, o primeiro passo para tomar esta decisão foi analisar 

o estudo efetuado por Geambaşu (Geambaşu 2012), que compara o BPMN e os diagramas de ativida-

des UML com base em três critérios: facilidade de entendimento, adequabilidade dos elementos gráfi-

cos para representar processos reais e mapeamento com linguagens de execução de processos de 

negócio. Neste caso específico, os critérios que são relevantes são apenas os dois primeiros. Este 

estudo conclui que relativamente aos critérios em análise, o BPMN e os diagramas de atividades UML 

podem ser considerados similares. 

Outros estudos, como (Recker et al. 2009; Eloranta et al. 2006; Peixoto et al. 2007) suportam a pers-

petiva de similaridade da utilização de BPMN e diagramas de atividades UML. Por outro lado, Johans-

son (Johansson et al. 2012) conclui que o BPMN é superior aos diagramas de atividades UML ao nível 

da perceção e estrutura dos processo. Isto deve-se, segundo o autor, ao facto dos elementos BPMN 

utilizarem símbolos representativos do seu significado como a indicação de tarefa de utilizador ou ser-

viço. 

Outro critério importante na tomada desta decisão foi a análise de frameworks opensource que permi-

tissem o rápido desenvolvimento dos módulos. Neste caso, o BPMN levou vantagem, devido à dificul-

dade de encontrar uma framework de modelação de diagramas de atividades UML que pudesse ser 

facilmente integrada no edoclink.  

Existia ainda a possibilidade de utilização da recente norma CMMN, que fornece um elevado nível de 

flexibilidade para a modelação de processo. No entanto, dado o facto de o BPMN ser uma norma lar-

gamente utilizada, de fácil e rápida aprendizagem, cuja eficácia se comprovada, a hipótese de utilização 

do CMMN foi colocada de parte. 

Na tentativa de facilitar a adaptação do módulo por parte de utilizadores que já utilizassem outras fer-

ramentas para modelar os seus processos de negócio, tornou-se necessário garantir a interoperabili-

dade entre os processos do edoclink e outras ferramentas de modelação, sendo utilizado como formato 

de interoperabilidade o XPDL. 
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 Automatização da tomada de decisão 
Com o intuito de automatizar a tomada de decisões, surgiu a necessidade de utilização de um editor 

de regras e um motor de regras. 

Para automatizar tomadas de decisão foram utilizadas regras de decisão. Tendo as regras de decisão, 

era então necessário encontrar a melhor forma de as implementar. Para tal, o Business Rules Group 

refere que a melhor opção é a utilização de um motor de regras, capaz de avaliar cada regra e garantir 

o seu cumprimento (Ross 2003). 

Um motor de regras deve possuir três componentes essenciais: interface de utilizador, motor de infe-

rência e base de conhecimento (Figura 17) (Griffin & Lewis 1989). 

Figura 17 - Estrutura clássica de motor de regras 

A base de conhecimento, que consiste numa codificação do domínio de análise, é o edoclink, isto é, 

todos os metadados que se encontram armazenados no repositório do edoclink poderão ser utilizados 

em regras. 

Por sua vez, a interface de utilizador para criação e edição das regras deve ser bastante fácil de usar 

e intuitiva uma vez que o objetivo é que cada utilizador possa ser capaz de utilizar este componente 

sem qualquer tipo de dificuldades, independentemente dos seus conhecimentos. 

Como referido no trabalho relacionado, uma regra é composta por um conjunto de condições e um 

conjunto de ações. Caso as condições sejam verificadas, as ações associadas serão executadas. 

A avaliação das condições é efetuada pelo motor de inferência, sendo que as ações são executadas 

se as condições são satisfeitas. Existem dois métodos de inferência: forward-chaining e backward-

chaining. O forward-chaining é referido como data-driven dado que a veracidade da regra é determi-

nada por dados. Pelo contrário, o backward-chaining é goal-driven pois tem como objetivo determinar 

se algo existe baseando-se em informação existente (Griffin & Lewis 1989). No contexto deste trabalho 
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apenas vamos focar-nos no método de inferência forward-chaining, guiado pela base de conhecimento 

edoclink. 

Dado que no edoclink não existe nenhum mecanismo que possibilite avaliar condições de forma auto-

mática, é necessário encontrar uma biblioteca capaz de avaliar expressões construídas dinamicamente 

tendo por base código do produto. 

 Recolha de informação estruturada 
Na secção 3.3 é descrito que a base de conhecimento que servirá de suporte para a construção de 

condições para serem avaliadas no sentido de automatizar a tomada de decisões será o edoclink. 

No entanto, a quantidade de metadados existente no edoclink nas versões anteriores não era suficiente 

para a construção de uma base de conhecimento suficiente para suportar a tomada de decisão auto-

mática, dado que, apesar da existência dos campos adicionais dos registos ou pastas, como referido 

anteriormente, ao longo de uma distribuição, apenas era recolhido um campo de texto livre onde o 

utilizador colocava a sua deliberação. Identificou-se então a necessidade de existência de campos em 

cada etapa que possibilitem uma recolha de informação estruturada para suportar a definição e poste-

rior avaliação de condições de regras. 

Da necessidade de existência de campos em cada etapa ao conceito de formulário foi apenas um 

pequeno passo. Ora, o objetivo de cada formulário é possibilitar a recolha de informação no curso de 

uma distribuição de forma estruturada, independentemente do contexto dessa informação. Deste modo, 

a informação recolhida, dado que é estruturada, torna-se passível de utilização posterior noutros siste-

mas de informação. 

Para a criação deste módulo, foi necessário optar entre a utilização de uma biblioteca externa ou reu-

tilização do conceito de campos adicionais, estendendo-o para ser possível ter campos em etapas e 

distribuições. 

Neste caso a opção recaiu pela não utilização de numa biblioteca externa dado que após explorar 

diferentes alternativas a para a utilização de uma biblioteca externa (Orbeon6 ou Processwire7), não foi 

encontrada nenhuma possibilidade que possibilitasse a criação de formulários por qualquer tipo de 

stakeholder, para além de ambas as bibliotecas serem pagas. 

Para além disso, dada a existência da funcionalidade de campos adicionais do edoclink, o esforço de 

desenvolvimento da extensão do edoclink era reduzido pois foi possível reutilizar o modo como são 

geradas as páginas de apresentação dos campos e criar uma metodologia de criação de formulários 

simples, intuitiva e coerente com o resto do produto. 

                                                      
6 http://www.orbeon.com/ 
7 https://processwire.com 
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 Arquitetura da Solução 
A arquitetura pensada para a solução identificada passa pelo desenvolvimento modular de vários com-

ponentes, assim como a integração de sistemas e tecnologias que possam ser reutilizadas com finali-

dade de obter um módulo altamente modificável e adaptável a diferentes contextos. 

Note-se ainda a necessidade de durante todo o desenvolvimento manter uma preocupação especial 

com a facilidade de utilização e configuração para qualquer stakeholder. 

De acordo com os requisitos identificados e a análise efetuada, foi identificada a seguinte arquitetura 

da solução (Figura 18). 

Figura 18 - Arquitetura da solução proposta 

De forma resumida, na Tabela 1 é apresentado um mapeamento entre os requisitos e os desenvolvi-

mentos necessários. 

Requisitos Desenvolvimentos Necessários 

Cobrir todo o espectro de estrutura de pro-

cessos de negócio 

Desenvolvimento de mecanismos que possibili-

tem suportar o tipo de estrutura estruturado flexí-

vel 

Desenho e visualização de processos de ne-

gócio de acordo com notação baseada no 

BPMN 

Desenvolvimento do edoclink Modeler e Viewer 

para desenho e visualização das distribuições e 

distribuições pré-definidas de acordo com uma 

notação baseada no BPMN 

Importação de processos de negócio através da 

norma XPDL. 

Automatização da tomada de decisões 
Desenvolvimento de um modelo de dados que 

possibilite suportar a definição de regras que 



42 
 

possam ser avaliadas por um motor de inferên-

cia. 

Recolha de informação de forma estruturada 

para melhorar a tomada de decisões 

Extensão dos campos adicionais para ser possí-

vel utilizá-los em etapas ou distribuições. 

Desenvolvimento de um modelo de dados que 

possibilite a criação de formulários, com campos 

de diferentes contextos. 

Tabela 1 – Mapeamento entre requisitos e desenvolvimentos necessários  
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4. Modelo Computacional 
Após apresentada a Arquitetura da Solução, é importante entender o seu modo de utilização, através 

da especificação de um modelo computacional. 

A implementação de um processo de negócio no edoclink possui duas fases distintas: análise do 

processo e parametrização na ferramenta. 

A fase de análise do processo compreende as seguintes fases: 

1. Identificação das etapas que devem ser sempre executadas 

Este passo corresponde à identificação das etapas correspondem às que não derivam de 

nenhuma condição para que sejam executadas e que farão parte de todas as distribuições 

correspondentes a este processo. 

2. Identificação dos caminhos opcionais e motivo que pode levar a que estes aconteçam 

Este passo corresponde à identificação das variações que possam existir em diferentes 

distribuições. Note-se que é importante identificar qual a razão que leva a que cada uma das 

alternativas seja ativada com o propósito de tentar mapear estes caminhos opcionais como 

distribuições pré-definidas que podem ser depois adicionadas à distribuição de três formas 

diferentes: 

• Automática, através da definição formal das condições que levam à ativação desta opção, 

parametrizadas sob a forma de regras 

• Manual, mas num ponto de decisão obrigatório entre diferentes caminhos alternativos, 

parametrizadas sob a forma de condições de transição 

• Manual, de acordo com as necessidades do utilizador em cada situação, parametrizadas 

através da lista de sub-distribuições pré-definidas existente em cada tipo de distribuição. 

3. Identificação da informação que se pretende recolher ou que é necessária para tomada de 

decisões em cada etapa 

Este passo corresponde à identificação dos campos que irão compor o formulário de cada 

etapa. Por defeito, cada etapa possuí apenas um campo de texto livre tal como referido na 

secção 3.4. 

4. Identificação de possíveis integrações com outros sistemas 

Este passo corresponde à identificação dos pontos de integração com outros sistemas que 

possam existir, que podem ser automáticos com base num conjunto de condições ou manuais, 

através da sua disponibilização aos utilizadores. 
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5. Identificação de casos de excepção baseada em eventos temporais ou acontecimentos 

Este passo corresponde à identificação de casos de excepção a ser tratados de forma 

automática durante a execução do processo. 

Como resultado desta fase é possível identificar o tipo de estrutura do processo que se pretende 

implementar no edoclink: 

1. Distribuição totalmente ad hoc 

Caso não seja possível identificar nenhuma etapa que seja sempre executada, sendo todas as 

etapas adicionadas durante a execução da distribuição. 

2. Distribuição ad hoc estruturada 

Caso seja possível identificar algumas das etapas da distribuição, sendo ainda possível  

adicionar etapas adicionais durante a execução com recurso a regras, condições de transição 

ou qualquer sub-distribuição pré-definida sem qualquer tipo de restrição. 

3. Distribuição estruturada flexível 

Caso seja possível identificar algumas das etapas da distribuição, sendo ainda possível  

adicionar etapas adicionais durante a execução com recurso a regras, condições de transição 

ou sub-distribuição pré-definida da lista pré-definida para este tipo de distribuição. 

4. Distribuição totalmente estruturada 

Caso seja possível identificar todas as etapas da distribuição, com impossíbilidade de adicionar 

etapas adicionais durante a execução, sendo que os caminhos alternativos são desenhados 

com base em regras. 

Após ter completado esta fase, o utilizador deverá ser capaz de parametrizar no backoffice do edoclink 

o processo que pretende, começando pela criação de um tipo de distribuição. Este passo incorpora a 

configuração da primeira etapa da distribuição, distribuição pré-definida para as etapas seguintes e 

uma lista de sub-distribuições pré-definidas a utilizar de acordo com as necessidades existentes 

durante a execução da distribuição. 

A modelação de uma distribuição pré-definida, pode ser efetuada com recurso à interface normal do 

edoclink ou em edocMN, notação baseada no BPMN, cuja especificação se encontra na Tabela 2. 

Na realidade, o que se propõe é uma Domain Specific Language baseada na norma BPMN aplicável 

no contexto do produto edoclink. 

Conceito Mapeamento Notação 

Etapas 

Dado que nos processos de Gestão 
Documental, todas as etapas envol-
vem intervenção de utilizadores, 
cada etapa é representada através 
símbolo de user task. 
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Sub-distribui-

ções pré-defini-

das 

Cada sub-distribuição pré-definida é 
representada pelo símbolo de sub-
processo 

 

Condições de 

transição 

Caso uma etapa contenha condições 
de transição, estas são representa-
das por uma sequência composta 
por uma gateway exclusiva e as con-
dições, que na realidade correspon-
dem a distribuições pré-definidas, re-
presentadas pelo símbolo de subpro-
cesso. 

 

Regras 

Caso uma etapa contenha regras, 
estas são representadas por uma se-
quência composta por uma gateway 
inclusiva e as regras, representadas 
com o símbolo de business rule task 

 

Ações 

As ações correspondem ao elemento 
BPMN service task, no entanto, na 
modelação em BPMN, não serão re-
presentadas dessa forma para não 
sobrecarregar a visualização Em al-
ternativa, sempre que uma etapa 
possui ações associados, tal é sinali-
zado através de um ícone indicativo 
nas mesmas. 

 

Alarmes 

Os alarmes correspondem aos even-
tos do BPMN, no entanto, na mode-
lação em BPMN, não serão repre-
sentados para não sobrecarregar a 
visualização. Em alternativa, sempre 
que uma etapa possui alarmes asso-
ciados, tal é sinalizado através de 
um ícone indicativo nas mesmas. 

 

Documentos 

Os documentos correspondem aos 
dataObjects do BPMN, no entanto, 
na modelação em BPMN, não serão 
representados para não sobrecarre-
gar a visualização. Em alternativa, 
sempre que uma etapa possui docu-
mentos associados, tal é sinalizado 
através de um ícone indicativo nas 
mesmas. 

 



46 
 

Etapas em para-

lelo 

Caso uma etapa seja seguida de um 
conjunto de etapas em paralelo, es-
tas são representadas por uma se-
quência composta por uma gateway 
paralela e as etapas em paralelo que 
a sucedem. 

 

Utilizadores ou 

grupos 
Cada utilizador ou grupo é represen-
tado através do símbolo de pool 

 

Ligação entre 

elementos 

A ligação entre os elementos é re-
presentada através das setas BPMN, 
estando de acordo com a terminolo-
gia adotada pelo BPMN. 

 

Tabela 2 – edocMN (Mapeamento edoclink – BPMN) 

A configuração da distribuição pré-definida, suportada pela análise prévia efetuada, deve seguir os 

seguintes passos: 

1. Criação das etapas que são sempre executadas 

Etapas que foram classificadas durante o levantamento inicial como sendo sempre executadas.  

2. Configuração das etapas 

Na criação de cada etapa podem ser configuradas as várias propriedades da etapa, incluindo 

o seu formulário, caminhos alternativos (regras ou condições de transição), ações e 

alarmes, de acordo com o levantamento efetuado na primeira fase. 

1. Configuração de Formulários 

Um formulário corresponde a um atributo de configuração no contexto de uma etapa 

de distribuição pré-definida. 

Tal como referido anteriormente um formulário possibilita a recolha de informação no 

curso de uma distribuição de forma estruturada, independentemente do contexto dessa 

informação. Assim, cada campo de formulário encontra-se associado a um campo adi-

cional e ao contexto do qual é originário. Estes contextos correspondem aos diferentes 

contextos onde é possível armazenar informação baseada em campos adicionais: 

Pasta, Etapa, Registo e distribuição. 

No entanto, para possibilitar uma referenciação determinística de cada campo, foi ne-

cessária a introdução do conceito instâncias de contexto, que descrevem, dentro de 
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cada contexto, qual o objeto específico a que cada campo pertence. Ainda assim, o 

conjunto de instâncias de contexto encontra-se limitado à referenciação relativa de 

cada contexto, através da utilização dos identificadores “Primeiro” ou “Atual” no caso 

de uma etapa, dado que no momento em que são criados os formulários, não existem 

quaisquer objetos relacionados nem é possível prever se virão a existir (os formulários 

são configurados de forma independente de qualquer etapa para possibilitar a sua re-

utilização). 

Uma vez que era um objetivo garantir coerência com a interface atual do produto bem 

como garantir a simplicidade de utilização e configuração, foi tomada a decisão de que 

não seria possível definir livremente o layout de um formulário, estando essa configu-

ração limitada à definição da ordem pela qual os campos são mostrados. 

Contudo, para cada campo de formulário, é possível efetuar um conjunto de configura-

ções que se encontram descritas na Tabela 3. 

Parâmetro  Descrição 

Valor Por Defeito Permite definir um valor por defeito para o campo 

Mostrar Contexto 
Indica se ao apresentar o campo no formulário, é 
apresentado o contexto do qual o campo é proveni-
ente 

Preenchimento Obrigatório Indica se o campo é de preenchimento obrigatório 

Mostrar no Formulário Re-

duzido 

Indica se o campo é mostrado no ecrã de listagem de 
todas as etapas, tratando-se de um campo de um for-
mulário da etapa atual. 

Mostrar no Formulário Re-

duzido Histórico 

Indica se o campo é mostrado no ecrã de listagem de 
todas as etapas, tratando-se de um campo de um for-
mulário de etapa passada. 

Editável Indica se o campo é editável 

Visível Indica se o campo se encontra visível 

Tabela 3 - Configurações de cada campo de formulário 

2. Configuração de Regras 

As regras representam o mecanismo de automatização da tomada de decisão criado 

neste trabalho. Uma regra pode ser vista como: 

 SE   <condições> 

 ENTÃO  <ações> 

As condições podem ser vistas como a seguinte expressão regular: 

(campo)(operador)(valor)? (conetor? (campo)(operador)(valor)? )* 
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Um campo corresponde a um campo adicional proveniente de um dado contexto e ins-

tância de contexto que podem ser Primeira Pasta, Primeiro Registo, Etapa Atual, Pri-

meira Etapa ou distribuição. O conceito de campo nas condições assemelha-se, no que 

diz respeito à escolha do campo adicional associado, aos campos de formulário. 

Por sua vez, o operador corresponde ao modo de comparação entre o campo e o valor 

introduzido pelo utilizador. 

O conetor é o modo de ligação entre as várias condições de uma regra, sendo possível 
utilizar os operadores lógicos E e OU. 

Cada ação poderá ser dos tipos:  

o distribuição pré-definida, que representa a inserção de uma distribuição pré-defi-
nida após a etapa atual;  

o bloquear, que representa a não permissão de progresso na distribuição;  
o ação edoclink, que representa uma chamada a um serviço interno do sistema ou 

externo. 

 Deste modo, caso pretenda a criação de uma regra que corresponda à introdução de 
um caminho alternativo de forma automática, a ação da regra será do tipo distribuição 
pré-definida. Para validar um conjunto de condições que invalidam a progressão na 
distribuição devem ser utilizadas regras do tipo bloquear e por último, caso se pretenda 
a integração com outros sistemas de forma automática, devem ser utilizadas ações 
edoclink. 

Finalmente, com o intuito de criar aceleradores que possibilitem criar decisões com-
postas por várias regras, que fizessem sentido ser aplicadas em conjunto, existe ainda 
o conceito de conjunto de regras. 

Tanto as regras como os conjuntos de regras podem ser associadas a uma etapa, que 
possui uma lista com essa informação. 

3. Configuração de Condições de Transição 

O conceito de condições de transição não é uma novidade introduzida com os desen-
volvimentos introduzidos pelo presente trabalho. Cada condição de transição corres-
ponde a uma decisão manual que tem por base uma sub-distribuição pré-definida que 
é adicionada à distribuição de acordo com a seleção do utilizador na etapa em que se 
encontra associada. 

As condições de transição são associadas a uma etapa, que possui uma lista com essa 
informação. 

4. Configuração de Ações 

Como referido anteriormente, as ações possibilitam a integração com sistemas 

externos. Deste modo, caso tenha sido identificada a necessidade de configuração de 

integrações que possam ser ativadas com ações dos utilizadores, estas devem ser 

configuradas nas propriedades de uma etapa. 

5. Configuração de Alarmes 

Os alarmes as ações correspondem aos casos de excepção que devem ser tratados 

de forma automática e são configurados nas propriedades de uma etapa. 
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Após a parametrização do processo de negócio no edoclink, deve ser possível instanciá-lo, através da 

seleção desse tipo de distribuição durante no momento de criação de uma nova distribuição, sendo 

automáticamente efetuada a caracterização da distribuição de acordo com as parametrizações 

definidas.  
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5. Desenvolvimento da Solução 
No trabalho desenvolvido, com o propósito de obter uma solução que esteja de acordo com os requisi-

tos propostos, foi, como referido, necessária a implementação de vários componentes. Nesta secção 

são discutidas as principais decisões tomadas no que diz respeito ao desenvolvimento de cada um 

desses componentes. Note-se que os desenvolvimentos realizados seguiram a metodologia de desen-

volvimento do edoclink, também descrita nesta secção. 

 Metodologia de Desenvolvimento edoclink 
Nesta secção é descrita a metodologia de desenvolvimento da equipa de produto do edoclink, que 

deverá ser seguida durante o desenvolvimento do trabalho.  

A metodologia utilizada no desenvolvimento é scrum (Sutherland 2010; James 2015), com sprints de 

geralmente 2 semanas envolvendo a equipa de produto do edoclink, sendo suportada na ferramenta 

Team Foundation Server (TFS). 

O scrum consiste num processo de desenvolvimento de sistemas por ciclos, sendo definido um con-

junto de necessidades a implementar em cada ciclo. As necessidades são colocadas no product bac-

klog sobre a forma de requisitos no TFS, sendo realizada a reunião de grooming no início de cada sprint 

para definir os que serão implementados. Esses requisitos são depois divididos em tarefas e estimados 

na reunião de planning, sendo depois executadas por cada elemento da equipa durante o sprint atual. 

São realizadas ainda daily meetings onde é discutido o progresso na execução de cada tarefa e feita a 

atribuição de tarefas aos elementos da equipa. No final de cada sprint é realizada a reunião de review 

& retrospective para validar os resultados e análise crítica dos sprints. 

Existe a particularidade de parte da equipa de produto edoclink se encontrar fisicamente nas instala-

ções da Link em Leiria e outra parte em Lisboa, sendo necessário garantir, além de uma metodologia 

e ferramentas comuns, a existência de mecanismos de comunicação eficazes e eficientes entre as 

duas metades da equipa. Isto é alcançado através da utilização do skype for business, que possibilita 

uma comunicação constante entre todos os elementos da equipa. 

 Componentes Desenvolvidos 
Nesta secção são descritos os vários componentes desenvolvidos ao longo deste trabalho. Uma vez 

que o edoclink apresenta uma arquitetura em camadas, o desenvolvimento de cada componente 

incorporou alterações em todas as camadas: dados, negócio e apresentação (Figura 19). 
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Figura 19 - Camadas do edoclink ao detalhe 

As alterações ao nível da camada de dados envolveram a criação/alteração de tabelas, índices, 

triggers, vistas e stored procedures. Na camada de negócio foram criadas/alteradas classes que 

possibilitem a gestão da camada de dados bem como implementada toda a lógica de negócio 

subjacente às funcionalidades pretendidas. Por último, a camada de apresentação, divide-se em duas 

área: interface de utilizador e interface programática. No contexto da interface do utilizador foram 

criadas/alteradas páginas e respetivos controlos e no contexto da interface programática foram 

extendidos e alterados alguns serviços. 

 Tipo de Distribuição 
A introdução do conceito tipo de distribuição implicou desenvolvimentos em cada uma das camadas 

do edoclink. 

Camada de Dados 

Do ponto de vista do modelo de dados, foi necessária a criação e alteração de várias tabelas, tal como 

é ilustrado na Figura 20, no sentido de ir de encontro ao modelo de conceitos apresentado na Figura 

16. 

Figura 20 - Alterações modelo de dados devido à introdução do Tipo de distribuição 

class Alterações Tipo de Distribuição

DISTRIBUTIONSDISTRIBUTION_FIELDS

DISTRIBUTION_STAGES

DISTRIBUTION_TYPES

DISTRIBUTION_TYPE_FIELDS
DISTRIBUTION_TYPE_TEMPLATE_DISTRIBUTION

FIELDS

TEMPLATE_DISTRIBUTIONS TEMPLATE_DISTRIBUTION_STAGES

NUMERATORSDISTRIBUTION_TEMPLATE_DISTRIBUTION

0..*

1

0..*

1

0..*10..* 1

0..*

1

0..* 1

0..*1

0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..* 1

*

1
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Na criação do modelo de dados foi tomada a decisão de copiar a definição das listas de sub-

distribuições pré-definidas no momento da instanciação de uma distribuição, de modo a que alterações 

de configuração que occorram durante o tempo de vida de uma distribuição não tenham impacto na 

mesma. 

Tabelas Introduzidas 

DISTRIBUTION_TYPES (acronym, kind, numerator, subject_mandatory, first_stage_template, description, public_access) 

Criada com o intuito de persistir a informação de cada tipo de distribuição. 

DISTRIBUTION_TYPE_FIELDS (acronym, field_order, field, mandatory, active, min_value, max_value, editable, de-

fault_value) 

Criada com o intuito de persistir a os campos adicionais associados a cada tipo de distribuição. 

DISTRIBUTION_TYPE_TEMPLATE_DISTRIBUTION (acronym, template_distribution) 

Criada com o intuito de persistir as distribuições pré-definidas associadas a cada tipo de distribuição. 

DISTRIBUTION_TEMPLATE_DISTRIBUTION (distribution, archived, template_distribution) 

Criada com o intuito de persistir as distribuições pré-definidas associadas a cada distribuição. 

DISTRIBUTION_FIELDS (distribution, archived, field_order, field, mandatory, active, min_value, max_value, edita-

ble, value, default_value) 

Criada com o intuito de persistir os campos associados a cada distribuição. 

Tabelas Alteradas 

FIELDS  

Adicionada coluna show_on_dists de modo a suportar a definição de campos que possam ser utilizados 

em distribuições. 

DISTRIBUTIONS 

Adicionada uma ligação entre o acrónimo da distribuição e o acrónimo do tipo de distribuição. 

TEMPLATE_DISTRIBUTIONS 

Adicionadas duas colunas allow_use_in_beginning e allow_use_in_middle, para permitir a definição 

do local onde cada distribuição pré-definida pode ser adicionada a uma distribuição. 

DISTRIBUTION_STAGES 

Adicionado atributo que indica se uma dada etapa é resultante da escolha de um tipo de distribuição, 

dado que caso isto aconteça, a etapa não pode ser alterada. 

Camada de Negócio 

Na camada de negócio, foi necessário criar classes que permitissem efetuar a gestão deste conjunto 

de tabelas através da invocação do conjunto de stored procedures criado. 

Adicionalmente foi necessário modificar a instanciação de distribuições para que passem a ter em conta 

o conceito de tipo de distribuição , instanciando as distribuições de um determinado tipo de acordo 

com as configurações efetuadas. 
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Camada de Apresentação 

Ora, tal como referido anteriormente, a camada de apresentação divide-se em duas áreas. Neste 

componente, foi desenvolvido um conjunto de páginas que permitem gerir, em backoffice, a 

parametrização dos tipos de distribuição. Na Figura 21 apresenta-se um exemplo da configuração de 

um tipo de distribuição. 

Figura 21 - Configuração de tipo de distribuição 

Foi também necessário adaptar o modo como os utilizadores instanciam as distribuições, sendo 

necessário selecionar o tipo de distribuição pretendido, para instanciar uma distribuição com todas as 

parametrizações efetuadas (Figura 22). 

Figura 22 - Instanciação de distribuição 
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 edoclink Modeler e Viewer 
O edoclink Modeler e o edoclink Viewer pretendem ser ferramentas de modelação e visualização gráfica 

de processos de negócio em BPMN. 

Neste caso, o primeiro passo do desenvolvimento correspondeu à escolha de uma ferramenta, open-

source de preferência, que possibilitasse agilizar o desenvolvimento dos módulos. Para tal, foi encon-

trado o BPMN.io8, que é uma framework de renderização e modelação de BPMN através da respetiva 

representação XML, desenvolvida em javascript e HTML5, que se demonstrou bastante fácil de utilizar 

e integrar. 

Como referido, o BPMN.io tem como base de funcionamento a representação XML do processo BPMN, 

de acordo com o schema definido pelo standard. Desta forma, pretendia-se que o modo de funciona-

mento dos módulos edoclink Modeler e edoclink Viewer estivesse de acordo com o que se encontra 

apresentado na Figura 23. 

Quando um utilizador pretende modelar/visualizar distribuições ou distribuições pré-definidas em 

BPMN, deve na interface do edoclink aceder à Ver/Editar BPMN, disponibilizada no respetivo contexto. 

Após esta ação do utilizador, é aberta uma página que corresponde à interface de modelação em 

BPMN, que chama um serviço do edoclink para gerar a representação XML da distribuição ou distribui-

ção pré-definida, que é depois renderizada e mostrada ao utilizador na notação BPMN. Após este ponto, 

o utilizador pode efetuar todas as consultas ou alterações que pretender, sendo que todas as alterações 

efetuadas são automaticamente persistidas na base de dados do edoclink. 

Figura 23 – Diagrama de interação edoclink Modeler e edoclink Viewer 

                                                      
8 http://bpmn.io/ 

sd Interacao edoclink v iewer e modeler

cl iente edoclink

:Util izador
Serv idor edoclinkedoclink Modeler e

Viewer
páginas edoclink

loop utilização

:BPMN

util ização()

Exportar BPMN(id)

ver/editar BPMN(id)

ver/editar BPMN()

persistir alterações()

Renderização BPMN(BPMN)

uti lização()
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Foram implementados dois modos de representação BPMN de uma distribuição ou distribuição pré-

definida: modo simples, que apenas apresenta o conjunto de etapas, e modo de detalhe que apresenta 

as regras e condições de transição.  

Na Figura 24 é apresentado um exemplo da representação BPMN de uma distribuição no modo simples 

do edoclink Viewer. 

Figura 24 - Exemplo de distribuição no modo simples 

Para ativar o modo de detalhe, basta utilizar o icone � localizado no canto superior esquerdo, 

resultando, no caso da mesma distribuição, a seguinte visualização da Figura 25. 

Figura 25 - Exemplo de distribuição no modo de detalhe 

A pertinência da implementação destes dois modos deriva do facto de o número de etapas ter tendência 

a ser elevado e com a representação de todas as regras e condições de transição, ser difícil visualizar 

a etapas de forma fácil.  
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Durante a modelação de distribuições pré-definidas e visualização de distribuições, os casos de utiliza-

ção disponibilizados são exatamente os mesmos que são disponibilizadas na interface normal, sendo 

acedidos através de um menu contextual que é mostrado após clicar num elemento (Figura 26). 

Figura 26 – Exemplo de menu contextual de uma etapa 

Com o intuito de evitar a duplicação de páginas com o mesmo propósito, foi tomada a opção de reutilizar 

todas as páginas de gestão de distribuições pré-definidas e distribuições, funcionando os edoclink Mo-

deler e Viewer como ferramentas de renderização BPMN. Assim, ao clicar em cada uma das opções 

disponibilizadas no menu contextual, será aberta a mesma página que seria acedida caso fosse utili-

zada a interface de gestão de distribuições e distribuições pré-definidas que já existia.  

As opções disponibilizadas no menu contextual variam tendo em conta o elemento BPMN que é sele-

cionado. No caso de uma userTask (etapa), são disponibilizadas as seguintes funcionalidades:  

Ícone Descrição 

� Ao clicar neste ícone, é aberta uma janela para seleção dos intervenientes 
para os quais se pretende adicionar uma etapa após a selecionada 

� Ao clicar neste ícone, é aberta uma janela para seleção da sub-distribuição 
que se pretende adicionar uma etapa após a selecionada. 

� 
Ao clicar neste ícone, é aberta uma janela para seleção da condição de 
transição que se pretende adicionar uma etapa após a selecionada. 

 Ao clicar neste ícone, é aberta uma janela para seleção da regra que se 
pretende adicionar uma etapa após a selecionada. 

� 
Ao clicar neste ícone, é aberta uma janela para seleção do conjunto de re-
gras que se pretende adicionar uma etapa após a selecionada. 

� 

Ao clicar neste ícone, a etapa selecionada é movida para trás, isto é, se for 
a terceira, após ser ativada esta opção, passa a ser a segunda, sendo que 
a etapa que era a segunda passa a ser a terceira. 

� 

Ao clicar neste ícone, a etapa selecionada é movida para a frente, isto é, 
se for a segunda, após ser ativada esta opção, passa a ser a terceira, 
sendo que a etapa que era a terceira passa a ser a segunda. 

� 
Ao clicar neste ícone, é aberta uma janela de detalhe da etapa, que per-
mite configurar, para além do nome da etapa e descrição, condições de 
transição, regras, alarmes e ações. 
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� Ao clicar neste ícone, a etapa selecionada é apagada. 

Tabela 4 - Funcionalidades no menu contextual de uma etapa 

No caso de uma sub-distribuição, que no contexto de uma distribuição assumem um papel semelhante 

a uma etapa, as funcionalidades disponíveis encontram-se na Tabela 5 

Ícone Descrição 

� Ao clicar neste ícone, é aberta uma janela para seleção dos intervenientes 
para os quais se pretende adicionar uma etapa após a selecionada 

� Ao clicar neste ícone, é aberta uma janela para seleção da sub-distribuição 
que se pretende adicionar uma etapa após a selecionada. 

� 

Ao clicar neste ícone, a sub-distribuição selecionada é movida para trás, 
isto é, se for a terceira, após ser ativada esta opção, passa a ser a se-
gunda, sendo que a etapa que era a segunda passa a ser a terceira. 

� 

Ao clicar neste ícone, a sub-distribuição selecionada é movida para a 
frente, isto é, se for a segunda, após ser ativada esta opção, passa a ser a 
terceira, sendo que a etapa que era a terceira passa a ser a segunda. 

� Ao clicar neste ícone, é aberta uma janela para edição da sub-distribuição. 

� Ao clicar neste ícone, a sub-distribuição selecionada é apagada. 

Tabela 5 - Funcionalidades no menu contextual de uma sub-distribuição 

Relativamente às regras e condições de transição, o menu contextual apenas permite através de �, 

abrir uma janela de visualização e edição das mesmas e através de � apagá-las. 

Note-se que na Figura 24 é possível encontrar alguma semântica visual na cor de cada elemento. Esta 

coloração segue a seguinte lógica: 

Estado Descrição Coloração 

Executado Todos os elementos que já foram executados 

 

Pendente 

Todos os elementos que se encontram pendentes, 

isto é, etapas que foram recebidas mas que ainda 

não foram aceites 
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Aceite 
Todos os elementos que já foram aceites e que se 

encontram em tratamento 

 

Futuro 
Todos os elementos que não estão em nenhum dos 

estado anteriores 

 

Tabela 6 - Coloração dos elementos BPMN de acordo com o seu estado 

Adicionalmente, em cada etapa são apresentados um conjunto de indicadores que fornecem informa-

ção adicional sobre essa etapa e que podem servir como aceleradores para aceder a um conjunto de 

funcionalidades. Estes indicadores pretendem ir de encontro aos indicadores já encontrados na lista-

gem normal das etapas de uma distribuição Figura 27. 

Figura 27 - Indicadores de informação adicional nas etapas 

Os indicadores que podem ser representados tendo em conta as características da etapa encontram-

se descritos na Tabela 7. 

Indicador Descrição Indicador Descrição 

� 
Indica se a etapa contém alar-

mes 
	 

Indica se a etapa contém condi-

ções de transição 


 
Indica se a etapa contém co-

nhecimentos 
� 

Indica se a etapa foi assinada 

digitalmente 

� Indica se a etapa contém ações  
Indica se a etapa contém docu-

mentos 

 Indica se a etapa contém regras 

Tabela 7 - Indicadores de informação adicional nas etapas 

Para possibilitar o rendering das distribuições e distribuições pré-definidas tal como foi apresentado, foi 

necessário desenvolver dois serviços, um para distribuições e outro para distribuições pré-definidas, 

que fornecessem uma representação XML do BPMN das distribuições e distribuições pré-definidas 

respetivamente. 
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Os serviços desenvolvidos correspondem, na realidade, a geradores de XML no schema do BPMN que 

mapeiam os objetos do edoclink. Para gerar o XML no schema do BPMN de acordo com o mapeamento 

descrito na secção 4 , foi criado um algoritmo que se encontra dividido em quatro fases: 

1. Obtenção da informação da base de dados do edoclink 

2. Criação de todas as pools de utilizadores 

3. Distribuição dos elementos pelas respetivas pools 

4. Cálculo da posição de cada elemento, na tentativa de permitir uma melhor visualização. 

 Importação XPDL 
Como referido anteriormente, a criação desta funcionalidade prende-se com a possibilidade de impor-

tação de processos que alguns clientes possam ter modelados, sem que seja necessário tornar a criá-

los totalmente de novo no edoclink. 

Para testar esta funcionalidade, utilizou-se o Bizagi9, ferramenta de modelação BPMN, para modelar 

os processos de acordo com as regras estabelecidas e exportar XPDL que é depois importado no 

edoclink, dando origem a uma distribuição pré-definida. 

A utilização da norma XPDL, em detrimento da descrição BPMN em XML, prende-se com a possibili-

dade de associar a cada pool um interveniente do edoclink, dado que é possível carregar no Bizagi os 

utilizadores existentes. 

O modo de integração adotado encontra-se descrito na Figura 28 e incorpora 5 passos: 

1. Obter do edoclink o ficheiro XPDL base, que contém o conjunto de utilizadores do edoclink 

2. Importar para a ferramenta externa o ficheiro XPDL base, que contém o conjunto de utilizadores 

do edoclink 

3. Modelar/Adaptar o processo na ferramenta externa de acordo com o mapeamento apresentado 

na secção anterior 

4. Exportar o XPDL do processo 

5. Importar o XPDL do processo no edoclink  

                                                      
9 http://www.bizagi.com/pt/produtos/bpm-suite/modeler 
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Figura 28 - Diagrama de Interação da Importação XPDL 

A fase de importação do XPDL no edoclink significou o maior desafio no desenvolvimento deste com-

ponente, dado que, à imagem dos serviços desenvolvidos durante a implementação do componente 

descrito na secção anterior, foi necessário efetuar um mapeamento com o standard XPDL. 

Após efetuado este mapeamento, foram criadas várias classes que mapeiam a norma e desenvolvido 

um algoritmo de parsing que recebe o XML representativo do processo no standard XPDL e cria no 

edoclink todos os objetos correspondentes. 

No entanto, esta funcionalidade demonstrou algumas limitações devido ao facto de o Bizagi ser uma 

ferramenta “fechada”, que não permite nenhum tipo de integração ou extensão, tornando impossível a 

definição de formulários, regras, conhecimentos, alarmes ou condições de transição de forma fácil. 

 Formulários 
A introdução de formulários tem por base a recolha de informação de forma estruturada e visa melhorar 

o suporte da tomada de decisão. Para a concretização deste módulo, foi necessário efetuar alterações 

a nível conceptual de acordo com a descrição efetuada na secção 4, que se encontram ilustradas na 

Figura 29. 

 

 

 

 

sd Interacao XPDL

Bizagi
Util izador

Serv idor edoclink

loop Modelação

Modelação()

Importar XPDL (ficheiro Base)

Obter XPDL base()

Importar XPDL (ficheiro XPDL)

Exportar XPDL(): ficheiro XPDL

:ficheiro XPDL
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Figura 29 - Conceitos do módulo de Formulários 

Camada de Dados 

Do ponto de vista do modelo de dados, foi necessária a criação e alteração de várias tabelas (Figura 

30):  

Figura 30 - Alterações ao modelo de dados devido ao módulo de Formulários 

Tabelas Introduzidas 

CONTEXTS (code, description) 

Criada com o intuito de persistir o conjunto de contextos possíveis. 

CONTEXT_INSTANCES (code, description, context_code) 

Criada com o intuito de persistir o conjunto de instâncias de contexto possíveis. 

class Alterações Formularios

CONTEXTSCONTEXT_INSTANCES

DISTRIBUTION_FIELDS

DISTRIBUTION_STAGES

DISTRIBUTION_STAGE_FORM_FIELDS

FIELDS

FORMS

FORM_FIELDS

TEMPLATE_DISTRIBUTIONS

TEMPLATE_DISTRIBUTION_STAGES

DISTRIBUTIONS

0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

1
0..* 1

0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

1

0..*

1

class Alterações Formulário

Formulário

Campo 
Adicional

Campo de 
Formulário
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FORM (id, name, description) 

Criada com o intuito de persistir a informação associada a cada formulário. 

FORM_FIELDS (form, field_order, field, field_context, context_instance, mandatory, active, min_value, max_value, 

context, editable, show_context, default_value, show_on_mini_form, show_on_mini_form_previous) 

Criada com o intuito de persistir a informação associada a cada campo de formulário. 

DISTRIBUTION_STAGE_FORM_FIELDS (distribution_stage, archived, form, field_order, field, field_context, con-

text_instance, mandatory, active, min_value, max_value, context, editable, show_context, default_value, value, 

show_on_mini_form, show_on_mini_form_previous, distribution) 

Criada com o intuito de persistir a informação associada a cada campo de formulário associado a uma etapa de 

distribuição. 

Tabelas Alteradas 

FIELDS 

Adicionada coluna show_on_stages de modo a suportar a definição de campos que possam ser utiliza-

dos em etapas. 

TEMPLATE_DISTRIBUTION_STAGES 

Adicionada uma coluna form_id que indica qual o formulário que se encontra associado à etapa pré-

definida. 

DISTRIBUTION_STAGES 

Adicionada uma coluna form_id que indica qual o formulário que se encontra associado à etapa. 

Camada de Negócio 

No caso dos formulários, os desenvolvimentos ao nível da camada de negócio resumem-se à ligação 

entre camada de dados e camada de apresentação, não existindo nenhum componente desenvolvido 

que possua elevado grau de complexidade. 

Camada de Apresentação 

Um dos principais requisitos desta tese era a facilidade de parametrização por parte de todos os 

stakeholders. No caso dos formulários, a configuração em backoffice tenta seguir essa ideia. Na figura 

é ilustrada a configuração de um formulário e de um campo. 
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Figura 31 - Configuração de um formulário 

Note-se que os campos podem ser provenientes de diferentes contextos, como primeiro registo ou 

primeira pasta. Assim, era necessária a existência de um mecanismo de seleção de campos de acordo 

com o seu contexto que fosse bastante intuitivo. Foram analisadas duas alternativas:  

• Seleção do contexto de forma independente do campo, através de duas listas, uma com os 

campos e outra com os contextos 

• Utilização de uma estrutura em árvore, em que as raizes correspondem aos contextos e as 

folhas a cada campo. 

Foi tomada a decisão de adoptar a segunda alternativa visto que pareceu ser a que permitia uma 

configuração mais intuitiva por todos os utilizadores. Esta configuração resulta na criação da página 

que se encontra representada na Figura 32. 
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Figura 32 - Escolha de campo de acordo com o seu contexto 

Outra vertente do desenvolvimento deste componente corresponde à geração dos formulários nas eta-

pas, de acordo com as configurações efetuadas. Neste caso, grande parte do código utilizado foi rea-

proveitado da geração de campos adicionais já existente, sendo apenas necessário recolher e guardar 

os valores dos campos de acordo com os diferentes contextos. 

Adicionalmente, de modo a diminuir o impacto da existência de pouca flexibilidade na definição do 

layout dos formulários, foi construída uma camada de serviços que possibilita a criação de páginas 

personalizadas que utilizem os campos dos formulários. O conjunto de serviços disponibilizados é o 

seguinte: 

public DistributionFormField [] ListDistributionFormFields (guid distributionStage) 

Devolve os campos do formulário de uma dada distribuição. 

public DistributionFormField GetDistributionFormField (guid distributionStage, short field_order) 

Devolve o n-ésimo campo de formulário de uma dada distribuição. 

public void SaveDistributionFormFields (guid distributionStage, string [] values) 

Atualiza o valor dos campos do formulário de uma dada distribuição. 

public void SaveDistributionFormField (guid distributionStage, short field_order, string value) 

Atualiza o valor do n-ésimo campo do formulário de uma dada distribuição. 

 Regras 
O editor e motor de regras têm como objetivo potencializar a automatização da tomada de decisão no 

edoclink. Como referido anteriormente, era necessário escolha uma biblioteca que servisse como motor 
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de inferência e que estivesse de acordo com o conceito de regra introduzido na secção 4. Para possi-

bilitar um melhor entendimento deste conceito, a Figura 33 ilustra  os conceitos e relações entre si, 

relativas a este componente. 

Figura 33 - Conceitos do módulo de regras 

Relembrando o que foi referido anteriormente, é necessário encontrar um mecanismo de avaliação de 

expressões para despoletar o Para tal foram analisadas duas possibilidades C# expression evaluator10 

e o simple rule engine11. 

O C# expression evaluator consiste numa biblioteca que possibilita a avaliação de expressões em run-

time, com base nas variáveis que essas expressões contêm, tornando possível a avaliação de expres-

sões como “x > 200” ou “etapa.valor > 200”, de forma transparente. A biblioteca possui um parser que, 

de acordo com o contexto da aplicação que está em execução, é capaz de identificar a classe do objeto 

                                                      
10 https://csharpeval.codeplex.com/ 
11 http://simpleruleengine.tripod.com/ 
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referenciado na expressão a avaliar e extrair os valores dos atributos necessários. Deste modo, é pos-

sível identificar a grande vantagem de ser possível utilizar diretamente os objetos do edoclink para 

efetuar a avaliação. 

Por outro lado, o simple rule engine, avalia as regras baseando-se num ficheiro XML composto por um 

conjunto de regras (condições e respetivas ações) e um conjunto de fatos, que tem de ser construído 

a cada avaliação.  

No contexto da biblioteca simple rule engine, fatos são algo cuja veracidade pode ser comprovada (ex: 

o nº de contribuinte da fatura é 999999999), regras são fatos com condições e ações (ex: se o nº de 

contribuinte da fatura for diferente de 999 999 999, esta deve ser rejeitada) e ações são o resultado de 

alterações nos fatos (ex: para rejeitar a fatura, esta deve ser enviada para o Ministério das Finanças). 

A opção recaiu sobre a utilização do C# expression evaluator dado o facto de ser a solução que mais 

se adaptava às necessidades existentes devido a ser um avaliador de expressões em código C#, com 

possibilidade de utilização de operadores lógicos como E ou OU e retornar o resultado da avaliação. 

Camada de Dados 

Para suportar as alterações conceptuais efetuadas, foi necessária a criação e alteração de várias ta-

belas (Figura 34): 

Tabelas Introduzidas 

RULE_ACTION_KIND_CODES (code, description) 

Criada com o intuito de persistir o conjunto de tipos de ação de regra possíveis. 

RULES (id, name, description) 

Criada com o intuito de persistir a informação associada a cada regra. 

RULE_SETS (id, name, description) 

Criada com o intuito de persistir a informação associada a cada conjunto de regras. 

RULE_SET_RULES (rule_set, rule_order, rule) 

Criada com o intuito de persistir a associação de regras a conjuntos de regras. 

RULE_CONDITIONS (rule, condition_order, connector, metadata1, context, context_instance, field, condition_operator, 

metadata2) 

Criada com o intuito de persistir a informação associada a cada condição de regra. 

RULE_ACTIONS (rule, action_order, action_kind, description) 

Criada com o intuito de persistir a informação associada a cada ação de regra. 

RULE_ACTIONS_ACTIONS (rule, action_order, action) 

Criada com o intuito de persistir a ação associada a cada ação de regra do tipo ação edoclink. Foi 

necessária para garantir a integridade referencial entre as ações de regras e as ações edoclink. 
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RULE_ACTIONS_TEMPLATES (rule, action_order, template) 

Criada com o intuito de persistir a ação associada a cada ação de regra do tipo distribuição pré-definida. 

Foi necessária para garantir a integridade referencial entre as ações de regras e as distribuições pré-

definidas. 

TEMPLATE_DISTRIBUTION_STAGE_RULES (template_distribution_stage, rule_order, rule, description, rule_trig-

ger_code, stop_if_true, valid_from, valid_until) 

Criada com o intuito de persistir a associação de regras a etapas pré-definidas. 

DISTRIBUTION_STAGE_RULES (distribution_stage, archived, distribution, rule_order, rule, rule_trigger_code, 

stop_if_true, executed, result, valid_from, valid_until, name, description) 

Criada com o intuito de persistir a associação de regras a etapas. As regras que se encontram nesta 

tabela resultam sempre da inserção de uma distribuição pré-definida numa distribuição. 

DISTRIBUTION_STAGE_RULE_CONDITIONS (distribution_stage, archived, rule, condition_order, condition_operator, 

metadata2, connector, context, context_instance, field, metadata1, distribution) 

Criada com o intuito de persistir a associação das condições de cada regra associada a etapas. 

DISTRIBUTION_STAGE_RULE_ACTIONS (distribution_stage, archived, rule, action_order, action_kind, description, 

distribution) 

Criada com o intuito de persistir a associação das ações de cada regra associada a etapas. 

DISTRIBUTION_STAGE_RULE_ACTIONS_ACTIONS (distribution_stage, archived, rule, action_order, action, distri-

bution) 

Criada com o intuito de persistir a ação relativa às ações do tipo ação edoclink de cada regra associada 

a etapas. Foi necessária para garantir a integridade referencial entre as ações de regras e as ações 

edoclink. 

DISTRIBUTION_STAGE_RULE_ACTIONS_TEMPLATES (distribution_stage, archived, rule, action_order, action, tem-

plate) 

Criada com o intuito de persistir a ação relativa às ações do tipo distribuição pré-definida de cada regra 

associada a etapas. Foi necessária para garantir a integridade referencial entre as ações de regras e 

as distribuições pré-definidas. 
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Figura 34 - Alterações ao modelo de dados devido ao módulo de regras 
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Camada de Negócio 

Na camada de negócio, foi necessário criar classes que permitissem efetuar a gestão deste conjunto 

de tabelas através da invocação do conjunto de stored procedures criado. 

No entanto, o grande foco do desenvolvimento deste componente foi a concretização da integração 

entre a avaliação de regras e o C# Expression Evaluator. Tal como referido, a biblioteca de avaliação 

de expressões recebe como argumento uma expressão em código C# e é capaz de a avaliar, devol-

vendo true ou false de acordo com o seu valor lógico. 

Adicionalmente, foi necessário estender o conjunto de operadores suportados pelo C# Expression 

Evaluator, para suportar os operadores: pertence, não pertence, contém, não contém, começa por e 

acaba em.  

Detalhando, a avaliação de regras é composta por 3 fases: 

1. Recolha de informação na base de conhecimento e construção da expressão a avaliar 

2. Avaliação da expressão 

3. Execução das ações das regras verificadas 

A título de exemplo, suponha-se a seguinte descrição: 

“Caso o valor campo ‘custo’ da etapa atual esteja entre 2000 e 5000, deve ser adicionada a sub-distri-

buição pré-definida ‘Aprovação Diretor’” 

Da descrição efetuada é possível inferir a seguinte regra: 

 SE   (custo da etapa atual) (>) (2000) (E) (custo da etapa atual) (<) (5000) 

 ENTÃO  (adicionar distribuição pré-definida “Aprovação Diretor”) 

Esta regra possui duas condições, ambas com base no campo “custo da etapa atual” e uma ação do 
tipo transição. 

Procedendo à avaliação desta regra numa situação em que o valor da etapa atual é 3000 resulta: 

1. Recolha de informação na base de conhecimento e construção da expressão a avaliar 

Nesta fase é construída a expressão etapaAtual. custo > 2000 && etapaAtual. custo < 5000, 

sendo que associado à variável etapaAtual.custo está o valor 3000. 

2. Avaliação da expressão 

Da fase de avaliação da expressão resulta que a regra é verificada 

3. Execução das ações das regras verificadas 

Dado que a regra foi verificada, é adicionada à distribuição a sub-distribuição pré-definida 

‘Aprovação Diretor’ 

Camada de Apresentação 

Neste caso, ao contrário dos outros componentes, a camada de apresentação foca-se no 

desenvolvimento de um backoffice que possibilite tanto a definição de regras, como a associação das 
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mesmas às etapas das distribuições pré-definidas. Na Figura 35 estão representadas as páginas a 

configuração de uma regra. 

Figura 35 - Configuração de uma regra 

A escolha dos campos associados a uma condição de regra utilizam a lógica de seleção dos campos 

de formulários. Após selecionar um campo de uma condição, o conjunto de operadores disponibilizado 

e os valores possíveis são atualizados de acordo com o tipo de dados e com o campo selecionado, de 

modo a facilitar a configuração por todos os utilizadores. 

 Métricas do trabalho 
Dado que o âmbito de implementação desta tese é bastante grande, como forma de demonstrar a 

complexidade do trabalho realizado, optou-se por utilizar um conjunto de métricas do trabalho realizado 

(Card & Agresti 1988). O conjunto de métricas seleccionado incorpora os desenvolvimentos nas 

diferentes camadas do edoclink (dados, negócio e apresentação) e com a decrição efetuada na Figura 

19. Na Tabela 8 são apresentados os resultados da recolha dessas métricas. 

Camada Métricas Número 

Dados Tabelas 

Novas 25 

Alteradas 10 
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Stored Procedures 

Novos 80 

Alterados 30 

Negócio Classes 

Novas 100 

Alteradas 30 

Apresentação 

Serviços 

Novos 30 

Alterados 10 

Páginas 

Novas 25 

Alteradas 20 

Controlos 

Novos 40 

Alterados 25 

Tabela 8 - Métricas do Trabalho  



72 
 

6. Validação 
Para demonstrar a validade desta solução estavam previstas a realização de diversas demonstrações 

e de um projeto cliente no contexto de um cliente real. Estas duas vertentes encontram-se descritas 

nesta secção. 

 Demonstrações 
A solução desenvolvida neste trabalho encontra-se publicada em diversos ambientes de testes e de-

monstrações, que têm vindo a ser utilizados para efetuar demonstrações a clientes. 

Durante estas demonstrações, têm sido utilizados diferentes processos de negócio, o que demonstra 

que a solução encontrada vai de encontro às necessidades existentes. Entre o conjunto de processos 

de negócio implementados encontram-se: 

• Pedido de Viagem 

Processo de negócio que corresponde ao que é utilizado na Link Consulting12 quando os seus 

funcionários necessitam de efetuar alguma deslocação. 

• Pedido de Compras 

Processo de negócio que corresponde ao que é utilizado na Link Consulting quando os seus 

funcionários necessitam efetuar alguma compra que requer aprovação. 

• Pedido de Licenciamento Urbanístico 

Processo de negócio que corresponde a um pedido de licenciamento da área de Urbanística, 

e que compreende a análise desse pedido. 

• Gestão de Carteira - Seguros 

Processo de negócio que corresponde à resposta dada uma interação de um cliente de uma 

seguradora. Esta interação pode ser, por exemplo, a aquisição de um novo seguro ou alteração 

de uma apólice. Este processo foi modelado de acordo com o modo de funcionamento da CA 

Seguros13. 

Após cada demonstração efetuadas, foi possível constatar que a solução apresentada vai de encontro 

às necessidades de cada cliente, que forneceram em todos os casos um feedback bastante positivo. 

 Piloto em Cliente 
Um dos objetos de avaliação da qualidade e utilidade da solução encontrada, passava pela realização 

de um projeto-piloto num cliente edoclink, que já possuísse o sistema de gestão documental atual-

mente, permitindo assim efetuar um termo de comparação relativamente à funcionalidade anterior. 

                                                      
12 www.linkconsulting.com/ 
13 http://www.creditoagricola.pt/ 
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Na presente data, o trabalho aqui apresentado encontra-se finalizado e integrado na release 6.1 do 

produto edoclink. Inobstante, devido aos atrasos de projetos, não foi possível realizar o projeto piloto 

num cliente em tempo útil.  

Como alternativa, foi tomada a opção de realizar um mini projeto piloto, através da implementação de 

vários processos de negócio pela equipa de projeto do edoclink. Este mini piloto foi constituído por 

três fases: 

• Formação 
Pequena formação relativa às evoluções efetuadas no edoclink através da introdução da so-

lução aqui apresentada 

• Desenvolvimento 
Cada elemento da equipa de projeto implementou vários processos de negócio no edoclink. 

• Avaliação 
Cada elemento da equipa de projeto respondeu a um questionário que permitiu recolher feed-

back acerca da solução implementada. 

Os questionários, efetuados de acordo com a metodologia definida por (De Leeuw et al. 2008), foram 

efetuados a sete utilizadores e consistiram em sete perguntas em que cada utilizador tinha de classificar 

uma frase numa escala entre 1 e 5 consoate discordasse totalmente (1) ou concordasse totalmente (5), 

existindo ainda duas perguntas de resposta aberta para que os utilizadores introduzissem a um 

comentário adicional e sugestões respetivamente. De um modo geral, os resultados obtivos 

demonstraram-se bastante satisfatórios. 

A primeira pergunta teve como objetivo inferir sobre a facilidade de aprendizagem das alterações 

conceptuais introduzidas. Neste caso, as respostas dividiram-se entre o 4 (67%) e 5 (33%). 

No caso da segunda pergunta, o objetivo era tentar perceber se a opção pela notação BPMN se 

mostrou na realidade a melhor opção, algo que não causou qualquer duvida aos utilizadores visto que 

todos classificaram esta frase como 5. Ainda na perspetiva de modelação, na terceira pergunta tentou 

perceber-se se a implementação dos componentes de modelação vão de encontro às espetativas dos 

utilizadores. Neste caso, uma pessoa classificou como 3, quatro como 4 e uma como 5. O facto das 

respostas a esta pergunta mostrarem uma menor concordância com a frase pode significar que a 

interface de modelação em BPMN possui ainda alguns pontos a melhorar.  

Relativamente à funcionalidade de formulários, quando questionados se vai de encontro às 

necessidades existentes, as respostas dividem-se entre 3 (uma pessoa), 4 (três pessoas) e 5 (três 

pessoas), sendo que a razão que levou algumas pessoas a classificar como 3 e 4 foi o facto do layout 

dos formulários ser ainda um pouco rígido (é apenas uma lista de campos ordenados). 

O mecanismo de automação implementado com base em regras foi o que obteve um menor indíce de 

aceitação, com uma classificação 3 e todas as restantes como 4. Entre as razões invocadas para este 

facto que foram possíveis identificar nas sugestões de melhoria, encontra-se a nececessidade de 

existência de um mecanismo que permite alocação de recursos com base em regras. 
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Na útima pergunta, os utilizadores foram questionados sobre a capacidade desta solução para resolver 

as limitações existentes no edoclink. Neste âmbito, dois utilizadores responderam com a classificação 

3, três com 4 e dois com 5, o que permite concluir que a implementação desta abordagem foi uma 

decisão acertada. 

Finalmente, foram efetuados alguns comentários bastante positivos sobre a solução implementada: 

“De uma maneira geral este módulo vem agilizar e muito toda a estrutura dos percursos, melhorando a 

ligação interface-utilizador.“ 

“Este módulo veio trazer um mundo de possibilidades que a funcionalidade base de processos 

documentais que existia no edoclink não tinha.” 

“O módulo BPM Case Tool ajuda a diminuir o tempo despendido em configurações de distribuições, 

pelo que demonstra ser uma melhoria.”  

“Ferramenta muito útil e que vai abrir novos leques de oportunidade em termos de implementação da 

gestão documental da link.“  
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7. Conclusões 
Nesta secção, começam por ser apresentadas as principais contribuições realizadas com este trabalho. 

Numa segunda fase são apresentadas várias ideias de trabalho futuro que poderiam tornar a solução 

ainda mais rica e completa. 

 Contribuições 
O desenvolvimento deste trabalho permitiu que fossem cumpridos os objetivos propostos e com isso 

realizadas algumas contribuições, quer a nível teórico, quer a nível prático. 

Por um lado, não foi possível encontrar uma resposta ao problema de qual a estrutura ideal para os 

processos de negócio associados à gestão documental dado que não é possível encontrar apenas uma 

estrutura capaz de cobrir todos os processos de negócio, sendo necessária uma solução capaz de 

incorporar todos os tipos de estrutura de processo de negócio. 

Numa perspetiva mais prática, a solução encontrada e implementada tem demonstrado estar de acordo 

com o conjunto de requisitos existentes, possibilitando responder às necessidades de diversos clientes, 

de diferentes contextos organizacionais. 

Relativamente à possível integração no produto de gestão documental edoclink, os componentes 

desenvolvidos ao longo deste trabalho compõem um módulo adicional que se encontra disponível na 

sua release 6.1, e que inclusivamente já se encontra vendido e em fase de implementação em alguns 

clientes como a CIMAC14, Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. 

 Trabalho Futuro 
Apesar de ao longo deste trabalho terem sido atingidos todos os objetivos propostos, dada a 

complexidade da solução implementada, foram identificados desenvolvimentos adicionais que 

poderiam tornar a solução ainda mais rica e completa: 

• Ferramenta de construção de formulários avançados 

As limitações identificadas ao nível da definição do layout dos formulários, poderiam ser ultra-

passadas através da construção de uma ferramenta para criação de formulários ao estilo drag 

n’drop, tendo por base uma interface de serviços do edoclink. 

• Alocação de recursos baseada em regras 

Introdução do conceito resource allocator, para definir com base num conjunto de regras os 

intervenientes de um conjunto de etapas. Esta definição permitiria uma maior flexibilidade e 

consequente reutilização das distribuições pré-definidas. 

• Integração com outros Sistemas de Informação 

A informação recolhida ao longo das distribuições, que compõe a base de conhecimento do 

edoclink, poderia funcionar como fonte de alimentação para sistemas de informação de ferra-

mentas externas. Um exemplo de possível utilização desta integração surgiu no domínio do 

                                                      
14 www.cimac.pt/ 
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urbanismo, em que a informação recolhida ao longo da distribuição terá de ser utilizada para o 

preenchimento automático de alguns campos dos questionários do INE. 

• Dashboards  

Poderia ser explorada ainda uma vertente de Business Analytics através da construção de 

Dashboards com base em métricas que fossem recolhidas ao longo das distribuições e que 

permitissem monitorizar os processos de gestão documental. 

• Process Mining 

Poderia ser introduzida uma perspetiva de Process Mining, no sentido de identificar padrões 

nas distribuições para adaptar as especificações das distribuições pré-definidas de acordo com 

as necessidades de utilização.  
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