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Resumo
A Teoria dos Sistemas Normalizados, que está orientada para ser aplicada às arquiteturas de
software, fornece um conjunto de Teoremas, Elementos e Regras, com o objetivo de tornar os
Sistemas de Informação evolutivos ao longo do tempo e permitir que estes estejam preparados para
a mudança. Tal como no software, no domínio empresarial a criação de arquiteturas oferece o
suporte, por parte da tecnologia, às necessidades e requisitos de negócio.
Para ser possível desenvolver arquiteturas evolutivas e preparadas para a mudança, a solução desta
investigação passa pela aplicação da Teoria dos Sistemas Normalizados ao domínio das arquiteturas
empresariais, utilizando Archimate. Esta aplicação é efetuada através da adaptação dos elementos
da teoria para artefactos da linguagem de modelação, os teoremas são aplicados através da
identificação dos viewpoints a utilizar nas arquiteturas e as regras de encapsulamento da teoria são
transformadas em

regras arquiteturais. Assim, é possível

criar arquiteturas empresariais

normalizadas, respondendo às necessidades e requisitos de negócio.
Esta solução foi demonstrada com recurso ao Sistema de Compras Públicas em Portugal. O governo
português pretende tornar este sistema o mais equitativo e justo possível de modo a permitir que
todos os organismos estejam em pé de igualdade no que toca ao acesso às oportunidades de
negócio. Assim, pretende-se que todos os operadores económicos consigam ter acesso a todos os
concursos públicos publicados em qualquer uma das 6 plataformas existentes, independentemente
de onde eles se encontrem registados.
Para criar esta funcionalidade, aplicámos a nossa solução na construção de duas arquiteturas
possíveis capazes de responder às pretensões do governo português. Uma das arquiteturas, o TOBE A, integra um Message Broker que realiza as comunicações entre as plataformas. A outra, o TOBE B, representa o cenário em que as plataformas efetuam as comunicações diretamente entre si,
sem a criação de nenhuma nova componente. Para além destas duas, é também representado na
demonstração, a arquitetura AS-IS mostrando o funcionamento atual do Sistema de Compras
Públicas.
A avaliação baseou-se numa comparação ao nível do cumprimento das regras e teoremas da Teoria
dos Sistemas Normalizados e métricas de qualidade entre a arquitetura AS-IS e as duas arquiteturas
TO-BE.
Palavras-Chave: Message Broker, Teoria dos Sistemas Normalizados, Interoperabilidade, Compras
Públicas,

Arquitetura

Empresarial,

Archimate,

Plataformas,

Sistemas

Evolutivos,

Sistemas

Normalizados, Arquiteturas Normalizadas.
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Abstract
The Normalized Systems Theory, which is designed to be applied to software architectures, provides a
set of theorems, elements and rules, with the purpose of enabling evolution in Information Systems, as
well as ensuring that they are ready for change.
In order to make that possible, this work’s solution is to apply the Normalized Systems Theory to the
domain of enterprise architectures, using Archimate. This application is achieved through the
adaptation of the elements of this theory, making them artifacts of the modeling language. The
theorems are applied through the identification of the viewpoints to be used in the architectures, as
well as the transformation of the theory’s encapsulation rules into architectural rules. This way, it is
possible to create normalized enterprise architectures, thus fulfilling the needs and requirements of the
business.
This solution was demonstrated using the Portuguese Public Procurement System. The Portuguese
government aims to make this system as fair as possible, allowing every organization to have the
same business oportunities. The aim is for every economic operator to have access to all public
tenders, which are published in any of the 6 existing platforms, independently of where they are
registered.
In order to make this possible, we applied our solution to the construction of two different
arquitectures, which are able of fulfilling the requirements of the Portuguese government. One of those
arquirectures, TO-BE A, has a Message Broker that performs the communication between the
platforms. The other, TO-BE B, represents the scenario in which the platforms communicate with each
other directly. Apart from these 2 architectures, we also represent the AS-IS architecture that
demonstrates the current behavior of the Public Procurement Systems.
Our evalution is based on a comparation between the AS-IS and the TO-BE architectures, regarding
the fulfillment of the rules and theorems of the Normalized Systems Theory and some quality metrics.
Keywords: Message Broker, Normalized Systems Theory, Interoperability, Public Procurement,
Archimate, Enterprise Architecture, Platforms, Evolvable Systems, Normalized Systems, Normalized
Architectures.
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Glossário
Termo

Definição

Archimate

Uma linguagem de modelação aberta e independente para as
arquiteturas empresariais que é suportada por diferentes ferramentas
e fornece instrumentos que permitem aos arquitetos descrever,
analisar e visualizar as relações entre os domínios de negócio de
forma inequívoca.

Arquitetura

A estrutura dos componentes, as suas relações e os princípios que se
aplicam ao desenho ao longo do tempo.

Arquitetura de Sistemas

Representação da estrutura dos componentes dos Sistemas de

de Informação

Informação, as suas relações, princípios e diretrizes, com o objetivo de
suportar o negócio.

Arquitetura Empresarial

Disciplina ou área de processo que tem como objetivo de estabelecer
e manter uma arquitetura comum que consiste em processos de
negócio, informações, dados, camadas aplicacionais e tecnológicas
eficazes e eficientes, efetuando as estratégias empresarias e de TI,
bem como as estratégias de criação de modelos e práticas que
descrevem a arquitetura.

Artefacto

Qualquer objeto produzido com o objetivo de atingir uma solução para
um problema de investigação.

Broker

Designa uma pessoa física, ou mesmo um conjunto de pessoas
capazes de servirem como intermediário nas intervenções entre um
comprador e um vendedor.

Design Science

Cria e avalia os artefactos de TI capazes de resolver os problemas
organizacionais.

Design Science Research

Um elemento de suporte para pesquisar de DS eficazes

Methodology
Economias de Escala

São fatores que conduzem à redução do custo médio de produção de
um determinado bem à medida que a quantidade produzida aumenta.

xviii

Empresa

Tipicamente, o mais alto nível de descrição de uma organização que
pretende atingir todos os objetivos e funções. Uma empresa, por
vezes, abrange várias organizações.

Framework

Uma estrutura para o conteúdo ou processo que pode ser usado como
ferramenta para estruturar o pensamento, assegurar a consistência e
a integridade.

Informação

Um elemento, que como os outros elementos importantes do negócio,
é essencial para uma empresa. Pode existir em muitas formas:
impressas,

escritas

em

papel,

armazenadas

eletronicamente,

transmitida por correio ou via eletrónica.
Interoperabilidade

Capacidade de um sistema comunicar de forma transparente com
outro sistema.

Método

Conjunto de passos usados para efetuar uma tarefa.

Modelos

Conjunto de proposições ou declarações que expressam as relações
entre as construções.

Sistemas de Informação

Conjunto organizado de elementos, podendo ser pessoas, dados,
atividades ou recursos, que interagem entre si para processar
informação e divulga-la de forma adequada de acordo com os
objetivos de uma organização.

Stakeholder

Um

indivíduo,

equipa

ou

organização

com

participação

ou

preocupações relativas aos resultados de uma arquitetura. Diferentes
stakeholders com diferentes funções terão preocupações diferentes.
Tecnologia de Informação

Todas as tecnologias de hardware e software de uma empresa
utilizadas tendo em vista o alcance dos seus objetivos no negócio.

Viewpoint

Definição da perspetiva de uma vista sobre parte ou partes da
arquitetura. É uma especificação das convenções para a construção e
utilização de um ponto de vista. A vista é o que nós vemos, um
viewpoint é o lugar onde estamos à procura.

Vista

Representação de um conjunto de conceitos relacionados. A vista é o
que nós visualizamos num viewpoint. Pode representar uma parte de
um viewpoint que seja do interesse para um stakeholder.
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1 Introdução
As organizações, desde o inicio da década de 90, têm crescido de forma acelerada, tornando-se cada
vez mais complexas de gerir. Esta nova complexidade e exigência imposta às organizações conduziu
(e conduz) a elevadas exigências no acesso à informação [9]. Assim, a inovação e a agilidade na
redefinição do negócio desempenham um papel fundamental no sucesso das organizações [10].
De modo a responderem às novas necessidades de negócio, as organizações são obrigadas a
estarem em constante mudança de modo a acompanharem as necessidades e pretensões do
mercado onde se inserem. Assim, geralmente, tentam procurar solução nas Tecnologias de
Informação (TI) [10]. Estas TI possibilitam o acesso rápido e eficiente à informação, permitindo a
automatização e aceleração de certas atividades e, consequente, agilização dos processos de
negócio [1].
Esta necessidade e apetência manifestadas pelas organizações de, por um lado, repensarem
continuamente os seus modelos de negócio e, por outro lado, fazerem uso da TI para suportar as
estratégias e atividades de negócio tem conduzido a um forte investimento da comunidade científica e
não científica a nível dos modelos e abordagens de negócio [1].
Em Portugal, percebendo os benefícios da utilização das TI, em 2003, foi criada uma iniciativa
governamental para a introdução destas novas tecnologias no processo de compras públicas da
Administração Pública (AP). Esta iniciativa levou a que as empresas privadas desenvolvessem
plataformas próprias para as compras públicas. Deste modo, os organismos públicos necessitam de
contratar uma plataforma, com o objetivo de colocar as suas propostas durante o ano e nas quais os
fornecedores necessitam de se registar a fim de apresentarem a sua candidatura aos concursos.
Para os organismos públicos, este mecanismo não é exatamente um problema, uma vez que eles
apenas necessitam de contratar uma plataforma de compras públicas para submeterem os seus
concursos. No entanto, os potenciais concorrentes às propostas necessitam de ter inúmeros
contratos, um com cada uma das plataformas existentes, pois só assim conseguem ter acesso a
todos os concursos publicados pelos organismos públicos. Caso isto não aconteça e apenas estejam
registados numa única plataforma, apenas conseguem ter acesso aos concursos submetidos nessa
plataforma. Esta foi uma situação analisada e debatida pelo governo no ano de 2014 e ficou decidido
que este assunto iria ser enfrentado e solucionado de maneira a tornar o acesso aos concursos
equitativo para todas as empresas.
A decisão passou por adicionar um requisito funcional que criou uma situação bastante complexa: as
empresas públicas devem ser capazes de publicitar os seus concursos em todas as plataformas e,
consequentemente, torna-los acessíveis a todos os fornecedores, independentemente da plataforma
onde a proposta é submetida. O governo, com esta alteração, planeia oferecer aos organismos
públicos melhores ofertas pelos seus concursos.
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Tal como no caso do Sistema de Compras Públicas em Portugal, os Sistemas de Informação (SI)
ainda não respondem adequadamente às contínuas alterações com que as organizações são
confrontadas – o que causa um desalinhamento entre os requisitos do negócio e as TI e,
consequentemente, reduz as capacidades competitivas das empresas, comprometendo o seu futuro
e crescimento [1]. A construção das Arquiteturas de Sistemas de Informação (ASI) oferece o suporte,
por parte da tecnologia, aos requisitos do negócio conduzindo, assim, ao crescimento ordenado e
orientado das organizações [1].
Como tal, acredita-se que uma adaptação da Teoria dos Sistemas Normalizados (TSN) ao domínio
empresarial consiga dar resposta e trazer para as arquiteturas todas as suas características. A
aplicação desta teoria tem como objetivo tornar as ASI evolutivas e preparadas para a mudança,
tendo em vista a introdução de novos requisitos no futuro. Para além disto, pretende-se a criar
arquiteturas estáveis, na medida em que qualquer mudança efetuada não tenha repercussões nos
restantes elementos e possua sempre o mesmo grau de esforço, independentemente do tamanho do
sistema.

1.1 Organização do Documento
Esta dissertação encontra-se dividida por 9 capítulos, que precedem 3 anexos introduzidos em
seguida.
No capítulo 2 (“Metodologia de Investigação”) é descrita a DSRM, que é a metodologia seguida para
o desenvolvimento desta investigação. É feita uma identificação das cinco fases de desenvolvimento
e o que é realizado em cada uma delas.
No capítulo 3 (“Problemas e Objetivos”) são identificadas as motivações para a realização deste
trabalho e, consequentemente, o problema a endereçar. Com base no problema, são identificados os
objetivos que se pretendem alcançar no final desta dissertação.
O capítulo 4 (“Trabalho Relacionado”) procede a uma revisão e sistematização bibliográfica do
domínio da contratação pública. É, também, apresentada a teoria base desta investigação, a TSN. E,
por último, é abordado a temática das arquiteturas empresariais, onde se fala da linguagem de
modelação para este trabalho, o Archimate, efetua-se uma ligeira abordagem aos princípios
arquiteturais e, por último, referencia-se o método de avaliação que será aplicado neste trabalho.
No capítulo 5 (“Solução”) são propostas as aplicações da TSN ao domínio das arquiteturas
empresariais. É neste capitulo que são identificados os artefactos Archimate correspondentes aos
elementos da TSN, onde são criados os padrões arquiteturais normalizados com base nas regras de
encapsulamento da Teoria e, também, onde são aplicados os Teoremas ao domínio das arquiteturais
empresariais através da identificação dos viewpoints a utilizar.
Com base nos pressupostos criados no capítulo 5, o Capítulo 6 (“Demonstração”) representa a
aplicação dos elementos, regras de encapsulamento e teoremas da TSN às arquiteturas empresariais
através da representação do estado atual do Sistema de Compras Públicas, mostrando o problema
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de negócio existente e, também, a criação de duas propostas arquiteturais para a introdução da nova
funcionalidade.
Essas propostas arquiteturais são avaliadas no Capítulo 7 (“Avaliação”) através da comparação ao
nível das métricas de qualidade, de acordo com as características da TSN, a considerar numa
Arquitetura de Sistemas de Informação.
No Capitulo 8 (“Comunicação”) são identificadas as propostas de divulgação deste trabalho.
E, por último, no Capítulo 9 (“Conclusão”) sistematizam-se as principais contribuições desta
investigação, apresentam-se conclusões e apontam-se caminhos para trabalho futuro.
Relativamente aos anexos A, B e C representam três modelações auxiliares, que permitem uma
melhor compreensão das diferenças que existem entre o estado atual do sistema de compras
públicas e as duas propostas criadas nesta investigação, o TO-BE A e o TO-BE B.
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2 Metodologia de Investigação
O desenvolvimento desta investigação baseou-se na Design Science Research Methodology
(DSRM). Esta metodologia é direcionada para construir e avaliar soluções capazes de responder às
necessidades dos negócios [2].
Ao analisar esta metodologia podem ser facilmente identificadas as cinco fases de desenvolvimento a
aplicar, como mostra a figura 1 [3]: identificação do problema e motivação, definição de objetivos da
solução, desenho e desenvolvimento, demonstração, avaliação e comunicação.

Figura 1 - DSRM

Atualmente, esta metodologia é bastante utilizada no desenvolvimento de SI, onde se englobam
conteúdos de diversas áreas para se dar resposta aos desafios e problemas propostos pelas
organizações. Um critério fundamental para a escolha desta metodologia foi o sucesso apresentado
em diversas investigações e trabalhos desenvolvidos nesta área [3].
Para resolver problemas empresariais, a DSRM tem por base o desenvolvimento de diversos tipos de
artefactos, tais como Constructs que descrevem certos aspetos do domínio do problema, ou seja,
providenciam a linguagem e símbolos para o problema. Os Models também são um tipo de artefactos
bastante utilizados e representam situações e abstrações do mundo real. Para além disto, existe
também os Methods que são usados para construir os modelos, ou seja, representam algoritmos e,
por último, existem as Instantiations que providenciam as ferramentas capazes de agilizar o
desenvolvimento de SI [3]. Nesta investigação, os artefactos serão desenvolvidos e avaliados através
do valor que conseguirão trazer para a integração das plataformas de compras públicas, resolvendo,
assim, a necessidade de negócio proposta pelo governo.
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Esta metodologia é bastante importante na medida em que obriga o trabalho a ser desenvolvido de
modo iterativo, obtendo feedback à medida que se vai desenvolvendo e melhorando. Com a
aplicação desta metodologia é expectável obter melhores resultados na investigação.
Esta dissertação irá seguir a estrutura desta metodologia, onde cada uma das fases de
desenvolvimento corresponde a uma secção diferente do documento. As secções 3 (“Problemas e
Objetivos”) e 4 (“Trabalho Relacionado”) identificam o problema e motivações para a realização deste
trabalho. A secção 5 (“Solução”) representa a fase de desenho e desenvolvimento da solução a
aplicar nesta investigação, sendo demonstrada na secção 6 (“Demonstração”) e avaliada na secção 7
(“Avaliação”). Na secção 8 (“Comunicação) e 9 (“Conclusão”) este trabalho de investigação é
finalizado com as comunicações efetuadas, contribuições, limitações e trabalho futuro.
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3 Problema e Objetivos
Esta secção representa a primeira fase de desenvolvimento da metodologia DSRM, a identificação do
problema e motivação para a realização deste trabalho. Para além disto, irão ser apresentados os
objetivos que se pretendem atingir com esta investigação.
Com a constante evolução e desenvolvimento nas organizações ao nível da utilização de Tecnologias
de Informação surge a necessidade de serem desenvolvidas soluções capazes de tornarem as
arquiteturas empresariais preparadas para as constantes mudanças, quer ao nível estrutural quer ao
nível funcional. Outra característica importante é construir arquiteturas ágeis de modo a que
consigam responder rapidamente às mudanças de negócio e áreas de atuação.
Associado a esta necessidade genérica das organizações, o governo português pretender criar
interoperabilidade e igualdade no sistema de compras públicas. Pretende-se desenvolver uma
solução que permita aos fornecedores consultar qualquer concurso submetido, independentemente
da plataforma em que é colocado. Com isto, garante-se que organismos públicos ao submeterem as
suas propostas, estas vão ser consultadas por todos os fornecedores. Esta nova solução deve estar
em conformidade com o quadro regulamentar que determina as condições em que deve ser criada
(segurança, autenticação, posses), bem como todos os serviços esperados, desde a publicação do
concurso até a assinatura do contrato.
A interoperabilidade e algumas outras boas práticas para integração de SI são bastante abrangentes.
O aspeto curioso e determinante para o desenvolvimento de arquiteturas que cumpram os requisitos
do negócio, prende-se com o facto de as plataformas serem de propriedade privada, orientadas para
o lucro com diferentes modelos de dados, regras de negócio e proteções de direitos de autor.
A TSN tem por objetivo tornar os SI evolutivos e estáveis no que diz respeito às mudanças, não
sendo clara sobre a sua atuação num ambiente de arquiteturas empresariais. Por isso, é imperativo
saber como aplicar a teoria neste domínio para ser possível a sua utilização na criação de
arquiteturas ágeis, evolutivas e que, neste caso prático, consiga desenvolver uma solução capaz de
acrescentar este requisito funcional ao Sistema de Compras Públicas com todas as características
associadas à TSN.
Sendo assim, a questão central desta investigação é: como desenvolver uma Arquitetura
Empresarial que assegure a agilidade e evolução organizacional? Associado a esta questão
central e base desta investigação, é importante realçar outros objetivos a serem alcançados:


A TSN permite a integração de Arquiteturas de Sistemas de Informação Heterogéneos?



Como aplicar os elementos da TSN nas Arquiteturas Empresariais?



Como aplicar as regras de encapsulamento da TSN nas Arquiteturas Empresariais?



Como aplicar os teoremas da TSN nas Arquiteturas Empresariais?
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Esta investigação é realizada em contexto empresarial, nomeadamente em parceria com a INCM –
Imprensa Nacional Casa da Moeda – que se associou a este projeto desde o primeiro momento. Para
solucionar o problema descrito, pretende-se que esta investigação culmine com a criação de uma
arquitetura evolutiva, estável e fácil de manter que sirva de base para a implementação deste novo
requisito funcional e, também, com o objetivo de fornecer à comunidade científica os seguintes
aspetos:


Aplicação dos quatro teoremas da TSN tendo por base a linguagem de modelação Archimate;



Aplicação dos cinco elementos da TSN tendo por base a linguagem de modelação Archimate;



Aplicação das 10 regras de encapsulamento da TSN tendo por base a linguagem de
modelação Archimate;



Criação da arquitetura integrando todas as plataformas.

7

4 Trabalho Relacionado
Neste capítulo são descritos assuntos e temas de elevada importância para o desenvolvimento desta
investigação. Inicialmente, é abordado o estado do sistema de compras públicas na UE e, também,
mais especificamente em alguns países diferentes de Portugal, ao nível das estruturas e
funcionamento da contratação pública.
Para além disto, é apresentada a Teoria que vai servir de base ao desenvolvimento desta
investigação, que é a Teoria dos Sistemas Normalizados, é, também, abordado o tema das
arquiteturas empresariais, incluindo-se aqui a linguagem de modelação em que vai ser feito este
trabalho, o Archimate, uma pequena abordagem aos princípios arquiteturais e é feita uma referência o
método de avaliação que vai ser aplicado.

4.1 Sistema de Contratação Pública na UE
A aplicação correta, eficiente e efetiva das regras de contratação pública da UE nos diferentes países
representa um desafio constante. A comissão Europeia considera que a recolha, análise e elaboração
de relatórios sobre as informações de cada país, no que diz respeito a esta matéria, melhora a
resposta aos novos desafios da política, nomeadamente alcançar poupanças, utilizar os contratos
públicos para apoiar outros objetivos políticos e reforçar a capacidade administrativa de cada país
para os contratos públicos. [18]
Este capítulo vai estar divido em 3 subsecções: a primeira irá dar uma ideia da economia de mercado
presente na UE. A segunda apresentará uma visão geral das estruturas de cada país utilizadas no
sistema de contratação pública. E, por último, a terceira subsecção abordará a implementação das
leis da UE em três países com estrutura diferente comparativamente com o nosso país. [18]

4.1.1 Análise da economia de mercado da UE
O Governo e respetivas despesas são um fator significativo e influente para a economia de cada país.
Todos os anos cerca de um quinto do PIB da UE é gasto pelos diferentes níveis do governo e
organismos prestadores de serviços de utilidade pública para aquisição de bens, obras e serviços.
Quase 20% desse total é gasto em compras que ultrapassam o valor definido pelas diretivas relativas
aos contratos públicos. [18]
Existe uma grande diferença entre os valores médios das propostas dos vários países pertencentes à
UE, devido a diferentes fatores tais como o cumprimento de obrigações dos estados-membros, as
diferenças de acontecimentos económicos reportados por cada país, diferenças na cobertura dos
contratos dos serviços públicos e possíveis desfasamentos temporais entre as estimativas. [18]
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Em 2010, aproximadamente 36% do valor dos contratos foram atribuídos a contratos de trabalho,
42% foram atribuídos a serviços e 22% a bens. Traduzindo estas percentagens em números, 161
biliões foram atribuídos a contratos de trabalhos, 99 biliões a bens e 187 biliões a serviços. [18]
O procedimento mais comum de execução dos contratos públicos é publicar um anúncio, convidando
todos os fornecedores interessados a apresentarem as suas propostas (concurso público),
representando 73% do mercado. Em segundo lugar, surge o procedimento de ajuste direto com 22%
do mercado. Os três países com os valores de contratos mais altos foram o Reino Unido, Itália e
França, respetivamente. No Reino Unido é frequente a utilização de contratação sob a forma de
ajuste direto, representando 47% do mercado interno. [18]
Todos estes contratos efetuados dentro do espaço europeu devem obedecer a um conjunto de regras
estabelecidas pela UE. Além dos contratos, os fornecedores e as entidades adjudicantes necessitam
de estar em conformidade com as regras e princípios estabelecidos. Estes princípios incluem a livre
circulação de bens e serviços, direitos de formulação de contratos, igualdade de tratamento,
transparência e reconhecimento mútuo. O não-cumprimento destas normas e princípios são puníveis
por lei. O número total de fornecedores e entidades adjudicantes na UE situa-se na ordem dos
100mil. [18]

4.1.2 Revisão das estruturas contratuais e e-procurement
Esta seção irá fazer uma revisão sobre as estruturas nacionais utilizadas para a aquisição por parte
dos fornecedores

e entidades adjudicantes, preparação da legislação, monitorização da

implementação das regras de contratação e partilha de informação entre os estados membros da UE.
[18]
A maioria dos estados membros da UE designam autoridades especificas para ficarem encarregues
de todas as tarefas mencionadas no paragrafo anterior. No entanto, existem algumas exceções como
é o caso do Reino Unido, onde as questões de aquisição estão a cargo do Grupo de Eficiência e
Reforma. [18]
O uso de meios eletrónicos para melhorar o processo de contratação pública levou a uma grande
redução de custos em todos os estados membros da UE. Dada a magnitude do mercado de contratos
públicos, existe um grande interesse nesta transição para o e-procurement. Esta solução está
associada a inúmeras vantagens para todos os intervenientes, na medida em que torna mais fácil a
concretização dos contratos e reduz os custos para os operadores económicos, reduz a carga
administrativa e garante que as oportunidades de acesso aos contratos sejam amplamente
acessíveis a todos. Em 2004, foram introduzidas diretivas de modo a que todos os Estados Membros
da UE conseguissem ter acesso esta tecnologia do e-procurement. Assim, a publicação dos
concursos, a comunicação entre organismos públicos e fornecedores passaram a ser efetuados
eletronicamente. [18]
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O uso de plataformas eletrónicas permite suportar o fluxo de informação, bem como apoiar e suportar
todo o processo de negociação entre as partes interessadas. No total, existem mais de 240
plataformas para os contratos públicos, no entanto apenas cerca de 50% delas são capazes de
receber propostas, fator este que é a chave deste processo de modernização da contratação pública.
E apenas em dois terços dos países é que estas plataformas eletrónicas estão a funcionar
corretamente. A introdução destes meios tecnológicos não tem sido fácil, principalmente devido à
elevada rigidez das partes interessadas em abraçar novas ferramentas eletrónicas. [18]
Os esforços futuros devem-se concentrar na transição da comunicação para meios eletrónicos,
especialmente o acesso eletrónico a documentos de propostas e, respetiva, submissão, uma vez que
estas mudanças visam aumentar a transparência e reforçar a concorrência no mercado dos contratos
públicos. [18]
A tabela seguinte apresenta-nos o estado do sistema de contratação pública de alguns países da UE:
[18]
Tabela 1 - Comparação entre os vários sistemas de compras públicas

Estado Membro

Alemanha

Áustria

Estratégia
Nacional

Não

Sim

Capacidade de
Submissão
Eletrónica

Sim

Sim

Organismo(s)
Plataforma(s)

Responsáveis

Eletrónica(s)

pelas
Plataformas

e-Vergabe

Governo

Federal

Federal

Procurement

Government

Agency

Bélgica

Chipre

Sim

Sim

Sim

Sim

Joint Electronic

FEDICT +

Public

Ministro da

Procurement

Defesa

Treasury – Public

Treasury of the

Procurement

Republic

Directorate

The Public
Dinamarca

Não

Sim

Procurement
Portal

Estónia

Sim

Sim

Registo Central

Ministro da
Ciência,
Tecnologia e
Inovação
Ministério das
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Estado Membro

Estratégia
Nacional

Capacidade de
Submissão
Eletrónica

Organismo(s)
Plataforma(s)

Responsáveis

Eletrónica(s)

pelas
Plataformas

de Contratos

Finanças

Públicos

França

Hungria

Sim

Não

Sim

Não

5 Plataformas

Organismos
públicos

Central Service

Ministério da

Directorate

Defesa

General

Irlanda

Lituânia

Sim

Sim

Sim

Sim

eTenders

Governo

Procurement
Sistema de

Ministério da

Informação

Economia

Central de
Contratação
Publica

Portugal

Sim

Sim

6 Plataformas

Electronic
Roménia

Sim

Sim

Organismos
privados
Governo

Systems for
Public
Procurement
National Financial

Suécia

Sim

Sim

PEPPOL

Management
Authority

Perante as inúmeras realidades diferentes ao longo da UE, no que diz respeito ao funcionamento dos
sistemas de contratação pública, irão ser abordados três sistemas distintos de Portugal, de modo a
dar a conhecer outros métodos de contratar e prestar serviços. Os países que irão ser abordados
com maior pormenor serão a Bélgica, Lituânia e Suécia.
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Bélgica
Legislação
A legislação belga relativa aos contratos públicos está definida na Lei de 15 de Junho de 2006,
abordando a celebração de contratos públicos e de alguns contratos de obras, fornecimentos e
serviços. Esta Lei contém as questões principais sobre a coordenação e codificação de todas as
regulamentações relativas aos contratos públicos existentes e da transposição para a Lei Belga das
Diretivas Europeias de 2004. Este quadro regulamentar, que rege os contratos públicos, foi
complementado pela Lei de 17 de Junho de 2013 com os motivos, informações e recursos legais no
que diz respeito aos contratos públicos e alguns contratos de obras, fornecimentos e serviços. [5]
Os princípios constitucionais da transparência do governo, igualdade e não discriminação são os
mais relevantes para os contratos públicos. As entidades adjudicantes devem respeitar os princípios
gerais relativos à adjudicação de contratos públicos. Destes princípios, os mais relevantes são a
igualdade de tratamento e não discriminação, a livre concorrência, transparência, segurança jurídica
e da proporcionalidade. [5]
De uma forma geral, as entidades adjudicantes devem tratar os fornecedores de forma igual, não
discriminatória e transparente. Os operadores económicos de outros países só podem apresentar
pedidos de participação num concurso se eles pertencerem a um Tratado Internacional para o efeito,
respeitando os limites e condições do mesmo. [5]
A legislação belga dos contratos públicos diz que existem dois tipos de procedimentos, um em que o
contrato deve ser concedido ao fornecedor que tiver apresentado a proposta de valor mais baixo, ou
seja mais vantajosa, e um procedimento em que o contrato é concedido ao fornecedor que melhor
corresponder aos critérios definidos nos documentos de contratação. A entidade adjudicante escolhe
qual dos procedimentos quer seguir. Ambos os procedimentos podem ser adjudicados por concurso
público ou concurso limitado. Num concurso público, todos os fornecedores interessados podem
apresentar propostas, enquanto que num concurso limitado só os fornecedores convidados pela
entidade adjudicante podem apresentar propostas. [5]
Organismos Responsáveis
As instituições responsáveis pela elaboração das regulamentações relativas aos contratos públicos
são: [6]


A comissão para os contratos públicos, que é atualmente gerida pelo decreto-lei de 10 de
Março de 1998, é composta por representantes da autoridade federal, das empresas
públicas, das autoridades de controlo (Tribunal de Contas e Inspeção-geral das Finanças) e
representantes de empresas e sindicatos;



The Federal Public Service Chancellery of the Primer Minister – Public Procurement
Department. Este serviço é responsável pela preparação, coordenação e acompanhamento
da legislação relativa aos contratos públicos e, em particular, pela transposição da legislação
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comunitária para o direito belga. Para além disto, este departamento também serve como
ponto de contacto com a Comissão Europeia.
Relativamente à supervisão, o Tribunal de Contas exerce um controlo externo sobre as operações
orçamentais, contabilísticas e financeiras. Existem outras estruturas de supervisão e controlo como
por exemplo a Inspeção-Geral de Finanças. [6]
O Corpo Central de Contratação Pública encarrega-se da contratação pública e monitorização de
procedimentos de serviços públicos. [6]
Plataforma(s) Electrónica(s)
Joint Electronic Public Procurement (JEPP) é o portal eletrónico utilizado pelo governo federal belga
para a publicação dos concursos. JEPP foi lançado a 13 de Novembro de 2002 e está disponível para
as empresas desde 6 de Janeiro de 2003. [24]
Inicialmente, apenas o Ministério da Defesa estava autorizado a publicar concursos no portal,
tornando-se uma ferramenta de uso geral por parte de todos os organismos a partir do final de 2004.
Atualmente, permite que os organismos compradores submetam eletronicamente os seus concursos.
As empresas fornecedoras necessitam de subscrever este sistema, que automaticamente lhes envia
notificações, por email, de novas oportunidades de negócio que possam surgir no portal. [24]
Para além destes concursos públicos, este sistema permite, também, às entidades adjudicantes
notificar os fornecedores que pretendem, individualmente. [24]
Associado a cada um destes concursos, este sistema encontra-se preparado para receber os
documentos das propostas publicadas pelos organismos públicos e, também, receber as submissões
de respostas aos concursos por parte das entidades adjudicadas. [24]

Lituânia
Legislação
Desde a entrada na UE em 2004, a Lituânia tem sofrido um dos crescimentos económicos mais
rápidos de todos os estados-membro. A contratação pública é responsável por cerca de um terço do
orçamento nacional e é, principalmente, conduzida pela Autoridade Nacional de Contratação, com o
Corpo de Supervisão Nacional a monitorizar todas as atividades que ocorrem. Como resultado disto,
os dados atualizados sobre o planeamento e implementação dos procedimentos contratuais são
publicados regularmente, fazendo com que o Sistema de Contratação Pública na Lituânia seja dos
mais transparentes. [25]
A lei dos contratos públicos da Lituânia baseia-se nas diretivas Europeias, no entanto existem dois
níveis abaixo dos limites europeus. Contratos abaixo de 3000€ estão livres de regulamentação,
incluindo a notificação de contrato obrigatória. Para contratos acima deste valor, mas abaixo de
145000€ aplicam-se procedimentos especiais. Acima deste valor, mas abaixo dos limites europeus,
as entidades adjudicantes necessitam de definir as suas próprias regras de implementação e publica-
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las no Sistema de Informação Central de Contratação Publica (CVP IS). Estas regras foram definidas
pelo Public Procurement Office (PPO). [25]
Organismos Responsáveis
Na Lituânia, as politicas de contratação pública são criadas pelo Ministério da Economia e
implementadas por três organismos principais: o PPO, o Competition Council e o Central Purchasing
Organisation (CPO). (25]
O PPO supervisiona o cumprimento da legislação nas transações. [25] O Competition Council
investiga as práticas “anti competitivas” que possam ser cometidas por parte das entidades
adjudicantes e dos fornecedores, reportando ao PPO as ocorrências. [25] O CPO efetua a aquisição
em nome das entidades adjudicantes, incluindo a administração central. O objetivo é garantir o uso
racional, transparente e eficiente dos fundos e recursos administrativos através de concursos públicos
centralizados. [25]
Plataforma(s) Electrónica(s)
A Lituânia é um país one-stop-shop, isto é, possui apenas uma plataforma, o CVP IS, para realizar
todos as contratações públicas existentes. Foi lançada pelo PPO em 2008 para ser utilizada por todos
os organismos intervenientes, quer entidades adjudicantes, quer fornecedores. O CVP IS cobre todas
as fases do processo de contratação pública: e-notification, e-access, e-submission e e-awarding. [25]

Suécia
Legislação
O Parlamento é a assembleia legislativa da Suécia. A maioria das decisões parlamentares baseiamse em propostas de novas leis ou alterações às existentes, sendo que o tema da contratação pública
não é exceção. Neste assunto, é o ministério das finanças que controla todas as atividades e
processos [6].
Foi um País que adotou as regras da UE no que diz respeito à contratação pública, transpondo
grande parte do seu conteúdo para a legislação sueca. Este processo de transposição da legislação
comunitária dos contratos públicos para a legislação sueca incluiu uma série de passos, realizados
entre o parlamento e o ministério das finanças. Esta transposição teve como objetivo a obtenção de
um sistema de contratação pública mais eficiente e eficaz capaz de responder a todas as
necessidades dos organismos públicos e fornecedores [6].
Num processo de contratação pública, se o concurso for abaixo dos valores limite estalecidos pela
UE, as entidades adjudicantes podem usar um “procedimento simplificado” ou um “processo de
seleção”. Se o valor do contrato for baixo (cerca de 15% inferior ao limite definido), pode ser usado
um procedimento informal. Ao ser utilizado um “procedimento simplificado”, a entidade adjudicante
deve solicitar propostas por meio de um aviso num banco de dados eletrónico, geralmente disponível
ou por meio de um aviso de forma a facilitar a concorrência. Este aviso deve indicar a estrutura das
propostas a serem apresentadas e o prazo para a receção das mesmas [6].
14

Ao aplicar um “procedimento de seleção”, a entidade adjudicante deve publicar um convite para um
determinado fornecedor, através do banco de dados eletrónico. Este convite deve indiciar a estrutura
da proposta a ser apresentada e o prazo para a sua receção. O número de fornecedores convidados
deve ser suficientemente grande para alcançar melhores preços e vantagens no negócio. Neste
processo, o objetivo da entidade adjudicante é obter a proposta, economicamente, mais vantajosa [6].
Organismos Responsáveis
Na Suécia, todas as entidades adjudicantes são responsáveis pela sua própria compra. O sistema de
coordenação dos contratos públicos é regulado com base numa legislação governamental própria e
aplica-se, diretamente, a órgãos governamentais. O objetivo destas atividades de coordenação é
desenvolver, coordenar e acompanhar as atividades de licitação do governo. As atividades de
coordenação são uma função estratégica que consiste num pequeno grupo de pessoas pertencentes
à Autoridade Nacional Sueca de Gestão Financeira, que é responsável pelo sistema de coordenação
dos contratos públicos [6].
A autoridade da concorrência sueca é responsável por salvaguardar e aumentar a concorrência dos
contratos públicos neste país. O seu objetivo é proporcionar um bem-estar económico através de
mercados eficientes [6].
O responsável pela assistência à contratação pública e desenvolvimento é a Agência de Serviços
Legais, Financeiros e Administrativos. Este órgão é responsável pela administração de um site onde é
fornecida ajuda prática e orientação a entidades adjudicantes e fornecedores neste processo. Para
além disto, também desenvolve ferramentas, métodos e documentos de aquisição coerentes para um
sistema mais eficaz e eficiente [6].
Plataforma(s) Electrónica(s)
O sistema de contratação pública na Suécia está bem desenvolvido, fazendo uso de um conjunto de
plataformas públicas e privadas para alcançar uma das taxas de utilização mais altas de UE. O
National Debt Office utiliza uma plataforma privada chamada Visma TendSign, que é uma das mais
utilizada nos países do norte da Europa. [26]
E-Notification é obrigatório e está alojado no portal Avropa, no entanto a e-submission não é
obrigatória. [26]
Ao nível local e regional, como conselhos e municípios, existe a possibilidade de se auto organizarem
com os seus próprios processos de contratação pública. [26]
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4.2 Teoria dos Sistemas Normalizados
O objetivo da TSN é tornar os SI evolutivos e prepará-los para as mudanças. Portanto, as arquiteturas
de software não devem apenas satisfazer os requisitos atuais, mas também devem suportar os
possíveis requisitos que poderão surgir no futuro. [7] [23]
Assim, e para ser possível suportar estas mudanças, a TSN diz que uma característica essencial de
um SI é a estabilidade. Este conceito, aplicado aos SI implica que não existam efeitos combinatórios
nem efeitos de propagação de mudança no sistema, isto é, uma mudança específica num SI deve
exigir sempre o mesmo esforço, independentemente do tamanho do sistema ou do timing em que é
aplicada. [8] [23]
Sistemas Normalizados são definidos como SI que exibem estabilidade perante um conjunto de
mudanças. Neste sentido, a evolução destes sistemas é operacionalizada através de um número de
mudanças antecipadas que ocorrem nos sistemas de software. A existência de mudanças que
depende do tamanho do sistema põe em causa a estabilidade e denominam-se efeitos combinatórios.
[8] [23]
Para contrariar estes efeitos combinatórios, é necessário criar uma arquitetura segundo um conjunto
de regras de desenho. Na TSN, um conjunto de quatro teoremas surgem como essas regras com o
objetivo de identificar grande parte dos efeitos combinatórios. Essencialmente, estes teoremas
identificam partes da arquitetura em que a evolução está a ser colocada em causa: [8] [23]


Separação de Conceitos: implica que todos os drivers de mudança ou conceitos sejam
separados. Este teorema permite o isolamento do impacto de cada driver de mudança;



Transparência da Versão de Dados: implica que os dados devem ser comunicados de
maneira transparente entre os componentes e possam ser alterados sem impacto nos
elementos associados.



Transparência da Versão da Ação: implica que um componente possa ser atualizado sem
afetar os componentes de chamada. Este princípio pode ser conseguido através da utilização
adequada e sistemática de, por exemplo, um padrão de polimorfismo ou facade;



Separação de Estados: implica que determinadas ações e passos num workflow sejam
separados uns dos outros, mantendo um estado depois de cada ação ou passo. Este
teorema leva à utilização de chamadas assíncronas e com estado de outros componentes.

É, também, necessário realçar que cada um destes teoremas não são completamente novos e cada
um se relaciona com as heurísticas do conhecimento. No entanto, formular este conhecimento como
teoremas provoca o aparecimento de efeitos combinatórios, suportando a identificação dos mesmos,
permitindo, assim, a construção de sistemas com o mínimo de efeitos combinatórios possível. [23]
Com estes teoremas, é possível afirmar que os construtores de software, bem como as funções e
respetivas classes, não oferecem mecanismos de tratamento de mudanças previstas de forma
estável [8].
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Assim, a TSN propõe um conjunto de cinco elementos para encapsular os construtores de software.
Estes elementos são estruturas modulares que aderem aos princípios descritos anteriormente com o
objetivo de alcançar a estabilidade relativamente às mudanças antecipadas: [8]


Data Element;



Action Element;



Workflow Element;



Trigger Element;



Connector Element.

Os teoremas Transparência da Versão de Dados e Transparência da Versão da Ação implicam que os
construtores de software, representando dados e ações, necessitem de ser encapsulados com o
objetivo de construir sistemas de informação estáveis. Isto leva aos seguintes encapsulamentos ou
elementos: [23]




Data Encapsulate
o

As tarefas de apoio e suporte devem ser implementadas ao nível da entidade de dados;

o

Devem possuir métodos Get/Set para manter a transparência da versão de dados.

Action Encapsulate:
o

Um action element possui apenas uma tarefa funcional;

o

Argumentos e parâmetros devem ser data elements encapsulados;

o

Workflows têm de estar separados dos action elements;

o

Um action element pode ter várias versões mas isso não pode afetar outras acções que
chamem este action element.

Por outro lado, os teoremas Separação de Conceitos e Separação de Estados, de acordo com a
agregação de tarefas, implicam que os workflows sejam separados das outras ações dos action
element. Essas ações devem ser separadas ou isoladas por estados e os SI devem estar aptos a
reagir aos erros. Esta questão leva a encapsulamentos adicionais: [23]




Workflow Encapsulate:
o

O workflow não pode conter outras tarefas funcionais;

o

Cada ação do workflow tem de ser guardada.

Trigger Encapsulate:
o

Os Trigger Elements devem controlar diferentes estados e verificar se um action
element tem de ser iniciado.



Connector Encapsulate:
o

Os Connector Elements têm que garantir que sistemas externos podem interagir com
data elements.
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4.2.1 Aplicação da TSN no desenvolvimento de SI
A TSN engloba algumas características para o desenho, desenvolvimento e manutenção de SI, e o
sistema deve: [14]


Estar organizado em função dos cinco elementos de alto nível: Dados, Ações, Workflow,
Conectores e Triggers;



Suportar os quatro teoremas: Separação de Conceitos, Transparência da Versão de dados,
Transparência da Versão de ação e Separação de Estados;



Basear-se no conceito de modularidade, para facilitar a ocultação da informação e permitir a
separação dos conceitos do sistema.

Estas características têm como função principal permitir que um SI possa suportar um conjunto de
mudanças antecipadas. [14]
Tendo em conta que a capacidade de mudança é considerada importante para um bom desenho,
requer que o criador do sistema estime a probabilidade de mudanças que possam ocorrer no futuro e
derive a estrutura modular do sistema de acordo com elas, sugerindo, também, o uso da abstração e
do encapsulamento, por forma a lidar com a mudança nos módulos. [14]
O conceito de encapsulamento está intimamente ligado com o conceito de abstração. A
disponibilização, para o exterior, das operações essenciais de uma entidade, é considerada
abstração, sendo que, os detalhes dessas operações são encapsulados, visíveis apenas à própria
entidade. [14]
A TSN baseia-se no conceito de modularidade para desenvolver SI, pois um módulo agrupa
funcionalidades semelhantes e respeita o princípio da caixa negra – uma caixa negra pode ser vista
apenas em termos do seu input e output, sem conhecimento sobre o seu funcionamento interno. Um
bom sistema modular está associado a um fraco acoplamento e forte coesão. [14]
Na figura seguinte, está representado um exemplo de implementação de uma funcionalidade (Task 1)
diversas vezes no mesmo módulo (sistema) [7].

Figura 2 - Exemplo de Redundância

A mudança de funcionalidade requer um esforço extra para ser concluída com sucesso, então é
necessário dividir as componentes em diferentes módulos e aceder/ser acedida através de uma
interface. Neste caso a quantidade de informação dentro de cada componente vai ser independente
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do tamanho do sistema e não vai afetar os restantes módulos. Com isto, é possível modificar uma
interface sem afetar as outras, desde que sejam independentes umas das outras, porque cada um
representa um módulo diferente do sistema. Na figura seguinte, é possível verificar a divisão das
tarefas em diferentes módulos do sistema principal e a ligação entre todas através de uma interface
que contém a funcionalidade pretendida [7].

Figura 3 - Exemplo de eliminação de redundância

A aplicação destes princípios permite a estabilidade/evolução de um SI, caso contrário faz com que
contenha efeitos combinatórios [14]. O conceito de estabilidade dos SN refere que a quantidade de
impactos causada por uma mudança não pode estar relacionada com o tamanho do sistema, e devese manter constante à medida que o sistema cresce. [14]
Mudanças que ocorram devido a uma mudança inicial podem ser denominadas de efeitos
combinatórios, e devem ser eliminadas da estrutura do sistema para obter a estabilidade. [14]
A TSN define construtores que constituem alguns sistemas. Esses construtores são representados
através dos elementos mencionados na secção anterior. A figura seguinte representa a relação entre
esses elementos [7].

Figura 4 - Metamodelo dos elementos da TSN

Todos estes elementos são considerados gerais, ou seja, não estão associados a nenhuma
linguagem de software específica e representam os papeis que os elementos dos sistemas de
diversos domínios podem desempenhar [7].
19

Por isso, a TSN é considerada uma técnica, pois descreve em detalhe o alto nível de desenho em
que uma arquitetura de software deve ser construída e permite restringir a maneira de
desenhar/implementar os sistemas. [14]

4.2.2 Aplicação da Teoria dos Sistemas Normalizados ao nível
organizacional
Além dos sistemas de software, as organizações (e outras categorias de sistemas) também podem
ser consideradas como estruturas modulares e, portanto, a TSN deve ser aplicável. Com o objetivo de
obter conformidade com os Teoremas da teoria foi proposto que um processo de negócio funcionaria
como uma sequência restrita de tarefas num único objeto de informação. Este objeto de informação
deve ser interpretado como uma entidade informacional concreta e identificável com um claro
significado para o negócio e contendo um ciclo de vida distinto, que é representado pelos processos
de negócio [28].
Para além disto, os efeitos combinatórios definidos na secção anterior, também podem ocorrer ao
nível dos processos de negócio quando o impacto de uma mudança estiver relacionada com o
tamanho global do sistema (ou organização). Assim, cada driver de mudança (conceito) deve ser
isolado e encapsulado na sua própria tarefa ou processo de negócio [28].
Qualquer modelação define diferentes pontos de vista para as funcionalidades e para os dados
(Action e Data Elements) do sistema que refletem diferentes objetivos dos utilizadores. Assim, em
cada sistema deve existir algum artefacto que consiga descrever como é que o sistema é exposto
para os utilizadores. Em termos de elementos da TSN esse artefacto é o Connector Element [7].
Quando se pretende representar o acionamento de um caso de uso a partir do sistema, utilizam-se os
Trigger Element que, por sua vez, podem acionar Action Elements. O sistema global ou subsistema
funcional constituinte do sistema principal podem ser representados através dos Workflow Element,
que realizam uma série de Action Elements num único ciclo de vida de um Data Element específico.
O ciclo de vida das entidades determina a ordem pelos quais os Action Element são invocados [7].
Um processo de negócio pode envolver múltiplos tipos de entidades de negócio e papeis. Pode-se
modelar os Workflows que são capazes de abranger vários subsistemas funcionais e registos através
da análise do ciclo de vida de diferentes entidades [7]. Embora a principal tarefa dos registos seja
gravar os dados, estes não pode ser caracterizados como os únicos Data Element [7].

4.2.3 Vantagens de Sistemas Normalizados
Os sistemas normalizados alcançam uma série de vantagens, nomeadamente: [14]


Com um sistema organizado por módulos torna-se mais fácil encontrar os erros;



Melhorias no desempenho do sistema;



Cada mudança efetuada no sistema possui um impacto reduzido;
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Permite o aumento da complexidade sem comprometer o resto do sistema;



Permite estimar, eficazmente, o tempo e orçamento requerido para tarefas de manutenção e
implementação;



Permite a reutilização devido à estruturação e representação modular do sistema;



Diferentes equipas podem trabalhar em paralelo em diferentes módulos.

4.2.4 Desvantagens de Sistemas Normalizados
No entanto, existem algumas limitações associadas a esta teoria: [14]


A TSN pretende diminuir o número de efeitos combinatórios, no entanto, estes irão sempre
existir;



O modelo avançado de SI pode não expressar todos os requisitos pretendidos pelo cliente;



As mudanças antecipadas apenas consideram a adição e não modificações ou remoções;



Nesta teoria, a gama de mudanças antecipadas está limitada a mudanças ao nível dos
Elementos de Dados, Ação, Workflow, Conector e Trigger

4.3 Arquitetura Empresarial
Atualmente, desenvolver uma arquitetura para as empresas é fundamental para garantir o sucesso e
crescimento de uma organização. A Arquitetura é a arte e a ciência de construir um sistema através
da especificação e organização dos seus componentes. É uma descrição formal de um sistema que
define a estrutura e propriedades dos seus componentes, as suas relações e comportamentos, bem
como os princípios necessários para a sua análise, representação e evolução. O sistema alvo de uma
arquitetura é a organização e designa-se arquitetura empresarial (AE) à representação de uma
organização no seu todo, como se pode observar através da figura 5 [9].

Figura 5 - Representação das camadas de uma organização
abrangidas pela AE
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Então, AE é um grupo de modelos definidos para obter uma visão coerente e compreensiva da
empresa [10]. Os modelos definem diferentes perspetivas ou viewpoints da empresa, focando-se em
alguns aspetos e ignorando outros, com o objetivo de reduzir a complexidade. Assim, um modelo de
uma empresa pode conter várias atividades, processos, organizações, informações e diagramas de
comportamento [10].
AE é considerada um conceito mais vasto que Arquitetura de SI, visto incluir estratégias de negócio e
processos, além de modelos de Sistemas de Informação que o suportam. Habitualmente, ao nível
das Arquiteturas Empresariais, os SI são considerados recursos “simples” usados no negócio (como
por exemplo, pessoas, equipamentos e materiais) [10].
Como é observável, uma AE é essencial para uma organização pois possui os seguintes objetivos
[10]:


Perceção e comunicação da organização;



Desenvolvimento de sistemas, produtos e serviços de acordo com os objetivos do negócio;



Otimizar operações;



Otimizar os recursos organizacionais (incluindo as suas pessoas);



Garantir alinhamento
o

Ao nível estratégico;

o

Ao nível da gestão e operações;

o

Vertical e Horizontal;

o

SI – TI – Negócio.

Para representar e construir uma AE é possível escolher diversas linguagens de modelação, mas
neste caso específico, esta investigação foca-se, exclusivamente, no ArchiMate.

4.3.1 Archimate
A linguagem de modelação ArchiMate suporta o desenvolvimento de uma AE através de todo o ciclo
de desenvolvimento, permitindo a descrição e a visualização de diferentes domínios presentes numa
organização e como eles se relacionam uns com os outros. Por outro lado, o ArchiMate possibilita
conhecer os serviços, atributos, dados e processos de cada uma das diferentes camadas [11].
Esta linguagem de modelação consiste em três categorias: elementos passivos da estrutura
(informação e dados), elementos comportamentais (processos) e elementos ativos da estrutura
(organização e seus atores) [11].
As camadas podem ser divididas em [11]:


Camada do Negócio: oferece produtos e serviços, desenvolvidos na organização através de
processos de negócio realizados por clientes externos;



Camada Aplicacional: suporta a camada do negócio com os serviços realizados pelas
aplicações de software;
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Camada Tecnológica: oferece serviços de infraestrutura (serviços de processamento,
armazenamento e comunicação) para executar as aplicações realizadas pelos computadores.

Os elementos de estrutura ativa são atores do negócio, componentes aplicacionais e dispositivos que
exibem qualquer tipo de comportamento [11]. Então, um elemento de estrutura ativa é uma entidade
capaz de realizar o comportamento [11].
Por outro lado, existe um aspeto comportamental no qual estão associados conceitos de estrutura
ativa, que mostram quem executa um determinado comportamento. Um comportamento é definido
como uma atividade realizada por um elemento de estrutura ativa [11].
Os elementos de estrutura passiva são objetos para os quais o comportamento é executado.
Habitualmente, estes elementos são objetos informacionais, mas podem representar, também,
objetos físicos [11]. Embora existam diferenças entre as três camadas do ArchiMate - negócio,
aplicacional e tecnológica - estas podem-se relacionar e interligar através de links, serviços ou
interfaces como está representado na figura seguinte [11].

Figura 6 - Camadas do Archimate e respetivas relações

Para além dos conceitos principais, o ArchiMate contém um conjunto de ligações que estabelecem a
natureza das relações entre os conceitos. Muitas destas são baseadas noutras linguagens, como por
exemplo o UML [11].
Para concluir, pode-se afirmar que a linguagem ArchiMate é uma boa alternativa a outras linguagens
devido à facilidade de entendimento, menor complexidade e bom suporte às interações entre as
camadas do Negócio, Aplicacional e Tecnológica através dos diferentes viewpoints [11].
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4.3.2 Princípios Arquiteturais
Um principio é um conjunto de regras e linhas orientadoras, que pretendem ser duradouras e
raramente alteradas, que informam e apoiam a maneira como uma organização se propõe a cumprir
a sua missão [20].
Atualmente acredita-se que os princípios arquiteturais são fundamentais para garantir a eficácia de
uma arquitetura empresarial. Vários autores e publicações afirmam que estes princípios são a
essência de uma arquitetura e têm como objetivo preencher as falhas entre o nível estratégico de
alto-nível e as decisões concretas de criação das arquiteturas. Para além disto, eles garantem que a
arquitetura empresarial é o futuro de todas as organizações, e que os princípios são capazes de
orientar as decisões de construção, evitando analises paralelas, concentrando-se apenas na sua
essência. Também representam continuidade e estabilidade relativa a uma atmosfera de incerteza e
mudança [20].
Para ser possível formular estes princípios, foram propostos os seguintes tipo de drivers para a sua
criação: [21]


Objetivos e metas: alvos que os stakeholders procuram atingir, muitos deles estarão
integrados na estratégia da empresa;



Valor: crenças fundamentais partilhadas pelos trabalhadores da empresa;



Problemas: problemas que a organização enfrenta para conseguir atingir os seus objetivos;



Riscos: problemas que podem ocorrer no futuro e impedir que a empresa atinga os seus
objetivos;



Recompensas: hipotéticas recompensas para a empresa;



Restrições: restrições que são impostas por elementos internos ou externos à empresa,
incluindo princípios normativos existentes.

Para além destes drivers, os princípios arquiteturais são descritos através de nove dimensões
fundamentais. Uma dimensão é um atributo de um pedaço de informação que posiciona este pedaço
de informação no espaço de informação disponível. As dimensões identificadas são: [21]


Tipo de Informação: o tipo de informação
o

Distinção entre aspetos do negócio e de IT;

o

Distinção entre os domínios de arquitetura: negócio, dados, aplicacional e
tecnológico;

o

No nível mais baixo é possível distinguir os conceitos arquiteturais, tais como
business service, business process, application service ou application component.



Âmbito: o âmbito das informações abrangidas;
o

Descreve o âmbito do sistema;

o

É um sistema de software, um business process, uma organização ou todo o sector
industrial.
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Nível de detalhe: quantidade de detalhe;
o

Quantidade de detalhe, onde os níveis com mais informação podem ser definidos;

o

O principal objetivo da variação do nível de detalhe:




Deixa de fora aqueles que não são relevantes para o contexto.

Stakeholder: o público alvo;
o

Os Stakeholders estão, habitualmente, interessados em apenas certas partes das
arquiteturas.



Transformação: o(s) momento(s) no tempo que a arquitetura necessita de cobrir;
o

A dimensão da Transformação usa as mudanças no tempo como critério;

o

Distingue a situação atual de situações de termo-curto, termo-medio e termo-longo,
incluindo as transições entre ele.



Atributo de qualidade: a qualidade do atributo que vai ser endereçado;
o



Caracteristicas de qualidade como a segurança, desempenho e usabilidade.

Meta-Level: a quantidade de abstração;
o

Aborda as arquiteturas de modo a fornecerem classificações gerais e os
relacionamentos entre si.

o

Habitualmente os princípios arquiteturais são definidos no nível do modelo,
fornecendo orientações para a conceção do sistema operacional.

o

Deve-se definir os princípios arquiteturais no meta-level.



Natureza da Informação: a natureza da informação incluída na descrição da arquitetura;



Representação: a maneira como a informação da arquitetura é representada.
o

Escolha de uma representação formal, semiformal ou informal.

4.3.3 Avaliação
A temática da avaliação no domínio das arquiteturas empresariais é abordada nesta secção. O
principal objetivo de uma avaliação é verificar se os atributos de qualidade que se pretendem incluir
numa arquitetura de um sistema de informação estão efetivamente presentes e de acordo com as
necessidades de cada caso. [1]
Nas secções anteriores já foram abordadas as vantagens e a importância da criação das arquiteturas
para qualquer sistema que se pretende criar, no entanto, e através do processo de avaliação,
conseguem-se atingir diversos outros benefícios: [1]


Financeiros – no domínio da engenharia, a avaliação de uma arquitetura permite uma
redução em 10% do custo de um projeto;



Identificação de riscos;



Identificação de problemas;



Clarificação e priorização de requisitos;



Aprendizagem organizacional.
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Cada avaliação deve ser adequada e adaptada segundo as necessidades, especificidades e objetivos
de cada arquitetura. Neste sentido, esta é uma área que estará constantemente a ser adaptada ao
ritmo dos avanços das investigações efetuadas nos vários domínios de especialização dos SI. [1]
No entanto, a existência de uma ASI não assegura que os SI implementados tenham os atributos de
qualidade desejados. A análise e controlo do cumprimento das características pretendidas para os
sistemas de informação não são óbvios ou imediatos a partir da visualização da sua representação –
estes apenas são possíveis se puderem ser medidos. [1]
Assim, uma arquitetura representa as fundações para a dedução das qualidades dos sistemas de
informação. O processo de analisar e deduzir o potencial da arquitetura para implementar sistemas
de informação capazes de suportar os requisitos de negócio e identificar os principais riscos é a
principal preocupação da avaliação. [1]
O processo de avaliação define assim a metodologia a seguir para conduzir uma avaliação. No
processo de avaliação de uma ASI pretende-se analisar os atributos arquiteturais existentes,
definidos como atributos de qualidade. Assim, através da adaptação do modelo de qualidade do
software descrito pela norma ISO 9126, criou-se um modelo de qualidade para os Sistemas de
Informação Empresariais, aos quais foram designados de métricas de avaliação. [1]
Tabela 2 - Métricas propostas para avaliação de ASI

Qualidade

Sub-Qualidade

Métrica Proposta
BSRPF

–

Serviço
Adequação

Nível Arquitetural

Fator

de

de

Negócio

Requerido

e

Negócio
Aplicacional

Disponibilizado
DIIEF

–

Fator

de

Diferentes
Implementações

de

Informacional

Entidade Informacional
Funcionalidade

Interoperabilidade
DTISSF

–

Fator

Tecnologias
Serviços

em

de
que

Aplicacional

Aplicacionais

Tecnológico

são disponibilizados
SCBITABF – Fator de
Componentes
Segurança

Segurança

de
entre

IT

Tecnológico

Application Blocks.
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Qualidade

Sub-Qualidade

Métrica Proposta
IASF

–

Nível Arquitetural

Fator

de

Segurança
Informacional/Aplicacional
ITRF
Fiabilidade

Tolerância a falhas

Comportamento face a
Eficiência

recursos

–

SITPLBF

–

Aplicacional

de

Redundância Tecnológica
Fator

Tecnológico

de

stateful IT Presentation

Tecnológico

Block e IT Logic Block
SCCF

Facilidade de Análise

Fator

Informacional

–

Fator

de

Complexidade
Ciclomática dos Serviços

Negócio
Aplicacional

LCOISF – Fator de Falta
de

Coesão

em

Componentes
Facilidade de
Manutenção

Facilidade de
Alteração

Aplicacional
Informacional

Aplicacionais
NOISF

–

Fator

do

Número de operações em
Aplicacional

Componentes
Aplicacionais

Facilidade de Ensaio

RSF – Fator de Resposta

POSF
Portabilidade

Facilidade de Adaptação

Aplicacional

para um Serviço
–

Fator

Possíveis

de

Sistemas

Tecnológico

Operativos
Alinhamento
Negócio/Sistemas de
Informação

CPSMF

–

Fator

de

Desalinhamento
Processo Crítico-Sistema

Negócio
Aplicacional

Alinhamento
Alinhamento
Informacional/Aplicacional

NAIEF – Fator do Número
de

Aplicações

por

Entidade Informacional

Aplicacional
Informacional
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Qualidade

Sub-Qualidade

Métrica Proposta

Nível Arquitetural

LLIEITBDTMF – Fator de
Alinhamento
Informacional/Tecnológico

Desalinhamento de Tipo
de

Dados

Informacional

Entidade
de

Baixo

Informacional
Tecnológico

Nível – Bloco Tecnológico

Alinhamento
Aplicacional/Tecnológico

CSTMF

–

Fator

de

Desalinhamento Sistema

Tecnológico

Critico-Tecnológico
NE- Número de Entidade
NA

Dimensão

–

Número

Aplicacional

Informacional

de

Aplicações

Aplicacional

NITB – Número de Blocos
Tecnológicos

Tecnológico

Estas métricas foram o resultado da investigação sobre temas relevantes no âmbito da construção de
uma ASI e, também, a extensão, de algumas métricas para software para o domínio das ASI,
permitindo reaproveitar algum conhecimento já consolidado nesta área, reduzindo assim o esforço da
criação “de raiz” destas métricas. [1]
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5 Solução
Nesta secção, correspondente à fase 3 da metodologia DSRM, são analisados alguns conceitos
chave para o desenvolvimento de um SI. O desenvolvimento das arquiteturas irá basear-se na TSN.
Para tal, é necessário estender as regras do desenvolvimento de software para regras de
desenvolvimento de arquiteturas de SI. Posteriormente, o desenvolvimento, concreto, da arquitetura
será efetuado através da linguagem de modelação ArchiMate.
O primeiro desafio de empresas ágeis é enfrentar o facto de o tema da complexidade ser bastante
complexo, por si próprio, no entanto todo este processo pode ser resolvido com sucesso. Não são
necessárias novas tecnologias visto as atuais oferecerem as capacidades técnicas que são
necessárias e pretendidas para um sistema deste género. O problema prende-se nas demasiadas
possibilidades oferecidas pelas tecnologias atuais, no entanto necessitam de ser sistematicamente
restringidas ao essencial e indispensável para atingir os objetivos.
Deste modo, a figura seguinte representa um esquema estrutural de organização deste capitulo da
solução.

Figura 7 - Organização da Solução

A TSN, como se pode observar pela figura, está organizada em três grandes grupos, os Elementos,
Teoremas e Regras de Encapsulamento. Portanto, surge a necessidade de serem representados na
linguagem de modelação Archimate com o objetivo de construir arquiteturas com as qualidades
pretendidas.
Na secção 5.1 efetua-se a aplicação dos Elementos da TSN em Artefactos Archimate, na secção 5.2
aplicam-se os Teoremas ao domínio empresarial através da seleção dos viewpoints a utilizar
construídos a partir dos artefactos e, por último, na secção 5.3 são criados padrões de
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encapsulamento empresarial a partir das regras de encapsulamento da TSN. Posteriormente este
padrões de encapsulamento empresarial são aplicados aos viewpoints.

5.1 Aplicação

dos

Elementos

da

TSN

para

Archimate
Para ser possível adaptar a TSN para notação da linguagem ArchiMate, é necessário fazer um
mapeamento entre os principais elementos da teoria e os elementos a utilizar na modelação. A tabela
seguinte representa esse mapeamento onde estão representados os elementos originais da TSN com
a respetiva descrição e, de seguida, são associados, individualmente, a um ou mais elementos da
linguagem.
Tabela 3 - Mapeamento entre elementos da TSN e ArchiMate

Elemento TSN

Elemento

Descrição na TSN

ArchiMate

Descrição no ArchiMate

Representa um elemento
que contém informação
passível de ser utilizada
por
Representa um conjunto

parte

de

outros

elementos.

de dados encapsulados,
Data Element

que fornece acesso às

Representa um elemento

suas

que

informações

parte

de

por

outros

possuí

relevância

para a concretização do
negócio.

elementos.

Recurso

computacional

onde se pode armazenar
dados e informação para
execução futura.
É um serviço que expõe
automaticamente o seu
Representa
Action Element

uma

ação

comportamento.

central e contém apenas
uma tarefa funcional.

Um serviço que possui
valor

para

um

cliente

(externo ou interno).
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É uma unidade funcional,
fornecida por um ou mais
nós e exposta através de
interfaces

para

o

ambiente.
Contém a sequência pela
qual um certo número de
Workflow Element

elementos

dever

ser

executado de modo a
cumprir

o

fluxo

de

trabalho.
É

um

elemento

controla
Trigger Element

que

o estado dos

processos e verifica que
ações

são

necessárias

executar.

Um

elemento

comportamental,
constituído
conjunto

por
de

um

atividades

sequenciais.
Representa

um

acontecimento
ou

(interno

externo)

que

influencia

o

comportamento

do

sistema.
Representa um ponto de
acesso onde o sistema é
disponibilizado

para

o

exterior.
Representa um ponto de
Garante que os sistemas
Connector Element

externos possam interagir
com o sistema interno.

acesso onde o negócio é
exposto para o exterior.
Representa o ponto de
acesso onde os serviços
da

infraestrutura

oferecidos

pelos

nós,

podem ser acedidos por
outros

elementos

do

sistema.
Existem casos em que é possível representar vários elementos em ArchiMate e, por isso, é
necessário aplicar o elemento correspondente à camada que queremos representar. Por exemplo, se
se se estiver a representar a camada de negócio do ArchiMate na construção de uma ASI e se quiser
utilizar o Data Element da TSN utilizamos um Bussiness Object do ArchiMate. No entanto, se for para
representar a camada aplicacional utiliza-se o Data Object e, caso seja a camada tecnológica, utilizase o Node.
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No caso de se estar a representar um Action Element ou um Connector Element da TSN o
procedimento a utilizar é o mesmo mencionado anteriormente, ou seja, consoante a camada que se
está a desenvolver utiliza-se o elemento correspondente.
Para os elementos da TSN que apenas possuem uma possibilidade no mapeamento com o
ArchiMate, como é o caso do Workflow e Trigger Element, a utilização é direta.

5.2 Aplicação dos Teoremas da TSN para Archimate
Para além dos elementos, é indispensável efetuar um mapeamento dos quatro principais teoremas
para a linguagem Archimate. Este será feito através da identificação de cada um desses mesmos
teoremas e, de seguida, serão indicados os viewpoints que realizam e executam a definição e
descrição pretendida para cada um.

5.2.1 Separação de Conceitos
Tabela 4 - Teorema Separação de Conceitos

Teorema TSN

Separação de Conceitos

Descrição na TSN

Descrição na AE

Todos os conceitos necessitam

Todas

de ser separados e, através

devem ser criadas de forma

disso, permitem o isolamento

independente, de modo a que

do

uma

impacto

das

mudanças

as

funcionalidades

alteração

nesses mesmos conceitos ou

funcionalidade

não

elementos.

restante sistema.

numa
afete

o

Para além da aplicação dos teoremas acima descritos, é necessário selecionar quais os viewpoints a
utilizar na modelação arquitetural. Para isso, e com base nos respetivos conceitos e propósitos de
cada viewpoint, foram selecionados os mais adequados para este teorema:


Business Process Viewpoint: neste viewpoint estão representados os business object a
serem produzidos, quer pelos serviços, quer pelos processos. Associado a cada processo
existe, também, os business actor que são integrante da produção ou utilização dos serviços.

Figura 8 - Business Process Viewpoint
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Application Structure Viewpoint: na camada aplicacional estão representados os
componentes aplicacionais que integram as interfaces a disponibilizar os data object e, assim,
conseguimos separar em cada interface os conceitos.

Figura 9 - Application Structure Viewpoint



Application Behavior Viewpoint: neste viewpoint estão representados as mesmas
componentes aplicacionais disponibilizadas através de interface mas agora cada interface
está associada a um serviço que disponibiliza/produz um data object.

Figura 10 - Application Behavior Viewpoint



Actor Co-Operation Viewpoint: por último, neste viewpoint são integradas as camadas do
negócio e aplicacional.

Figura 11 - Actor Co-Operation Viewpoint
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5.2.2 Transparência da Versão de Dados
Tabela 5 - Teorema Transparência da Versão de Dados

Teorema TSN

Transparência da Versão de
Dados

Descrição na TSN

Descrição na AE

Todos os dados devem ser

Todos os objetos de dados

comunicados

devem

transparente

de
entre

maneira

ser

comunicados

os

através de componentes ou

componentes e, através disso,

serviços que, por sua vez,

a alteração dos dados de cada

podem

um não ter impacto no sistema.

através de interfaces.

ser

comunicados

Portanto é, também, necessário fazer o mapeamento entre o conceito base para software e a
linguagem de modelação ArchiMate, através dos viewpoints a utilizar para o representar este
teorema:


Application Structure Viewpoint: na camada aplicacional existem os componentes
aplicacionais que integram as interfaces a disponibilizar os data object e, assim, é possível
efetuar as comunicações entre os elementos de forma simples e transparente.

Figura 12 - Application Structure Viewpoint



Application Behavior Viewpoint: neste viewpoint estão representadas as mesmas
componentes aplicacionais disponibilizadas através de interface mas agora cada interface
está associada a um serviço que produz/utiliza um data object.

Figura 13 - Application Behavior Viewpoint
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Application Usage Viewpoint: na integração entre a camada aplicacional e a do negócio
existe este viewpoint que representa as comunicações entre objetos de cada uma e, também,
os serviços aplicacionais a serem utilizados pelos processos de negócio.

Figura 14 - Application Usage Viewpoint
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5.2.3 Transparência da Versão de Ação
Tabela 6 - Teorema Transparência da Versão de Ação

Teorema TSN

Transparência da Versão de
Ação

Descrição na TSN

Descrição na AE

Todos os dados podem ser

Todos os objetos de dados

atualizados

podem

sem

afetar

os

ser
do

alterados

restantes elementos ligados a

eliminados

ele.

afetar a restante estrutura.

ou

sistema sem

No seguimento dos mapeamentos para os conceitos anteriores, é necessário, também, para este
teorema, efetuar a representação através de viewpoints da linguagem ArchiMate:


Application Structure Viewpoint: na camada aplicacional estão representados os
componentes aplicacionais que integram as interfaces a disponibilizar os data objects e,
assim, atualiza-se os elementos sem afetar os restantes.

Figura 15 - Application Structure Viewpoint



Application Behavior Viewpoint: neste viewpoint estão representadas as mesmas
componentes aplicacionais disponibilizadas através de interface mas agora cada uma delas
está associada a um serviço que utiliza/produz um data object.

Figura 16 - Application Behavior Viewpoint
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Actor Co-Operation Viewpoint: por último, neste viewpoint são integradas as camadas do
negócio e aplicacional.

Figura 17 - Actor Co-Operation Viewpoint
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5.2.4 Separação de Estados
Tabela 7 - Teorema Separação de Estados

Teorema TSN

Descrição na TSN
Todas

Separação de Estados

as

ações

e

Descrição na AE

passos

Num

processo

realizados num workflow devem

todas

estar

alterações

separados

uns

dos

as

de

negócio,

atualizações
a

e

entidades

outros, mantendo, apenas, um

informacionais

devem

ser

estado de cada ação ou passo.

independentes

umas

das

outras.

A sua representação em ArchiMate passa pela utilização dos seguintes viewpoints:


Business Process Viewpoint: neste viewpoint estão representados os business object a
serem produzidos, quer pelos serviços, quer pelos processos. Associado a cada processo
existe, também, os business ator que são integrantes da produção ou utilização dos serviços.

Figura 18 - Business Process Viewpoint



Application Usage Viewpoint: na integração entre a camada aplicacional e a do negócio
existe este viewpoint que representa as comunicações entre os objetos de cada uma e,
também, os serviços aplicacionais a serem utilizados pelos processos de negócio.

Figura 19 - Application Usage Viewpoint
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5.3 Mapeamento das Regras de Encapsulamento da
TSN para Archimate
Para se conseguir aplicar a TSN na construção de qualquer arquitetura empresarial temos que ser
possível representar todos os elementos, teoremas e regras que existem ao nível do software no
domínio empresarial. Portanto, para além do mapeamento já efetuado para os elementos e teoremas
da TSN a tabela seguinte irá representar a aplicação das regras de encapsulamento da teoria na
linguagem de modelação Archimate.
Tabela 8 - Mapeamento dos Padrões da TSN para o Domínio Empresarial

Regra da TSN

Descrição na TSN

Descrição na AE

As tarefas de apoio e suporte

Os

subprocessos

devem ser implementadas ao

componentes

nível da entidade de dados;

associados

e

devem
a

estar

objetos

de

negócio ou de dados.

Data Encapsulate
Os

dados

devem

possuir

Os

dados

e

entidades

métodos Get/Set para manter a

informacionais devem possuir

transparência da versão de

serviços

associados

dados.

permitam

a

sua

que

leitura

e

atualização.
Um action element

possui

apenas uma tarefa funcional;

Um serviço deve representar
apenas uma funcionalidade na
arquitetura;

Argumentos

e

devem

data

ser

parâmetros

Os inputs de um processo ou

elements

de uma componente devem ser
representados através business

encapsulados;

objects ou data object;

Action Encapsulate
Workflows

têm

de

estar

separados dos action elements;

Os

processos

de

negócio

devem estar separados dos
serviços;

Um action element pode ter

Podem

existir

várias versões mas isso não

repetidos

sem

pode afetar outras acções que

funcionamento do processo ou

serviços
afetar

o
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chamem este action element.

da componente.

O workflow não pode conter

Um processo de negócio deve

outras tarefas funcionais;

apenas

conter

uma

funcionalidade;
Workflow Encapsulate
Cada ação do workflow tem de

Cada

ser guardada.

processo deve fazer um update

ação

interna

de

um

a uma entidade informacional.
Os Trigger Elements devem
controlar diferentes estados e
Trigger Encapsulate

verificar se um action element
tem de ser iniciado.

Os

business

event

devem

controlar o funcionamento do
processo e a necessidade de
representação

de

um

novo

serviço.
Os Connector Elements têm
que
Connector Encapsulate

garantir

que

sistemas

externos podem interagir com
data elements.

As interfaces têm de garantir a
ligação entre sistemas externos
e os business object ou data
object.

5.4 Especificação dos Padrões de Encapsulamento
Empresarial
Com base no mapeamento efetuado na secção anterior, surge a necessidade de detalhar os padrões
de encapsulamento empresarial. Para cada padrão será feita a identificação dos tipos de informação,
dos atributos associados, será feita, também, uma análise ao padrão e as implicações que ele trará
para o sistema.
Padrão 1 - Os subprocessos e componentes devem estar associados a objetos de dados ou de
negócio


Tipo de Informação: Negócio, Aplicacional;



Atributos: Encapsulamento;



Análise: de modo a termos os dados encapsulados, os processos, subprocessos e
componentes aplicacionais devem estar sempre ligados a um objeto de negócio ou de dados
consoante a camada que queremos representar;



Implicações: implica que existam tantos objetos de dados ou negócio quantos processos e
componentes existirem na arquitetura.
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Figura 20 - Exemplo Padrão 1

Padrão 2 - Os dados e entidades informacionais devem possuir serviços associados que
permitam a sua leitura e atualização


Tipo de Informação: Negócio, Aplicacional;



Atributos: Encapsulamento;



Análise: para se conseguir atingir a transparência da versão de dados, todas as entidades
informacionais e objetos de dados devem estar ligados a um serviço de modo a permitir que
sejam lidos e atualizados pelo sistema;



Implicações: implica que hajam tantos serviços como objetos de dados ou entidades
informacionais pois só assim o processo ou componente consegue aceder a eles.

Figura 21 - Exemplo Padrão 2

Padrão 3 - Um serviço deve representar apenas uma funcionalidade na arquitetura


Tipo de Informação: Negócio, Aplicacional;



Atributos: Encapsulamento;



Análise: cada serviço apenas deve representar uma única funcionalidade de modo a permitir
que uma alteração ou eliminação de serviço não afete a estrutura da arquitetura;



Implicações: implica que cada serviço esteja relacionado com apenas uma funcionalidade,
portanto devem existir tantos serviços quantas funcionalidades existirem no sistema.

Figura 22 - Exemplo Padrão 3
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Padrão 4 - Os inputs de um processo ou de uma componente devem ser representados através
business objects ou data object


Tipo de Informação: Negócio, Aplicacional;



Atributos: Encapsulamento;



Análise: os elementos que servem para dar inicio a um processo devem ser representados
através de objetos de dados ou de negócio;



Implicações: implica que, sempre que possível, existam inputs para dar início a um processo.

Figura 23 - Exemplo Padrão 4

Padrão 5 - Os processos de negócio devem estar separados dos serviços


Tipo de Informação: Negócio;



Atributos: Encapsulamento, redução de complexidade;



Análise: ao separar os processos de negócio e os serviços contribui-se para a redução da
complexidade das arquiteturas;



Implicações: implica que dentro dos processos de negócio apenas possam existir outros
processos. Os serviços devem, apenas, ser disponibilizados pelos processos de negócio.

Figura 24 - Exemplo Padrão 5

Padrão 6 - Podem existir serviços repetidos sem afetar o funcionamento do processo ou da
componente


Tipo de Informação: Negócio, Aplicacional;



Atributos: Encapsulamento;



Análise: a repetição de serviços permite que o sistema consiga reproduzir as mesmas
funcionalidades ao longo da concretização de um processo.



Implicações: implica que haja uma correta interpretação dos processos para que não haja um
aumento da complexidade com a repetição de funcionalidades.
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Figura 25 - Exemplo Padrão 6

Padrão 7 - Um processo de negócio deve apenas conter uma funcionalidade


Tipo de Informação: Negócio;



Atributos: Encapsulamento;



Análise: com este padrão aumenta-se a facilidade de mudança, uma vez que, se permite que
uma alteração não afete o restante sistema;



Implicações: requer que existam tantos processos quantas funcionalidades se pretendam
representar no sistema;

Figura 26 - Exemplo Padrão 7

Padrão 8 - Cada ação interna de um processo deve fazer um update a uma entidade
informacional


Tipo de Informação: Negócio;



Atributos: Encapsulamento;



Análise: assim, com o update às entidades informacionais, cada ação fica guardada através
da atualização da entidade informacional;



Implicações: é necessário que haja uma entidade informacional capaz de ser atualizada a
cada ação de um processo.

Figura 27 - Exemplo Padrão 8
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Padrão 9 - Os business event devem controlar o funcionamento do processo e a necessidade
de representação de um novo serviço


Tipo de Informação: Negócio;



Atributos: Encapsulamento;



Análise: a inclusão de um business event na arquitetura representa um acontecimento que
influencia o comportamento global do sistema, portanto determinará se será necessário incluir
um novo serviço e/ou novo processo para representar o evento pretendido;



Implicações: implica a inclusão dos business event o mais cedo possível de modo a não
influenciar a estrutura do sistema.

Figura 28 - Exemplo Padrão 9

Padrão 10 - As interfaces têm de garantir a ligação entre sistemas externos e os business
object ou data object


Tipo de Informação: Negócio, Aplicacional;



Atributos: Encapsulamento;



Análise: todas as comunicações entre sistemas diferentes devem ser feitas através de
interfaces pois simplifica a mudança, caso seja necessário;



Implicações: implica que as interfaces estejam associadas de modo a conseguir expor para o
exterior tudo o que é pretendido.

Figura 29 - Exemplo Padrão 10
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6 Demonstração
Esta secção corresponde à demonstração da metodologia DSRM apresentada no início desta
investigação. Esta atividade tem como objetivo utilizar os artefactos apresentados na secção anterior,
ou seja, a solução, para resolver o problema existente no caso prático.
Os problemas a endereçar estão associados a um projeto ao nível da Administração Pública
Portuguesa, que visa tornar o sistema de compras públicas justo e equitativo para todos. Para isso,
efetuou-se uma modelação Archimate para a construção da arquitetura do sistema de compras
públicas utilizando a TSN aplicada ao domínio empresarial a fim de mostrar as vantagens e
benefícios da sua utilização em problemas de sistemas de informação heterogéneos e
concorrenciais.
Para uma melhor organização desta secção, é importante a construção de um AS-IS, onde se irá
representar o estado atual do sistema de compras públicas, isto é, representar, arquitecturalmente, o
funcionamento das plataformas, a maneira como elas se interligam, os stakeholders e, também,
processos existentes no sistema. De seguida, serão apresentados dois TO-BE representando todos
os elementos do AS-IS mas integrando duas soluções distintas para o problema, uma através da
criação de uma nova plataforma de integração (Message Broker) e outra em que as comunicações
eram feitas diretamente entre todas as plataformas, sem que haja a criação de qualquer outra
componente. Assim e com estas duas possíveis soluções, será possível verificar as alterações
provocadas e as vantagens da utilização da TSN numa arquitetura.

6.1 AS-IS
Nesta subsecção, vai ser demonstrada toda a arquitetura associada ao funcionamento atual do
sistema de compras públicas em Portugal. Nesta modelação estarão representadas as componentes
fundamentais para o seu bom funcionamento de acordo com os requisitos de negócio que se
pretendem. Relativamente à criação das componentes aplicacionais das plataformas e respetiva
estrutura, este processo foi baseado numa inferência a partir dos manuais de utilização das mesmas.
O processo escolhido para exemplificação é o Processo de Abertura de Procedimento numa
plataforma pois através deste é possível ter uma visão geral de como as plataformas se relacionam e
quais as componentes associadas e necessárias para a concretização do mesmo.
Relativamente ao processo escolhido, as figuras 30, 31 e 32 representam a camada de negócio com
os processos integrantes para a concretização da Abertura de Procedimento em cada uma das 3
plataformas representadas nesta arquitetura.
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Figura 30 - Processo de Negócio Abertura de Procedimento 1

O processo principal representa a Aberta de Procedimento na Plataforma 1, processo este constituído
pelos serviços de negócio, subprocessos e respetivos objetos de negócio. Nesta modelação são
utilizados os Data Element, Action Element e Workflow Element da TSN, que correspondem aos
objetos de negócio, serviços e processos de negócio do Archimate, respetivamente. Aplicam-se os
teoremas Separação de Conceitos e Separação de Estados, através da utilização de uma vista do
Business Process Viewpoint. No que diz respeito aos padrões de encapsulamento empresarial estão
todos aqui representados, à exceção do Padrão 6, 9 e 10 que não se aplicam para este processo.

Figura 31 - Processo de Negócio Abertura de Procedimento 2

Este processo de negócio, tal como na figura anterior, representa a Aberta de Procedimento mas
desta feita na Plataforma 2, processo este constituído, também, pelos serviços de negócio,
subprocessos e respetivos objetos de negócio. Nesta modelação são utilizados os Data Element,
Action Element e Workflow Element da TSN, que correspondem aos objetos de negócio, serviços e
processos de negócio do Archimate, respetivamente. Aplicam-se os teoremas Separação de
Conceitos e Separação de Estados, através da utilização de uma vista do Business Process
Viewpoint. No que diz respeito aos padrões de encapsulamento empresarial estão todos aqui
representados, à exceção do Padrão 6, 9 e 10 que não se aplicam para este processo.
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Figura 32 - Processo de Negócio Abertura de Procedimento 3

O processo principal representa a Aberta de Procedimento na Plataforma 3, processo este constituído
pelos serviços de negócio, subprocessos e respetivos objetos de negócio. Nesta modelação são
utilizados os Data Element, Action Element e Workflow Element da TSN, que correspondem aos
objetos de negócio, serviços e processos de negócio do Archimate, respetivamente. Aplicamos os
teoremas Separação de Conceitos e Separação de Estados, através da utilização de uma vista do
Business Process Viewpoint. No que diz respeito aos padrões de encapsulamento empresarial estão
todos aqui representados, à exceção do Padrão 6, 9 e 10 que não se aplicam para este processo,
que está construído de maneira ligeiramente diferente dos anteriores com o objetivo de demonstrar a
heterogeneidade existente entre as plataformas do Sistema de Compras Públicas.
Para ser possível a concretização destes processos, é necessário criar a camada aplicacional para
representar as respetivas plataformas, com as componentes e serviços que as constituem. Na figura
seguinte está representada a Plataforma de Integração da Administração Pública.

Figura 33 - iAP e Portal Base

Nesta figura 32 está representada a Plataforma de Integração da Administração Pública. O seu papel
fundamental no Sistema de Compras Públicas, tal como no AS-IS, é servir de meio de comunicação
entre as Plataformas e o PortalBase. Num processo de contratação pública, as plataformas
necessitam de comunicar ao PortalBase a concretização de alguns processos, nomeadamente a
criação de um procedimento, a ocorrência de envio de convites para determinados fornecedores e a
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abertura de um concurso público na plataforma. Nesta modelação é utilizado um Connector Element
da TSN, que está representado pela Interface Aplicacional, em Archimate. São aplicados os teoremas
da Separação de Conceitos, Transparência da Versão de Dados e Transparência da Versão de Ação
através da utilização de uma vista dos Application Structure Viewpoint e Application Behavior
Viewpoint.
As próximas figuras representam três plataformas genéricas, de entre as seis existentes no Sistema
de Contratação Pública, com as componentes que lhes estão associadas. As duas primeiras
plataformas são, em tudo, iguais, sendo a terceira ligeiramente diferente numa componente, de modo
a representar a heterogeneidade existentes entre as plataformas. Não houve necessidade de
representar as seis plataformas visto que todas elas funcionam de igual modo e são constituídas,
essencialmente, pelas mesmas funcionalidades, podendo variar uma ou outra componente, mas em
suma o modo de funcionamento e estrutura é semelhante.

Figura 34 - Plataforma 1

Esta plataforma 1 é constituída por 9 componentes aplicacionais. Uma delas (“Plataforma 1”)
representa a plataforma genérica e é nesta que se integram as outras subcomponentes. Estas
subcomponentes representam cada um dos processos de negócio criados nas modelações
anteriores, passando pela Componente de Registo, Login, Autenticação, Criação de Procedimento,
Encriptação, Envio de Convites, Publicação de Concurso e Abertura de Procedimento. Nesta
modelação existe a aplicação dos teoremas Separação de Conceitos, Transparência da Versão da
Ação e Transparência da Versão de Dados, uma vez que utilizamos uma vista do Application
Structure Viewpoint.

Figura 35 - Plataforma 1A

Cada uma destas componentes realiza o serviço, que representa a funcionalidade propriamente dita
a ser disponibilizada dentro da plataforma. Nesta modelação utilizam-se os Action Element da TSN
através dos Serviços Aplicacionais do Archimate. Aplica-se, também, os teoremas Separação de
Conceitos, Transparência da Versão da Ação e Transparência da Versão de Dados, uma vez que
utiliza uma vista do Application Behavior Viewpoint. Relativamente aos padrões de encapsulamento
empresarial, aplica o Padrão 3 (“Um serviço deve representar apenas uma funcionalidade na
arquitetura”).
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Figura 36 - Plataforma 2

Esta plataforma 2 é constituída por 9 componentes aplicacionais, à semelhança da figura anterior.
Uma delas representa a plataforma genérica (“Plataforma 2”) e é nesta que se integram as outras
subcomponentes. Estas subcomponentes representam cada um dos processos de negócio criados
nas modelações anteriores, passando pela Componente de Registo, Login, Autenticação, Criação de
Procedimento, Encriptação, Envio de Convites, Publicação de Concurso e Abertura de Procedimento.
Nesta modelação estão presentes os teoremas da Separação de Conceitos, Transparência da Versão
da Ação e Transparência da Versão de Dados, uma vez que é utilizada uma vista do Application
Structure Viewpoint.

Figura 37 - Plataforma 2A

Tal como na plataforma 1, cada uma destas componentes realiza o serviço que representa a
funcionalidade propriamente dita a ser disponibilizada dentro da plataforma. Nesta modelação tem-se
a utilização dos Action Element da TSN através dos Serviços Aplicacionais do Archimate. Aplica-se,
também, os teoremas Separação de Conceitos, Transparência da Versão da Ação e Transparência da
Versão de Dados, uma vez que é utilizada uma vista do Application Behavior Viewpoint.
Relativamente aos padrões de encapsulamento empresarial, aplica-se o Padrão 3 (“Um serviço deve
representar apenas uma funcionalidade na arquitetura”).

Figura 38 - Plataforma 3

Esta plataforma 3 é constituída por 9 componentes aplicacionais. Uma delas representa a plataforma
genérica (“Plataforma 3”) e é nesta que se integram as outras subcomponentes. Estas
subcomponentes representam cada um dos processos de negócio criados nas modelações
anteriores, passando pela Componente de Registo, Login, Autenticação, Criação de Procedimento,
Aprovação, Envio de Convites, Publicação de Concurso e Abertura de Procedimento. Nesta
plataforma existe uma componente diferente das duas anteriores, de modo a conseguir produzir um
serviço aplicacional distinto para representar a heterogeneidade entre as plataformas.
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Figura 39 - Plataforma 3A

Cada uma destas componentes realiza o serviço, que representa a funcionalidade propriamente dita
a ser disponibilizada dentro da plataforma. Nesta modelação utilizam-se os Action Element da TSN
através dos Serviços Aplicacionais do Archimate. Aplicam-se, também, os teoremas Separação de
Conceitos, Transparência da Versão da Ação e Transparência da Versão de Dados, uma vez que se
utiliza uma vista do Application Behavior Viewpoint. Relativamente aos padrões de encapsulamento
empresarial, aplica-se o Padrão 3 (“Um serviço deve representar apenas uma funcionalidade na
arquitetura”).
Para ser possível uma melhor compreensão da arquitetura, é indispensável a criação da camada de
integração entre o negócio e as aplicações, ou seja, como é que os processos de negócio se
relacionam com as plataformas. As três figuras seguintes irão representar o funcionamento dos
processos de negócio nas respetivas plataformas.

Figura 40 - Processo de Negócio Abertura de Procedimento na Plataforma 1

Utilizando as camadas de negócio e aplicacional representadas nas figuras anteriores, surge a figura
40 mostrando a integração entre ambas, de modo a ilustrar o comportamento existente nas
plataformas. Como mencionado anteriormente, cada serviço criado pelas componentes aplicacionais
das plataformas é utilizado para a concretização de um processo de negócio. Relativamente aos
elementos da TSN, são utilizados os Action Element, os Workflows Element e os Data Element,
representado através dos Serviços Aplicacionais, Processos de Negócio e Objetos de Dados do
Archimate, respetivamente. São aplicados os teoremas da Transparência da Versão de Dados e
Separação de Estados, devido à construção de uma vista do Application Usage Viewpoint.
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Relativamente aos padrões empresariais estão todos aqui representados, à exceção do Padrão 9 e
10 que não se aplicam para esta vista.

Figura 41 - Processo de Negócio Abertura de Procedimento na Plataforma 2

Utilizando as camadas de negócio e aplicacional representadas nas figuras anteriores, surge a figura
41 mostrando a integração entre ambas, de modo a ilustrar o comportamento existente nas
plataformas. Como mencionado anteriormente, cada serviço criado pelas componentes aplicacionais
das plataformas é utilizado para a concretização de um processo de negócio. Relativamente aos
elementos da TSN, são utilizados os Action Element, os Workflows Element e os Data Element,
representado através dos Serviços Aplicacionais, Processos de Negócio e Objetos de Dados do
Archimate, respetivamente. São aplicados os teoremas da Transparência da Versão de Dados e
Separação de Estados, devido à construção de uma vista do Application Usage Viewpoint.
Relativamente aos padrões empresariais estão todos aqui representados, à exceção do Padrão 9 e
10 que não se aplicam para esta vista.

Figura 42 - Processo de Negócio Abertura de Procedimento na Plataforma 3
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Pegando nas duas camadas representadas nas figuras iniciais desta secção, a camada de negócio e
aplicacional, surge a figura 42 mostrando a integração entre ambas. Assim, é possível ficar a
conhecer a relação que existe entre os serviços aplicacionais criados pelas plataformas e os
processos de negócio. Relativamente aos elementos da TSN, são utilizados os Action Element, os
Workflows Element e os Data Element, representado através dos Serviços Aplicacionais, Processos
de Negócio e Objetos de Dados do Archimate, respetivamente. São aplicados os teoremas da
Transparência da Versão de Dados e Separação de Estados, devido à construção de uma vista do
Application Usage Viewpoint. Relativamente aos padrões empresariais

estão todos aqui

representados, à exceção do Padrão 9 e 10 que não se aplicam para esta vista.
Em qualquer arquitetura é fundamental ter uma visão global do funcionamento de todas as
componentes e como elas se relacionam e, portanto, as figuras 43 e 44 representam essa arquitetura
geral do funcionamento entre duas plataformas e as suas interações com a iAP. Esta questão ganha
particular relevância quando se aborda o tema das plataformas de compras públicas e respetivos
processos de negócio que, diariamente, são executados em cada umas delas.

Figura 43 - Interação entre a Plataforma 1 e 2 e a iAP

Como tal, a figura 43 representa uma visão global do funcionamento do Processo de Abertura de
Procedimento na Plataforma 1 e na Plataforma 2 e, também, a sua relação com a iAP e,
consequentemente, com o Portal Base. Existem, também, as componentes a realizar os respetivos
serviços que por sua vez, estes são utilizados pelos processos de negócio, sendo esta estrutura é
semelhante para as duas plataformas. Para além disto, são representados a iAP e o PortalBase
mostrando como eles se inserem no funcionamento destes processos no Sistema de Compras
Públicas. Relativamente aos elementos da TSN, são utilizados os Action Element e os Workflows
Element, representado através dos Serviços Aplicacionais e Processos de negócio do Archimate,
respetivamente. São aplicados os teoremas da Transparência da Versão de Dados e Separação de
Estados, devido à construção de uma vista do Application Usage Viewpoint. Relativamente aos
padrões empresariais estão todos aqui representados, à exceção do Padrão 9 e 10 que não se
aplicam para esta vista.
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Figura 44 - Interação entre as Plataformas 1 e 3 e a iAP

A figura 44 representa uma visão geral do funcionamento e relacionamento entre as plataformas 1 e
3, conseguindo, assim, representar a heterogeneidade presente no Sistema de Contratação Pública.
Foram representadas, também, as componentes que realizam serviços para sere utilizados pelos
processos de negócio, sendo esta estrutura é semelhante para as duas plataformas. Para além disto,
também a iAP e o PortalBase estão representados mostrando como eles se inserem no
funcionamento destes processos no Sistema de Compras Públicas. Relativamente aos elementos da
TSN, são utilizados os Action Element e os Workflows Element, representado através dos Serviços
Aplicacionais e Processos de negócio do Archimate, respetivamente. São aplicados os teoremas da
Transparência da Versão de Dados e Separação de Estados, devido à construção de uma vista do
Application Usage Viewpoint. Relativamente aos padrões empresariais

estão todos aqui

representados, à exceção do Padrão 9 e 10 que não se aplicam para esta vista.
Para terminar o desenvolvimento do AS-IS, efetuou-se uma modelação auxiliar, que se encontra em
anexo (“Anexo A”), para mostrar a independência entre plataformas nos processos de abertura de
procedimento, envio de convites e publicação de concurso na plataforma. Assim, fica bem explicitado
o problema de negócio que existe, atualmente, nas compras públicas em Portugal, em que apenas
existe envio de convites e publicação de concurso, única e exclusivamente, na plataforma onde o
Organismo Público se encontra registado.

6.2 TO-BE A
Após terminada a representação do estado atual do Sistema de Contratação Pública, o AS-IS, nesta
subsecção irá ser apresentada uma solução possível para a integração das plataformas de compras
públicas e, consequentemente, para a resolução do problema de negócio que existe neste setor em
Portugal, designada por TO-BE A.
Como na subsecção anterior, inicialmente, irá ser apresentada a modelação do processo de negócio
escolhido, a Abertura de Procedimento, nas 3 plataformas.
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Figura 45 - Processo de Negócio Abertura de Procedimento 1

O processo principal representa a Aberta de Procedimento na Plataforma 1, processo este constituído
pelos serviços de negócio, subprocessos e respetivos objetos de negócio. Nesta modelação são
utilizados os Data Element, Action Element e Workflow Element da TSN, que correspondem aos
objetos de negócio, serviços e processos de negócio do Archimate, respetivamente. Aplicam-se os
teoremas Separação de Conceitos e Separação de Estados, através da utilização de uma vista do
Business Process Viewpoint. No que diz respeito aos padrões de encapsulamento empresarial estão
todos aqui representados, à exceção do Padrão 6, 9 e 10 que não se aplicam para este processo.

Figura 46 - Processo de Negócio Abertura de Procedimento 2

O processo principal representa a Aberta de Procedimento na Plataforma 2, processo este constituído
pelos serviços de negócio, subprocessos e respetivos objetos de negócio. Nesta modelação são
utilizados os Data Element, Action Element e Workflow Element da TSN, que correspondem aos
objetos de negócio, serviços e processos de negócio do Archimate, respetivamente. Aplicam-se os
teoremas Separação de Conceitos e Separação de Estados, através da utilização de uma vista do
Business Process Viewpoint. No que diz respeito aos padrões de encapsulamento empresarial estão
todos aqui representados, à exceção do Padrão 6, 9 e 10 que não se aplicam para este processo.
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Figura 47 - Processo de Negócio Abertura de Procedimento 3

O processo principal representa a Aberta de Procedimento na Plataforma 3, processo este constituído
pelos serviços de negócio, subprocessos e respetivos objetos de negócio. Nesta modelação são
utilizados os Data Element, Action Element e Workflow Element da TSN, que correspondem aos
objetos de negócio, serviços e processos de negócio do Archimate, respetivamente. Aplicam-se os
teoremas Separação de Conceitos e Separação de Estados, através da utilização de uma vista do
Business Process Viewpoint. No que diz respeito aos padrões de encapsulamento empresarial estão
todos aqui representados, à exceção do Padrão 6, 9 e 10 que não se aplicam para este processo,
que está construído de maneira ligeiramente diferente dos anteriores com o objetivo de demonstrar a
heterogeneidade existente entre as plataformas do Sistema de Compras Públicas.
Para ser possível a concretização destes processos, é necessário criar, tal como no AS-IS, a camada
aplicacional para representar as respetivas plataformas, com as componentes e serviços que as
constituem.

Figura 48 - iAP e Portal Base

Na figura 48 está representada a Plataforma de Integração da Administração Pública. O seu papel
fundamental no Sistema de Compras Públicas, tal como no AS-IS, é servir de meio de comunicação
entre as Plataformas e o PortalBase. Num processo de contratação pública, as plataformas
necessitam de comunicar ao PortalBase a concretização de alguns processos, nomeadamente a
criação de um procedimento, a ocorrência de envio de convites para determinados fornecedores e a
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abertura de um concurso público, quer seja na própria plataforma, quer seja através da nova
componente numa outra plataforma. Nesta modelação é utilizado um Connector Element da TSN, que
está representado pela Interface Aplicacional, em Archimate. São aplicados os teoremas da
Separação de Conceitos, Transparência da Versão de Dados e Transparência da Versão de Ação
através da utilização de uma vista dos Application Structure Viewpoint e Application Behavior
Viewpoint.
Da mesma maneira que no AS-IS foram modeladas as 3 plataformas, neste TO-BE também é
necessário criá-las. Portanto, as próximas figuras representam as três plataformas genéricas com as
componentes que lhes estão associadas. As Plataformas 1 e 2 são, novamente, em tudo, iguais,
sendo a terceira ligeiramente diferente numa componente, de modo a representar a heterogeneidade
existentes entre as plataformas. Tal como no AS-IS, não houve necessidade de representar as seis
plataformas visto que todas elas funcionam de igual modo e são constituídas, essencialmente, pelas
mesmas funcionalidades, podendo variar uma ou outra componente, mas em suma o modo de
funcionamento e estrutura é semelhante.

Figura 49 - Plataforma 1

Esta plataforma 1 é constituída por 9 componentes aplicacionais. Uma delas representa a plataforma
genérica (“Plataforma 1”) e é nesta que se integram as outras subcomponentes. Estas
subcomponentes representam cada um dos processos de negócio criados nas modelações
anteriores, passando pela Componente de Registo, Login, Autenticação, Criação de Procedimento,
Encriptação, Envio de Convites, Publicação de Concurso e Abertura de Procedimento. Nesta
modelação aplicam-se os teoremas Separação de Conceitos, Transparência da Versão da Ação e
Transparência da Versão de Dados, uma vez que é utilizada uma vista do Application Structure
Viewpoint.

Figura 50 - Plataforma 1A

Cada uma destas componentes que integram a Plataforma 1 realiza o serviço, que representa a
funcionalidade propriamente dita a ser disponibilizada dentro da plataforma. Nesta modelação são
utilizados os Action Element da TSN através dos Serviços Aplicacionais do Archimate. Aplicam-se,
também, os teoremas Separação de Conceitos, Transparência da Versão da Ação e Transparência da
Versão de Dados, uma vez que se utiliza uma vista do Application Behavior Viewpoint. Relativamente
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aos padrões de encapsulamento empresarial, aplica-se o Padrão 3 (“Um serviço deve representar
apenas uma funcionalidade na arquitetura”).

Figura 51 - Plataforma 2

Esta plataforma 2 é constituída por 9 componentes aplicacionais. Uma delas representa a plataforma
genérica (“Plataforma 2”) e é nesta que se integram as outras subcomponentes. Estas
subcomponentes representam cada um dos processos de negócio criados nas modelações
anteriores, passando pela Componente de Registo, Login, Autenticação, Criação de Procedimento,
Encriptação, Envio de Convites, Publicação de Concurso e Abertura de Procedimento. Nesta
modelação são aplicados os teoremas Separação de Conceitos, Transparência da Versão da Ação e
Transparência da Versão de Dados, uma vez que se utiliza uma vista do Application Structure
Viewpoint.

Figura 52 - Plataforma 2A

Cada uma destas componentes que integram a Plataforma 2 realiza o serviço, que representa a
funcionalidade propriamente dita a ser disponibilizada dentro da plataforma. Nesta modelação são
utilizados os Action Element da TSN através dos Serviços Aplicacionais do Archimate. Aplicam-se,
também, os teoremas Separação de Conceitos, Transparência da Versão da Ação e Transparência da
Versão de Dados, uma vez que utiliza uma vista do Application Behavior Viewpoint. Relativamente
aos padrões de encapsulamento empresarial, aplica-se o Padrão 3 (“Um serviço deve representar
apenas uma funcionalidade na arquitetura”).

Figura 53 - Plataforma 3

Esta plataforma 3 é constituída por 9 componentes aplicacionais. Uma delas representa a plataforma
genérica (“Plataforma 3”) e é nesta que se integram as outras subcomponentes. Estas
subcomponentes representam cada um dos processos de negócio criados nas modelações
anteriores, passando pela Componente de Registo, Login, Autenticação, Criação de Procedimento,
Encriptação, Envio de Convites, Publicação de Concurso e Abertura de Procedimento. Nesta
modelação aplicam-se os teoremas Separação de Conceitos, Transparência da Versão da Ação e
Transparência da Versão de Dados, uma vez que é utilizada uma vista do Application Structure
Viewpoint.
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Figura 54 - Plataforma 3A

Cada uma destas componentes que integram a Plataforma A realiza o serviço, que representa a
funcionalidade propriamente dita a ser disponibilizada dentro da plataforma. Nesta modelação
utilizam-se os Action Element da TSN através dos Serviços Aplicacionais do Archimate. Aplicam-se,
também, os teoremas Separação de Conceitos, Transparência da Versão da Ação e Transparência da
Versão de Dados, uma vez que se utiliza uma vista do Application Behavior Viewpoint. Relativamente
aos padrões de encapsulamento empresarial, aplica-se o Padrão 3 (“Um serviço deve representar
apenas uma funcionalidade na arquitetura”).
A figura seguinte representa a nova componente aplicacional que vai servir de plataforma de
integração de todas as plataformas existentes.

Figura 55 - Broker

É um Message Broker que funcionará como intermediário na troca de mensagens entre as
plataformas. Será constituído por Adapters, um para cada plataforma existente (no caso da
modelação serão 3, devido às 3 plataformas criadas, mas no caso real existirão 6 adapters, um para
cada uma das plataformas). Para além disto, será constituído por uma componente que terá um
catálogo de operadores económicos, isto é, um catálogo que irá conter a indicação de onde cada
fornecedor se encontra registado, de modo a que seja possível saber qual o adapter a utilizar. Neste
diagrama utiliza-se um Data Element da TSN, representado pelo objeto de dados em Archimate.
Aplicam-se, também, os teoremas da Separação de Conceitos, Transparência da Versão de Dados e
Transparência da Versão da Ação, uma vez que se utiliza uma vista do Application Structure
Viewpoint.
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Figura 56 - Broker A

Cada adapter é responsável pela criação do serviço aplicacional que encaminhará a mensagem de
Envio de Convites uma de Publicação de Concurso para as restantes plataformas, tratando, assim,
do problema da heterogeneidade. Esse serviço é criado por uma componente respetiva, existente em
cada adapter. Nesta modelação utilizam-se os Action Element da TSN através dos Serviços
Aplicacionais do Archimate. Aplicam-se, também, os teoremas Separação de Conceitos,
Transparência da Versão da Ação e Transparência da Versão de Dados, uma vez que se utiliza uma
vista do Application Behavior Viewpoint. Relativamente aos padrões de encapsulamento empresarial,
aplica-se o Padrão 3 (“Um serviço deve representar apenas uma funcionalidade na arquitetura”).
Tal como no AS-IS, para ser possível uma melhor compreensão da arquitetura, é indispensável a
criação da camada de integração entre o negócio e as aplicações, ou seja, como é que os processos
de negócio se relacionam com as plataformas e, agora, com o Message Broker. Portanto, as três
figuras seguintes vão representar, respetivamente, a integração do Processo Abertura de
Procedimento com as Plataformas 1, 2 e 3 e com a nova plataforma de integração. Genericamente,
cada subprocesso de negócio está associado a um serviço, realizado por uma componente
aplicacional, quer realizado pela plataforma, quer pelo Message Broker.

Figura 57 - Interação entre o Processo de Negócio Abertura de Procedimento com a Plataforma 1 e o Message
Broker
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Utilizando as duas camadas representadas nas figuras anteriores, a camada de negócio e
aplicacional, a figura 57 mostra a integração entre ambas, acrescentando a nova componente de
interligação de plataformas, o Message Broker. Distintamente das modelações realizadas para o ASIS, neste TO-BE A o processo “Envio de Convites” e “Publicação de Concurso” utilizam dois serviços
aplicacionais cada um. Relativamente ao “Envio de Convites”, este processo utiliza o serviço de
“Envio de Convites 1” com o objetivo de enviar convites aos fornecedores registados na própria
plataforma, e utiliza o serviço “Envio de Convites para as Restantes Plataformas” realizado pelo
Message Broker com o objetivo de enviar convites para os fornecedores que se encontrem registados
nas restantes plataformas. Para o processo “Publicação de Concurso”, o funcionamento é
semelhante, ou seja, utiliza o serviço “Publicação 1” para publicar o concurso na própria plataforma e
utiliza o serviço “Publicação de Concurso nas Restantes Plataformas” realizado pelo broker, com o
objetivo de publicar o concurso nas restantes plataformas. Relativamente aos elementos da TSN, são
utilizados os Action Element, os Workflows Element e os Data Element, representado através dos
Serviços Aplicacionais, Processos de Negócio e Objetos de Dados do Archimate, respetivamente.
São aplicados os teoremas da Transparência da Versão de Dados e Separação de Estados, devido à
construção de uma vista do Application Usage Viewpoint. Relativamente aos padrões empresariais
estão todos aqui representados, à exceção do Padrão 9 e 10 que não se aplicam para esta vista.

Figura 58 - Interação entre o Processo de Negócio Abertura de Procedimento com a Plataforma 2 e o Message
Broker

Utilizando as duas camadas representadas nas figuras anteriores, a camada de negócio e
aplicacional, a figura 58 mostra a integração entre ambas, acrescentando a nova componente de
interligação de plataformas, o Message Broker. Distintamente das modelações realizadas para o ASIS, neste TO-BE A o processo “Envio de Convites” e “Publicação de Concurso” utilizam dois serviços
aplicacionais cada um. Relativamente ao “Envio de Convites”, este processo utiliza o serviço de
“Envio de Convites 2” com o objetivo de enviar convites aos fornecedores registados na própria
plataforma, e utiliza o serviço “Envio de Convites para as Restantes Plataformas” realizado pelo
Message Broker com o objetivo de enviar convites para os fornecedores que se encontrem registados
nas restantes plataformas. Para o processo “Publicação de Concurso”, o funcionamento é
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semelhante, ou seja, utiliza o serviço “Publicação 2” para publicar o concurso na própria plataforma e
utiliza o serviço “Publicação de Concurso nas Restantes Plataformas” realizado pelo broker, com o
objetivo de publicar o concurso nas restantes plataformas. Relativamente aos elementos da TSN, são
utilizados os Action Element, os Workflows Element e os Data Element, representado através dos
Serviços Aplicacionais, Processos de Negócio e Objetos de Dados do Archimate, respetivamente.
São aplicados os teoremas da Transparência da Versão de Dados e Separação de Estados, devido à
construção de uma vista do Application Usage Viewpoint. Relativamente aos padrões empresariais
estão todos aqui representados, à exceção do Padrão 9 e 10 que não se aplicam para esta vista.

Figura 59 - Interação entre o Processo de Negócio Abertura de Procedimento com a Plataforma 3 e o Message
Broker

Utilizando a camada de negócio e aplicacional, a figura 59 mostra a integração entre ambas,
acrescentando a nova componente de interligação de plataformas, o Message Broker. Distintamente
das modelações realizadas para o AS-IS, neste TO-BE A o processo “Envio de Convites” e
“Publicação de Concurso” utilizam dois serviços aplicacionais cada um. Relativamente ao “Envio de
Convites”, este processo utiliza o serviço de “Envio de Convites 3” com o objetivo de enviar convites
aos fornecedores registados na própria plataforma, e utiliza o serviço “Envio de Convites para as
Restantes Plataformas” realizado pelo Message Broker com o objetivo de enviar convites para os
fornecedores que se encontrem registados nas restantes plataformas. Para o processo “Publicação
de Concurso”, o funcionamento é semelhante, ou seja, utiliza o serviço “Publicação 3” para publicar o
concurso na própria plataforma e utiliza o serviço “Publicação de Concurso nas Restantes
Plataformas” realizado pelo broker, com o objetivo de publicar o concurso nas restantes plataformas.
Relativamente aos elementos da TSN, são utilizados os Action Element, os Workflows Element e os
Data Element, representados através dos Serviços Aplicacionais, Processos de Negócio e Objetos de
Dados do Archimate, respetivamente. São aplicados os teoremas da Transparência da Versão de
Dados e Separação de Estados, devido à construção de uma vista do Application Usage Viewpoint.
Relativamente aos padrões empresariais estão todos aqui representados, à exceção do Padrão 9 e
10 que não se aplicam para esta vista.
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Em qualquer arquitetura é fundamental ter uma visão global do funcionamento de todas as
componentes e como elas se relacionam. Esta questão ganha ainda mais relevância quando é
introduzida uma nova plataforma capaz de integrar e resolver um problema de negócio existente.
Portanto as duas figuras seguintes representam esse funcionamento entre as plataformas e o
Message Broker.

Figura 60 - Interação entre as Plataforma 1 e 2 e o Message Broker

A figura 60 representa uma visão global do funcionamento do Processo de Abertura de Procedimento
na Plataforma 1 e na Plataforma 2, a sua relação com o Message Broker e a maneira como este vai
conseguir solucionar este problema, permitindo que todos os fornecedores tenham acesso a todos os
concursos

públicos

e

que

possam

ser

convidados

por

qualquer

Organismo

Público,

independentemente das plataformas em que estes se encontrem. Relativamente aos elementos da
TSN, são utilizados os Action Element e os Workflows Element, representado através dos Serviços
Aplicacionais e Processos de negócio do Archimate, respetivamente. São aplicados os teoremas da
Transparência da Versão de Dados e Separação de Estados, devido à construção de uma vista do
Application Usage Viewpoint. Relativamente aos padrões empresariais

estão todos aqui

representados, à exceção do Padrão 9 e 10 que não se aplicam para esta vista.

Figura 61 - Interação entre as Plataforma 1 e 3 e o Message Broker

Tal como na figura 60, esta a figura representa uma visão geral do funcionamento e relacionamento
entre plataformas 1 e 3 e o Message Broker, conseguindo, assim, representar a heterogeneidade
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presente no Sistema de Contratação Pública e integração da solução para a igualdade no acesso as
oportunidades de negócio. No que diz respeito aos elementos da TSN, são utilizados os Action
Element e os Workflows Element, representado através dos Serviços Aplicacionais e Processos de
negócio do Archimate, respetivamente. São aplicados os teoremas da Transparência da Versão de
Dados e Separação de Estados, devido à construção de uma vista do Application Usage Viewpoint.
Relativamente aos padrões empresariais estão todos aqui representados, à exceção do Padrão 9 e
10 que não se aplicam para esta vista.
Para terminar a representação desta hipótese de solução, foi efetuada, à semelhança do AS-IS, uma
modelação auxiliar, que se encontra em anexo (“Anexo B”), para representar o funcionamento do
processo de negócio Abertura de Procedimento com a inclusão do Message Broker. Além do
processo principal, está incluído nesta modelação os processos de Envio de Convites e Publicação
de concurso, com o objetivo de compreendermos melhor as diferenças que existem entre uma
solução com plataforma de integração. Desta maneira simplificada, ficam bem explicitadas as
vantagens que esta plataforma poderá trazer para o Sistema de Compras Públicas em Portugal.

6.3 TO-BE B
Em alternativa à solução apresentada na subsecção anterior, nesta subsecção vai ser apresentada
uma outra solução possível para a integração das plataformas de compras públicas e,
consequentemente, para a resolução do problema de negócio que existe neste setor em Portugal,
designada por TO-BE B. Tal como no TO-BE A, irá ser apresentada a modelação do processo de
negócio escolhido, a Abertura de Procedimento nas 3 plataformas.
Relativamente a este processo, as três figuras seguintes representam a camada de negócio com os
processos integrantes para a sua concretização em cada uma das 3 plataformas criadas nesta
arquitetura. Além do processo principal e dos subprocessos constituintes, tem-se, também, os objetos
de negócio que integram a realização de cada um dos subprocessos.

Figura 62 - Processo de Negócio Abertura de Procedimento 1
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O processo principal representa a Aberta de Procedimento na Plataforma 1, processo este constituído
pelos serviços de negócio, subprocessos e respetivos objetos de negócio. Nesta modelação são
utilizados os Data Element, Action Element e Workflow Element da TSN, que correspondem aos
objetos de negócio, serviços e processos de negócio do Archimate, respetivamente. Aplicam-se os
teoremas Separação de Conceitos e Separação de Estados, através da utilização de uma vista do
Business Process Viewpoint. No que diz respeito aos padrões de encapsulamento empresarial estão
todos aqui representados, à exceção do Padrão 6, 9 e 10 que não se aplicam para este processo.

Figura 63 - Processo de Negócio Abertura de Procedimento 2

O processo principal representa a Aberta de Procedimento na Plataforma 2, processo este constituído
pelos serviços de negócio, subprocessos e respetivos objetos de negócio. Nesta modelação são
utilizados os Data Element, Action Element e Workflow Element da TSN, que correspondem aos
objetos de negócio, serviços e processos de negócio do Archimate, respetivamente. Aplicam-se os
teoremas Separação de Conceitos e Separação de Estados, através da utilização de uma vista do
Business Process Viewpoint. No que diz respeito aos padrões de encapsulamento empresarial estão
todos aqui representados, à exceção do Padrão 6, 9 e 10 que não se aplicam para este processo.

Figura 64 - Processo de Negócio Abertura de Procedimento 3

O processo principal representa a Aberta de Procedimento na Plataforma 3, processo este constituído
pelos serviços de negócio, subprocessos e respetivos objetos de negócio. Nesta modelação são
utilizados os Data Element, Action Element e Workflow Element da TSN, que correspondem aos
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objetos de negócio, serviços e processos de negócio do Archimate, respetivamente. São aplicados os
teoremas Separação de Conceitos e Separação de Estados, através da utilização de uma vista do
Business Process Viewpoint. No que diz respeito aos padrões de encapsulamento empresarial estão
todos aqui representados, à exceção do Padrão 6, 9 e 10 que não se aplicam para este processo,
que está construído de maneira ligeiramente diferente dos anteriores com o objetivo de demonstrar a
heterogeneidade existente entre as plataformas do Sistema de Compras Públicas.
Para ser possível a concretização destes processos, é necessário criar, tal como no AS-IS e no TOBE A, a camada aplicacional para representar as respetivas plataformas, com as componentes e
serviços que as constituem. Esta solução não contempla a existência de uma nova plataforma, mas
sim cada plataforma existente possuir uma nova componente que disponibilizará um novo serviço que
fará a comunicação com as restantes plataformas e, assim, resolvendo o problema pretendido.

Figura 65 - iAP e Portal Base

Na figura anterior está representada a Plataforma de Integração da Administração Pública. O seu
papel fundamental no Sistema de Compras Públicas, tal como no AS-IS e no TO-BE A, é servir de
meio de comunicação entre as Plataformas e o Portal Base. Num processo de contratação pública, as
plataformas necessitam de comunicar ao Portal Base a concretização de alguns processos,
nomeadamente a criação de um procedimento, a ocorrência de envio de convites para determinados
fornecedores e a abertura de um concurso público, quer seja na própria plataforma, quer seja nas
restantes. Nesta modelação é utilizado um Connector Element da TSN, que está representado pela
Interface Aplicacional, em Archimate. São aplicados os teoremas da Separação de Conceitos,
Transparência da Versão de Dados e Transparência da Versão de Ação através da utilização de uma
vista dos Application Structure Viewpoint e Application Behavior Viewpoint.
Da mesma maneira que no AS-IS e no TO-BE A são modeladas as 3 plataformas, neste TO-BE B
também é necessário criá-las. Portanto, as próximas figuras representam as três plataformas
genéricas com as componentes que lhes estão associadas. As Plataformas 1 e 2 são, novamente, em
tudo, iguais, sendo a terceira ligeiramente diferente numa componente, de modo a representar a
heterogeneidade existentes entre as plataformas. Tal como nas duas arquiteturas anteriores, não
houve necessidade de representar as seis plataformas visto que todas elas funcionam de igual modo
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e são constituídas, essencialmente, pelas mesmas funcionalidades, podendo variar uma ou outra
componente, mas em suma o modo de funcionamento e estrutura é semelhante.

Figura 66 - Plataforma 1

Esta plataforma 1 é constituída por 11 componentes aplicacionais. Uma delas representa a plataforma
genérica e é nesta que se integram as outras subcomponentes. Estas subcomponentes representam
cada um dos processos de negócio criados nas modelações anteriores, passando pela Componente
de Registo, Login, Autenticação, Criação de Procedimento, Encriptação, Envio de Convites,
Publicação de Concurso, Abertura de Procedimento, Envio de Convites para Outra Plataforma e
Publicação de Concurso Noutra Plataforma. Nesta modelação aplicam-se os teoremas Separação de
Conceitos, Transparência da Versão da Ação e Transparência da Versão de Dados, uma vez que é
utilizada uma vista do Application Structure Viewpoint.

Figura 67 - Plataforma 1A

Cada uma destas componentes que integram a Plataforma 1 realiza o serviço, que representa a
funcionalidade propriamente dita a ser disponibilizada dentro da plataforma. Nesta modelação temos
a utilização dos Action Element da TSN através dos Serviços Aplicacionais do Archimate. Aplica,
também, os teoremas Separação de Conceitos, Transparência da Versão da Ação e Transparência da
Versão de Dados, uma vez que utiliza uma vista do Application Behavior Viewpoint. Relativamente
aos padrões de encapsulamento empresarial, aplica o Padrão 3 (“Um serviço deve representar
apenas uma funcionalidade na arquitetura”).

Figura 68 - Plataforma 2

A plataforma 2 é constituída por 11 componentes aplicacionais. Uma delas representa a plataforma
genérica e é nesta que se integram as outras subcomponentes. Estas subcomponentes representam
cada um dos processos de negócio criados nas modelações anteriores, passando pela Componente
de Registo, Login, Autenticação, Criação de Procedimento, Encriptação, Envio de Convites,
Publicação de Concurso, Abertura de Procedimento, Envio de Convites para Outra Plataforma e
Publicação de Concurso Noutra Plataforma. Nesta modelação aplicacam-se os teoremas Separação
de Conceitos, Transparência da Versão da Ação e Transparência da Versão de Dados, uma vez que é
utilizada uma vista do Application Structure Viewpoint.
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Figura 69 - Plataforma 2A

Cada uma destas componentes que integram a Plataforma 2 realiza o serviço, que representa a
funcionalidade propriamente dita a ser disponibilizada dentro da plataforma. Nesta modelação
utilizam-se os Action Element da TSN através dos Serviços Aplicacionais do Archimate. Aplicam-se,
também, os teoremas Separação de Conceitos, Transparência da Versão da Ação e Transparência da
Versão de Dados, uma vez que utiliza uma vista do Application Behavior Viewpoint. Relativamente
aos padrões de encapsulamento empresarial, aplica-se o Padrão 3 (“Um serviço deve representar
apenas uma funcionalidade na arquitetura”).

Figura 70 - Plataforma 3

A plataforma 2 é constituída por 11 componentes aplicacionais. Uma delas representa a plataforma
genérica e é nesta que se integram as outras subcomponentes. Estas subcomponentes representam
cada um dos processos de negócio criados nas modelações anteriores, passando pela Componente
de Registo, Login, Autenticação, Criação de Procedimento, Aprovação de Procedimento, Envio de
Convites, Publicação de Concurso, Abertura de Procedimento, Envio de Convites para Outra
Plataforma e Publicação de Concurso Noutra Plataforma. Nesta modelação tem-se a aplicação dos
teoremas Separação de Conceitos, Transparência da Versão da Ação e Transparência da Versão de
Dados, uma vez que utilizamos uma vista do Application Structure Viewpoint.

Figura 71 - Plataforma 3A

Cada uma destas componentes que integram a Plataforma 3 realiza o serviço, que representa a
funcionalidade propriamente dita a ser disponibilizada dentro da plataforma. Nesta modelação
utilizam-se os Action Element da TSN através dos Serviços Aplicacionais do Archimate. Aplicam-se,
também, os teoremas Separação de Conceitos, Transparência da Versão da Ação e Transparência da
Versão de Dados, uma vez que utiliza uma vista do Application Behavior Viewpoint. Relativamente
aos padrões de encapsulamento empresarial, aplica-se o Padrão 3 (“Um serviço deve representar
apenas uma funcionalidade na arquitetura”).
Tal como no AS-IS e no TO-BE A, para ser possível uma melhor compreensão da arquitetura, é
indispensável a criação da camada de integração entre o negócio e as aplicações, ou seja, como é
que os processos de negócio se relacionam com as plataformas. Portanto, as figuras seguintes vão
representar, respetivamente, a integração do Processo Abertura de Procedimento com as
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Plataformas 1, 2 e 3 com a inclusão das novas componentes e respetivos serviços capazes de
efetuar as comunicações entre todas as plataformas.

Figura 72 - Interação entre o Processo de Negócio Abertura de Procedimento e a Plataforma 1

Utilizando as camadas de negócio e aplicacional, esta figura mostra a integração entre ambas e o
funcionamento do processo na plataforma. Distintamente das modelações realizadas para o AS-IS e
TO-BE A, neste TO-BE B o processo “Envio de Convites” e “Publicação de Concurso” utilizam dois
serviços aplicacionais cada um. Relativamente ao “Envio de Convites”, este processo utiliza o serviço
de “Envio de Convites 1” com o objetivo de enviar convites aos fornecedores registados na própria
plataforma, e utiliza o serviço “Envio de Convites para Outra Plataforma” com o objetivo de enviar
convites para os fornecedores que se encontrem registados nas restantes plataformas. Para o
processo “Publicação de Concurso”, o funcionamento é semelhante, ou seja, utiliza o serviço
“Publicação 1” para publicar o concurso na própria plataforma e utiliza o serviço “Publicação de
Concurso noutra Plataforma”, com o objetivo de publicar o concurso nas restantes plataformas.
Relativamente aos elementos da TSN, são utilizados os Action Element, os Workflows Element e os
Data Element, representado através dos Serviços Aplicacionais, Processos de Negócio e Objetos de
Dados do Archimate, respetivamente. São aplicados os teoremas da Transparência da Versão de
Dados e Separação de Estados, devido à construção de uma vista do Application Usage Viewpoint.
Relativamente aos padrões empresariais estão todos aqui representados, à exceção do Padrão 9 e
10 que não se aplicam para esta vista.
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Figura 73 - Interação entre o Processo de Negócio Abertura de Procedimento e a Plataforma 2

Utilizando as duas camadas já criadas nesta arquitetura, esta figura mostra a integração entre ambas
e o funcionamento do processo na plataforma. Distintamente das modelações realizadas para o ASIS e TO-BE A, neste TO-BE B o processo “Envio de Convites” e “Publicação de Concurso” utilizam
dois serviços aplicacionais cada um. Relativamente ao “Envio de Convites”, este processo utiliza o
serviço de “Envio de Convites 2” com o objetivo de enviar convites aos fornecedores registados na
própria plataforma, e utiliza o serviço “Envio de Convites para Outra Plataforma” com o objetivo de
enviar convites para os fornecedores que se encontrem registados nas restantes plataformas. Para o
processo “Publicação de Concurso”, o funcionamento é semelhante, ou seja, utiliza o serviço
“Publicação 2” para publicar o concurso na própria plataforma e utiliza o serviço “Publicação de
Concurso noutra Plataforma”, com o objetivo de publicar o concurso nas restantes plataformas.
Relativamente aos elementos da TSN, são utilizados os Action Element, os Workflows Element e os
Data Element, representado através dos Serviços Aplicacionais, Processos de Negócio e Objetos de
Dados do Archimate, respetivamente. São aplicados os teoremas da Transparência da Versão de
Dados e Separação de Estados, devido à construção de uma vista do Application Usage Viewpoint.
Relativamente aos padrões empresariais estão todos aqui representados, à exceção do Padrão 9 e
10 que não se aplicam para esta vista.
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Figura 74 - Interação entre o Processo de Negócio Abertura de Procedimento e a Plataforma 3

Utilizando as duas camadas já criadas nesta arquitetura, esta figura mostra a integração entre ambas
e o funcionamento do processo na plataforma. Distintamente das modelações realizadas para o ASIS e TO-BE A, neste TO-BE B o processo “Envio de Convites” e “Publicação de Concurso” utilizam
dois serviços aplicacionais cada um. Relativamente ao “Envio de Convites”, este processo utiliza o
serviço de “Envio de Convites 3” com o objetivo de enviar convites aos fornecedores registados na
própria plataforma, e utiliza o serviço “Envio de Convites para Outra Plataforma” com o objetivo de
enviar convites para os fornecedores que se encontrem registados nas restantes plataformas. Para o
processo “Publicação de Concurso”, o funcionamento é semelhante, ou seja, utiliza o serviço
“Publicação 3” para publicar o concurso na própria plataforma e utiliza o serviço “Publicação de
Concurso noutra Plataforma”, com o objetivo de publicar o concurso nas restantes plataformas.
Relativamente aos elementos da TSN, são utilizados os Action Element, os Workflows Element e os
Data Element, representado através dos Serviços Aplicacionais, Processos de Negócio e Objetos de
Dados do Archimate, respetivamente. São aplicados os teoremas da Transparência da Versão de
Dados e Separação de Estados, devido à construção de uma vista do Application Usage Viewpoint.
Relativamente aos padrões empresariais estão todos aqui representados, à exceção do Padrão 9 e
10 que não se aplicam para esta vista.
Em qualquer arquitetura é fundamental ter uma visão global do funcionamento de todas as
componentes e como elas se relacionam. Esta questão ganha ainda mais relevância quando é
introduzida uma solução capaz de integrar e resolver um problema de negócio existente.
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Figura 75 - Interação entre a Plataforma 1 e 2

Como tal, a figura anterior representa uma visão global do funcionamento do Processo de Abertura de
Procedimento na Plataforma 1 e na Plataforma 2, a inclusão das novas componentes e serviços nas
plataformas e a maneira como estes vão conseguir solucionar este problema, permitindo que todos
os fornecedores tenham acesso a todos os concursos públicos e que possam ser convidados por
qualquer Organismo Público, independentemente das plataformas em que estes se encontrem. No
que diz respeito aos elementos da TSN, são utilizados os Action Element e os Workflows Element,
representado através dos Serviços Aplicacionais e Processos de negócio do Archimate,
respetivamente. São aplicados os teoremas da Transparência da Versão de Dados e Separação de
Estados, devido à construção de uma vista do Application Usage Viewpoint. Relativamente aos
padrões empresariais estão todos aqui representados, à exceção do Padrão 9 e 10 que não se
aplicam para esta vista.

Figura 76 - Interação entre as Plataforma 1 e 3

A figura anterior representa uma visão geral do funcionamento e relacionamento entre plataformas,
desta feita é entre a Plataforma 1 e 3, conseguindo, assim, representar a heterogeneidade presente
no Sistema de Contratação Pública e integração da solução para a igualdade no acesso as
oportunidades de negócio. No que diz respeito aos elementos da TSN, são utilizados os Action
Element e os Workflows Element, representado através dos Serviços Aplicacionais e Processos de
negócio do Archimate, respetivamente. São aplicados os teoremas da Transparência da Versão de
Dados e Separação de Estados, devido à construção de uma vista do Application Usage Viewpoint.
Relativamente aos padrões empresariais estão todos aqui representados, à exceção do Padrão 9 e
10 que não se aplicam para esta vista.
Para terminar a representação desta hipótese de solução, foi efetuada, à semelhança do AS-IS e do
TO-BE A, uma modelação auxiliar, que se encontra em anexo (“Anexo C”), para representar o
funcionamento do processo de negócio Abertura de Procedimento com a inclusão das novas
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componentes e serviços aplicacionais. Além do processo principal, está incluído nesta modelação os
processos de Envio de Convites e Publicação de concurso, com o objetivo de compreendermos
melhor as diferenças que existem entre o funcionamento atual, uma solução com plataforma de
integração e outra solução com comunicações efetuadas diretamente entre todas as plataformas.
Desta maneira simplificada, ficam bem explicitadas as diferenças que cada solução poderá trazer
para o Sistema de Compras Públicas em Portugal.
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7 Avaliação
Esta secção corresponde à avaliação da metodologia DSRM apresentada no início desta
investigação. Esta atividade tem como objetivo avaliar e validar a demonstração criada na secção
anterior através da comparação entre uma arquitetura com um problema de negócio, já abordado em
secções anterior, e duas com soluções diferentes para o resolver. Com isto, pretende-se verificar a
aplicação da TSN ao domínio empresarial e, também, avaliar qual das soluções para o problema das
Compras Públicas melhor se adequa, isto é, qual expõe de uma maneira mais evidentes as
características de qualidade da TSN.
Para a avaliação, foram utilizadas algumas das métricas de qualidade definidas para as Arquiteturas
de Sistemas de Informação, de acordo com as características e vantagens associada a TSN, como
mencionado na secção do Trabalho Relacionado (“Avaliação”).

7.1 Avaliação das métricas de qualidade das ASI
Nesta subsecção será avaliado se as três arquiteturas desenvolvidas, AS-IS, TO-BE A e TO-BE B,
cumprem com os requisitos de qualidade de acordo com as características associadas à TSN. Cada
modelação irá passar pela aplicação de métricas, que correspondem, cada uma delas, a uma
qualidade, permitindo, assim, verificar qual delas é mais normalizada e, consequentemente, mais
adequada para dar resposta ao problema.
Como a TSN diz que os sistemas devem ser evolutivos ao longo do tempo, devem estar preparados
para a mudanças e devem, também, exibir estabilidade, é necessário adaptar quais as métricas de
qualidade que se pretendem avaliar nas três arquiteturas. A tabela seguinte irá identificar quais as
qualidades pretendidas e a respetiva métrica a avaliar.
Tabela 9 - Métricas a avaliar nas ASI

Qualidade

Sub-Qualidade

Métrica Proposta
BSRPF – Fator de Serviço de Negócio

Adequação

Requerido e Disponibilizado

Funcionalidade
DIIEF – Fator de Diferentes Implementações
Interoperabilidade

de Entidade Informacional
SCCF – Fator de Complexidade Ciclomática

Facilidade de Análise
Facilidade de
Manutenção
Facilidade de

dos Serviços
LCOISF – Fator de Falta de Coesão em
Componentes Aplicacionais
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Qualidade

Sub-Qualidade

Métrica Proposta

Alteração

NOISF – Fator do Número de operações em
Componentes Aplicacionais

Facilidade de Ensaio

RSF – Fator de Resposta para um Serviço
NE- Número de Entidades Informacionais

Dimensão
NA – Número de Aplicações
No entanto, nem todas as métricas possuem o mesmo peso para este caso prático do Sistema de
Compras Públicas em Portugal e, por isso, é necessário efetuar um cálculo da importância para
essas mesmas qualidades, representada na tabela seguinte. O peso relativo é calculado dividindo o
valor atribuído ao nível de importância pelo somatório dos níveis de importância das restantes
características.
Tabela 10 - Importância Relativa das Qualidades nas ASI

Qualidade

Importância

Peso

(0-10)

Relativo

Subqualidade

Importância

Peso

(0-10)

Relativo

(0-100%)

Funcionalidade

7

(0-100%)
Adequação

6

42,9%

Interoperabilidade

8

57,1%

6

27,2%

10

45,6%

6

27,2%

50%

Facilidade de
Análise
Facilidade de
Manutenção

7

50%

Facilidade de
Alteração
Facilidade de
Ensaio

7.1.1 BSRPF –

Fator de Serviço de Negócio

Requerido e

Disponibilizado
Esta métrica mede o alinhamento e adequação dos serviços disponibilizados pelos SI aos processos
de negócio. Esta análise é feita contabilizando todos os serviços que os processos requerem e não
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são correspondidos por serviços de negócio, ou sendo correspondidos por serviços de negócio, os
mesmos não são implementados em qualquer componente aplicacional. [1]
A figura 77 representa a fórmula matemática que permite calcular o valor da adequação de uma
arquitetura.

Figura 77 - BSRPF

Fazendo os respetivos cálculos, os resultados são:
2



BSRPF(AS-IS) =



BSRPF(TO-BE A) =



BSRPF(TO-BE B) =



BSRPF(AS-IS) = BSRPF(TO-BE A) = BSRPF (TO-BE B)

7
2
7
2
7

7.1.2 DIIEF - Fator de Diferentes Implementações de Entidade
Informacional
Através desta métrica pretende-se medir o número de diferentes implementações para cada entidade
informacional. A cada entidade informacional podem corresponder outras entidades que a
implementam. [1]
A figura 78 representa a fórmula matemática correspondente a esta métrica.

Figura 78 - DIIEF
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Fazendo os cálculos para as duas arquiteturas:


DIIEF(AS-IS) = 1



DIIEF(TO-BE A) = 1



DIIEF(TO-BE B) = 1



DIIEF(AS-IS) = DIIEF(TO-BE A) = DIIEF(TO-BE B) = 1

Portanto, neste caso, cada entidade informacional é implementada apenas numa única entidade
informacional de baixo nível.

7.1.3 SCCF – Fator da Complexidade Ciclomatica dos Serviços
Para a área da Engenharia de Software, quanto maior o número de caminhos num programa mais
complexo será o controlo do fluxo de controlo. Assim, esta métrica avalia a complexidade da ASI no
que diz respeito ao suporte dos serviços de negócio disponibilizados. A complexidade de suporte a
um dado serviço é aferida pela contabilização da diferença entre o número de dependência e
aplicações usadas no seu suporte. [1]
A figura seguinte representa a fórmula matemática utilizada para o calculo e aplicação desta métrica
de qualidade.

Figura 79 - SCCF

Aplicando esta métrica às duas arquiteturas, os resultados são:


SCCF(AS-IS) = 1



SCCF(TO-BE A) = 0,89



SCCF (TO-BE B) = 1



SCCF(AS-IS) = SCCF(TO-BE B) > SCCF (TO-BE A)

7.1.4 LCOISF – Fator de Falta de Coesão em IS Blocks
Esta métrica mede a correlação entre blocos aplicacionais e as entidades informacionais usadas. É
quantificada através da média do Número de Conjuntos de entidades informacionais que são usadas
por funcionalidades distintas de uma mesma aplicação. [1]
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A figura 80 representa a fórmula matemática para aplicação desta métrica.

Figura 80 - LCOISF

Os resultados desta fórmula matemática aplicada às duas arquiteturas são:


LCOISF(AS-IS) = 0,949



LCOISF(TO-BE A) = 0,958



LCOISF(TO-BE B) = 0,96



LCOISF(TO-BE B) > LCOISF(TO-BE A) > LCOISF (AS-IS)

7.1.5 NOISF - Fator do Número de Operações em IS Block
A facilidade de adaptação/alteração de funcionalidades/operações de uma ASI a novas
exigências/necessidades de negócio é maximizada quando o impacto de alteração de cada operação
está confinada a um dado bloco aplicacional. Esta métrica procede a esta medição. [1]
A próxima figura representa a fórmula para efetuar essa medição.

Figura 81 - NOISF

Aplicando esta fórmula às arquiteturas os resultados foram:


NOISF(AS-IS) = 0,5625



NOISF(TO-BE A) = 0,59



NOISF(TO-BE B) = 0,55



NOISF(TO-BE A) > NOISF(AS-IS) > NOISF (TO-BE B)
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7.1.6 RSF – Fator de Resposta para um Serviço
Esta métrica contabiliza o número de blocos aplicacionais que poderão ser invocados no suporte a
um determinado serviço. Segundo estudos recentes, é sugerido que cada processo de negócio deve
ser suportado pelo menor número de aplicações possível. [1]
A figura 58 representa a formula matemática para calcular esta métrica nas arquiteturas.

Figura 82 - RSF

Ao aplicar esta fórmula nas duas arquiteturas os resultados foram:


RSF(AS-IS) = 0,5



RSF(TO-BE A) = 0,472



RSF (TO-BE B) = 0,5



RSF(AS-IS) = RSF(TO-BE B) > RSF (TO-BE A)

7.1.7 NE - Número de Entidades Informacionais
A dimensão de uma ASI (em termos da Arquitetura Informacional) crescerá na razão direta do valor
desta métrica. A dimensão da Arquitetura Informacional é uma medida direta do número de entidades
informacionais, medidas por esta métrica. Esta métrica apresenta, ainda, uma forte inter-relação com
a facilidade de manutenção da ASI (em termos informacionais). [1]
Fazendo o cálculo das duas arquiteturas os resultados foram:


NE(AS-IS) = 11



NE(TO-BE A) = 11



NE(TO-BE B) = 11



NE(AS-IS) = NE(TO-BE A) = NE(TO-BE B)

7.1.8 NA – Número de Aplicações
A dimensão de uma ASI (em termos da Arquitetura Aplicacional) crescerá na razão direta do valor
desta métrica. Através desta métrica é possível estimar a dimensão de uma ASI, em termos
aplicacionais. [1]
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Os resultados das duas arquiteturas foram:


NA(AS-IS) = 43



NA(TO-BE A) = 54



NA(TO-BE B) = 49



NA(AS-IS) < NA(TO-BE B) < NA(TO-BE A)

7.2 Conclusão da Avaliação
Com o objetivo de se avaliar as qualidades presentes em cada uma das arquiteturas, as modelações
AS-IS, TO-BE A e TO-BE B foram sujeitas à avaliação por métricas de qualidade para determinar qual
consegue ser mais normalizada e, consequentemente, solucionar melhor este problema no Sistema
de Compras Públicas.
Ao nível das qualidades de acordo com a TSN para avaliação destas arquiteturas (Adequação,
Interoperabilidade, Facilidade de Análise, Facilidade de Alteração e Facilidade de Ensaio), o gráfico
seguinte representa uma análise comparativa das qualidades apresentadas pelas três arquiteturas
desenvolvidas.
Análise Comparativa das Qualidades

Adequação

Interoperabilidade

Facilidade de Análise

Facilidade de Alteração

Facilidade de Ensaio
0%

10%

20%

30%

TO-BE B

40%
TO-BE A

50%

60%

70%

80%

90%

100%

AS-IS

Figura 83 - Análise Comparativa das Qualidades das ASI

Verifica-se, assim, que para a qualidade da Funcionalidade, medida pelas subqualidades da
Adequação e Interoperabilidade, as arquiteturas se equivalem e, portanto, são adequadas para este
caso prático. Para a qualidade da Facilidade de Manutenção, medida pelas subqualidades da
Facilidade de Análise, Facilidade de Alteração e Facilidade de Ensaio, existem algumas diferenças
entre as arquiteturas. Para a facilidade de Análise, o AS-IS e o TO-BE B equivalem-se e apresentam
o valor máximo enquanto que o TO-BE A apresenta um valor ligeiramente mais baixo. Para a
facilidade de alteração, a arquitetura TO-BE A apresenta uma ligeira vantagem em relação às outras
79

duas arquiteturas. E, por último, quando se trata da facilidade de ensaio as arquiteturas AS-IS e TOBE B equivalem-se, ligeiramente, em relação à arquitetura TO-BE A.
Relativamente, à dimensão das três arquiteturas a figura seguinte irá mostra uma comparação entre o
número de entidade informacionais e o número de aplicações de cada uma.
Análise Dimensional das Arquiteturas

Número de Entidades Informacionais

Número de Aplicações

0

10

TO-BE B

20

TO-BE A

30

40

50

60

AS-IS

Figura 84 - Análise Comparativa da Dimensão das ASI

Em termos dimensionais, as três arquiteturas apresentam o mesmo número de Entidades
Informacionais e, relativamente ao número de aplicações, a arquitetura TO-BE A apresenta um valor
maior e, por isso, torna-se numa arquitetura mais complexa que as restantes.
Tendo por base a importância relativa de cada qualidade arquitetural (indicada na tabela 10),
procedeu-se ao cálculo do peso relativo do valor de cada métrica nas três arquiteturas. A tabela
seguinte apresenta-se este cálculo, bem como o beneficio conjugado de todas as métricas e,
consequentemente, o resultado final.
Tabela 11 - Tabela de Avaliação Global

Qualidade

Métrica

Funcionalidade

Adequação

BSRPF

Peso

AS-IS

TO-BE A

TO-BE B

50%

69%

69%

60%

42,9%

28,5%

28,5%

28,5%

Relativo

80

Interoperabilidade

DIIEF

57,1%

100%

100%

100%

50%

75%

83%

75%

SCCF

27,2%

100%

89%

100%

LCOISF/NOISF

45,6%

76%

78%

76%

RSF

27,2%

50%

48%

50%

72%

76%

72%

Facilidade de
Manutenção
Facilidade de
Análise
Facilidade de
Alteração
Facilidade de
Análise

Total

Assim, prevê-se uma qualidade total superior para a solução apresentada para o TO-BE A. No
entanto, há que salientar uma proximidade bastante grande entre os valores apresentados pelas
arquiteturas. O fator decisivo para a vantagem apresentada pelo TO-BE A foi esta arquitetura possuir
uma facilidade de alteração superior em relação às outras duas arquiteturas, qualidade esta com um
peso relativo bastante grande.
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8 Comunicação
A secção da comunicação corresponde à atividade comunicação da metodologia DSRM. Esta
atividade tem como objetivo comunicar o problema e a respetiva importância, os artefactos, a sua
utilidade, o rigor do seu desenvolvimento e a efetividade para os investigadores e outras partes
interessadas. [3]
Este trabalho de investigação foi efetuado em parceria com a INCM, visto ser uma organização que
está incorporada no desenvolvimento da Solução de Integração para as plataformas da
Administração Pública.
Com o objetivo de comunicar este trabalho, foi submetido um paper para a seguinte conferência:


29th International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAISE’
17). O paper propõe a aplicação da TSN à construção de arquiteturas empresariais.
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9 Conclusão
Atualmente, as organizações estão, cada vez mais, a canalizar as suas atenções para o planeamento
dos seus sistemas, antes de partirem para o seu desenvolvimento. Assim, as arquiteturas
empresariais assumem um papel preponderante para o sucesso e fiabilidade dos sistemas e,
consequentemente, das organizações [9] [10].
Para ser possível construir sistemas fiáveis e capazes de serem postos em ação, de modo a garantir
valor para as organizações, estes necessitam de estar, constantemente, a crescer e evoluir, estando,
também, preparados para as mudanças que possam ocorrer tendo por base alterações ao nível
estratégico das empresas [9] [10].
Assim, a Teoria dos Sistemas Normalizados surge como uma técnica capaz de garantir a estabilidade
a qualquer sistema e prevê, também, a existência de mudanças nos mesmos, simplificando ao
máximo qualquer construção que lhes possa ser acrescentada [23].
Com este trabalho, foi efetuada uma aplicação da TSN no domínio das arquiteturas empresariais.
Assim, com o mapeamento entre os conceitos elementos da teoria e a linguagem de modelação
ArchiMate, é possível desenvolver arquiteturas normalizadas, capazes de servirem de apoio ao
desenvolvimento de novas soluções para o Sistema de Compras Públicas. Através desta aplicação
da TSN, é possível integrar as plataformas de compras públicas atuais, e tornar justo, para todos os
fornecedores, o acesso aos concursos feitos pelas entidades públicas nas plataformas.
Com a secção do trabalho relacionado, foi possível, também, dar a conhecer um pouco mais sobre o
funcionamento dos sistemas de compras públicas na UE, tendo havido uma investigação mais
pormenorizada em três países cuja o funcionamento se assemelha bastante a Portugal. Como não
podia deixar de ser, é abordada a Teoria dos Sistemas normalizados que serve de base a todo este
trabalho. É dada a conhecer a sua origem, aplicação e funcionamento, única e exclusivamente
adaptada ao software e, também, sobre o domínio das arquiteturas empresariais. Para além disto, foi
abordada, ligeiramente, a linguagem em que se vai desenvolver a arquitetura para o novo sistema, o
ArchiMate. Como qualquer arquitetura deve ser construída através de padrões é também abordado,
ligeiramente, este assunto de modo a dar a conhecer a finalidade e características dos padrões no
domínio empresarial.
Após análise e compreensão global de tudo o que envolve o tema, foi possível formular o problema a
endereçar neste trabalho, que é como desenvolver uma arquitetura de um sistema que permita tornar
o acesso, por parte de todos os operadores económicos, a todos os concursos públicos,
independentemente da plataforma, aplicando a TSN.
A solução proposta é baseada na aplicação da TSN nas arquiteturas empresariais, através do
mapeamento entre a teoria e a linguagem de modelação empresarial. Primeiramente, é efetuado o
mapeamento dos elementos básicos da teoria para Archimate, permitindo assim a aplicação dos
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mesmos na construção de uma arquitetura com a especificação dos elementos de modelação a
utilizar para construir uma solução com base na TSN. Posteriormente, são mapeados os quatro
teoremas integrantes da teoria para o domínio empresarial, através da escolha de viewpoints a utilizar
na construção da arquitetura do sistema. E, por fim, são mapeadas e criadas regras arquiteturais que
representam linhas orientadoras através das quais se deve construir uma arquitetura e, também, são
aprofundadas, uma a uma, de modo a compreender as implicações e características de cada uma
delas.
Para demonstrar a aplicabilidade desta solução nas arquiteturas, foram criadas duas alternativas
possíveis capazes de dar resposta ao problema. A arquitetura TO-BE A integra uma nova
componente, um Message Broker, que efetua as comunicações entre todas as plataformas. A outra
arquitetura possível, TO-BE B, promove comunicações diretamente entre plataformas, não criando
nenhuma outra plataforma.
Concluindo, é possível afirmar que a TSN consegue dar resposta à construção de arquiteturas ágeis
e evolutivas, contribuindo, assim, para o desenvolvimento organizacional essencial para o sucesso de
qualquer empresa.

Relativamente ao caso prático, consegue integrar as plataformas existentes,

construindo soluções capazes de acrescentar o requisito funcional pretendido e que servem os
interesses de negócio para o Sistema de Compras Públicas em Portugal.

9.1 Contribuições
Na tentativa de simplificar as contribuições desta dissertação, criou-se esta subsecção em que se
sumariza o conhecimento científico a retirar deste trabalho. A principal contribuição foca-se na
aplicação da Teoria dos Sistemas Normalizados ao domínio das Arquiteturas Empresariais, com o
objetivo de serem aplicadas todas as vantagens associadas à teoria a este domínio. Para isto ser
possível, foi necessário efetuar um mapeamento entre os elementos da TSN e os artefactos da
linguagem de modelação utilizado o Archimate. Para além dos elementos, foram, também,
mapeados, os teoremas através da seleção dos viewpoints a utilizar para a construção de
arquiteturas organizacionais ágeis e evolutivas. Para auxiliar na construção dos viewpoints foram
mapeadas as regras de encapsulamento para o domínio empresarial e transformadas em novas
regras arquiteturais a fim de seres aplicadas no desenvolvimento destas arquiteturas.
Para além desta contribuição foram também desenvolvidas duas arquiteturas, representando a
camada de negócio, a camada aplicacional e a integração entre estas duas camadas, capazes de
resolver o problema de negócio presente no Sistema de Contratação Pública. Uma das arquiteturas
mostra a criação de uma nova componente que faz a integração das plataformas, através da
intermediação das comunicações. A outra arquitetura mostra, também, a integração das plataformas
mas sem a criação de uma nova componente, sendo as comunicações efetuadas diretamente entre
todas as plataformas.
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Após a criação destas duas arquiteturas validou-se qual delas melhor responde ao problema de
negócio que existe, através de um processo de avaliação baseado nas especificações da TSN e em
métricas de qualidade.
Concluindo, a grande contribuição deste trabalho é, efetivamente, a aplicação da Teoria ao domínio
empresarial, ou seja, com os mapeamentos efetuados é possível aplica-los a qualquer construção de
uma arquitetura organizacional que se pretenda que seja ágil, evolutiva e esteja preparada para a
mudança.

9.2 Limitações
Apesar das evidentes vantagens da utilização da solução presente nesta investigação, existem
algumas limitações associadas a este trabalho. Como os mapeamentos efetuados foram uma
combinação de trabalho de pesquisa e interpretação pessoal é possível que esses mesmos
mapeamentos sejam alvo de outra interpretação e, consequentemente, outros artefactos e viewpoints
sejam considerados mais adequados em alguns casos.
Outra das limitações associadas a esta investigação baseia-se no facto deste trabalho aplicar a TSN,
única e exclusivamente, à linguagem de modelação Archimate.
Esta dissertação e correspondente caso prático, apenas se focaram na modelação das Camadas de
Negócio e Aplicacional, não havendo qualquer aplicação dos arfetactos criados às restantes camadas
da linguagem de modelação.
No que diz respeito ao caso prático, apenas de representou um processo associado às compras
públicas, havendo a possibilidade de serem criados outros, também com o objetivo de demonstrar a
esta solução da aplicação da TSN na construção de arquiteturas empresariais.

9.3 Trabalho Futuro
Com o objetivo de aumentar o contributo científico nesta área, existem muitas outras investigações
possíveis de serem efetuadas tendo por base os conceitos e artefactos presentes neste tamanho.
Um trabalho possível e bastante contributivo para a área é analisar todos os mapeamentos e
aplicações efetuados e apresentar novas interpretações e soluções para as arquiteturas empresarias,
tendo por base a mesma linguagem de modelação, o Archimate. Assim, era possível tornar mais rico
todo o conhecimento científico ao nível deste domínio.
Ainda dentro do Archimate, será bastante enriquecedor aplicar a TSN às outras camadas desta
linguagem, como por exemplo à camada Tecnológica, Motivação e Migração&Implementação.
Para além do Archimate, existem muitas outras linguagens de modelações possíveis de aplicarmos a
TSN. Portanto, um trabalho possível de ser realizado é efetuar o mapeamento da teria para outra
linguagem de modelação.
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Relativamente, ao caso prático desta investigação, é possível, também, serem representados outros
processos de negócio existentes nas plataformas e no Sistema de Compras Públicas Portuguesas.
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Anexos
Anexo A – AS-IS

Figura 85 - Exemplificação do funcionamento global da Arquitetura
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Anexo B – TO-BE A

Figura 86 - Exemplificação do funcionamento da Arquitetura com Broker
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Anexo C – TO-BE B

Figura 87 - Exemplificação do funcionamento da arquitetura com comunicações diretas entre Plataformas
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