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Resumo — A capacidade das organizações utilizarem eficazmente 
as tecnologias da informação e apostarem na inovação e 
criatividade são reconhecidos como sendo importantes para a sua 
competitividade. A hipótese de recorrer a técnicas de criatividade 
conhecidas ou em adaptações das mesmas para ajudar a inovar 
na área dos Sistemas de Informação afigura-se como sendo 
promissora. 

Neste artigo propõe-se a aplicação de um método genérico de 
introdução de criatividade no processo de planeamento e 
identificação de estratégias de qualidade de dados. É apresentado 
um caso prático de aplicação do método na identificação de 
estratégias de qualidade de dados numa Câmara Municipal de 
grande dimensão.   

Keywords-component; Planeamento de Sistemas de 
Informação, Qualidade de Dados, Pensamento Criativo, Inovação   

 

I. INTRODUÇÃO 

As tecnologias da informação proporcionam um conjunto 
de oportunidades para alcançar vantagens competitivas e para 
ajustar os Sistemas de Informação em benefício da 
organização. Neste pressuposto, o papel do Planeamento de 
Sistemas de Informação (PSI) tornou-se crucial para o 
desenvolvimento e implementação de planos estratégicos 
efectivos nas organizações [9].  

O aumento da incerteza dos mercados tem incentivado as 
empresas a serem mais pró-activas na procura de uma 
utilização mais eficaz das tecnologias da informação e na 
aposta na inovação e criatividade. Cooper refere que as 
organizações retiram benefícios naturais a partir da criatividade 
e inovação reorganizando de forma inovadora os seus 
processos, projectos e produtos [3]. 

Para Couger, a necessidade de efectuar abordagens criativas 
para o desenho de novos sistemas constitui simultaneamente 
uma oportunidade e um desafio para os gestores de Sistemas de 
Informação [4]. 

Contudo apesar da importância da criatividade no 
planeamento de Sistemas de Informação ser reconhecida e de, 
inclusive, este reconhecimento ser enquadrado nas principais 
abordagens de PSI como, por exemplo, no modelo dos três 
estágios de Bowman [2] e na abordagem multidimensional de 

Earl [5], a investigação desenvolvida nesta área tem sido 
escassa.   

A hipótese de recorrer a técnicas de criatividade conhecidas 
ou a adaptações das mesmas, para mediar a geração de ideias e 
ajudar a produzir novas combinações, dar respostas 
inesperadas, originais, úteis e satisfatórias, na área dos 
Sistemas de Informação apresenta-se como sendo promissora. 
Santos, Amaral e Mamede propuseram um método genérico 
para introdução de técnicas de criatividade e inovação no 
processo Planeamento de Sistemas de Informação, tendo em 
vista a construção de Sistemas de Informação mais ágeis e 
eficientes, que permitam, consequentemente, maior 
competitividade empresarial [13].  

Neste artigo, assumindo um âmbito mais limitado, propõe-
se a aplicação deste método genérico de introdução de 
criatividade no processo de planeamento e identificação de 
estratégias de qualidade de dados. 

O presente artigo, para além desta secção introdutória, 
estrutura-se em quatro outras secções: Qualidade de dados, 
Método para introdução de Criatividade no processo de 
Planeamento de Sistemas de Informação, Identificação de 
estratégias de qualidade de dados e Conclusões e trabalho 
futuro. 

 

II. QUALIDADE DE DADOS 

Obter e manter dados de elevada qualidade não é uma 
tarefa fácil. Apesar da complexidade inerente, a qualidade de 
dados desempenha um papel crucial na eficiência e 
competitividade das organizações, o que significa que é 
necessário encarar e tentar solucionar os problemas de 
qualidade dos dados. 

Existem vários referenciais teóricos para a compreensão da 
qualidade dos dados. Ivanov segue uma abordagem com base 
na teoria da científica que enfatiza a inclusão das dimensões 
fundamentais da exactidão e precisão [7]. Para Kahn há que 
integrar a perspectiva de produto (conformidade com as 
especificações) e a perspectiva de serviço (às expectativas dos 
consumidores) [8]. Price e Shanks recorrem à semiótica para 
avaliar a qualidade da forma, significado e uso dos dados [12] e 
Wand e Wang defendem abordagem teórica de análise da 

CISTI 2012  |  859



natureza ontológica de sistemas de informação como sendo a 
forma de definir com rigor a qualidade dos dados [15]. 

Sobressai nesta investigação sobre qualidade de dados a 
necessidade de, para além da precisão e correcção dos dados, 
incluir também outras dimensões, como a completude, 
consistência, actualidade, relevância e interpretabilidade.  
Apesar de se assumir que estas dimensões são necessárias para 
que se possa caracterizar a qualidade dos dados é possível 
encontrar na literatura algumas outras, dependentes do contexto 
em que os dados são utilizados e também dos seus 
consumidores.  

Para Xavier um modelo de qualidade dados deve ter as 
seguintes características [14]: 

• incorporar os planos, as políticas e as estratégias de 
negócio;  

• usar um conjunto de regras reconhecidas por todos, sejam 
estas regras universais, baseadas na teoria relacional ou ainda, 
regras individuais de cada empresa, por exemplo,oriundas das 
metodologias de desenvolvimento, da administração de dados e 
das suas regras de gestão dos dados; 

• envolver, no desenvolvimento do modelo, os principais 
actores do negócio (ou seja, os utilizadores); 

• possibilitar a transformação do modelo numa estrutura de 
dados de qualidade; 

• criar o modelo de forma consistente com os outros 
elementos da arquitectura de negócios, nomeadamente com os 
processos do negócio, controlos organizacionais e 
responsabilidades, e distribuição geográfica de dados e 
sistemas; 

• alinhar o modelo com o modelo de negócio da empresa; 

• utilizar uma infra-estrutura que suporte a modelação e 
gestão de dados: ferramentas, formação, perfis, procedimentos 
de gestão de modelos, estratégias de integração, gestão da 
configuração e garantia da qualidade; 

• envolver as pessoas certas: gestores de negócio, 
facilitadores, analistas e conceptores de dados, profissionais de 
gestão de dados, programadores, administradores de bases de 
dados, etc.  

 

III. MÉTODO PARA INTRODUÇÃO DE CRIATIVIDADE NO 

PROCESSO DE PLANEAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Existem diversas abordagens de PSI, das quais se destacam 
as abordagens de Alinhamento e de Impacto. Sendo o modelo 
dos três estágios de Bowman e a abordagem multidimensional 
de Earl os mais representativos das famílias das abordagens de 
Alinhamento e das abordagens de Impacto e, sendo a 
abordagem PRAXIS/a de Amaral [1] uma conjugação 
importante do modelo dos três estágios e da abordagem 
multidimensional, qualquer método introdução de criatividade 
na PSI deve ter a preocupação de ser suficientemente genérico 
para permitir mecanismos de introdução de criatividade nas 
diferentes abordagens. 

Para cumprir este objectivo a incorporação dos processos 
criativos e das técnicas de criatividade deve ser efectivada em 
diferentes momentos de cada uma das abordagens de PSI, de 
acordo com as diferenças entre elas e nas diferentes fases em 
que fará sentido, para cada uma, introduzir processos criativos 
tal como se ilustra pelas zonas identificadas com “C” na figura 
1 [13]. 

 

 
Figura 1- Criatividade nas abordagens de PSI 

O método proposto por Santos e Amaral [13] e descrito em 
seguida, recorre a diversas técnicas de criatividade adequadas 
às diferentes etapas do método e que no seu conjunto lhe 
conferem poder criativo. O método é constituído por seis 
etapas. A figura 2 apresenta uma visão global do método, cujas 
etapas a executar em sequência, são descritas em seguida: 

 

 
Figura  2  - Visão global do Método genérico de resolução de problemas 

de PSI  

Etapa 1 – Construir Equipa - Nesta etapa procede-se à 
constituição da equipa que irá aplicar o método. É importante 
definir um chefe de equipa e identificar as competências e 
experiência pessoal de cada elemento. Desejavelmente os 

Impacto Ligação ao DSI

TI->Org Org-> TI Tecnológico Operacional

Multi-
dimensional 
("Pernas") Oportunidades das

TI
Planos e objectivos
da organização

Sistema de
Informação actual

Modelo 3 Estágios
(Estágios) Planeamento 

estratégico

Análise de
Requisitos de
Informação da
Organização

Atribuição de
recursos

Alinhamento
Intenção

Estratégico

PRAXIS/a 
(momentos)

Ab
or

da
ge

m

C

C

C C

C

Constituir a Equipa

Integrar no plano

Encontrar  soluções

Focar nas causas 
primárias

Compreender as 
necessidades da 

organização

Clarificar o
objectivo

Compreender o problema

Obter soluções

Definir o Objectivo claramente e sem 
ambiguidade

Identificar o moderador
Identificar os participantes
Garantir a heterogeneidade

Situação actual da organização e do SI 
Ambiente da organização
Avaliação de novas TI e de novas 
oportunidades (OSI) 
Impacto do problema e da sua resolução 
(alcançar objectivo) na organização 

identificar as causas primárias (raiz) 
que estão na origem do problema

Aplicação de técnicas de criatividade 
Construção de soluções
Avaliação das soluções

Definição de plano de implementação
Definição de prioridade
Calendarização

Estágios Etapas Actividades

Formar grupo

Ferramentas

Brainstorming
Brutethinking
IdeaBox
Reversal
SCAMPER
Whiteboard
...

Diagramas Causa Efeito
Diagramas de Relações
5 Whys
….

Brainstorming
Idea Box
----

CISTI 2012  |  860



membros da equipa deverão ter perfis pessoais e profissionais 
diferentes.    

Etapa 2 – Clarificar o Objectivo - Nesta etapa a equipa 
deve, partindo de uma necessidade de negócio genérica 
(tipicamente novo desafio, oportunidade, lacuna ou melhoria), 
identificar claramente o objectivo a atingir pelo Sistema de 
Informação a desenvolver. A partir da necessidade de negócio 
inicial, o objectivo deve ser definido de forma eficaz, clara 
precisa e mensurável.  

Etapa 3 – Compreender as necessidades da Organização - 
Após a definição clara do objectivo há que examinar em 
profundidade a situação actual da organização no âmbito em 
que se insere o objectivo atingir. Esta análise tem por 
finalidade compreender quais os pontos condicionantes do 
sucesso e explicitar qual será a situação ideal a atingir sob o 
ponto de vista de cumprimento do objectivo. Neste último 
ponto a utilização de técnicas de criatividade, nomeadamente 
do brainstorming, poderá ser muito útil, por exemplo, 
definindo a “situação ideal a atingir” de formas inesperadas e 
inovadoras. 

Etapa 4 – Focar nas causas primárias - Esta etapa tem por 
objectivo identificar quais as causas primárias que estão na 
origem da necessidade de negócio.  

Esta é uma questão fundamental, uma vez que só será 
possível pensar em novas abordagens e soluções se se tiver 
estabelecido as verdadeiras causas que estão na origem das 
necessidades de negócio. Também aqui o recurso a técnicas de 
criatividade, nomeadamente ao brainstorming, poderá ser 
muito útil para identificar as causas mais profundas.  

Etapa 5 – Encontrar Soluções - Nesta etapa, considerando 
as necessidades da Organização e as causas primárias, aplicam-
se uma ou mais técnicas de criatividade, seleccionadas 
conforme as tipologias em causa na tentativa de obter soluções 
inovadoras que ataquem estas causas.  

Considerando a classificação de Zusman [16] e as 
respectivas definições de cada categoria é possível recomendar 
a utilização preferencial das técnicas que integram as diferentes 
categorias para a abordagem dos quatro tipos de problemas de 
PSI referidos, tal como se ilustra na figura 3. 

Existem diversas alternativas para a selecção dos tipos de 
técnicas de criatividade a utilizar na abordagem aos diferentes e 
problemas de PSI.  

Para operacionalização desta etapa seleccionamos técnicas 
pertencentes a duas categorias: “Randomizers” e “Técnicas de 
focalização”. 

A utilização de técnicas da categoria “Randomizers” é 
indicada para tentar encontrar novas soluções ou processos, 
pois o recurso à aleatoriedade ajuda romper com crenças, 
paradigmas, percepções e suposições comuns e pensar de 
forma diferente. As técnicas da categoria “sistemas” são 
também indicadas para este efeito mas apresentam a 
desvantagem de serem mais complexas e difíceis de aplicar 
uma vez que obrigam a seguir um conjunto de etapas por 
ordem específica. 

As Técnicas de focalização são adequadas para melhorar 
soluções ou processos já existentes pois ajudam a focar nos 
diferentes aspectos dos sistemas conhecidos e a procurar novas 
formas de os alterar e conjugar, tendo em vista a melhoria do 
próprio sistema. As técnicas das categorias “evolutivas 
dirigidas” e “inovação da base conhecimento” são também 
indicadas para este objectivo mas requerem, normalmente, 
execução complexa. 

 

 
Figura 3 – Exemplo de aplicação de Técnicas de Criatividade na 

identificação de Oportunidades de Sistemas de Informação (OSI) inovadoras 
conforme origem do problema 

Nesta etapa, é importante pensar criativamente e manter a 
mente aberta para que seja possível obter o maior número de 
soluções alternativas, antes de seleccionar as melhores. Face ao 
previsivelmente elevado número de soluções alternativas é de 
considerar usar um método de avaliação formal para escolher a 
melhor solução. 

Etapa 6 –  Incorporar soluções no Plano  -  Finalmente, na 
última etapa, proceder-se à incorporação das soluções 
encontradas na Etapa 5 no PSI. O Plano deverá ser construído 
segundo a estrutura adoptada pela organização. 

Para suporte aplicação da estratégia e método descritos 
acima, desenvolveu-se um conjunto de ferramentas e 
templates. Algumas das ferramentas têm como objectivo ajudar 
a realizar a análise dos problemas e a recolha de dados, outras 
suportar a produção de documentação. 

O método de introdução de criatividade descrito é genérico 
e deve ser adaptado conforme as especificidades de abordagem 
de PSI utilizada. 
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trabalho na Câmara com o objectivo de identificar 
Oportunidades de Sistemas de Informação (OSI) inovadoras. 

Uma das sessões de trabalho teve como objectivo definir 
estratégia(s) de qualidade de dados recorrendo à introdução de 
técnicas e processos criativos e discutir como lidar com os 
aspectos técnicos da qualidade de dados dos sistemas de 
informação.  Pretendia-se obter algumas ideias para serem 
desenvolvidas internamente no sentido de definir uma 
estratégia para solucionar o problema identificado. Estas ideias 
deveriam contribuir também para definir o objectivo e âmbito 
do futuro projecto "Qualidade de dados dos principais sistemas 
de informação", incluindo a Criação de condições 
(metodologia, recursos, ferramentas). 

Teve a duração de 4 horas. 

Recorreu-se à aplicação do método segundo a forma que 
abaixo se descreve: 

1- A constituição da equipa (10 elementos) foi efectuada 
pela Câmara antes da realização da sessão. Foi tido o cuidado 
de se constituir um grupo heterogéneo, com especialistas 
informáticos de diferentes perfis (desde comunicações e 
desenvolvimento até a gestão de sistemas de informação) que 
propiciasse o pensamento “out of the box”.    

2-   O Departamento de Modernização Administrativa e 
Gestão da Informação (DMAGI)  apresentou o seguinte 
problema: 

“Falta de estratégia partilhada para a qualidade de dados, 
incluindo a respectiva matriz de responsabilidades entre os 
Serviços utilizadores e a função Informática.” 

Foi feito o enquadramento do problema preenchendo, em 
conjunto, um formulário de suporte e discutida e definida o que 
seria a solução ideal (objectivo).  

3- Em seguida procedeu-se a um debate para identificação e 
listagem das fontes primárias. Do debate resultou a 
identificação das seguintes fontes primárias: 

• Diferentes fontes de informação para a mesma 
entidade informacional; 

• Inexistência de definição global de responsabilidade 
de gestão de dados (criação, leitura, alteração e eliminação); 

• Inexistência de definição de dados (incluindo 
dicionários de dados, arquitecturas de informação, 
arquitecturas de dados e normas); 

• Existência de dados inconsistentes – replicação de 
dados sem que tenha sido feito qualquer tipo de cruzamento; 

• Inexistência de critérios para definição da qualidade 
de dados; 

• Inexistência de alinhamento estratégico entre normas 
internas. 

Na figura 4 apresenta-se o template utilizado na 
identificação de fontes primárias. 

 

 
Figura 4 – Template de suporte identificação e listagem das fontes 

primárias 

Com base no que seria a solução ideal (objectivo) 
procedeu-se à identificação e listagem dos pontos chaves que 
sustentariam uma solução ideal.  

5- Para abordar o problema, e de acordo com a tipologia 
das causas primárias identificadas – as causas do problema são 
conhecidas e sendo necessário melhorar os processo de 
qualidade de dados de forma minorar essa causas, foram 
seleccionadas e aplicadas duas técnicas de criatividade: o 
SCAMPER e o Ideabox.    

O critério de escolha teve por base três factores: a 
simplicidade de utilização de cada uma das técnicas, o poder 
criativo e a previsível adequação aos tipos de problema, 
organização e pessoas, que se esperava encontrar no processo 
de PSI. Contudo, importa referir que poderíamos ter escolhidos 
várias outras técnicas pertencentes a estas categorias em vez, 
ou em complemento das técnicas que incluímos na nossa 
escolha, sem que isso trouxesse qualquer perda significativa. 
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Figura 5 – Aplicação de Técnicas de Criatividade na identificação de 
estratégias de qualidade de dados conforme origem do problema 

O SCAMPER constitui um bom exemplo de uma técnica 
bastante elaborada, que recorre a questões direccionadas às 
quais se responde tendo em atenção o problema, de forma a 
conduzir à geração de novas ideias. O estímulo provém da 
criação de resposta a questões que normalmente não se 
colocariam. 

Esta técnica foi criada por Bob Eberle e popularizada por 
Michael Michałko [10]. É particularmente adequada para 
analisar as transformações possíveis de aplicar a um produto ou 
processo. Ao se olhar para o problema a partir de diferentes 
perspectivas e especulando sobre as possíveis transformações é 
possível identificar abordagens out-of-the-box. É 
particularmente útil quando as abordagens clássicas para o 
problema foram já tentadas sem sucesso [6]. 

A aplicação da técnica teve como suporte o template que se 
apresenta na Figura 6. 

 

 
Figura 6 – Template de suporte à aplicação da técnica SCAMPER 

A técnica Ideabox é uma técnica de análise morfológica 
desenvolvida por Fritz Zwicky nos anos 50 como um método 
para estruturar e investigar sistematicamente o conjunto total 
de combinações possíveis em problemas multi-dimensionais 
[11].   

No  inicio selecciona-se o número de parâmetros para o 
desafio  lista-se as variações possíveis  para cada parâmetro. 
Ao se combinar as diferentes variações dos parâmetros existe 
uma forte probabilidade de criar novas ideias. Por exemplo, se 
se considerar por 10 elementos com 10 variações possíveis 
para cada um, existirão 10 bilhões de combinações possíveis. 

A aplicação da técnica teve como suporte o template que se 
apresenta na Figura 7. 

 

 
Figura 7 – Template de suporte à aplicação da técnica Ideabox   

6- Da aplicação das duas técnicas resultaram as seguintes 
propostas de melhoramento: 

• Utilizar a aplicação de CRM como ponto único de 
entrada de dados sobre munícipe;  

• Utilizar a experiência tida no projecto interno 
“Modelo Global de Dados” do património e no projecto de 
interoperabilidade como base para um projecto de definição 
global de responsabilidade de gestão de dados (criação, leitura, 
alteração e eliminação); 

• Lançar um projecto de definição de uma 
“Metodologia para Qualidade de Dados” com o objectivo de 
contribuir de forma estudada e documentada para a 
quantificação da qualidade de dados e conhecimento dos 
sistemas, de forma a possibilitar a decisão fundamentada e 
adopção de soluções que contribuam de forma eficaz para a 
qualidade da informação; 

Os especialistas presentes declaram que as propostas 
encontradas em resultado da aplicação das técnicas de 
criatividade são pertinentes. 
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V. CONCLUSÕES 

Com o modelo transcrito neste artigo, pretende-se O 
Planeamento de Sistemas de Informação é, provavelmente, 
uma das áreas mais desafiantes na gestão de Sistemas de 
Informação. Num ambiente de mercado caracterizado pelo 
rápido desenvolvimento de tecnologias e pela intensificação da 
concorrência global a introdução de maior criatividade no 
processo de Planeamento de Sistemas de Informação assume, 
na nossa óptica, crescente importância e potencial impacto no 
sucesso das Organizações. 

Recorrer a técnicas de criatividade conhecidas ou a 
adaptações das mesmas, para estimular o nascimento de 
respostas inovadoras, produzir novas combinações, dar 
respostas inesperadas, originais e úteis, potenciando que 
possam ser originadas novas estratégia(s) para melhoria de 
qualidade de dados.    

Neste artigo apresentamos a aplicação de um método 
genérico de introdução de criatividade no processo de 
planeamento e identificação de estratégias de qualidade de 
dados  descrevendo-o um nível macroscópico e descrevendo 
um caso de sucesso da aplicação prática do mesmo na 
identificação de estratégias de qualidade de dados numa 
Câmara Municipal Portuguesa de grande dimensão. Da 
aplicação do método resultaram quatro novas propostas de 
estratégias de melhoramento de qualidade de dados 
susceptíveis de serem incorporadas no Planeamento de 
Sistemas de Informação.  

É, assim, em nossa opinião, possível delinear uma 
estratégia consistente para a introdução dos processos de 
criatividade e inovação no planeamento e identificação de 
estratégias de qualidade de dados e operacionalizar a sua 
aplicação através de métodos simples e práticos. 

As próximas etapas a serem realizadas no âmbito da 
continuação deste trabalho prendem-se, nomeadamente, com a 
execução de novas experiências de aplicação prática e 
respectiva avaliação, com o aperfeiçoamento do método, com o 
refinamento dos critérios de validação e análise de 
aplicabilidade, e com o desenvolvimento de novos modelos 
teóricos que melhor sustentem o desenho e o desenvolvimento 
da estratégia. 

 

REFERÊNCIAS  
[1] Amaral, L. "PRAXIS: Um referencial para o Planeamento de Sistemas 

de Informação," in: Departamento de Sistemas de Informação, 
Universidade do Minho, Guimarães, 1994. 

[2] Bowman, B., G. Davis and J. Wetherbe, "Three Stage of MIS Planning", 
Information and Management, 6, 1, 1983. 

[3] Cooper, R.B. Information technology development creativity: A case 
study of attempted radical change. MIS Quarterly 24(2), 245–275,  
2000. 

[4] Couger, J. D., "Ensuring Creative Approaches in Information System 
Design", Managerial and Decision Economics, 11, 1990, 281-295. 

[5] Earl, M. Management Strategies for Information Technologies Prentice 
Hall, London, 1989. 

[6] Eberle, B. Scamper: Creative Games and Activities for Imagination 
Development Prufrock Press, Waco-Texas, 1996. 

[7] Ivanov, K. "Quality-control of information: On the concept of accuracy 
of information in data banks and in management information systems". 
The University of Stockholm and The Royal Institute of Technology. 
Doctoral dissertation. 1972 

[8] Kahn, B., Strong, D., Wang, R. "Information Quality Benchmarks: 
Product and Service Performance," Communications of the ACM, April 
2002. pp. 184–192. 2002 

[9] Lederer, A. L, and V. Sethi, "Critical Dimensions of Strategic 
Information Systems Planning", Decision Sciences, 22, 1991, 104-119. 

[10] Michalko, M. Los secretos de los genios de la creatividad. Ed. Gestión 
2000, Barcelona  

[11] Mycoted "Creativity, Innovation, Tools, Techniques, Books, 
Discussions, Puzzles, Brain Teasers, Training ... ," 2011. 

[12] Price, R. and Shanks, G A Semiotic Information Quality Framework, 
Proc. IFIP International Conference on Decision Support Systems 
(DSS2004): Decision Support in an Uncertain and Complex World, 
Prato. 2004 

[13] Santos, V., Amaral, L., Mamede, H “Método para a introdução de 
Criatividade no processo de Planeamento de Sistemas de Informação” 6ª 
Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação (CISTI), 
Chaves, 2011   

[14] Xavier, M. da P. T. e Gomes, S. B. A Informação como Vantagem da 
Empresa Competitiva. Developer’s Magazine, Rio de Janeiro, 1999, p. 
26-29 

[15] Wang, R., Kon, H. & Madnick, S., Data Quality Requirements Analysis 
and Modelling, Ninth International Conference of Data Engineering, 
Vienna, Austria. 1993. 

[16] Zusman, A. "Overview of Creative Methods," Ideation International 
Inc., Southfield, Michigan, USA, 1998. 

 

CISTI 2012  |  864


	CISTI 2012
	Volume 1
	Artículos de la Conferencia
	A adoção do e-Recruitment: o caso português
	A comparison of machine learning algorithms appliedto hand gesture recognition
	A Generic Executable Framework for Model-DrivenEngineering
	A Importância das Tecnologias de Informação eComunicação para a Formação de CoordenadoresPedagógicos
	A Multimedia Information System to Support theDiscourse Analysis of Video Recordings ofTelevision Programs
	A Network Sensor for Medical Imaging Workflows
	A QoS Solution for Three-Dimensional Full-HDH.264/MVC Video Transmission over IP Networks
	Acesso a Serviços de HomebankingPerspetiva Portuguesa
	Actualidad de herramientas de software para laimplementacion de mejoras de procesos software enPyMEs
	Aferição Ágil de Acessibilidade
	Sincronización de Tiempos en Redes Inalámbricas deSensores con Ajuste Avanzado por Temperatura
	Analysis Levels for Improved User-CentricEnergy Cost Analysis
	Aplicación de PMBOK® a la gestión de la docenciaen universidades
	Applying Cobit 4.1 to Knowledge Governance
	Aprender com as TIC – Caso de Estudo
	Aprendizaje de secuencias de acción para la toma dedecisiones en instalaciones domóticas
	Artificial Neural Network to analyse the customerprofile of a sanitation company of São Paulo city
	Avaliação da Qualidade dos Serviços na rede deBibliotecas em Portugal - Modelo SERVQUAL
	Avoiding laboratories to collect usability data: twosoftware applications
	B-learning no ensino superior: as perceções dosestudantes sobre o ambiente de aprendizagem online
	BitTorrent based Transmission ofReal-Time Scalable Video over P2P Networks
	Bivalve's Growth Conditions in Coastal Ecosystems:A Decision Tree based Analysis
	Bluetooth Security Analysis for Mobile Phones
	Building digital libraries in developing countries
	CASE Tool for Object-Relational Database Designs
	CloudMed: Promoting Telemedicine Processes Over the Cloud
	Coloso
	Comparison between Decision-Level andFeature-Level Fusion of Acoustic and LinguisticFeatures for Spontaneous Emotion Recognition
	Database Evolution on an Orthogonal PersistentProgramming System
	Descoberta de Padrões num Sistema deCertificação de Empresas
	Desenvolvimento de um Objeto de Aprendizagempara Mobile-Learning com Aplicação no Ensino daNova Ortografia da Língua Portuguesa
	Design and implementation of a simulation platformfor Link-16 Networks using NS-2
	Development of an Interactive Book with AugmentedReality for Teaching and Learning Geometric Shapes
	Omnidirectional Kick for a Humanoid Robot
	Disponibilização com Segurança e Validade Jurídicade Documentos Periciais do Departamento de PolíciaFederal Brasileiro
	Dynamic Channel Assignment in TDMA MobileCellular Systems using Hybrid Discrete BinaryDifferential Evolution Algorithm
	e-Government Local
	El Catálogo de Servicios como base para la GestiónFinanciera en las Medianas, Pequeñas y Microempresas: aproximación práctica mediante unabiblioteca de activos de proceso
	Validation of the Electronic Portfolio StudentPerspective Instrument
	Engajamento em atividades assíncronas namodalidade de ensino a distância: requisitos deinterfaces colaborativas
	Ensino-Aprendizagem de Estruturas de DadosApoiado por Computador: Uma Experiência com aFerramenta CADILAG
	Enterprise 2.0 em Portugal
	ERP post-adoption: value impact on firm performance
	ERP usage and knowledge management
	Estimación del Rendimiento Diario de la AcciónEcopetrol Utilizando Algoritmos de estimación de laDistribución (EDA’s)
	Estratégias Tecnológicas no Processo de Retenção deAlunos e na Eficiência da Gestão Académica
	Estudo Exploratório sobre a Gestão do Conhecimentoem Portugal
	Evaluación de la similitud entre representacionesmúltiples de datos geográficos
	Evaluación de los Procesos Software de unaOrganización Enfocando en la Disminución de laResistencia al Cambio
	Evaluation of Bluetooth Technology as a Sensor ofUrban Mobility
	Feature Modeling Languages: Denotations andSemantic Differences
	Framework de persistencia em base de dados objetorelacional
	FTT-Modeler: A support tool for FTT-CORBA
	Generación de casos de prueba para sistemas deinformación con técnicas de ingeniería inversa
	Integrando PRINCE2 e ISO/IEC 38500 para lagestión y gobernanza de proyectos
	Governança das Tecnologias de Informação – UmEstudo de Aplicabilidade do ITIL e do COBIT numaInstituição de Ensino Privado
	Hacia la implementación de un sistema de mensajeríacorta en un entorno de e-learning
	Herramienta de Simulación del Protocolo EPC GEN2Class1 de RFID
	Herramientas para el análisis causal de defectos
	Ibéria 2.0
	Identificación de Patrones de Proyectos deAdquisición del Software mediante la aplicación delmétodo MECT
	Identificación y Anotación de Nombres de FármacosGenéricos
	Implementação de um Sistema MultiAgente paraAuxílio das Tarefas de Gestão no FarmVille
	In-Vehicle Virtual Traffic Lights
	Inferência Fuzzy para Suporte à Decisão naDescoberta de SNPs
	Infraestructura de gestión de contexto para un entornode ejecución de servicios móviles inteligentes
	Integración curricular de las TIC en la enseñanza nouniversitaria: modelo de ajuste y hoja de ruta
	IPGeoMap: Aplicativo para Geolocalização deEndereços de Internet
	Java JCA/JCE programming inAndroid with SD smart cards
	Licitaciones Públicas de Software: Métricas Basadasen Actos de Habla
	Lifetime Evaluation Model for Wireless SensorNetworks based on Mote Redundancy
	Lighting simulation in augmented reality scenes
	Measurement of user experience
	Medical algorithms in breast pathology – animplementation and evaluation
	Mejora de Procesos en el Ámbito de Adquisición: UnModelo de Decisión para la Selección de Proveedoresde TI
	Método para seleccionar un modelo de procesos paradesplegar procesos software
	Metodologías Linked Data en la Gestión deInformación sobre Contenidos Televisivos
	Metricas para la evaluación de la calidad funcional
	MobiSN: A Framework for Developing MobileSocial Networks in MANET
	Modelo Borroso por Adaptación para la Evaluacióndel Riesgo Operativo en Entidades del SectorFinanceiro
	Modelo de Comercio Electrónico para lainteracción de los eslabones de la cadena deabastecimiento del sector textil en BogotáColomb
	Modelo de avaliação da maturidade da BusinessIntelligence numa organização
	Módulo de Identificação dos Estilos deAprendizagem dos Estudantes para o Ambiente Sakai
	Motor de Juegos para la creación de evaluaciones ene-learning
	O Facebook e os idosos
	O Impacto das Tecnologias de Informação eComunicação no Planeamento do Território
	O Registo Clínico Eletrónico na Avaliação da Afasiapor AVC
	Penetración de Internet y su uso estratégico enempresas PyMEs
	Performance Evaluation of CPU-GPU and CPUonlyAlgorithms for Detecting Defective Tabletsthrough Morphological Imaging Techniques
	Personalized Information Systems: EnablingTechnologies and Architecture
	Plataforma para aproximação diplomado-empregadorem instituição de Ensino Superior Portuguesa
	Poor quality of Hospital Information Systems audittrails
	Portal de Servicios AVIP en la UNED
	Problemas en el uso de entornos 3D en DCS
	Proposta de mediação digital para a participaçãopública directa em períodos eleitorais
	Propuesta de una Metodología para Gestión deProyectos de Outsourcing de TI para Proveedores
	Providing Soft Real-Time Capabilities to BusinessApplications
	Recopilación de indicadores para la refactorización deproductos software
	Reporting Online em Portugal: XBRL e as novaslinguagens de divulgação informação nas empresasintegrantes do PSI20
	Revisión Sistemática sobre la Certificación delProducto Software
	RFID Supply Chains of Purdue and Cephalon
	Similitude de Estándares y Modelos Según el Procesode Gestión de Riesgos en el Desarrollo de Software
	Sistema de Información de la Universidad de Burgos
	Sistemas Web de apoyo a la decisión en el ámbito dela viticultura de precisión
	Social Interactions Around Public Transportation
	Source code documentation simul loco
	Study of Some Properties of Binary NeutralRepresentations
	Taxa de Penetração da Banda Larga
	Evaluación Docente en el uso de la RealidadAumentada en Arquitectura
	The contribution of technology-based incubators inthe development of the incubated companies of theregion of the Vale do Paraíba Paulista
	The e-learning Applications on Higher Education: itsActual and Future Significance. Statistical Validation
	The Effect of Service Delivery Quality onCustomer Value of e-Learning Systems
	The interconnection of DSS and online socialnetworking
	Towards a Unified Feature Metamodel: a SystematicComparison of Feature Languages
	Towards an Ontology Network for Conceptualizinge-Assessment Domain
	Ultra Low Complexity Video Codecfor Endoscopic Video Capsules
	Um SIG web com Integração de Base de Dados deFolha e Solo do Cerrado Brasileiro
	Uma avaliação heurísticada usabilidade de interfaces Web
	Uma ferramenta livre e extensível para detecção devulnerabilidades em sistemas Web
	UMAM-Q: An Instrument to Assess the Intention toUse Software Development Methodologies
	Un Análisis Comparativo de Metodologías de Ciclode Vida de Desarrollo de Software que involucranProcesos de Negocio y Servicios Web
	Using Pervasive Computing Technologies to DeliverPersonal and Public Ads in Public Spaces
	Using Serious Games to Train Evacuation Behaviour
	Uso de Recurso Interativo Multimídia (RIMult) emEnsino e Aprendizagem
	Uma verificação de acessibilidade em formulários decontato de universidades públicas brasileiras
	Video game interaction and reward mechanismsapplied to business applications
	Web 2.0 e blended learning: potencialidades edesafios na formação de professores
	YouTube.pt

	Artículos de los Workshops
	Second Iberian Workshop on Serious Gamesand Meaningful Play
	Creación de videojuegos como recurso cognitivo en elmarco de la Investigación Acción-Participativa
	Virtual Centre for the Rehabilitation of RoadAccident Victims (VICERAVI)
	Developing a multi-touch Serious Game to fight thedigital divide
	MOW: Augmented Reality Game to Learn Words inDifferent Languages
	Aplicação de avatares autónomos para desempenhar o papel de membros naexecução de trabalhos em equipa

	Third Ibero-American Workshop on Data Quality
	Optimizando el Uso de las Técnicas One-Class paraVerificar el funcionamiento de un Extractor deInformación
	Inconsistências nas Bases de Dados Hospitalares emPortugal
	Interoperabilidade de Operações de Limpeza deDados Recorrendo a Ontologias
	Introdução de criatividade no processo deidentificação de estratégias de qualidade de dados

	Fourth Workshop on Intelligent Systems and Applications(including Agents in Health Care)
	A Computer-Aided Urban Planning Tool driven bySemantic Web Ontologies
	DEVELOP-FPS: a First Person Shooter DevelopmentTool for Rule-based Scripts
	An Approach to Advisory-Based Traffic Control
	Improving expressiveness of agents using openEHRto retrieve multi-institutional health da
	Optimization of an Agent Based Clinical DataRetrieval System

	Second Workshop in Information Systems for Interactive Spaces
	ClimApp: A Novel Approach of an IntelligentHVAC Control System
	A Survey on Ambient Intelligence Projects
	CAFCLA, a framework to ease design, developmentand deployment AmI-based collaborative learningapplications

	Second European Workshop on Computing and ICT Professionalism
	Productivity in software engineering: a study of itsmeanings for practitioners
	ITIL and the creation of a Service ManagementOffice (SMO): a new challenge for IT professionals
	Considerations in developing a European frameworkfor ICT professionalism
	The return to inter-firm mobility: An analysis on theItalian ICT industry
	Characterizing the position of CIO

	First Workshop on Information Societyand Regional-Urban Development
	Mapa del tráfico web de los municipios españoles
	Nuevas tecnologías y mujeres rurales

	First Workshop on Computational BiomedicalImage Processing and Analysis
	A review of segmentation algorithms forear image data







