
Actividade Formativa 1 

Explique sucintamente o que entende por: 

a. Sistema 
b. Informação 
c. Sistema de Informação 
d. Planeamento de Sistemas de Informação 
e. Desenvolvimento de Sistemas de Informação 

Um Sistema constitui um conjunto de elementos interconectados, de modo 
a formar um todo organizado. É uma definição que acontece em várias 
disciplinas, como a biologia, a medicina, a informática ou a administração, 
como exemplo. Vindo originalmente do grego, o termo "sistema" significa 
"combinar", "ajustar", "formar um conjunto". 

Todo os Sistemas possuem um objectivo geral a ser atingido. Desta forma, 
o Sistema é usualmente composto por um conjunto de subsistemas, 
denominados por órgãos funcionais, componentes, entidades, partes ou 
elementos. As relações entre os subsistemas, e dentro destes, pode ocorrer 
por fluxo de informações, fluxo de matéria, fluxo de sangue, fluxo de 
energia, enfim, uma qualquer forma que assegurar a ocorrência de 
comunicação. 

Informação é o resultado do processamento, manipulação e organização 
de dados de tal forma que represente uma modificação (quantitativa ou 
qualitativa) no conhecimento do sistema (pessoa, animal ou máquina) que 
a recebe. 

Informação enquanto conceito, carrega uma diversidade de significados, do 
uso quotidiano ao técnico. Genericamente, o conceito de informação está 
intimamente ligado às noções de restrição, comunicação, controlo, dados, 
forma, instrução, conhecimento, significado, estímulo, padrão, percepção e 
representação de conhecimento. 

Sistema de Informação (em inglês, Information System) é a expressão 
utilizada para descrever um sistema automatizado (que pode ser 
denominado como Sistema de Informação Computadorizado), ou mesmo 
manual, que abrange pessoas, máquinas, e/ou métodos organizados para 
colectar, processar, transmitir e disseminar dados que representam 
informação para o utulizador e/ou cliente. 

O Planeamento de Sistemas de Informação tem como objectivo a 
obtenção de um quadro de referência para o desenvolvimento de sistemas 
de informação que dêem resposta aos objectivos estratégicos da 
organização. Este quadro de referência inclui: 

• Uma descrição da situação actual, que constituirá o ponto de 
partida do planeamento. Esta descrição inclui uma análise 
técnica dos pontos fortes e dos riscos, bem como a análise dos 
níveis de serviço e dos objectivos da organização.  



• Um conjunto de modelos que representam a arquitectura de 
informação, a arquitectura aplicacional e a arquitectura 
tecnológica.  

• Uma proposta de projectos a desenvolver nos anos seguintes, 
incluindo a gestão da mudança.  

• Uma proposta de calendário para a execução desses projectos.  
• A avaliação dos recursos e dos meios necessários para a 

implementação dos projectos a desenvolver na sequência do 
planeamento, dentro de uma janela de tempo de curto e médio 
prazo, com o objectivo de os considerar nos investimentos. Para 
os projectos que eventualmente se coloquem fora daquela 
janela, bastará efectuar uma estimativa aproximada.  

• Um plano de acompanhamento e de cumprimento de todo o 
orçamento através de mecanismos de avaliação adequados.  

O Desenvolvimento de Sistemas de Informação são as actividades de 
criação de sistemas de informação, onde se incluem:a gestão de projectos, 
a análise e levantamento de requisitos, a análise do sistema, a 
especificação, o projecto/desenho (no sentido de design) do sistema, a 
programação, os testes, a homologação, a implantação e o 
acompanhamento dos sistemas solicitados pelos seus utilizadores/clientes. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_de_projetos

