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Sumário  

A Infraestruturas de Portugal S.A. (IP) no âmbito das suas competências, atualiza o inventário e realiza inspeções 
de rotina aos seus ativos na periodicidade estipulada, com o objetivo de avaliar o estado de conservação das vias 
sob sua jurisdição e garantir as condições de funcionalidade e segurança. 

Ao longo dos anos procurou-se sistematizar e agilizar o trabalho inerente a estas atividades recorrendo, à 
utilização de recursos tecnológicos, desenvolvidos internamente, com base na aplicação IP.GISMobile, 
designadamente os projetos EQUIVIA e SINALMOBILE. 

A utilização destas aplicações constitui uma mais-valia para o caminho da digitalização e normalização dos 
processos  
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1 INTRODUÇÃO  

A Infraestruturas de Portugal S.A. (IP) enquanto gestora de infraestruturas rodoviárias tem por obrigação manter 
em bom estado de funcionamento, conservação e segurança as vias que integram a sua rede.  

Esta obrigação de manter, operar, requalificar, substituir e preservar os seus ativos convive, simultaneamente, com 
o dever de administrar cuidadosamente os escassos recursos financeiros e recursos humanos necessários para 
atingir esses objetivos. 

Neste contexto, é essencial a adoção de uma estratégia que permita conciliar estes objetivos, aos quais acresce uma 
outra variável que é o escrutínio dos utilizadores das infraestruturas, que exigem melhores níveis de qualidade em 
termos de segurança, confiabilidade e conforto da rede rodoviária. 

O sistema de gestão de ativos é um componente dessa estratégia, que combinando engenharia, economia e gestão, 
fornece as ferramentas para uma abordagem organizada e aplicada à realidade que permite a tomada de decisões 
e gerir os ativos de forma eficaz. 

No âmbito deste sistema enquadra-se a componente operacional de conhecer e avaliar o estado dos ativos, o que é 
efetuado periodicamente através de atualização de inventário e inspeções de rotina.  

Esta atividade pressupõe um trabalho de recolha em campo, para levantamento da informação, tendo como 
principal objetivo o registo de uma forma sistemática e organizada das características necessárias à manutenção e 
conservação, para posteriormente se efetuar a avaliação do estado de condição do ativo, através da inspeção de 
rotina. 

Os meios necessários para a concretização desta atividade passam por ter ferramentas ágeis que facilitem o registo 
dos atributos de cada ativo e que, posteriormente, possibilitem uma análise expedita das medidas de manutenção 
a implementar. 
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Neste contexto a IP desenvolveu um conjunto de aplicações informáticas para plataformas móveis IP.GISMobile, 
designadamente o projeto EQUIVIA, para registo e atualização de inventário e inspeções de rotina dos 
equipamentos de vias e o projeto SINALMOBILE para inventariação e atualização do cadastro de sinalização 
vertical, instalados em equipamentos móveis, que constituem, atualmente, a base de trabalho das equipas no 
terreno. 

2 EXTERNALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

A atividade de atualização de inventário e realização de inspeções de rotina tem vindo a ser desenvolvida com 
meios internos da IP. 

No entanto, sendo uma atividade de carácter periódico e que envolve um consumo de recursos humanos, que com 
os anos, tem vindo a tornar-se mais reduzido, a IP integrou na estratégia de gestão dos seus ativos o desafio da 
externalização desta tarefa. 

Neste contexto, a experiência interna adquirida ao longo dos anos na execução desta atividade teve que ser vertida 
em documentos a facultar a prestadores de serviço, transmitida em ações de formações dedicadas e partilhada no 
acompanhamento próximo efetuado durante a realização do trabalho. 

A adaptação a esta externalização exigiu, não só a partilha de metodologias de trabalho e das aplicações utilizadas, 
mas por vezes, o ajuste das mesmas, bem como a procura de ferramentas para validação do trabalho executado. 

Na Fig. 1 apresenta-se o esquema de desenvolvimento cíclico do processo de inventário e da realização de 
inspeções de rotina aos ativos.  

 

Fig. 1. Processo cíclico de atualização de inventário e inspeções de rotina 
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O elevado número de ativos sob a gestão da IP (Quadro 1) coloca um desafio gigantesco no desenvolvimento de 
metodologias que agreguem valor, não só por forma a garantir uma eficiente atualização do inventário e das 
inspeções de rotina, mas também, de recursos necessários e qualificados para a execução da atividade. 

 

Quadro 1. Números de ativos da rede rodoviária sob jurisdição da IP 

Componente da Via Ativos  
Sinalização Vertical 545529  
Acessos e serventias 185554  

Alinhamentos Arbóreos 33213  
Áreas arbóreo arbustivo 42567  

Árvore isolada 57453  
Berma 2584 

Dipositivos Acústicos 633 
Drenagem Linear 290261 

Drenagem – Tipo Pontual 57642  
Equipamentos de Apoio 267  

Iluminação 23999 
Integração Paisagística 201629  
Marcos Quilométricos 19842  
Pavimentos (secções) 2570  

Taludes 163769  
Barreiras de segurança 64970  

Passeios 35304 
Vedações 18064 

Para além da elevada extensão de rede rodoviária sob jurisdição da IP, acresce ainda o facto de se tratar de uma 
rede aberta com constantes solicitações de entidades externas (particulares e publicas) e altamente dinâmica no 
número e nas características dos ativos. 

3 FERRAMENTA DE SUPORTE À ATIVIDADE - IP.GISMOBILE 

Para apoiar os trabalhos realizados pelos Prestadores de Serviço, a IP sentiu necessidade de desenvolver uma 
plataforma móvel, que apoiasse a atividade relacionada com a gestão de ativos. Tendo começado com aplicações 
proprietárias, em junho de 2016 iniciou-se o desenvolvimento de uma aplicação recorrendo aos recursos internos. 
Tinha nascido a aplicação que se denominaria de IP.GISMobile, que é sem dúvida um dos projetos mais relevantes 
do Departamento de Informação Geoespacial. Com esta solução é possível efetuar o levantamento de informação 
de terreno, que permite o trabalho sem rede de dados (offline), oferecendo a capacidade de trabalhar em aparelhos 
móveis mesmo quando não há acesso à internet. A sincronização pode ser efetuada a posteriori, quando o aparelho 
tem novamente acesso à internet. 

As atividades de gestão da rede rodoviária e ferroviária da Infraestruturas de Portugal implicam a administração e 
a inspeção de ativos distribuídos no espaço do território Continental Português, totalizando cerca de 16550 km de 
rede rodoferroviária, tal como se pode verificar na Fig. 2. 

Esta gestão traduz-se principalmente na administração e manutenção dos ativos de cada uma das redes, de natureza 
e tipologia diversas, que importa não só conhecer as suas características e funções, como também a sua localização 
no espaço geográfico e a sua posição em relação às redes sob gestão da IP. É essencial registar, atualizar e organizar 
o controlo e manutenção destes ativos, quer seja pelo seu cadastro inicial, quer seja pelo registo das ações de 
manutenção subsequentes, realizadas por via de inspeções. 
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Fig. 2. Rede Rodoviária (esquerda) e rede ferroviária (direita) 

Foram definidos inicialmente alguns requisitos para esta plataforma que nos dispensamos de enumerar, no entanto 
existe um que talvez se possa identificar como o principal, que foi a desmaterialização de todo o processo, deixando 
de haver um registo em papel, que para além de ser moroso e penoso para os operacionais, tornava a gestão dos 
dados bastante difícil. Para que fosse possível esta desmaterialização, foi necessário recolher as necessidades de 
cada área, nomeadamente para desenvolver os formulários adequados que continuariam a suportar as ações de 
inspeção, desta feita, digitalmente. Para que este aspeto fosse uma realidade foi desenvolvida uma arquitetura, 
presente na Fig. 3, que agora se explica de forma sucinta. 

 

Fig. 3. Arquitetura de suporte à aplicação IP.GISMobile 

Esta arquitetura é constituída por uma Base de dados de backoffice (BD Backoffice), com um interface web de 
configuração e web-services para comunicar com a aplicação IP.GISMobile pela web. Adicionalmente temos 
igualmente uma Base de dados em PostgreSQL (BD Geográfica) com Spatial Database Engine (SDE) da ESRI, 
para armazenamento central dos dados. Este armazenamento central, permite garantir uma maior coerência dos 
dados, mas igualmente o acesso de outros interfaces/aplicações, nomeadamente aplicações de gestão e de desktop 
SIG tal como por exemplo o ArcMAP e o ArcGIS Pro. Os utilizadores no terreno para acederem a estes dados, e 
sobretudo para os atualizarem, usam tablets de pequena dimensão. 

Por que razão foi decidido desenvolver uma aplicação com recurso a elementos internos? Em primeiro porque a 
IP já tem implementado uma solução de servidor ArcGIS e Geodatabases SDE, conseguindo assim alavancar os 
produtos já em uso na empresa e estender a sua utilização para os equipamentos móveis. Em segundo lugar porque 
já tínhamos alguma experiência das capacidades destas tecnologias e sabíamos que se adaptavam às nossas 
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necessidades. A solução da ESRI, que foi implementada e está atualmente em uso, providencia um sistema de 
sincronização de dados dos aparelhos móveis com uma base de dados central, comunicando através da internet e 
de webservices. 

Este desenvolvimento foi iniciado em 2016 (Fig. 4), no entanto, desde 2012 que estava implementada uma solução 
proprietária, denominada de ArcGIS Mobile em Windows mobile, mas o custo de desenvolvimento era grande e 
foi abandonado. Em 2017 a primeira versão do IP.GISMobile entrava em produção, tendo depois havido várias 
atualizações para implementação de diversas funcionalidades, identificadas pelos mais de 100 utilizadores que 
atualmente usam esta aplicação para realizarem o seu trabalho. 

 

Fig. 4. Cronograma desenvolvimento da aplicação IP.GISMobile 

Atualmente na IP, toda a informação geográfica encontra-se disponível para todos através de interfaces 
geográficas, nomeadamente ArcMAP/ArcGIS Pro, Aplicações móveis e Aplicações Web, que permitem, entre 
outras coisas, uma análise mais eficaz dos dados. Esta mudança e consequente modernização apenas foi possível 
porque os funcionários têm demonstrada uma apetência em trabalhar com esta visão geográfica e uma tendência a 
distanciar-se do papel. Atualmente é possível consultar e analisar os dados disponíveis, permitindo criar e 
disponibilizar ferramentas de apoio à decisão. Na IP já se utilizam de forma corrente, os painéis de controlo, vulgo 
Dashboards, que permitem apresentar de forma expedita e clara a informação relevante das principais 
atividades/ativos da empresa. 

Para manter uma constante evolução e alinhamento com os desenvolvimentos que vão acontecendo, está já em 
curso uma nova versão desta aplicação, para que seja possível a sua utilização em dispositivos com sistemas 
Android e IOS, pois atualmente apenas é possível usá-la em sistemas com o sistema operativo Windows. Apesar 
desta nova versão, será mantida a capacidade de trabalho offline e sobretudo a possibilidade de configuração de 
cada projeto assim como o registo de utilizadores de forma centralizada, recorrendo a um sistema de Backoffice. 
Esta metodologia possibilita a criação de um ambiente que acolhe diferentes projetos, de inspeção e gestão de 
ativos, sem necessidade de desenvolvimento de uma aplicação diferente para cada. São exemplo disto os projetos 
denominados de EQUIVIA e SINALMOBILE (Fig. 5). 

  

Fig. 5. Projetos EQUIVIA (esq) e SINALMOBILE (dir) na aplicação móvel IP.GIS Mobile 
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3 PROJETO PILOTO  

O projeto piloto promovido pela IP desenvolve-se em 6 distritos distribuídos por regiões do país com diferentes 
características (Fig. 6).  

 

 

 

 

Fig. 6. Distritos e respetivas extensões do projeto piloto 

O projeto piloto pressupõe a aquisição de conhecimento técnico por parte dos inspetores externos e um trabalho 
de recolha na estrada para levantamento da informação.  

Para que sejam adquiridas as competências técnicas necessárias, o conhecimento teórico das características dos 
ativos constituintes da infraestrutura rodoviária é a base, a qual deve ser complementada com a interiorização do 
conteúdo dos manuais de inventário e inspeção de rotina e das aplicações mobile a utilizar. Estes conceitos são 
depois aprofundados em formações dedicadas a cada tema com componente prática que envolve o 
acompanhamento inicial nos levantamentos a efetuar na estrada. 

O inventário/cadastro de equipamentos de via, realizado através aplicação EQUIVIA, regista as características que 
servem de base aos trabalhos de manutenção e conservação dos seguintes equipamentos de via: pavimento, bermas, 
taludes, órgãos de drenagem, passeios, acessos e serventias, iluminação pública, componente ambiental, 
equipamento de segurança rodoviária, demarcação, vedações e equipamento de apoio.  

O cadastro de sinalização vertical, realizado através aplicação SinalMobile, permite a atualização dos atributos da 
sinalização vertical (de código, de prescrição especifica, de informação, de pré-sinalização, de direção, de 
confirmação, de identificação de localidades e painéis adicionais, de sinais complementares e turístico-cultural) 
que se encontra na zona da estrada e a colocação de etiquetas sempre que necessário com o número de 
identificação. 

Por outro lado, as inspeções de rotina aos ativos têm como principal objetivo uma verificação qualitativa do estado 
da infraestrutura, para identificação de eventuais anomalias e posterior encaminhamento para resolução das 
mesmas.  

A inspeção é realizada na estrada junto ao ativo a inspecionar através da aplicação EQUIVIA. Na edição são 
exigidas informações tais como a anomalia de conservação, a ação sequencial, km da anomalia, extensão, 
observações, estimativa de quantidades para resolução da anomalia, conforme o exemplo apresentado na Fig. 7  
de uma valeta de plataforma obstruída. 
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Fig. 7. Exemplo de relatório de inspeção de rotina a uma valeta de plataforma (EQUIVIA) 

Posteriormente, e após a sincronização da aplicação, o relatório de inspeção é obtido pelo acesso ao visualizador 
SIG Empresarial que após definição dos critérios de pesquisa, apresenta o relatório de inspeção em conformidade.  

 

4.1 Metodologia de validação da atualização do inventário 

Face ao caráter pioneiro do projeto piloto considerou-se essencial delinear uma metodologia que permitisse 
normalizar a gestão interna da atividade externalizada. Neste sentido desenvolveu-se um documento guia onde se 
definiram as ferramentas de controlo da qualidade do trabalho executado. 

No âmbito deste controlo é efetuada uma análise qualitativa e quantitativa da informação produzida/alterada de 
modo a aferir o cumprimento das quantidades estimadas para cada mês e a qualidade dos dados produzidos pelos 
prestadores do serviço. 

Para o efeito, diariamente é carregada uma tabela em formato .xls, por componente de via e por tipo de sinal com 
os dados sobre cada atualização de inventário realizada o que permite à IP verificar os dados recolhidos pelo 
prestador de serviço e, sempre que necessário, solicitar correções ou melhorias na recolha da informação do ativo. 

À semelhança do que acontece com os dados do inventário, também os dados das inspeções de rotina são 
diariamente carregados numa tabela em formato .xls. 

Estes ficheiros permitem acompanhar, ao dia, a execução e aferir o reporte mensal dos prestadores de serviços em 
termos quantitativos, relativamente a equipamentos de via, sinalização vertical e inspeções de rotina realizadas. 
A avaliação qualitativa do trabalho executado em termos de inventário é efetuada através de uma amostragem 
representativa da execução mensal, que permite identificar os erros mais frequentes, promover a sua correção e 
evitar que os mesmos se prolonguem em novos registos. 

 

4.2 Metodologia de validação das inspeções de rotina 

As ações sequenciais para resolução das anomalias detetadas nas inspeções de rotina podem ser do âmbito da 
conservação corrente, podem resultar de atuações de entidades terceiras, às quais serão atribuídas 
responsabilidades de resolução, ou ainda, podem carecer de uma análise de especialidade, pela sua complexidade 
ou existência de graves problemas estruturais, implicando a necessidade de inspeção principal (se for um ativo 
com sistema de gestão) ou de vistoria técnica. 

A inspeção principal ou a vistoria técnica poderá indicar necessidade de intervenção através da conservação 
corrente ou, em casos mais graves, uma intervenção mais profunda que carecerá de projeto para lançamento de 
uma empreitada de conservação periódica. 

No que respeita às intervenções passíveis de resolução através da conservação corrente, constata-se a necessidade 
de definição de prioridade para integração no portefólio de intervenções a realizar com os instrumentos 
operacionais à disponibilidade dos Centros Operacionais. 
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Assim, no que se refere aos dados constantes das tabelas relativas às inspeções de rotina estes carecem de análise 
e tratamento por forma a que seja realizada uma triagem em função do estado de conservação do ativo e das 
necessidades mais ou menos prementes de intervenção.  

A classificação das diversas inspeções aos ativos é realizada de forma expedita e assenta numa matriz que classifica 
a anomalia em três níveis, função da gravidade dos danos que possa causar (Quadro 2). 

 

Quadro 2. Matriz de risco 

Classificação Descrição 

Nível 1 Danos graves que coloquem em causa a segurança 

Nível 2 Danos de gravidade média em extensão reduzida a média 

Nível 3 Danos de baixa gravidade 

 

Desta forma, as anomalias de nível 1 são de imediato verificadas e, se confirmadas, são desencadeados os 
mecanismos para promover a sua rápida resolução. 

No caso do exemplo da Fig. 7, a anomalia detetada, valeta obstruída, a limpeza da valeta de plataforma foi resolvida 
pela equipa de conservação corrente do respetivo distrito (Fig. 8).  

 

Fig. 8. Correção de anomalia pela unidade de conservação corrente 

A implementação da metodologia delineada tem permitido uma aferição em tempo dos registos efetuados pelos 
prestadores de serviços, a verificação da correção de erros detetados e um foco nas anomalias mais graves detetadas 
nas inspeções de rotina para a sua rápida resolução. 

4.3 Análise aos resultados do projeto 

No âmbito da atividade da prestação de serviço, realizada aos 6 lotes que compõe o projeto piloto, foram 
identificadas anomalias, através das inspeções de rotina, que se apresentam no Quadro 3, juntamente com a 
respetiva distribuição por componente de via.   

Quadro 3. Anomalias detetadas nas inspeções de rotina 

Componente da Via Nº % 

Acessos e serventias 2098 7.3 

Alinhamentos Arbóreos 239 0.8 

Áreas arbóreo arbustivo 445 1.6 

Árvore isolada 272 1.0 

Berma 1480 5.2 

Dipositivos Acústicos 5 0.1 

Drenagem Linear 8962 31.6 

Drenagem – Tipo Pontual 1082 3.8 
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Equipamentos de Apoio 13 0.1 

Iluminação 30 0.1 

Integração Paisagística 984 3.5 

Marcos Quilométricos 880 3.1 

Pavimentos  8474 29.9 

Taludes 1454 5.1 

Barreiras de segurança 800 2.7 

Passeios 727 2.6 

Vedações 393 1.4 

Do conjunto dos resultados obtidos, verifica-se que os órgãos de drenagem e o pavimento, merecem especial 
atenção, dado que se destacam na análise efetuada aos componentes da via, devido ao número de anomalias 
registadas no âmbito da atividade. Desta forma, para além do tratamento individualizado de cada anomalia, 
segundo a metodologia definida, é possível perceber genericamente qual o estado dos ativos e avaliar a sua 
evolução, em futuras inspeções da rede. 

A avaliação dos custos das diversas intervenções realizadas para corrigir as anomalias detetadas nas inspeções de 
rotina e da quantidade e extensão das mesmas, serve de base a eventuais propostas de intervenções mais profundas, 
designadamente com necessidade de projetos específicos e obras de conservação periódica. 

No que se refere à sinalização vertical, é possível identificar a sinalização degradada sempre que descrita pelo 
prestador de serviços no atributo de “observações” e adicionalmente sinalizar as situações de alerta em que, por 
exemplo, o sinal existe no cadastro digital, mas não se encontra no local. Assim, tendo como base informações 
prestadas, a IP pode agir em conformidade com as necessidades e num curto espaço temporal.   

 

4 FUTUROS DESENVOLVIMENTOS 

As dificuldades sentidas no desenvolvimento do projeto piloto permitem identificar aspetos de melhoria da 
responsabilidade da IP e também dos prestadores de serviço. Nas primeiras enquadram-se, por exemplo, ajustes 
no caderno de encargos, nos acessos externos às aplicações, introdução de pequenas melhorias nas aplicações e o 
aprofundamento dos manuais, e nas segundas a análise da afetação de equipas face ao prazo do contrato, a 
capacitação de base dos técnicos envolvidos e a instabilidade das equipas que perturbam uma execução com maior 
eficácia. 

Assim, após a experiência neste projeto piloto foram já introduzidas alterações no caderno de encargos que 
permitem uma melhor compreensão do objeto da prestação de serviços, com espacialização da quantidade de ativos 
por secções da rede. Esta informação é relevante para o planeamento das atividades, aferição de tempos de 
execução e inerente afetação de recursos, face ao prazo disponibilizado para a execução do trabalho. 

No que se refere às tecnologias, estando estas sempre a mudar, fazendo com que apareçam novas ferramentas ou 
até novas formas mais eficientes de realizar as mesmas ações, é necessário manter atualizada a aplicação móvel, 
IP.GISMobile, ou até alterá-la para que possa responder aos novos desafios. Este aspeto tem sido uma constante, 
sobretudo porque já são muitos aqueles que usam esta aplicação, sejam eles externos ou internos à IP. Está já em 
curso o desenvolvimento de uma nova aplicação, em paralelo e sem implicações para a atual, que permitirá 
implementar algumas das ferramentas, identificadas sobretudo pelos utilizadores, para melhoria do trabalho de 
campo. Para além deste aspeto esta nova versão permitirá trabalhar em várias plataformas, tablets e smartphones, 
que possuam os sistemas operativos IOS e Android, sendo que, atualmente apenas é possível usar em Windows. 
Prevê-se a conclusão desta atualização até ao final do ano de 2022, seguindo-se a migração de todos os projetos e 
respetivos dados de forma faseada, para que o impacto nas operações seja minimizado. 

Os manuais de inventário e inspeção de rotina estão a ser revistos com a inclusão de key facts que facilitarão a 
realização do trabalho e está a ser preparada uma formação inicial mais direcionada para os aspetos que foram 
mais problemáticos no projeto piloto. 
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A metodologia de avaliação interna será também ajustada para melhor responder às necessidades de resposta em 
tempo útil aos prestadores de serviço, evitando o prolongamento de erros, dispêndio de tempo em correções e 
permitindo o planeamento atempado das ações subsequentes. 

Estas melhorias trarão maior eficiência à prestação de serviços, uma vez que permitem o planeamento e execução 
do trabalho de forma mais consistente. 

Será da responsabilidade dos prestadores de serviço adequarem-se ao objeto e condicionantes do contrato, com 
equipas em número e com as qualificações necessárias, de modo a conseguirem cumprir com as exigências, no 
prazo disponibilizado. 

 

5 CONCLUSÕES 

Ao longo do desenvolvimento do projeto piloto foi necessário proceder a melhorias internas pela IP por forma a 
garantir que a informação atualizada estava disponível e acessível para consulta. 

A externalização do processo de atualização de inventário e de inspeções de rotina de equipamento de via e de 
sinalização vertical foi a forma encontrada para assegurar o cumprimento do contrato de concessão da IP, dados 
os constrangimentos internos que se verificam para a realização desta atividade. 

Este projeto piloto permitiu identificar e corrigir um conjunto de situações de forma a melhorar os requisitos, o 
acompanhamento do trabalho e agilização das ações subsequentes.  

A digitalização de processo traduz-se numa mais-valia uma vez que o tratamento dos dados possibilita a 
disponibilização de informação em tempo real sobre o estado dos ativos, permitindo analisar e trabalhar os dados 
de forma eficiente e eficaz, numa perspetiva de dar sequência às ações necessárias à sua manutenção. 

O trabalho desenvolvido neste contexto possibilitará o cumprimento das obrigações da IP em termos de 
conhecimento da quantidade e estado dos seus ativos, planear de modo mais eficaz as ações de 
manutenção/conservação necessárias com vantagens na gestão dos recursos financeiros. 

6 AGRADECIMENTOS 

Sendo um projeto pioneiro na IP cabe agradecer a toda a equipa interna que esteve envolvida e que permitiu 
construir de raiz todo o processo e que acompanhou sempre o desenvolvimento do trabalho com uma atitude 
proativa, introduzindo melhorias sempre que possível, bem como aos prestadores de serviço que demonstraram 
uma capacidade de adaptação às necessidades e de resposta às dificuldades com que se depararam. 

Um agradecimento especial à equipa do Departamento de Informação Geoespacial, da Direção de Sistemas de 
Informação, que são os principais responsáveis pelo sucesso do processo de desmaterialização/digitalização de 
toda a atividade de inspeção, registo e gestão de ativos rodoferroviários que está atualmente implementado na IP.  

Percorremos um caminho difícil, mas os resultados demonstram que valeu a pena. 


