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Sumário 

A adoção de meios digitais de deteção de incumprimentos das regras de trânsito tem provado o seu papel 

dissuasor na redução da sinistralidade. Nesta linha, a rede de equipamentos, sistemas, processos e serviços que 

constitui o Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO), da responsabilidade da Autoridade 

Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), enfrenta o desafio de expansão com a introdução de eventos de 

velocidade média e planos para introdução de eventos de violação de passagem de sinal vermelho e ocupação 

indevida de corredor Bus. Esta expansão pretende-se que mantenha uma arquitetura aberta para um sistema de 

sistemas integrado multifornecedor (agnóstico), a ser consolidado e atualizado na continuidade da parceria de 

I&D de 2010-2012 entre a ANSR e o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL).  

 

Palavras-chave: Arquitetura tecnológica aberta e multifornecedor (agnóstica); Arquitetura orientada a serviços 

(SOA); Sistema de gestão de processos; Integração de sistemas informáticos; Sistemas ciberfísicos.  

1 INTRODUÇÃO 

A transformação digital (DX) aplicada a meios de deteção de incumprimentos das regras de trânsito tem provado 

o seu papel dissuasor para a redução da sinistralidade [6], [2]. Nesta linha, a rede de equipamentos, sistemas, 

processos e serviços que constitui o Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO), da 

responsabilidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), enfrenta o desafio de expansão, 

com a introdução de eventos de velocidade média e planos para introdução de eventos de violação de passagem 

de sinal vermelho e ocupação indevida de corredor Bus. Esta expansão da rede pretende-se que mantenha uma 

arquitetura aberta para um sistema de sistemas integrado multifornecedor (agnóstico), dando assim continuidade 

à parceria de investigação e experimentação de 2010-2012 entre a ANSR e o Instituto Superior de Engenharia de 

Lisboa (ISEL). Tal como aconteceu na fase inicial de “construção” da rede SINCRO, agora renomeada SINCRO 

1.0, perspetiva-se a sua evolução para uma rede SINCRO 2.0 com a atualização das especificações abertas 

resultante da evolução da ciência e tecnologia e a introdução de novos eventos de trânsito. Esta evolução dá 

continuidade ao envolvimento da indústria na experiência do quadro tecnológico que permitiu que no concurso 

internacional de 2021 tenha sido selecionado para os locais de velocidade instantânea um produto sem qualquer 

restrição em relação à fase anterior. No entanto, a abordagem multifornecedor, potencialmente heterogénea, com 

elementos ciberfísicos e elementos computacionais de diferentes fabricantes, apesar da vantagem do fator 

concorrência, introduz complexidade e riscos adicionais. Entendemos por sistema ciberfísico um equipamento 

autónomo que incorpora uma parte infraestrutural e de eletrónica de interface com o mundo físico (sensores e 

atuadores) e uma parte computacional a funcionar como elemento de um sistema distribuído, a que se associa 

por uma ligação IP (Internet Protocolo), a parte que designamos por cyber, no Inglês Cyber-Physical System 

(CPS) ou Internet das Coisas (IoT). Na linha do sugerido pelo instituto americano de standards NIST [8], o 

modelo considera a abstração, desde elementos hardware-cyber IoT mais simples a equipamentos com mais 
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capacidades enquanto elementos CPS. Poderá, no entanto, acontecer que um elemento IoT, não tendo autonomia 

para interação direta, o faça através de um elemento mediador, também designado no Inglês por elemento 

gateway. Embora exista convergência para uma base de standards de tecnologias, processos e serviços validados 

por desenvolvimento em código aberto (e.g., o conceito de contentor Linux, orquestração de redes de contentores 

na base de Kubernetes, microserviços, IoT), não é conhecida uma abordagem completa que permita o 

desenvolvimento de produtos que envolvam a integração de elementos computacionais e ciberfísicos e ainda 

assim permitam o desenvolvimento da rede SINCRO num quadro multifornecedor. 

A vantagem de investigar e experimentar uma arquitetura aberta e fundamentada demonstrou ter ganhos de custo 

e promover a concorrência sem restrições impostas por abordagens proprietárias. Assim, na experiência da rede 

SINCRO 1.0 é discutida a estratégia de evolução das especificações para standards abertos, no que é questionada 

a introdução do modelo ISoS (Informatics System of Systems) [11], na estruturação de artefactos tecnológicos, 

sejam eles ciberfísicos ou exclusivamente computacionais, enquanto elementos serviço (ou microserviços) num 

quadro de arquitetura tecnológica SOA (Service-Oriented Architecture). É também discutido o desenvolvimento 

de novos serviços no digital, e.g., de exploração do volume de dados recolhidos dos Locais de Controlo de 

eventos de Trânsito (LCT) para análise de comportamentos de condução na base de técnicas de inteligência 

artificial e ciência de dados. No entanto, o potencial de exploração de dados só é viável se existir um acesso 

programático sem restrições. A limitação imposta por sistemas fechados condiciona a integração de novos 

serviços, pela necessidade de desenvolvimentos específicos e custos potencialmente excessivos pela ausência de 

concorrência. Por outro lado, os desenvolvimentos envolvendo integração nem sempre são viáveis, quando da 

necessidade de obtenção de dados de suporte a novos processos analíticos. 

A introdução de múltiplos fornecedores requerer ainda a formalização do quadro de monitorização, no garante 

da qualidade da operação da rede e da resposta a necessidades de intervenção por falha de equipamentos ou 

sistemas. Nesta linha é discutida a evolução da rede SINCRO para uma gestão colaborativa dos eventos de 

monitorização e gestão/decisão de intervenção de manutenção. A formalização de modelos de monitorização 

deverá ocorrer no processamento de eventos gerados pelos elementos ciberfísicos e computacionais da rede, na 

base do standard SNMP (Single Network Management Protocol). 

Na perspetiva de evolução SINCRO 2.0 a estratégia de cooperação entre elementos serviço do quadro 

tecnológico considera a hipótese de adoção do modelo ISoS [11]. Com a adoção de uma estratégia de associação 

dinâmica entre serviços, a infraestrutura fica preparada para a avaliação da adoção de modelação de processos na 

linguagem de modelação gráfica BPMN (Business Process Model and Notation), standard ISO/IEC 19510:2013. 

A estratégia em discussão procura facilitar a associação de novas funcionalidades, a serem operacionalizadas por 

serviços, como alicerce de análise inteligente de dados ou, por exemplo, um serviço de subscrição de eventos de 

contraordenação hipoteticamente a disponibilizar aos condutores para acesso aos eventos num tempo próximo da 

sua ocorrência.  

A comunicação está organizada em três secções. A secção 2 revisita uma publicação anterior [12], em que é 

apresentado e discutido o quadro SINCRO 1.0 e posiciona a estratégia tecnológica, de processos e serviços, na 

base do estado da arte, para o desenvolvimento SINCRO 2.0 na experiência da fase anterior.  

A secção 3 discute a necessidade de ferramentas de verificação e certificação de conformidade de produtos em 

relação às especificações abertas SINCRO. Nomeadamente, é discutida a extensão da bancada de verificação de 

conformidade (certificação) na avaliação de métricas de qualidade dos elementos ciberfísicos ou computacionais. 

O modelo de verificação de conformidade a usar, e.g., em sede de concursos públicos na seleção de produtos, 

vem na linha do programa de laboratório de testes mais recentemente promovido pela Comissão Europeia com a 

designação de TEF (Technology Experimentation Facilities) e a nível nacional por Test Beds [15]. 

2 ESTADO DO CONHECIMENTO E QUADRO SINCRO 1.0 

A ausência, em 2010, de um quadro tecnológico aberto multifornecedor foi a motivação para realizar um projeto 

de investigação e experimentação que criasse as bases para o lançamento do concurso internacional para a 

primeira fase do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade, que veio a designar-se por rede SINCRO. A 

necessidade de um quadro multifornecedor foi associada ao desenvolvimento por fases desta rede, na intenção de 

evitar o imperativo de ter que envolver o incumbente da primeira fase em fases subsequentes de extensão da 

rede. Embora as duas últimas décadas sejam testemunha de uma evolução significativa em novos equipamentos 

de controlo de cumprimento das regras de trânsito, no inglês Automated (Traffic) Enforcement System (AES), 
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não são conhecidos standard abertos completos que possam conduzir ao desenvolvimento de redes de 

equipamentos ciberfísicos e sistema de BackOffice (sistema informático de gestão de eventos) num quadro 

multifornecedor. 

A problemática do controlo do cumprimento das regras de trânsito remonta a 1991, num estudo da universidade 

do Texas [5]. O estudo considera o controlo de limites de velocidade, violação de sinal vermelho e ocupação 

indevida de via em autoestrada. Contudo, pese embora a existência de trabalhos de investigação mais recentes 

que demonstram a vantagem do controlo de velocidade e o retorno do seu investimento associado à redução de 

sinistralidade e de emissões de gases poluentes [13], não são conhecidos trabalhos de investigação que 

questionem a estratégia de processos, serviços e tecnológica num quadro aberto, em particular, que considerem 

uma abordagem integrada a uma rede nacional multifornecedor (agnóstica) com a complexidade da rede 

SINCRO. 

O controlo de velocidade envolve a deteção e identificação de veículos em excesso de velocidade, com obtenção 

de evidência com dados sobre a ocorrência, para subsequente processamento da infração. O controlo de 

velocidade pode ser fixo ou móvel, na base de sistemas ciberfísicos de recolha de evidência de violação do 

código da estrada. Um sistema ciberfísico e respetiva infraestrutura local, no que designamos por local de 

controlo de trânsito (LCT) e que generaliza a anterior designação de local de controlo de velocidade, regista a 

velocidade ou outros dados que confirmem uma infração dos condutores. A infração (evento de trânsito) inclui o 

registo de imagem a ser usado como elemento de prova.  

O estudo na fase SINCRO 1.0 identificou abordagens do mercado, seja de fabricantes de sistemas ciberfísicos 

seja de integradores de sistemas, no conjunto, com equipamentos e arquiteturas tecnológicas seguindo interfaces 

e soluções de implementação proprietárias. A questão levantada em 2010 prendia-se com o requisito de 

desenvolvimento por fases, quando as arquiteturas existentes consideravam um sistema informático central 

próprio, também conhecido por sistema BackOffice, interligado por protocolos proprietários aos sistemas 

ciberfísicos nos locais de controlo de trânsito. Centrado o desafio nesta questão, a fase SINCRO 1.0 assumiu o 

desenvolvimento de um sistema informático central de referência a que foi atribuída a designação de SIGET 

(Sistema de Gestão de Eventos de Trânsito) como elemento de um centro (sistema) de gestão operacional (CGO) 

e interligado aos LCT através de protocolos/interfaces abertas, como se mostra na Fig. 1. 

 

 

Fig. 1. Arquitetura lógica do SINCRO e seu enquadramento 

 

O elemento que designamos por sistema informático SIGET responde ao conjunto de requisitos da 

responsabilidade (policial) de validação dos eventos de trânsito. Em sede de concurso público foi passado para o 
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consórcio vencedor a responsabilidade de produtização e elaboração das especificações para que, em concurso 

posterior, a manutenção e evolução possa ser assumida por qualquer consórcio com competências em engenharia 

informática. Foi, e mantém-se requisito chave, a independência em relação a elemento tecnológico ou 

competência tácita, associada a responsabilidades anteriores (na hipótese de alteração de incumbente). Qualquer 

atualização do sistema informático SIGET é coordenada por responsabilidade da ANSR. O modelo adotado 

permitiu a extensão da rede na atual segunda fase com locais de controlo de velocidade instantânea com cabine 

em poste, como resposta a situações de vandalismo, e a introdução de novos locais de controlo por velocidade 

média. Embora a alteração da infraestrutura física de local de controlo de velocidade instantânea e a introdução 

da velocidade média exijam a atualização das especificações, o concurso público em 2021 decorreu sem 

qualquer restrição imposta por decisões de processo ou tecnologia da fase anterior. 

Ainda na fase SINCRO 1.0, a especificação dos elementos ciberfísicos considerou uma interface de 

monitorização com a adoção do protocolo standard SNMP, na perspetiva de se vir a suportar estratégias de 

manutenção, e.g. manutenção reativa em resposta a eventos de monitorização que identificam uma falha ou 

ainda manutenção preditiva por análise de dados de monitorização com identificação de degradação que poderá 

resultar numa falha. Em todo o caso, a adoção de um quadro multifornecedor, em que partes da rede SINCRO 

estarão ao longo do seu ciclo de vida sob a responsabilidade de diferentes incumbentes com diferentes culturas 

de processos e tecnológica, exige o estabelecimento de um quadro colaborativo, que discutimos na secção 3. 

Na transição do quadro SINCRO 1.0 para o SINCRO 2.0 há a alteração de posicionamento da cabine na 

infraestrutura física de um LCT, passando do chão para instalação em poste, em resposta à experiência com o 

risco de vandalismos. Na fase SINCRO 1.0 foi desenvolvido e validado o projeto de uma cabine de referência, 

posteriormente produtizada pelo consórcio vencedor do concurso da fase inicial de implementação do projeto 

SINCRO, mostrado na Fig. 2-a). A Fig. 2-b) mostra a nova infraestrutura de cabine colocada em poste, numa 

imagem de local da cidade de Lisboa. As especificações do LCT em poste mantêm a formulação geral das 

especificações da cabine no chão com as alterações inerentes ao novo modelo de estrutura física. 

 

 

Fig. 2. Modelos físico de local de controlo de trânsito (LCT) 

 

O quadro SINCRO 2.0 introduz uma alteração aos locais de controlo velocidade instantânea, que passam a 

designar-se por LCT-VI (LCT de velocidade instantânea), e, como fator de inovação, os novos locais de controlo 

para velocidade média (LCT-VM). Os estudos sobre casos de aplicação de controlo da velocidade média em 

troços de estrada, e.g., o caso de aplicação em zona de obras numa autoestrada, section speed control (SSC) [1], 

comprovam a eficácia deste modelo na redução da sinistralidade. No entanto, não foram encontrados trabalhos 

que permitam fundamentar a aquisição de equipamentos de via na base de métricas para classificação dos 

produtos. A questão a estudar é, portanto, qual a eficácia de um equipamento na identificação de veículos em 

transgressão. A título de exemplo, se num LCT passarem n veículos em excesso de velocidade, a questão é 

conhecer a percentagem de veículos identificados, para determinadas condições de visibilidade. Não foram 

também encontrados trabalhos conducentes ao desenvolvimento de standards abertos que permitam a adoção, em 

fases distintas do desenvolvimento da rede, de produtos de diferentes fornecedores. A fase SINCRO 2.0 coloca 

assim o desafio de consolidação das especificações perante os novos casos de obtenção e eventos, mas também 
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consequência da evolução do conhecimento, e a necessidade de estabelecer indicadores de desempenho sobre 

produtos que permitam uma aquisição sustentável, num equilíbrio entre custo e qualidade, em quadro de 

competição de mercado. 

Na secção 3, já no contexto de trabalhos de investigação e experimentação conducentes ao que designamos por 

conjunto de especificações SINCRO 2.0, desenvolvemos o conjunto de questões de investigação e apresentamos 

hipóteses de linhas de trabalho para o que consideramos permitir a consolidação das características abertas 

multifornecedor da rede de controlo de cumprimento das regras de trânsito, SINCRO 2.0.   

3 O PROJETO DE INVESTIGAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO SINCRO 2.0 

A transformação digital (DX), como formulada pela investigação [9] coloca a questão de como “… gerir a 

transformação digital da melhor forma”, o que nos remete para a questão do custo e, acima de tudo, com que 

incorporação de elementos tecnológicos na ausência de dependências que condicionam a liberdade de decisão na 

resposta a processos de inovação (quadros tecnológicos agnósticos).  

A dependência tecnológica quando discutida na perspetiva de dependência de um fornecedor ou fabricante, 

principalmente se importada, pode condicionar a liberdade de decisão e a competição no desenvolvimento de 

novos processos/serviços [14]. Os autores clarificam e distinguem esta dependência da dependência de utilização 

de Internet ou jogo, estudada pela área da psicologia. Em todo o caso, o aspeto mais relevante da investigação é a 

sua relação com o conceito da segurança na inovação estratégica, a pensar na competição estratégica de um país 

enquanto investigação coordenada com políticas de defesa [10]. O autor vê segurança na inovação estratégica na 

perspetiva de estratégia de desenvolvimento do país numa resposta adaptativa (numa redução estratégica de 

dependência de importações) impulsionada pela inovação. Em certa medida, a abordagem SINCRO configura 

uma linha de atuação que poderia ser enquadrada numa estratégia nacional de criação de oportunidades para o 

reposicionamento de Portugal enquanto detentor de tecnologia própria, aproveitando as competências de 

experimentação no contributo para standards abertos. É patente uma preocupação crescente em Portugal e na 

Europa, com a concorrência na construção do digital quando falamos de oportunidades iguais para empresas de 

tecnologia de qualquer dimensão. A recente regulamentação para um mercado justo e contestável motivado pelas 

poucas plataformas digitais que funcionam como porta de entrada de acesso a empresas mais pequenas que 

desvirtuam a concorrência [3] confirma a preocupação da Europa em remover obstáculos à concorrência. Nesta 

linha, o projeto de investigação SINCRO 2.0 mantém a questão da manutenção de um acesso justo e competitivo 

(quadro tecnológico e de processos, multifornecedor) a empresas de qualquer dimensão a fases subsequentes de 

expansão e gestão do ciclo de vida da rede SINCRO. 

Embora a fase SINCRO 1.0 tenha limitado a substituibilidade a elementos ciberfísicos, na fase SINCRO 2.0 

pretende-se fortalecer a linha de sistemas informáticos abertos, para além do reforço de modelos abertos de 

sistemas (equipamento) ciberfísicos, seja para o controlo de velocidade média, de passagem de sinal vermelho ou 

corredor Bus. A rede SINCRO pode ser vista como um sistema de sistemas distribuídos com subconjuntos de 

sistemas ou elementos de sistemas provenientes de diferentes fornecedores que têm que ser operados, mantidos e 

atualizados, hipoteticamente, por pessoas ou equipas com diferentes competências.  

Assim, na experiência da rede SINCRO 1.0, é questionada a introdução do modelo ISoS (Informatics System of 

Systems) [11] na estruturação de artefactos tecnológicos, sejam eles ciberfísicos ou exclusivamente 

computacionais, enquanto elementos serviço (microserviços) num quadro de arquitetura tecnológica SOA.  A 

abordagem deverá permitir o desenvolvimento de novos serviços no digital, e.g., de exploração do elevado 

volume de dados recolhidos dos LCT para análise de comportamentos de condução na base de técnicas de 

inteligência artificial e ciência de dados. No entanto, o potencial de exploração de dados só é viável se 

associados sem restrições impostas por sistemas fechados, em que a integração de novos serviços pode ocorrer 

apenas com a concordância dos seus responsáveis (fabricante/integrador), legitimamente justificada pela 

responsabilidade que lhes é exigida.  

A abordagem considera também a cooperação entre artefactos tecnológicos, modelados enquanto elementos 

serviço, na hipótese de adoção do modelo ISoS. Considera ainda a modelação de processos na base do standard 

ISO/IEC 19510:2013, linguagem de modelação gráfica BPMN (Business Process Model and Notation) [4]. A 

estratégia considera a associação de atividades ao nível da definição de processo, operacionalizadas por serviços, 

no modelo ISoS, registados no designado meta-sistema informático ISystem0. A área de IT é assim vista como 

uma composição de um (o meta-sistema informático ISystem0) ou mais sistemas informáticos, no que o sistema 
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SIGET será mais um caso de avaliação do modelo. A adoção do quadro ISoS segue-se à validação desenvolvida 

no projeto SITL-IoT com a empresa FORDESI [7]. A hipótese em validação considera os elementos ciberfísicos 

modelados pela entidade serviço, como partes da abstração CES (Cooperation Enabled Services). Por seu lado, 

um sistema informático (ISystem) é a abstração que estabelece uma fronteira de responsabilidade sobre uma 

composição de um ou mais elementos CES. O modelo ISoS permite a formalização da estruturação de elementos 

tecnológicos modelados (representados) por uma entidade serviço. Sendo que todos os elementos serviço 

identificados pelo caminho ISystem/CES/Serviço estão registados no meta-sistema informático ISystem0, 

qualquer elemento serviço pode aceder às funcionalidades implementadas por qualquer outro elemento serviço. 

A operacionalização da interação entre elementos serviço baseia-se em meta-dados associados a cada elemento 

serviço, os quais contêm os dados necessários para que a interação possa ocorrer. Este mecanismo em que cada 

serviço se adapta na interação com qualquer outro serviço designa-se por OACI (Open Adaptive Coupling 

Infrastructure) [11]. Abstraída a complexidade tecnológica, o objetivo é que cada responsabilidade 

computacional, de armazenamento ou de comunicação, seja modelada por um elemento serviço. Ou seja, os 

elementos cabine, cinemómetro, controlo de velocidade média, deteção de passagem de vermelho ou violação de 

corredor Bus, serão validados no modelo proposto, enquanto elementos serviço, estruturados em elementos CES 

e ISystem. 

A abordagem permite a integração de elementos serviço com responsabilidade de análise inteligente de dados 

ou, por exemplo, um serviço de subscrição de eventos de contraordenação, hipoteticamente, a disponibilizar aos 

condutores para acesso a eventos de trânsito num tempo próximo da sua ocorrência, (próximo de tempo-real). A 

ideia é a de promover um quadro tecnológico na área de TI (Tecnologias da Informação) mais governado 

(controlado) e tendente para que elementos serviço, elementos CES enquanto composição de elementos serviço 

ou elementos ISystem enquanto composição de elementos CES, possa ser substituído por elementos equivalentes 

(substituibilidade). Sendo uma questão de investigação ambiciosa, acreditamos que, mesmo que numa 

implementação parcial, poderá contribuir para que a transição digital ocorra com infraestruturas de IT cada vez 

mais competitivas e agnósticas em relação a produtos/serviços de fabricante/integrador específico (conhecido 

também no inglês por vendor lock-in). 

A complexidade resultante da introdução de competitividade com o estabelecimento de uma rede SINCRO 

multifornecedor exige ainda repensar o quadro de monitorização. A abordagem SINCRO 1.0 já considera que os 

elementos ciberfísicos implementam uma interface para monitorização na base do standard SNMP [12]. A 

manutenção de elementos ciberfísicos e computacionais de múltiplos fornecedores sugere o estabelecimento de 

uma rede colaborativa para gestão dos eventos de monitorização e decisão de intervenção de manutenção. Na 

abordagem SINCRO 2.0 será avaliada a adoção do quadro tecnológico OpenNMS1 em desenvolvimento em 

código aberto. A adoção do quadro tecnológico OpenNMS vem na linha da sua validação no contexto do projeto 

de I&D HORUS-BP. A abordagem considera a extensão do modelo de monitorização de elementos ciberfísicos 

agora aplicada a qualquer elemento serviço, no contexto da adoção do quadro tecnológico ISoS. A validação da 

estratégia de monitorização a adotar envolverá outros quadros tecnológicos também em desenvolvimento em 

código aberto como, ZABIX2 ou Prometheus3, com o objetivo de encontrar um modelo geral que possa servir de 

referência enquanto standard aberto para quadro de monitorização de infraestruturas tecnológicas numa lógica de 

participação multifornecedor. 

Como aspeto não menos importante para a consolidação da perspetiva multifornecedor, é reforçada e estendida a 

necessidade de ferramentas de verificação/certificação de conformidade de produtos em relação às 

especificações abertas SINCRO. A Fig. 3. mostra uma interface do protótipo de bancada, a ser atualizada não só 

na sua evolução para incorporar uma interface web mas também na integração de funcionalidades de avaliação 

de aspetos de qualidade de elementos serviço (elementos ciberfísicos) para além das interfaces programáticas. 

 

 
1 https://www.opennms.com/ 
2 https://www.zabbix.com/ 
3 https://prometheus.io/ 
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Fig. 3. Interface da bancada de verificação/certificação de conformidade SINCRO 

 

A bancada de verificação/certificação de conformidade SINCRO está na linha da ideia de laboratório de testes 

mais recentemente promovidos pela Comissão Europeia com a designação de TEF (Testing and Experimentation 

Facilities) na linha do projeto Fed4FIRE (Future Internet Research and Experiment) [15]. 

Na abordagem SINCRO 2.0, a diferença reside em que o laboratório de verificação/certificação de conformidade 

deverá ser uma iniciativa independente de atores de desenvolvimento (fabricantes) de elementos serviço. Ou 

seja, é imperativo que os elementos serviço (equipamento ou elementos de software) sejam verificados na sua 

conformidade (perante standards abertos completos) por entidade independente de qualquer interesse comercial, 

sem o que o modelo dificilmente será credível. O modelo de laboratório de testes deverá estar ainda associado ao 

estabelecimento de métricas que permitam avaliar a qualidade de resultados de um elemento serviço. A título de 

exemplo, os dois elementos ciberfísicos que constituem um LCT-VM deverão ter certificada a métrica de 

eficiência na identificação de veículos em transgressão.  

 

4 CONCLUSÕES 

A comunicação enquadra a nova fase de extensão da rede SINCRO na continuação do projeto de investigação e 

experimentação de um modelo para a rede nacional de controlo de eventos de trânsito num quadro 

multifornecedor de 2010. Nesta fase, designada por SINCRO 2.0, com a alteração de velocidade pela designação 

mais genérica de eventos de trânsito, os elementos de obtenção de evidência de violação de regras de trânsito são 

estendidos ao controlo de velocidade média. Considera também a atualização de modelos pela incorporação de 

elementos de deteção de passagem de sinal vermelho e de ocupação indevida de corredor Bus. Considera ainda a 

avaliação da adoção do quadro ISoS de estruturação de sistemas informáticos e ciberfísicos. Por último, a 

abordagem SINCRO 2.0 inclui a consolidação da designada bancada de verificação/certificação e conformidade 

de produtos em relação às especificações SINCRO. 
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