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Sumário  

Dentro do contexto da transformação digital, a Ascendi iniciou o seu caminho, com o lançamento do SustIMS 

(Sustainable Infrastructure Management System), onde desde então a solução tem crescido e afirmando-se como 

um sistema eficaz na integração e apoio à gestão dos mais variados tipos de infraestruturas rodoviárias. 

Este artigo tem como objetivo apresentar os principais desafios, benefícios e concretizações na implementação 

de um ecossistema de ferramentas, totalmente dedicadas à gestão, de rápida escalabilidade e onde todas 

funcionalidades são desenvolvidas com a finalidade de potenciar a sua eficiência e eficácia. 

O futuro está aqui e à distância de um dedo. 
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1. INTRODUÇÃO  

No contexto da transformação digital, surge a necessidade da adoção de novas tecnologias que suportem os 

processos operacionais e de gestão. A quantidade e complexidade de informação a ser recolhida e tratada, obriga 

à existência de sistemas e ferramentas que apoiem, supervisores, coordenadores e gestores. 

Assim, numa era digital a Ascendi ajustou a sua estratégia empresarial a esta nova realidade, através da 

digitalização de processos e operações. O que numa primeira fase aparentava ser um desafio técnico, rapidamente 

se revelou como um ponto decisivo, visto que, suportados nesta integração, têm sido desenvolvidos diversos 

projetos que têm permitido a Ascendi passar de uma operação maioritariamente baseada em papel, para uma 

operação totalmente baseada em tecnologia. 

Novos modelos empresariais estão a emergir num ambiente digitalizado e os ecossistemas são agora alavancados 

por tecnologias e competências digitais. Georreferenciação, Mobilidade, Inteligência Artificial e informação em 

tempo real, são apenas algumas das tecnologias e conceitos que estão a permitir a Ascendi caminhar para uma 

gestão 100% digital, concretizada pela integração do nosso sistema de gestão de ativos (SustIMS) com o nosso 

sistema de informação geográfica (SIG).  

A inovação, eficiência, conectividade e mobilidade são os principais motores para a criação de valor na gestão das 

infraestruturas. Através de uma visão mais ampla, o valor de uma empresa pode enriquecer e aumentar a resiliência 

das infraestruturas. Assim, o objetivo deve mudar no sentido de alcançar uma infraestrutura aumentada e elevar a 

Ascendi a um alto nível de maturidade digital mantendo no radar uma responsabilidade ambiental. 

O objetivo deste artigo é apresentar como foram evoluídas e capacitadas as operações na Ascendi, 

maioritariamente suportadas em papel e folhas excel, integrando o SustIMS, Drive ITS e os sistemas ArcGIS. 
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2. CONTEXO DE TRANFORMAÇÃO DIGITAL 

A Ascendi iniciou um complexo processo de transformação digital ao desenvolver o SustIMS (Sustainable 

Infrastructure Management System). Recentemente, este sistema evoluiu para uma solução eficiente e integrada 

fundamental para a gestão de todos os tipos de infraestruturas rodoviárias. 

A fim de criar uma estratégia de sucesso, a Ascendi complementou o seu programa de transformação digital, 

integrando o SustIMS com outros sistemas de cariz operacional. Este novo ecossistema seria capaz de potenciar 

aplicações, permitir um intercâmbio de dados mais fiável, caminhando assim para operações mais eficientes, 

maximizando o crescimento do negócio e mitigando problemas urgentes como tarefas administrativas repetitivas 

e distribuição de informação. 

Sendo a localização dos dados uma dimensão crítica, foi essencial a inclusão das tecnologias de georreferenciação 

da ESRI[1] no programa de transformação digital. Todos os ativos que integram a infraestrutura têm uma 

localização única e a vantagem de utilizar dados georreferenciados tem amplas vantagens, que vão desde a 

otimização dos processos, à utilização de aplicações de campo em tempo real. A capacidade de visualizar os dados 

recolhidos e correlacioná-los com a sua própria localização num mapa ou em dashboards, potencia a tomada de 

decisão. 

3. GESTÃO ATIVOS POTENCIADA PELO SUSTIMS 

O SustIMS é um sistema integrado de gestão de diversos tipos de infraestruturas rodoviárias, como Obras Arte, 

Pavimentos, Muros, Taludes, Telemática, Sinalização Vertical, Barreiras Acústicas, Sinalização Horizontal e 

muitas outras, incorporando uma Plataforma de Gestão e uma Plataforma Móvel, ver Figura 1. 

 

Fig.1. Arquitetura do SustIMS 

O sistema permite aos seus utilizadores uma gestão eficiente, modular e integrada dos seus ativos rodoviários, 

através de um vasto conjunto de ferramentas e processos, destinados a gerir diferentes tipos de infraestruturas. 

Apesar de partilhar um núcleo comum, o SustIMS disponibiliza diferentes metodologias de gestão de acordo com 

as características técnicas e processuais de cada módulo, assumindo-se como uma solução flexível e aberta, 

permitindo aos seus utilizadores adaptarem os aspetos mais relevantes da sua gestão, através da configuração do 

sistema às suas necessidades mais específicas. 

3.1. PLATAFORMAS E PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES 

A plataforma de gestão é o coração do sistema, centralizando toda a lógica e funcionalidades através de uma vasta 

gama de processos de gestão de ativos de uma forma simples e padronizada. O sistema oferece o mesmo conjunto 

de funcionalidades para todos os tipos de infraestruturas: "Gestão de Inventário", "Gestão de Inspeções Visuais", 

"Relatórios", "Apoio à Decisão" e "Gestão de Trabalhos". 

De uma forma sistemática e funcional, a informação do ativo é processada desde a fase inicial de registo, passando 

pela aferição corrente do seu estado de condição e finalmente, procedendo a uma avaliação preditiva, a fim de 

encontrar as melhores soluções preventivas e/ou corretivas para o ativo. 



 

A plataforma móvel suporta todos os processos de recolha de dados no terreno, tais como inspeções visuais e 

registo de ocorrências. Fornece um conjunto de funcionalidades que permitem a gestão e execução de inspeções 

visuais atribuídas a cada inspetor, permitindo as seguintes operações: i) Descarregar/carregar as inspeções visuais; 

ii) Seleção das infraestruturas de acordo com a sua localização; iii) Patologia ou registo na lista de verificação; iv) 

Recolha de provas através de diferentes elementos multimédia (foto, vídeo ou áudio); v) Disponibilidade de acesso 

a relatórios de inspeções anteriores; vi) Informação georreferenciada. 

3.2. GESTÃO DE CADASTRO 

A gestão do inventário é fundamental para o correto funcionamento de todo o sistema, pelo que, a informação da 

rede rodoviária e os dados de inventário de cada infraestrutura são vitais para a execução de qualquer processo. A 

complexidade deste processo está diretamente relacionada com a granularidade e nível de detalhe pretendido. 

Embora o sistema exija uma estrutura básica para a execução dos seus processos, o seu nível de detalhe pode ser 

diferente e pode ser um fator decisivo para a complexidade do processo de gestão do inventário. Compete ao gestor 

definir a estrutura de cada tipo cadastro de acordo com as exigências adstritas ao processo. 

3.3. ESTADOS DE CONDIÇÃO 

Os processos de avaliação do estado de cada infraestrutura representam o início do seu ciclo de vida relativamente 

à manutenção e conservação. O SustIMS fornece várias formas de avaliação destas condições, a mais comum é o 

processo de inspeção visual utilizando a plataforma móvel, mas existem ainda outras formas de avaliação, 

nomeadamente através dos processos de auscultação aplicados a pavimentos, mas também através do tratamento 

de dados leituras de instrumentação de muros e taludes. 

Todos estes processos são baseados em recolhas de dados, de modo a obter estados de conservação e manutenção. 

Assim que os dados entram no sistema, inicia-se um processo de cálculo automático tendo por base os dados da 

inspeção visual brutos recolhidos no terreno e as regras de negócio a aplicar a cada cálculo. 

 

Fig.2. Metodologia padrão de cálculo de estados de condição  

Estes cálculos são aplicados a toda a estrutura numa perspetiva de drill-up com base em fórmulas pré-definidas 

(Máximo, Mínimo, Média ou Média ponderada) onde cada nível tem uma condição própria. Por defeito, os níveis 

superiores resultam do cálculo dos níveis inferiores, sendo também possível aplicar fórmulas ajustadas a cada 

ativo. Através deste método o utilizador obtém o controlo total sobre os processos e fórmulas de cálculo, garantindo 

não só um melhor ajuste da ferramenta, mas também a sua transparência e uniformidade em todo o processo de 

cálculo. 

Outro fator importante é a redução total da subjetividade no processo de inspeção, uma vez que os técnicos em 

nenhum momento definem valores de estado, visto que, os inspetores preenchem os formulários com as patologias 

detetadas e, posteriormente, a integração do sistema calculará recursivamente o estado de toda a infraestrutura. 

Esta metodologia aplica-se principalmente ao cálculo da conservação e/ou manutenção de infraestruturas 

organizadas por níveis de componentes e subcomponentes, respeitando o nosso Plano de Controlo de Qualidade 

(PCQ). 



 

3.4. APOIO À DECISÃO 

O sistema de apoio à decisão disponibiliza a capacidade de previsão, obtida através da aplicação de modelos de 

degradação e otimização, baseados em cadeias de Markov e caracterizadas pelo cálculo da probabilidade de um 

componente atingir um determinado índice de qualidade num ponto futuro, através da utilização de uma matriz de 

transição aplicada sobre um índice de qualidade inicial. Estas curvas representam a degradação natural das 

infraestruturas, quando estas não estão sujeitas a qualquer ação de manutenção/conservação. As matrizes de 

transição foram desenvolvidas através do método progressivo, com base em dados históricos de 

conservação/manutenção. 

Com a aplicação destes modelos preditivos, o SustIMS fornece uma visão a longo prazo da evolução de cada 

infraestrutura. Um nível adicional de apoio à decisão oferecido por SustIMS, é a sugestão automática de estratégias 

de manutenção/conservação, que garantem níveis pré-definidos de índices de qualidade. Com base na aplicação 

dos modelos de degradação, que são responsáveis pela previsão da degradação das infraestruturas, o sistema pode 

sinalizar quando um determinado nível de restrição será atingido. Quando isto ocorre, o sistema aponta a 

necessidade de uma ação que possa melhorar o índice de qualidade, para que continue a respeitar a restrição 

inicialmente definida. É um processo recursivo multiobjectivo, onde todas as variáveis entre desempenho e custo 

são testadas, para que no final seja proposto um conjunto de cenários de acordo com as restrições impostas.  

A qualidade dos dados é decisiva na aplicação destes modelos, onde os dados que mais afetam estes cálculos são 

as ações/dados de trabalho, mais especificamente os seus efeitos e custos associados. Para que uma ação seja 

válida, deve quantificar uma melhoria após a sua aplicação, bem como um custo que pode ser fixo ou variável, em 

função das características técnicas do componente ao qual se aplica, nomeadamente: extensão, área, quantidade 

ou outra dimensão de referência.  

Todos estes parâmetros estão disponíveis para personalização, mas o desafio reside na sua calibração. Um 

complexo processo de tentativa-erro ocorre com a constante análise cruzada entre os dados sugeridos e os dados 

reais obtidos pela operação. 

De referir que os modelos de apoio à decisão estão apenas disponíveis para os módulos de Obras Arte, Muros, 

Taludes, Pavimentos e Telemática. 

3.5. CONQUISTAS 

Desde a sua implementação, o SustIMS tem sido uma solução fundamental a todas as fases dos processos de gestão 

de ativos rodoviários na Ascendi. A imagem seguinte quantifica os indicadores mais relevantes: 

 

Fig.3. Principais indicadores SustIMS 

4. TRANFORMAÇÃO DIGITAL OMC (Operação, Manutenção e Conservação) 

O SustIMS foi o primeiro passo para uma estratégia de transformação digital e mudou por completo o processo de 

gestão de infraestruturas. Porém, muitos outros processos operacionais careciam dessa mudança. Apesar da 

existência de muitos outros sistemas com âmbitos diferentes e utilizados em outras áreas importantes como a 

gestão, operação, manutenção, ITS e alguns outros processos de gestão intermédia, sistemas como GIS, Drive ITS 

fornecido pela Armis[2] e também GO Digital (Office365) foram alguns dos sistemas alvo de integração e 

melhoria, a fim de maximizar a eficácia da gestão empresarial.  



 

Neste contexto, a Ascendi começou em 2020 o programa "Transformação Digital OMC", baseado numa 

arquitetura caracterizada por um ecossistema integrado de sistemas, que partilham informação através da 

introdução de novas tecnologias e partilha de informação. 

 

 

Fig.4. Arquitetura OMC (Operação, Manutenção e Conservação) 

O principal objetivo da transformação digital OMC, refere-se a uma integração e interação entre sistemas, de modo 

a potenciar as operações, capacitar as pessoas, otimizar processos e automatizar sistemas. 

Quadro 1. Listagem de objetivos do programa de transformação digital 

Processo Objetivos 

Centralização 

informação 

Fornecer ferramentas e aplicações de acesso aos dados necessário em qualquer 

hora e em qualquer lugar 

Mobilidade 
Disponibilizar aplicações de mobilidade que simplifiquem e digitalizem todos 

os processos de recolha de dados no terreno 

Operações 

Georreferenciadas 

Capacidade de registar cada evento de forma georreferenciada como forma de 

aumentar a precisão e qualidade de dados 

Gestão em 

tempo-real 

Implementação de mecanismos de controlo que permitam o acompanhamento 

das operações praticamente em real-time 

A fim de realizar a implementação desta arquitetura, foi necessário passar por uma profunda revisão de sistemas e 

processos. No entanto, estava em falta uma peça central que pudesse acelerar os processos de desenvolvimento e 

de implementação de soluções operacionais ágeis. Esta agilidade foi conduzida pela implementação de um novo 

sistema de informação geográfica, a solução ArcGIS, que foi a chave do sucesso. 

5. SISTEMA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICO 

A Ascendi implementou a solução ArcGIS fornecida pela ESRI, a fim de substituir a sua antiga solução GIS. 

Rapidamente se percebeu que esta solução era a resposta certa às nossas necessidades, devido às suas várias 

aplicações de backoffice e de mobilidade, aliadas à sua forte escalabilidade e capacidade de adaptação. 

A primeira fase de implementação centrou-se no fornecimento dos mapas temáticos aos seus utilizadores, a fim 

de dar acesso a vários tipos de informação que pudessem melhorar e apoiar o trabalho quotidiano. Esta informação, 

logo começou a chegar a todos os cantos da empresa, graças às suas capacidades de distribuição inatas potenciadas 

também pelas suas aplicações móveis. 

Esta integração permitiu imediatamente partilhar informação específica e detalhada de infraestruturas rodoviárias, 

condições, volumes de tráfego, segurança rodoviária, operações e muitos outros silos de informação 

georreferenciada. Este foi o primeiro objetivo da implementação do SIG: a disponibilidade de uma nova plataforma 

que pudesse simplificar a análise da informação, com um conjunto mais amplo de ferramentas de tratamento de 

dados, utilizadas para dar aos utilizadores um vasto leque de perceções e indicadores operacionais. 



 

 

Fig.5. Exemplos de dashboards operacionais 

A segunda fase do projeto, foi a exploração e capacitação da solução SIG, a fim de melhorar as operações de 

campo e prosseguir com a jornada de transformação digital definida no programa OMC. 

Devido à rápida escalabilidade e capacidade de adaptação dos SDK de lowcode fornecidos pelo ArcGIS, em poucas 

semanas, pudemos lançar várias aplicações de backoffice e móveis, e ao fazê-lo, a Ascendi rapidamente iniciou 

um ciclo de vida ágil de desenvolvimento/implementação, utilizando uma metodologia baseada nas necessidades 

dos utilizadores e também na qualidade e relevância da informação. 

Embora o foco especial fossem nas operações de campo, era igualmente importante garantir que a informação 

fosse integrada e pronta para consumo nas plataformas certas, para que a gestão não precisasse de saltar de 

aplicação para aplicação a fim de obter informação. Este era o outro grande foco, a completa disseminação da 

informação, e também a solução SIG foi uma peça fundamental nesta estratégia uma vez que não só fornece todos 

os dados brutos recolhidos no campo, mas também devido à camada de integração entre sistemas, é capaz de 

fornecer dados tratados, calculados e sistematizados, capacitando o controlo, a gestão e a tomada de decisões. 

6. PASSADO, PRESENTE E FUTURO 

6.1. OS DESAFIOS DA TRANSFORMAÇÃO 

Uma vez que quase todos os processos nas operações da Ascendi dependem de uma recolha de dados de campo, 

a mobilidade é um fator chave para o sucesso, pelo que em cada implementação nos concentramos na assertividade 

e simplificação de cada aplicação móvel, a fim de maximizar a aceitação por parte dos utilizadores finais. Esta 

fase além de crítica é extremamente desafiante, uma vez que normalmente os utilizadores operacionais são um 

pouco relutantes e resistentes à mudança, pelo que o sucesso da transformação digital das operações de campo 

centra-se no envolvimento dos utilizadores. Existem tipicamente 3 tipos de utilizadores: 

• Totalmente empenhados - Utilizadores racionalmente leais e emocionalmente ligados aos objetivos. 

Colocar as mãos nas suas novas ferramentas e tecnologias é para eles uma motivação. São como os 

embaixadores digitais e no bem mais valioso no processo de transformação; 

• Indiferentes - Utilizadores emocionalmente e racionalmente neutros. Utilizadores que não formulam 

opinião de mudança e que acabam por seguir a corrente; 

• Desligados - Utilizadores emocionalmente desligados dos seus objetivos, e se lhes dificultar a tarefa, 

podem muito bem influenciar negativamente o processo de digitalização. 

Encontrámos todos os tipos de utilizadores, pelo que precisávamos de uma estratégia que pudesse reunir estes 3 

tipos de perfil, uma vez que era importante ter todos a bordo. Esta estratégia foi apoiada na criação de uma equipa 

multidisciplinar e também na criação de equipas distintas que incorporassem sempre os diferentes tipos de 

utilizadores acima mencionados. O sucesso e a condução da primeira implementação foi fundamental, onde foi 

possível, passo a passo, envolver e provar de forma positiva o valor operacional de cada mudança. Esta estratégia 

provou o seu sucesso na medida em que pudemos assistir a uma mudança no envolvimento de cada utilizador, e 

com isso pudemos juntos lutar por um processo de transformação mais ágil e intensificar a implementação da 

aplicação. 



 

6.2. ASCENDI AS-IS 

Com o processo de transformação digital bem encaminhado muitos dos objetivos do programa OMC anteriormente 

mencionados estão a ser gradualmente alcançados: 

A "CENTRALIZAÇÃO E PARTILHA DE INFORMAÇÃO" foi um dos objectivos-chave da estratégia. Com a 

introdução do novo SIG, foi possível integrar e partilhar todos os tipos de informação operacionais e de gestão. 

Este foi de facto o primeiro objetivo e a principal objetivo inicial de implementação desta solução. 

 

Fig.6. Arquitetura integrada de sistemas (SustIMS | ArcGIS) para partilha de informação 

A "MOBILIDADE" é um dos processos mais importantes e que consome mais recursos em Ascendi. Por 

conseguinte, era imperativo que esta atividade começasse efetivamente a ser auxiliada no processo de recolha de 

dados. Toda a programação e recolha de dados é agora realizada com recurso às soluções SIG e SustIMS. 

 

Fig.7. Aplicações de recolha de dados e dashboards de controlo de operações 

Com a introdução das "OPERAÇÕES GEORREFERENCIADAS", podemos agora identificar cada movimento e 

registo de provas com esforço zero. Uma localização exata de cada prova é fundamental para a Ascendi e 

reguladores, pelo que já não temos de converter as coordenadas GPS em quilómetros de estrada. 

 

Fig.8. Ferramentas de georreferenciação 



 

O "CONTROLO E INTEGRAÇÃO EM TEMPO REAL" é outro objectivo-chave da nossa estratégia. Todas as 

nossas soluções móveis têm a capacidade de integrar a informação à medida que esta é recolhida, maximizando o 

controlo sobre as operações e, mais importante ainda, reduzindo os riscos e perigos operacionais, devido à sua 

ligação em tempo real numa operação 24/7. 

 

Fig.9. Controlo de operações em tempo real 

6.3. PROXIMOS PASSOS 

Com as soluções totalmente operacionais e com o processo de transformação digital bem encaminhado, é 

fundamental prosseguir a melhoria contínua, mas também seguir as tendências e as novas tecnologias imersivas. 

Por conseguinte, a Ascendi está agora focada na utilização da "Advance Analytics" e "Inteligência Artificial", a 

fim de melhorar a automatização dos processos. 

6.2.1. Advance Analytics 

Todas as empresas funcionam com dados, a gestão e monetização da informação, são atividades críticas para 

ajudar as organizações a tomar melhores decisões e a obter uma vantagem competitiva. Os gestores precisam de 

compreender como analisar dados, como interpretá-los e incorporá-los na estratégia organizacional. 

Em 2021 iniciámos um projeto com vista a alterar a forma como a informação empresarial é tratada e consumida 

pelos utilizadores. O objetivo deste projeto é implementar um conjunto abrangente de técnicas e métodos analíticos 

concebidos para ajudar as empresas a descobrir tendências e padrões, a resolver problemas, a prever com precisão 

o futuro e a impulsionar a mudança utilizando informação baseada em dados e factos. Leva a empresa para além 

da Business Intelligence, oferecendo algoritmos sofisticados e técnicas analíticas que permitem respostas mais 

refinadas e detalhadas e decisões mais criativas e instruídas. 

No final do projeto, é fundamental que esta nova arquitetura se integre com a nossa arquitetura, mais 

especificamente com a nossa solução GIS, maximizando todas as camadas de informação georreferenciada. 

6.2.2. Inteligência Artificial 

Tecnologias emergentes como a Inteligência Artificial e Realidade Aumentada, são alguns exemplos de conceitos 

de mudança de jogo que começam a aparecer no âmbito da gestão de ativos. Algumas destas tecnologias já existem 

há algum tempo, mas só agora estão a começar a ser utilizadas nos processos de gestão de ativos. Nesta busca, a 

Ascendi em janeiro de 2022 integrou no seu catálogo de ferramentas a solução RoadAI da Vaisala[3]. 

A adoção deste novo sistema permitiu a melhoria do processo de inspeções visual a pavimentos em 3 vertentes: 

Quadro 2. Vertentes de melhoria da solução 

Vertente Vantagens 

Segurança 
O processo de inspeção visual a pavimentos é atualmente realizado a partir do interior do 

veículo, em marcha lenta na berma exterior 

Qualidade da 

Informação 

O atual processo de recolha de evidências não facilita o reconhecimento de patologias 

menos evidentes 

Desempenho 
O processo torna-se mais simples, mais rápido e pode mesmo ser realizado por patrulhas, 

libertando assim os técnicos para outras atividades de mais valor acrescentado 



 

 

Fig.13. Interface Vaisala RoadAI 

7. CONCLUSÕES 

A gestão de infraestruturas rodoviárias e operações quotidianas, é um processo muito complexo e a complexidade 

aumenta proporcionalmente às características e quantidade de ativos, tornando assim fundamental a adoção de 

sistemas facilitadores que possam proporcionar uma gestão integrada e sustentável. 

No início desta jornada de transformação digital, a Ascendi tinha uma operação baseada maioritariamente em 

papel e muitos processos administrativos de registo de dados baseados em folhas excel. Agora estamos a caminhar 

para uma operação totalmente digital, onde cada informação é registada e recolhida utilizando tecnologias simples 

e ágeis, que aumentam a produtividade e reduzem tarefas improdutivas e repetitivas. 

Quadro 3. Listagem de principais benefícios da transformação digital na Ascendi 

Benefício Argumentos 

Redução da carga 

administrativa 

Provavelmente o maior e maior benefício de todos. Com a introdução de plataformas 

digitais, todo o processo de recolha e tratamento de dados é automatizado, reduzindo 

tempos de aquisição e qualidade de informação. Qualidade de informação 

Redução da 

subjetividade 

Com a automatização e sistematização de processos foi possível minimizar a 

subjetividade nos processos de inspeção visual e de aferição de estados de condição. 

Redução do consumo 

papel 

Todos os processos de terreno realizados com recurso a registos em papel, estão a ser 

gradualmente suportados por plataforma móveis 

Aumento segurança 

operacional 

Com a introdução de ferramentas de inteligência artificial no processo de inspeção a 

pavimentos, as inspeções deixam de ser realizadas nas bermas, aumentando assim a 

segurança dos técnicos de inspeção 

Redução da pegada 

carbónica 

Operações eficientes significam menos deslocações, traduzindo-se numa redução de 

consumo de combustíveis 

 

Os resultados após as primeiras implementações, são muito promissores, conseguimos reduzir significativamente 

o número de horas gastas em atividades administrativas tais como associação fotográfica, condução, integração 

manual de dados, produção de relatórios e análise de informação. Em 2020 reduzimos em 45% o tempo despendido 

no processo de inspeção visual e estimamos alcançar uma melhoria de quase 60%. 



 

 

Fig.14. Quantified improvements in backoffice and operations 

Através da transformação digital, o plano de controlo qualidade está 80% e esperamos ter como objetivo uma 

cobertura digital total até ao final de 2022. 

 

Fig.15. Cumprimento do Plano Controlo Qualidade 

O processo de transformação não é simples nas operações, uma vez que em comparação com o trabalho em geral, 

é relativamente menos variável, mais repetível, mais orientado para a interrupção, mais preocupado com a 

eficiência e otimização, e mais escalável na natureza. Trata-se mais de preservação do que de inovação, e por isso 

tivemos muitas dificuldades em mudar a mentalidade e provar o valor de cada mudança ou passo. No entanto, o 

trabalho não está concluído, e nunca estará, o processo de transformação digital é agora uma atividade contínua 

que todos temos de manter, a fim de manter a eficiência e acompanhar as últimas tendências e melhores práticas. 

O caminho está traçado, sabemos onde estamos e onde queremos estar num futuro próximo. 

8. AGRADECIMENTOS 

O sucesso de uma transformação digital desta natureza e complexidade não se deve apenas aos seus proprietários, 

mas também àqueles que direta ou indiretamente estiveram envolvidos. Assim, queremos expressar o nosso 

reconhecimento a todos os que estiveram connosco nesta viagem, onde em cada etapa partilhamos dúvidas, 

incertezas, conquistas e muitas, muitas aprendizagens. A todos, o nosso profundo e sincero reconhecimento e 

agradecimento. 
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