
 

1 

MANUAL DE OBSERVAÇÃO E AUSCULTAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURAS GEOTÉCNICAS 

 

Alexandra Ferreira1, Pedro Varela2, José Sousa3, Sara Sanches4, Adriana Neves5, Alexandre Pinto6 e Eduardo M. 
Fernandes7 

 

1 ASCENDI IGI, Serviço de Gestão da Conservação, Edifício Litografia Lusitana, Praça Mouzinho de 
Albuquerque, 197, 4100 – 360 Porto, Portugal 

email: aferreira@ascendi.pt https://www.ascendi.pt/  

2 ASCENDI IGI, Serviço de Gestão da Conservação, Edifício Litografia Lusitana, Praça Mouzinho de 
Albuquerque, 197, 4100 – 360 Porto, Portugal 

3 ASCENDI IGI, Serviço de Gestão da Conservação, Edifício Litografia Lusitana, Praça Mouzinho de 
Albuquerque, 197, 4100 – 360 Porto, Portugal 

4 ASCENDI IGI, Serviço de Gestão da Conservação, Edifício Litografia Lusitana, Praça Mouzinho de 
Albuquerque, 197, 4100 – 360 Porto, Portugal 

5 ASCENDI IGI, Serviço de Gestão da Conservação, Edifício Litografia Lusitana, Praça Mouzinho de 
Albuquerque, 197, 4100 – 360 Porto, Portugal 

6 JETsj Geotecnia Lda., Rua Julieta Ferrão nº2, Escritório 1501, 1600-131 Lisboa, Portugal 

7  GEOVIA, Praça de Alvalade, Nº 7 8º Drt 1700-036 Lisboa, Portugal 
 

Sumário 

As alterações climáticas são uma das maiores ameaças ambientais do século XXI, com profundas consequências 
para várias áreas da sociedade, numa vertente económica, social e ambiental. Neste enquadramento, este manual 
foi desenvolvido com o objetivo de prestar orientação às atividades de observação e auscultação, e dar um 
importante contributo para aumentar a resiliência das estruturas geotécnicas aos Natural Hazards. O recurso à 
plataforma SustIMS e ao Sistema de informação Geográfica, permite a visualização em mapa, dos Estados de 
Manutenção e Conservação das estruturas geotécnicas, contribuindo para a transição digital dos processos e 
procedimentos. 

 
Palavras-chave: Catalogação; Estados de Manutenção e Conservação; Auscultação de Estruturas Geotécnicas; 
Critérios de Alerta e Alarme; Digitalização. 

1. INTRODUÇÃO 

As redes de infraestruturas rodoviárias têm um papel social e económico importante no desenvolvimento dos 
países. Durante o período de Operação e Manutenção (O&M) destas estruturas, a sua integridade deve ser 
promovida, assegurando a segurança dos utentes e os níveis de serviço estabelecidos contratualmente [1]. A fim 
de cumprir os objetivos descritos, Ascendi, com o apoio de consultores especializados na área, propõe-se 
desenvolver soluções inovadoras para a gestão, conservação e manutenção de estruturas geotécnicas rodoviárias. 
A inovação na metodologia de auscultação e observação de muros e taludes (M&T) resulta do desenvolvimento e 
integração de uma plataforma móvel de gestão sustentável de estruturas rodoviárias (SustIMS), [2]. Esta 
ferramenta permite o acompanhamento da evolução dos estados de manutenção e conservação dos M&T, 
conhecimento que permite à Equipa de Gestão de Ativos tomar decisões preventivas relativamente à gestão 
sustentável dos M&T, visando sempre a segurança na circulação e a otimização dos custos de manutenção. 
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O objetivo do Manual é contribuir para o conhecimento sobre a manutenção e conservação de estruturas 
geotécnicas, com base na observação e depois agir em conformidade. Este documento apresenta metodologias que 
fornecem aos inspetores do local ferramentas úteis, rápidas e precisas, que normalizam o plano de inspeção e 
monitorização, e proporcionam o seu melhor desempenho na análise preventiva de estruturas geotécnicas. Com 
este documento, pretende-se dar um importante contributo para aumentar a resistência das estruturas geotécnicas 
às Alterações Climatéricas. Este documento está dividido em 5 capítulos (ver figura 1). Começa com uma 
introdução, seguida de um capítulo dedicado ao contexto geológico e geográfico das estruturas do Ascendi. O 
terceiro capítulo apresenta as metodologias de observação, catalogação de componentes/subcomponentes, 
patologias e ações de manutenção e conservação, bem como o método de cálculo dos estados. O quarto capítulo 
apresenta as metodologias de auscultação e respetivos resultados, nomeadamente, os critérios de alerta e alarme 
para estruturas de monitorização cujos projetos não incluam um Plano de Observação e Instrumentação e, 
finalmente, o último capítulo apresenta as principais conclusões e trabalhos futuros. 

 

Figura 1. Estrutura do Manual de Observação e Auscultação de Estruturas Geotécnicas. 

2. CONTEXTO GEOLÓGICO E GEOGRÁFICO DAS ESTRUTURAS DA ASCENDI 

A rede de autoestradas gerida pela Ascendi encontra-se localizada a Norte, Centro e Lisboa (figura 2), cujas ligam 
o litoral ao interior de Portugal. Nestas existem vários tipos de estruturas geotécnicas que têm características 
diferentes umas das outras. Esta dispersão geográfica promove uma grande variedade de características geológicas, 
geotécnicas, geográficas e hidrogeológicas dos solos e rochas ao longo das estradas. Consequentemente, as 
estruturas são expostas a uma elevada variabilidade nos tipos de ações e agentes erosivos, tais como: i) diferentes 
gradientes de temperatura, ii) efeitos de gelo/degelo iii) ações de vento no litoral e em áreas de grande altitude, e 
iv) precipitação elevada observada em algumas áreas. Esta diversidade de características e dispersão geográfica 
requer maior atenção na observação e auscultação de estruturas geotécnicas. 

 

Figura 2. Autoestrada de Lisboa A16, extrato do Mapa Geológico Português. 
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3. OBSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS GEOTÉCNICAS 
 
3.1. Metodologia de Observação 

A inspeção visual (observação) de M&T é uma atividade chave do Plano de Inspeção e Testes destas estruturas, 
pois permite recolher informações de cadastro, identificar patologias/ocorrências, registar os estados dos M&T, a 
fim de identificar e monitorizar a evolução das patologias e planear ações de manutenção e/ou conservação [5]. 
Este documento pretende uniformizar o referido Plano, objetivando o procedimento da recolha da informação em 
campo. A figura 3 representa esquematicamente as quatro fases da metodologia de observação dos M&T 
implementada nas campanhas de inspeção visual. Refere-se ainda que esta atividade apoia-se no cadastro da rede 
de estradas, já integrado na plataforma de gestão, e tem a seguinte sequência [6]: 

 1º - Seleção das infraestruturas a inspecionar e agendamento das inspeções; 

 2º - Download da informação relativa a cada infraestrutura, execução da inspeção in situ e Upload 
das inspeções concluídas; 

 3º - Recolha e integração de dados de inspeção → Análise de dados e cálculo dos Estados de 
Conservação e/ou Manutenção; 

 4º - Elaboração de Relatórios de Inspeção. 
 

 

Figura 3. Representação esquemática da Metodologia de Observação dos M&T utilizando uma 
plataforma de gestão de infraestruturas sustentável (SustIMS) [3]. 

Após o processo anual de inspeção estar concluído, toda a informação recolhida durante a campanha pode ser 
visualizada no Dashboard. A figura 4 apresenta o Dashboard de análise dos Estados de Conservação dos Taludes 
da rede Ascendi. 

 

Figura 4. Dashboard de análise dos Estados de Conservação dos Taludes da rede Ascendi. 
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3.2. Catalogação de Componentes e Subcomponentes 

A catalogação de componentes e subcomponentes dos M&T visa minimizar falhas no registo das informações 
recolhidas no local, compatibilizar as denominações dos diversos componentes e subcomponentes com as 
definidas no Manual de drenagem superficial em vias de comunicação produzido pelo Instituto das Estradas de 
Portugal [7]. A título de exemplo representam-se na Quadro 1 os componentes dos M&T e na Quadro 2 exemplos 
de subcomponentes de Taludes. Note-se que na Quadro 1, distingue-se como estruturais, as componentes a 
considerar no cálculo dos estados de conservação de um Talude/Muro. 

Quadro 1. Descrição dos Componentes que constituem os M&T. 

Taludes  Muros 

Código Descrição Estrutural  Código Descrição Estrutural 

C01 Banquetas Sim  C01 Banquetas Sim 

C02 Panos Sim  C02 Níveis Sim 

C03 Drenagem Superficial Sim  C03 
Drenagem 
Superficial 

Sim 

C04 Drenagem Profunda Sim  C04 
Drenagem 
Profunda 

Sim 

C05 Proteção Superficial Sim  C05 Equipamentos Não 

C06 Obras de Contenção Não  C06 Células de Carga Não 

C07 Equipamentos Não  C07 Alvos Topográficos Não 

C08 Células de Carga Não  C08 Inclinómetros Não 

C09 Alvos Topográficos Não  C09 Piezómetros Não 

C10 Inclinómetros Não  C99 
Outros 

componentes 
Não 

C11 Piezómetros Não     

C99 Outros componentes Não     

Quadro 2. Descrição exemplificativa dos Subcomponentes de Taludes. 

Tipo de 

Subcomponente 

Unidade 

Referência 

Critérios de medição / Perfil 

Ilustrativo 
Descrição 

Exemplo 

Representativo 

Banqueta 1 �� 

 

L - Largura 

 

Pano 1 �� 

 

H – Altura 

α - 

Inclinação 

 

Valeta de 

Plataforma 

Lateral 

Reduzida em 

Betão 

m 

 

Largura – L 

Altura – H 
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3.3. Catalogação de Patologias 

As patologias que requerem intervenções são classificadas como manutenção e/ou conservação, e o inspetor deve 
avaliar, no local, a gravidade dos danos causados pela patologia, a sua consequência/impacto na infraestrutura, e 
que ações são possíveis de implementar. Com objetivo de reduzir a componente subjetiva do inspetor, 
desenvolveu-se um Catálogo de Patologias para todos os componentes dos M&T, tal como se apresenta nas 
Quadros 3 a 5, as patologias existentes nos componentes Banquetas, Panos e de Drenagem Superficial, 
respetivamente. 

Quadro 3. Excerto do Catálogo de Patologias em Banquetas (C01). 

 

 

Quadro 4. Excerto do Catálogo de Patologias em Panos (C02). 

 

 

Quadro 5. Excerto do Catálogo de Patologias na Drenagem Superficial (C03). 

 
 
3.4. Catalogação de ações de Manutenção/Conservação 

As ações de manutenção são paliativas e visam reduzir ou suspender a evolução das patologias, prevenindo 
processos de degradação das infraestruturas durante um determinado período de tempo, bem como assegurar a 
existência de adequadas condições de exploração rodoviária, promovendo a segurança dos utentes [6]. Estas ações 
permitem, com custos moderados, a eliminação de fenómenos de degradação progressiva que, no limite, podem 
afetar vários componentes, contribuindo assim para a estabilização ou redução da deterioração do ponto de vista 
do Estado de Conservação. Neste sentido, as ações de manutenção têm como principal objetivo atenuar ou mitigar 
pequenas patologias localizadas de complexidade técnica reduzida. 
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A título de exemplo, apresenta-se na Quadro 6 mostra parte do catálogo de ações de manutenção em função das 
patologias. 

Quadro 6. Catálogo de Ações de Manutenção, relativas a Patologias em Taludes. 

Componente Patologia Exemplos de ações de Manutenção 

Banquetas 
(C01) 

Deposição de material 
Limpeza e remoção de material orgânico/não-
orgânico. 

Panos 
(C02) 

Presença de vegetação Desmatação integral/parcial do talude. 

Drenagem 
Superficial 

(C03) 
Assoreamento 

Limpeza e desobstrução do material orgânico/não-
orgânico presente no órgão de drenagem. 

As ações de conservação são de natureza curativa e visam, tanto quanto possível, repor o nível (índice) de 
qualidade inicial dos M&T. Tendo em conta que as estruturas têm uma evolução/degradação natural das suas 
características geológicas e geotécnicas, o nível de qualidade inicial não é facilmente restabelecido [8]. Face ao 
exposto, são tomadas medidas para prolongar a estabilidade global dos M&T e para garantir a segurança da 
circulação [9]. Ao contrário das ações de manutenção, as ações de conservação abrangem trabalhos curativos e, 
como tal, a sua execução requer conhecimentos técnicos aprofundados, custos superiores relativamente às ações 
de manutenção e são realizadas com menor frequência. O Estado de Conservação será tanto mais grave, quanto 
maior for o perigo de afetação da via. A título de exemplo, a Tabela 7 apresenta um excerto do catálogo de ações 
de conservação em função das patologias. 

Quadro 7. Catálogo de Ações de Conservação, relativamente a Patologias em Taludes. 

Componente Patologia Exemplos de ações de Conservação 

Banquetas 
(C01) 

Ravinamento Superficial Reposição da geometria da banqueta 

Panos (C02) Erosão Superficial  
Proteção da superfície erodida (Exemplo: Aplicação 
de Mantas contra a erosão) 

D. Superficial 
(C03) 

Elemento Partido Reposição integral/parcial do órgão de drenagem 

 
3.5. Cálculo do estado de Manutenção e Conservação 

Na gestão preventiva das estruturas geotécnicas, propõe-se a atribuição de Estados de Manutenção e Conservação 
que garantam, tanto quanto possível, uma rigorosa monitorização dos M&T, com intuito de garantir a sua 
integridade e níveis de serviço estabelecidos contratualmente. 

Deste modo, determinam-se os Estados segundo a seguinte linha de raciocínio: 

Estados da Patologia → Estados do Subcomponente → Estados do Componente → Estados do Muro/Talude 

3.5.1. Estados de Conservação 

A condição final da patologia de conservação é determinada pela soma das cotações de dois parâmetros, a 
dimensão da patologia e o risco associado ao elemento (M&T), tal como indicado em (1). A soma destes 
parâmetros pode variar entre 1 e 5 [6]. 

�����	
	���  ����çã��������ã� �� ���������� � ����çã����� ��                      (1) 
 

  O cálculo final do estado de conservação do Muro/Talude é obtido a partir da média ponderada dos estados dos 
componentes afetados pelos respetivos pesos. Salienta-se que apenas os componentes, descritos com um carácter 
estrutural na Quadro 1, são integrados no cálculo dos estados de conservação. A interpretação da cotação dos 
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Estados de Conservação M&T reflete-se no nível de urgência da reparação das patologias inspecionadas, como se 
observa na Quadro 8 [6]. 

Quadro 8. Interpretação dos Estados de Conservação dos M&T. 

Estado Descrição 

1 Muito Bom Sem patologias, não é necessário efetuar qualquer reparação. 

2 Bom Terão de ser efetuados pequenos trabalhos de reparação num prazo inferior a 2 anos. 

3 Médio 
Terão de ser efetuados trabalhos de reparação num prazo inferior a 1 ano, com meios 
próprios, caso seja possível. Caso contrário deverá proceder-se a elaboração de uma Nota 
Técnica e consequente Empreitada. 

4 Mau 
Verificar a necessidade de implementação de medidas de intervenção imediatas e promover 
campanhas de monitorização. Proceder à elaboração de uma Nota Técnica/Projeto para a 
sua reparação num prazo de 3 a 6 meses. 

5 Muito Mau 

Criar estado de alerta imediato. Ativar todos os mecanismos inerentes à implementação de 
medidas de intervenção imediatas. Monitorizar diariamente. Proceder à elaboração de uma 
Nota Técnica/Projeto para a sua reparação num prazo curto de 0 a 3 meses. 

 
 
3.5.2. Estados de Manutenção 

No caso dos estados de manutenção, segue-se a mesma linha de raciocínio aplicada aos estados de conservação, 
contudo a cotação do Estado de Manutenção da patologia varia de A a C e o cálculo dos Estados de Manutenção 
M&T é determinado pelo Estado de Manutenção do Componente de maior cotação entre os existentes, tal como 
se verifica em (2): 

 

�!"/$  max  ��!'	()	*+*�+�                         (2) 
 

A cotação do Estado de Manutenção está diretamente relacionada com a urgência de implementação de ações de 
manutenção, de acordo com a escala descrita na Quadro 9 [6]. 

Quadro 9. Interpretação dos Estados de Manutenção dos M&T. 

Estado Descrição 

A Bom Não é necessário efetuar qualquer manutenção. 

B Médio Terão de ser efetuados os trabalhos de manutenção referidos num prazo de 12 meses 

C Mau Terão de ser efetuados os trabalhos de manutenção referidos num prazo de 6 meses. 

 
4. AUSCULTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS GEOTÉCNICAS 
 
4.1. Considerações gerais – Critérios de Alerta e Alarme 

Ao longo da rede de estradas de Portugal, existem diversas infraestruturas geotécnicas, com instrumentação 
instalada, que carecem de um Plano de Instrumentação e Observação. A ausência de critérios que permitam a 
interpretação dos resultados das campanhas de auscultação, dificulta uma análise correta da estabilidade das 
infraestruturas. De modo a colmatar esta necessidade, disponibilizam-se critérios de alerta e alarme generalistas 
que apoiem a interpretação da instrumentação instalada ([10], [11]). No entanto, menciona-se que os valores 
obtidos em cada campanha de leitura devem ser analisados de forma comparativa e devidamente enquadrados nas 
especificidades de cada infraestrutura.  
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Neste enquadramento, todos os resultados obtidos deverão ser tratados graficamente, com indicação, nos referidos 
gráficos os critérios de alerta (linha laranja) e de alarme (linha vermelha). Preferencialmente em fase de projeto, o 
projetista deverá elaborar um plano de instrumentação e monitorização para a vida útil da infraestrutura definindo 
os critérios de alerta e alarme. A resposta à interpretação dos níveis de alerta e alarme de monitorização das 
estruturas reflete-se nas ações subsequentes, descritas na Quadro 10. 

Quadro 10. Definição das ações em função dos níveis obtidos. 

Nível Ação 

1 
(Estável) 

Estável; 

2 
(Alerta) 

Comunicação de todas as entidades envolvidas, monitorização especial, verificação das 
leituras, preparação de um plano de ação; 

3 
(Alarme) 

Comunicação de todas as entidades envolvidas, verificação das leituras, aumento da 
frequência das leituras e aplicação de medidas de segurança. 

 
4.2. Muros de Contenção 

Sempre que o Projeto não comtemple um plano específico para a estrutura geotécnica, são propostos critérios 
gerais para deslocamentos horizontais e verticais em estruturas de contenção, medidos, sobretudo, através de alvos 
topográficos (prismas de reflexão total), de inclinómetros (caleiras de ABS), células de carga. E em taludes através 
de mapeamento geométrico da face dos mesmos, eventualmente com recurso à tecnologia laser scanner, ou 
equivalente [12], contudo em situações mais simples, o talude poderá ser monitorizado apenas com recurso a alvos 
topográficos e/ou prismas de reflexão total. Na Quadro 11 apresentam-se critérios de alerta e alarme para muros 
ancorados/escorados de altura H [10]. 

Quadro 11. Critérios de Alerta e Alarme para Muros Ancorados, para uma altura H. 

Nível 

Critérios para Muros Ancorados  

Topografia/Inclinómetros 
Células de carga 

H≤10 m H>10 m 

1 
(Estável) 

,- . / 5002  

,3 .  / 10002  

,- . 5 10
5006 � 5 / 7 10

2 9 5006 

,3 . 5 10
10006 � 5 / 7 10

2 9 10006 

∆; . < 20% 

2 
(Alerta) 

/ 2502  > ,- > / 5002  

/ 5002 > ,3 > / 10002  

 5 10
2506 � 5 / 7 10

2 9 2506 > ,- > 5 10
5006 � 5 / 7 10

2 9 5006 

5 10
5006 � 5 / 7 10

2 9 5006 > ,3 > 5 10
10006 � 5 / 7 10

2 9 10006 

< 30% > ∆; > < 20% 

3 
(Alarme) 

,- > / 2502  

,3 > / 5002  

,- > 5 10
2506 � 5 / 7 10

2 9 2506 

,3 > 5 10
5006 � 5 / 7 10

2 9 5006 

∆; > < 30% 

,-, ,3– Deslocamentos horizontais e verticais, respetivamente [mm]; 
∆; – Variação da carga final da ancoragem [%]. 

Com base nos critérios de alerta e alarme propostos para Muros/Taludes, foi desenvolvida e apresentada uma 
solução com o objetivo de melhorar a avaliação e análise dos dados relacionados com os deslocamentos horizontais 
e verticais medidos por alvos topográficos. A solução proposta trata-se de apresentar num gráfico, para cada 
tipologia de estrutura, os deslocamentos horizontais no eixo das abcissas e os deslocamentos verticais no eixo das 
ordenadas, permitindo: I) - correlacionar os dois deslocamentos e II) - observar toda a informação disponível num 
único gráfico [13]. 
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A Quadro anterior (Quadro 11) prova que os critérios para o cálculo dos níveis de alerta e alarme, para todos os 
tipos de Muros, dependem da sua altura (H). Devido a este facto, era impraticável representar Muros com alturas 
diferentes num único gráfico, uma vez que Muros com alturas diferentes têm critérios de alerta e alarme diferentes. 
Para ultrapassar esta questão, os deslocamentos representados nos gráficos serão divididos por H (altura do muro); 
desta forma, torna-se possível representar num único gráfico todos os muros da mesma tipologia [13]. 

Após a aplicação dos deslocamentos horizontais e verticais medidos por alvos topográficos aos critérios acima 
apresentados, a representação dos resultados das medições é realizada da seguinte forma: (i) no eixo horizontal 
será representado o ,///; (ii) no eixo vertical será representado o ,@// [13]. 

A fim de melhorar a análise dos resultados obtidos, os níveis de alerta e alarme e as medições obtidas serão 
apresentados sob a forma de percentagem, isto é, obtenção de percentagens de deslocamentos horizontais e 
verticais em relação à altura do muro (figura 4). A aplicação de linhas retas ou curvas para a representação dos 
níveis de alerta e alarme pretende desenvolver uma correlação entre os critérios propostos para os deslocamentos 
horizontais e verticais. A figura 5 [13] demonstra a aplicação dos critérios presentes na Quadro 11. 

 

Figura 5. Aplicação dos Critérios para Deslocamentos Horizontais e Verticais em Muros Ancorados – 
Concessão Grande Porto (2021) 

5. CONCLUSÕES 

O Manual pretende contribuir para a gestão preventiva de infraestruturas geotécnicas, dado que as ferramentas 
contemplam, de modo uniforme, padronizado e inovador, informação útil que permite classificá-las segundo 
Estados de Manutenção e Conservação. À semelhança do que se observa em outros trabalhos da mesma área [6], 
[10], [11], conclui-se que as metodologias baseadas na observação e monitorização são adequadas para identificar 
as patologias, ocorrências e variações das grandezas geométricas e mecânicas (δ, ∆_mm, ∆P e ∆δ), e, 
consequentemente, identificar os M&T que carecem de intervenções de manutenção e/ou conservação. 

Neste trabalho, uma das metodologias utilizadas consistiu na observação (inspeção visual) de M&T utilizando 
uma plataforma sustentável de gestão de infraestruturas (SustIMS), com a catalogação de componentes, 
subcomponentes, patologias e respetivas ações, permitindo assim a padronização dos dados recolhidos no terreno. 
Concretamente, pretende-se reduzir erros no registo de informação e colmatar a subjetividade do inspetor na 
identificação dos elementos enumerados no Capítulo 3, de modo a obter Estados de Manutenção e Conservação 
de M&T coerentes e fiáveis. Relativamente à auscultação das infraestruturas, o Manual procura fundamentar, com 
critérios de alerta e alarme, a interpretação da instrumentação instalada nos M&T. Contudo, esclarece-se que os 
valores indicados nas Quadros (Quadro 10 a Quadro 16) são critérios gerais, a serem considerados apenas se o 
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projeto não incluir um Plano de Instrumentação e de Observação. De preferência, estes critérios devem ser 
definidos individualmente, e em função das especificidades de cada estrutura geotécnica. 

O Manual, para além dos capítulos descritos no presente documento, incorpora um glossário técnico, um manual 
de utilização da plataforma móvel SustIMS e um capítulo dedicado aos procedimentos básicos de segurança a 
seguir durante a campanha de inspeção visual e auscultação, bem como, tipificar as condições de acesso às 
estruturas. 

Como trabalhos futuros pretende-se desenvolver um método de cálculo dos estados de conservação e manutenção 
de infraestruturas geotécnicas mistas, isto é, taludes com estruturas de contenção, contemplando uma análise 
global, ponderando, também o contributo dos resultados obtidos nas campanhas de leitura da instrumentação 
instalada. 

Sendo as alterações climáticas uma das maiores ameaças ambientais do século XXI, com profundas consequências 
para várias áreas da sociedade: económica, social e ambiental, este manual foi desenvolvido com o objetivo de dar 
uma importante contribuição para aumentar a resiliência das estruturas geotécnicas aos riscos naturais. 

A implementação simultânea da plataforma SustIMS, do Sistema de Informação Geográfica e do Manual de 
Observação e Auscultação permite o desenvolvimento sustentável da transição digital dos processos e 
procedimentos implementados na Ascendi, sendo estes de carater inovador e progressivo. 
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