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Sumário  

Tendo em consideração o potencial que a produção massiva de dados, respetiva análise, tratamento e utilização 

pode ter na gestão de infraestruturas de transporte, a Infraestruturas de Portugal (IP), tem desenvolvido vários 

trabalhos nesta temática, entre os quais, a realização de um inquérito a vários gestores de infraestrutura rodo 

e/ou ferroviária europeus.  

Este artigo tem como principal objetivo partilhar os resultados de alguns desses trabalhos, em particular os do 

inquérito, o qual se focou no nível de maturidade destas organizações relativamente à gestão e análise de dados. 

Os resultados do inquérito permitiram concluir que a IP se encontra a par das suas congéneres e alinhada no 

caminho para retirar maior partido e valor dos dados. 

 

Palavras-chave: Data-Driven, gestor de infraestruturas, estratégia de dados, governança de dados, Infraestruturas 

de Portugal. 

1 INTRODUÇÃO  

O volume e a velocidade a que os dados são hoje gerados, processados e armazenados não tem precedentes e está 

a mudar o setor dos transportes [1]. Os desafios são, para além de obter ou produzir dados, saber como utilizá-los 

e transformá-los para acrescentar valor. O recurso a tecnologias de sensorização, armazenamento, processamento 

e análise de dados tem um papel determinante neste processo. 

O potencial valor dos dados reside também na utilização combinada de várias fontes de dados. A partilha de dados 

entre entidades será cada vez mais relevante potenciando a inteligência coletiva e permitindo uma aprendizagem 

mútua. 

A mobilidade autónoma e conectada irá aumentar de forma significativa a quantidade de dados gerados, 

partilhados e em circulação, estimando-se que um único veículo autónomo produza 434 TB por ano, para níveis 

inferiores de autonomia, ou 5894 TB para níveis superiores [2]. Esta é uma quantidade equivalente ao volume de 

dados gerados por cerca de 320 milhões de utilizadores do Twitter, por mês [3, 4]. Simultaneamente, uma das 

áreas que mais tem evoluído nos últimos anos é a do machine learning. Apesar de muitos algoritmos de machine 

learning já existirem há muito tempo, a sua aplicação massiva, repetitiva e cada vez mais rápida é mais recente. 

Estes algoritmos aprendem com cálculos anteriores, encontrando, por si, padrões de informação relevante, 

permitindo processos de análise, avaliação e de decisão cada vez mais fiáveis e eficientes.  

Este enquadramento contribuirá para uma gestão da mobilidade e das infraestruturas em tempo real, mais 

inteligente, eficiente e segura trazendo oportunidades, ao nível da segurança rodoviária, através da redução da 

sinistralidade, ao nível da gestão, manutenção e monitorização dos ativos das infraestruturas, reduzindo custos e 

melhorando o desempenho [5, 6, 7].  

Na área da mobilidade os dados são hoje considerados o novo combustível dos transportes, assumindo um papel 

fundamental na gestão da mobilidade e das infraestruturas. Para tal, é necessário organizar e estruturar os dados 

de modo a garantir uma boa qualidade dos mesmos e potenciar uma melhor utilização, maximizando o retorno [8]. 
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No entanto, apesar dos avanços tecnológicos na utilização de dados para a gestão de ativos, o nível de adoção atual 

pelos gestores de infraestruturas parece continuar baixo [9]. A complexidade inerente à adoção de uma abordagem 

orientada para os dados na gestão de ativos exige uma estratégia eficaz de gestão de dados para assegurar a 

qualidade dos dados, gerir as expectativas, criar confiança e integrar os dados da “Internet das Coisas” nos 

processos de tomada de decisão. 

Tendo em consideração o enorme potencial que a produção massiva de dados, respetiva análise e tratamento podem 

ter na atividade de um gestor de infraestruturas, a Infraestruturas de Portugal (IP) tem desenvolvido vários 

trabalhos, entre os quais, a elaboração da sua Estratégia de Dados, a realização de um Think Tank de Inovação 

sobre “Como retirar mais partido dos dados gerados pela IP?” e a realização de um inquérito a vários gestores de 

infraestrutura rodo e/ou ferroviária europeus.  

O presente artigo tem como principal objetivo partilhar os resultados de algumas destas iniciativas, em particular 

os do inquérito realizado, que se focou na estratégia, gestão, análise e utilização dos dados pelos gestores de 

infraestrutura. 

2 ESTRATÉGIA DE DADOS DA IP 

A estratégia de dados da IP debruça-se fundamentalmente sobre a necessidade de construção de um catálogo de 

dados, que inclui um processo de classificação e de gestão de acessos, e sobre a importância de conhecer o valor 

intrínseco dos dados, bem como a sua potenciação pela partilha com stakeholders e cidadãos. Neste âmbito foram 

definidos como dados abertos (open data) e disponibilizados publicamente, alguns conjuntos de dados como os 

horários em tempo real da circulação ferroviária, informação sobre as ecopistas em antigos canais ferroviários, a 

geometria das redes ferroviária e rodoviária e a localização das estações. 

A partilha de dados entre entidades é relevante porque potencia a inteligência coletiva e permite uma aprendizagem 

mútua. A IP tem alterado a sua presença no mercado de dados, passando a privilegiar a troca de dados e não a 

obtenção de valor monetário direto, que muitas vezes é residual. Assim, é necessário assegurar e manter a 

infraestrutura que permita a troca de dados e assegurar uma justa repartição dos seus custos diretos. Neste âmbito, 

a IP tem participado em diversas iniciativas ao nível da Administração Pública, com especial relevância para a 

colaboração com a AMA – Agência para a Modernização Administrativa, quer na elaboração de estratégias de IA 

e de Governação de Dados, quer na evolução e contribuição para o Portal de Dados Abertos da Administração 

Pública (Dados.Gov). 

Algumas áreas de atividade da IP, de que é exemplo a gestão de ativos, gera uma imensidão de dados, tendo vindo 

a ser efetuado algum trabalho no sentido de otimizar esta atividade a partir da utilização desses dados. O Programa 

de Gestão Avançada de Ativos da IP, de cariz estratégico, encontra-se em curso e tem como principal objetivo 

conseguir uma melhor utilização de dados e uma maximização do seu retorno, através nomeadamente da sua 

organização, estruturação e garantia de qualidade.  

A IP desenvolveu também o projeto DiVA – Digital Value on Assets, que pretende perceber se a inteligência 

artificial pode ser uma mais-valia, através do teste de ferramentas de recolha, análise e tratamento de dados, 

baseadas em inteligência artificial, que permitam testar provas de conceito, caraterizar lições aprendidas e elaborar 

propostas de atuação. Já foram efetuadas algumas provas de conceito, no sentido de avaliar o potencial da 

utilização deste tipo de ferramentas na atividade da gestão de ativos, como, por exemplo: a utilização de 

ferramentas de text analytics para valorizar o conteúdo de volumosos relatórios de inspeção de obras de arte, 

procurando correlações entre fatores associados às caraterísticas das obras de arte e os resultados das inspeções; e 

a utilização de algoritmos de machine learning para, a partir do histórico de inspeção e de intervenções da IP na 

Rede Rodoviária Nacional, prever necessidades de intervenção futura, determinando ações de manutenção 

preventiva. 

3 THINK TANK DE INOVAÇÃO: “Como retirar mais partido dos dados gerados pelas 

nossas infraestruturas?” 

A equipa de inovação da IP promove semestralmente a realização de um Think Tank sobre vários temas da 

atualidade, cujo principal objetivo é aumentar a cultura de inovação da IP através da partilha de informação e da 
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identificação de sinergias entre várias iniciativas a decorrer no Grupo IP. Essas sessões contam com a presença de 

cerca de 20 “Embaixadores da Inovação”, todos eles colaboradores da IP, escolhidos pelo seu perfil específico e 

cobrindo diferentes áreas técnicas da empresa. A 2ª sessão do Think Tank foi subordinada ao tema “Como retirar 

mais partido dos dados gerados pelas nossas infraestruturas?” e teve uma primeira parte dedicada a apresentações 

sobre ações e casos práticos relacionados com o tema dos dados, dentro e fora da IP, de forma a alimentar e 

enquadrar a discussão que teve lugar na segunda metade da sessão.  

Algumas das conclusões deste Think Tank foram: 

• Os dados devem ser considerados um ativo da IP (e não um subproduto) e a estratégia de dados deve ser 

alicerçada na estratégia de negócio; 

• A montagem da estratégia e ações da IP relativamente aos dados e à informação, deve focar-se nas perguntas 

“Que problemas queremos resolver?” e “O que queremos implementar?” para de seguida procurar as soluções, 

que passam pelos processos e pelas pessoas e não diretamente pela tecnologia, a qual é uma ferramenta e não 

um fim em si mesmo.  

• Apesar de existir na IP uma consciência sobre a importância dos dados e de existirem já várias iniciativas neste 

âmbito, não existe ainda uma cultura generalizada de dados na empresa; 

• A elaboração de um catálogo de dados está no caminho crítico para se poder tirar mais partido dos dados que 

são gerados, sendo necessário uniformizar e classificar os dados, pois existem dados semelhantes com 

diferentes nomenclaturas, que geram dificuldades de arquivo, consulta e processamento;  

• O modelo de governança de dados tem de estar alinhado com o negócio e política de open data, sendo 

necessário identificar os responsáveis na empresa pelos diferentes dados, identificar quem os protege e garante 

a sua fiabilidade, quem os preserva quer em suporte físico e/ou digital e identificar também quais são os canais 

de comunicação desses dados; 

• É necessário dispor de ferramentas inteligentes de análise e transformação dos dados disponiveis, que 

contribuam para acrescentar valor à atividade da empresa.  

Estas conclusões do Think Tank conduziram à necessidade de saber como é que outros gestores de infraestrutura 

rodoviária e/ou ferroviária, como a IP, estão a abordar o tema da estratégia, gestão e utilização dos dados. Para 

esse efeito, a IP promoveu a realização de um inquérito a várias empresas congéneres europeias. 

4 INQUÉRITO  

4.1 Objetivo 

O inquérito teve como principal objetivo suportar uma análise de benchmarking que permitisse comparar a IP com 

as empresas congéneres relativamente a um conjunto de práticas associadas, relativamente à gestão e análise de 

dados, designadamente, na política de open data, na governança de dados, na disponibilidade de catálogo de dados 

e na utilização de ferramentas de recolha, análise e transformação de dados.  

A construção do inquérito foi realizada através da plataforma do Microsoft Forms, tendo este sido enviado a 

gestores de infraestrutura rodo e/ou ferroviária, no final de novembro de 2021 e estado disponível na plataforma 

para preenchimento até final de dezembro 2021. A divulgação do inquérito foi efetuada através do CEDR 

(Conference of European Directors of Roads) e do EIM (European Rail Infrastructure Managers) cobrindo cerca 

de 20 países da União Europeia. 

O inquérito foi estruturado em 3 partes. A primeira parte, de informação geral, permitiu identificar a organização 

inquirida e o âmbito da sua atividade (gestão de infraestrutura rodoviária, ferroviária, ambas ou outro) e a segunda 

parte focou-se na análise, gestão e tratamento de dados. O modelo de inquérito relativo a esta segunda parte é 

apresentado como anexo ao presente artigo (capítulo 6). A terceira e última parte, de comentários gerais, teve como 

objetivo dar a oportunidade ao inquirido de efetuar alguma sugestão, questão ou comentário adicional, tratando-

se, por isso de uma questão aberta. 
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7.2 Análise dos resultados do inquérito 

Foram obtidas treze respostas ao inquérito enviado, das quais: 

• Cinco gestores de infraestrutura ferroviária – SNCF Réseau (França), Network Rail High Speed (Reino Unido), 

Bandedanmark (Dinamarca), ProRail (Holanda), HS1 Ltd (Reino Unido), que tem a concessão, por 30 anos de 

explorar e manter a linha de alta velocidade HS1 de 190km; 

• Seis gestores de infraestrutura rodoviária – General Directorate for Roads (Espanha), Bundesamt für Strassen 

ASTRA (Suíca), Norwegian Public Roads Administration (NPRA) (Noruega), General Directorate for 

National Roads and Motorways (Polónia), Public Works Department (Chipre) e Ponts et Chaussées 

(Luxemburgo);  

• Um gestor da infraestrutura rodoviária e ferroviária – Infraestruturas de Portugal; 

• Uma empresa participada da SNCF Réseau, a ALTAMETRIS, especializada em recolha e tratamento de dados 

e que presta consultoria de mercado. 

4.2.1 Existência de estratégia de dados 

Sete das organizações indicaram possuir uma Estratégia de Dados, incluindo a IP, mas apenas uma delas a tem 

pública para consulta. Uma das organizações indicou também que está a terminar a sua Estratégia de Dados, que 

estará em vigor nos próximos quatro anos. 

 

Fig.1. Organizações com Estratégia de Dados 

 

4.2.2 Maturidade da organização relativamente à gestão de dados 

Nesta questão, a maior parte das organizações, incluindo a IP, indicou que, em termos de maturidade de gestão de 

dados, se considera Data Critical, ou seja, que se encontra a desenvolver uma abordagem sofisticada aos dados 

como ativos, embora apenas em áreas críticas para a missão da organização.  

Apenas uma das organizações se considera Data-Driven, focando a sua atividade, os sistemas, os processos e as 

pessoas no uso eficaz e eficiente de dados. Outra das organizações considera-se apenas Data Proficient, reportando 

os dados de forma padronizada para toda a organização. 

 

 

Fig.2. Auto-classificação consoante a maturidade relacionada com a gestão dos dados 

OutroGestor de infraestrutura ferroviária Gestor de infraestrutura rodoviária Gestor de infraestrutura rodo e ferroviária
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4.2.3 Dados abertos e catálogo de dados 

A Diretiva (EU) 2019/2014 relativa aos dados abertos e à reutilização de informações do setor público estabelece 

o conceito de dados abertos como dados em formato aberto que idealmente podem ser utilizados, reutilizados e 

partilhados de forma livre por qualquer pessoa e para qualquer finalidade. 

Apenas quatro das organizações inquiridas, incluindo a IP, indicaram possuir uma Estratégia de Dados Abertos, 

apresentando essas organizações diferentes conjuntos de dados disponibilizados (ex. informação georreferenciada 

das redes, acidentes, tráfego, caraterísticas das estações, ruído, etc.). 

Nesta matéria, importa destacar o gestor e operador ferroviário francês, a SNCF Réseau, pela sua forte política de 

dados abertos, que em conjunto com outras empresas do grupo SNCF disponibiliza, por exemplo, na sua página 

[10] mais de 225 conjuntos de dados abertos, que incluem dados de tráfego ou caraterísticas da rede, mas também 

notícias, dados sobre perdidos e achados ou sobre greves ocorridas no setor ferroviário em França. Além destes 

dados, a SNCF disponibiliza o acesso a uma API (Application Program Interface) com os horários teóricos e reais 

dos seus comboios, que pode ser utilizada para utilização ou construção de outras aplicações. Além da 

disponibilização dos dados, a SNCF promove também ativamente o seu uso, divulgando as iniciativas em que os 

dados são utilizados – desde notícias ou aplicações. 

Cinco das sete organizações indicam ter um catálogo de dados, disponível para consulta interna. Dessas, quatro 

indicam que também o disponibilizam externamente, incluindo, por exemplo, no caso dos gestores de 

infraestrutura ferroviária, dados sobre as caraterísticas da rede (distância e velocidade por troço, eletrificação, 

sistemas de sinalização e comunicação) e respetivo regime de exploração, dados sobre estações ferroviárias, 

incluindo resultados de inquéritos de satisfação do cliente, tempos de percurso, horários dos serviços, tarifas dos 

diferentes percursos e serviços, regularidade e pontualidade mensal dos comboios, emissões de CO2 equivalente 

nas principais ligações ferroviárias de alta velocidade. 

4.2.4 Valor a retirar dos dados 

As áreas onde as organizações esperam que a análise e tratamento de dados seja mais proveitosa são bastante 

consensuais.  

 

Fig.3. Ordenação relativa ao valor que as organizações esperam retirar dos dados 
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Da lista de áreas apresentada no inquérito, todas as organizações colocaram o aumento da eficiência operacional 

do gestor de infraestruturas ou o acesso a informação para melhorar a tomada de decisão, como primeira ou 

segunda áreas onde os dados podem criar mais valor, com exceção de uma das organizações que colocou a 

reputação e a melhoria de imagem como a área mais valorizada. Concretamente oito organizações, incluindo a IP, 

consideram que o aumento da eficiência operacional é a principal mais-valia da análise e tratamento de dados, 

quatro consideraram que é o acesso a melhor informação para apoiar a tomada de decisão e uma que é a reputação 

e melhoria da imagem. 

A melhoria do modelo de negócio surge como a terceira área. A inovação na oferta de serviços e o ganho de 

reputação e imagem são listadas como quarta ou quinta área e a monitorização das tendências de mercado é 

apontada como a última área.  

4.2.5 Modelo de governança de dados 

O modelo de governança de dados é um sistema de direitos e responsabilidades que enquadra processos 

relacionados com a informação e que é executado em concordância com modelos que descrevem quem pode 

realizar determinadas ações, com que dados, métodos e em que circunstâncias [11].  

A governança de dados engloba, portanto, um conjunto de processos, funções, políticas, padrões e métricas que 

garantem o uso eficiente e eficaz das informações (dados), contribuindo para que as organizações alcancem as 

suas metas.  

Os objetivos da governança de dados são: melhorar o processo de tomada de decisão; proteger a informação, 

aumentar a eficiência; reduzir custos e assegurar transparência. 

Das treze organizações que responderam ao inquérito, cinco indicaram possuir um modelo de governança de dados, 

não sendo a IP uma delas. A segurança e integridade dos dados foram apontados como principais objetivos dos 

modelos de governança de dados. 

4.2.6 Maturidade da organização na análise de dados e na utilização de ferramentas de recolha e análise de 

dados   

Todas as organizações indicaram que a sua maturidade na análise de dados na gestão dos ativos da infraestrutura 

é boa ou muito boa, sendo também o uso dos dados no planeamento da infraestrutura uma área com uma boa 

maturidade. A área, em geral, com menor maturidade é a de experiência do cliente. 

 

Fig. 4. – Classificação da maturidade na análise de dados, por área de atividade 
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A utilização de ferramentas de recolha de dados é generalizada nas organizações que responderam ao inquérito, 

sendo o LIDAR1, os drones e os sensores fixos aquelas com indicação de maior nível da maturidade. A recolha de 

dados das redes sociais (social media) e de dados de fontes externas às organizações são indicadas como as 

ferramentas de recolha de dados com menor nível de maturidade. 

  

Fig.5. Classificação da maturidade nas ferramentas de recolha de dados 

Relativamente a ferramentas de análise de dados, o Power BI encontra-se disseminado nas organizações inquiridas, 

havendo uma fraca maturidade nas restantes ferramentas listadas. 

 

Fig. 6. Classificação da maturidade nas ferramentas de análise de dados 

 

 
1 Light Detection and Ranging – tecnologia ótica de deteção remota que mede propriedades da luz refletida de modo a obter a distância e/ou 

outra informação a respeito de determinado objeto distante. 
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Apenas uma organização indicou como “excelente” a sua maturidade em ferramentas de recolha ou de análise de 

dados. 

5 CONCLUSÕES 

A análise das respostas ao inquérito sobre a gestão e análise de dados de gestores de infraestrutura rodo e/ou 

ferroviária, realizado pela IP, permitiu constatar que existe a perceção generalizada, entre os vários gestores da 

infraestrutura, sobre a importância dos dados na sua atividade, nomeadamente para a tornar mais eficiente e 

possibilitar melhores tomadas de decisão. Embora com graus diferentes de maturidade, os vários gestores de 

infraestrutura encontram-se a trilhar o caminho de sistematização e organização das suas bases de dados, a inovar 

nos seus métodos de recolha e tratamento de dados e a incorporar a questão dos dados na sua estrutura 

organizacional, incluindo a governança de dados. Além disso, a partilha e disponibilização de dados ao exterior, 

nomeadamente através de dados abertos (open data) é também uma prática generalizada nos gestores de 

infraestruturas de transporte, perspetivando-se também uma generalização de adoção de Estratégias de Dados. 

Constata-se também que a Infraestruturas de Portugal se encontra a par das suas congéneres e alinhada no caminho 

para retirar maior partido e valor dos seus dados e da informação, nomeadamente em termos de Estratégia de 

Dados. 

No entanto, a maioria das organizações, incluindo a IP, reconheceram que ainda não têm uma cultura generalizada 

de dados. No intuído de melhorar a sua cultura de dados, a IP tem em marcha a definição de um Programa de 

Dados, que tem como objetivo sensibilizar e formar a empresa para a importância e potencial da análise, gestão e 

tratamento de dados. Este programa terá também um caráter exploratório e de experimentação baseado na 

utilização e aplicação de ferramentas de análise e tratamento de dados em vários casos de estudo de diferentes 

áreas de atividade da IP.  

6 ANEXO 

1 – Does your organization have a Data Strategy? 

Yes  

No  

If “Yes” go to 2. If “No” go to 3. 

2 – Is it available for consultation outside your organization? 

Yes   

No   

If “Yes”, please share the link. 

3 - How do you classify your organization regarding its data management maturity? Choose one of the 

following options. 

 Data-Driven  

Your organization is thinking data-first. Your systems, processes, and people are working together to 

use data efficiently and effectively. 

 

Data Critical 

Your organization is beginning to develop a sophisticated approach to using data as an asset, but only 

for mission-critical areas.  

 

Data Proficient 

Standardized reporting on an organization-wide reporting platform. 

 

Data-Aware 

The organization has a poor perception of the data value. Data rarely drive your decisions. 
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4– The Directive (EU) 2019/2014 of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information 

establishes “open data” as being in an open format that can be freely used, re-used, and shared by anyone 

for any purpose. Regarding this concept of open data, does your organization have an Open Data Strategy? 

Yes  
      If “Yes”, go to 5.  If “No”, go to 6.    

No  

5 – Please, describe which data is open? 

6 – Does your organization have a Data Catalogue available for internal consultation? 

Yes  

No  

7 – Does your organization have a Data Catalogue available for external consultation? 

Yes  
      If “Yes”, please share the link    

No  

8 – Please rank from 1 to 6 the following options regarding the value that your organization expects to get 

from data (1- most important and 6-less important). 

Reputation and image gains  

Innovate in services supply  

Increase operational efficiency of the infrastructures’ management  

Improve the business model  

Monitor market trends  

Access information for better decision-making  

9 – Does your organization have a data governance model (system of decision rights and accountabilities for 

information-related processes, executed according to agreed-upon models which describe who can take 

what actions with what information, and when, under what circumstances, using what methods)? 

Yes  
If “Yes”, go to 10. If “No”, go to 11. 

No  

10 – Please describe the data governance framework of your organization (e.g., mission and vision, primary 

goals, governance metrics, data-related policies, standards, compliance requirements, monitor and controls, 

data stakeholders).  

11- How do you classify the maturity of your organization regarding data analysis? 

 

Business Areas NA Poor Fair Good Very Good Excellent 

Infrastructure planning       

Design       

Construction       

Infrastructure asset management       

Traffic/mobility management       

Customer experience       

Railway Stations management       

12 – How do you classify the maturity level of your organization regarding the use of data collection tools? 

  

 NA Poor Fair Good Very Good Excellent 

Light Detection and Ranging (LIDAR)       

Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)/Drones       

Fixed sensors       

Connected and Autonomous Vehicles (CAVs)       
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Social media       

Data from third parties or other organizations       

13 – How do you classify the maturity level of your organization regarding the use of data-analytics tools? 

 

 NA Poor Fair Good Very Good Excellent 

Power BI       

Machine learning (ML)       

Computer vision (CV)       

Artificial intelligence       

Text analytics       
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