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Introdução  

 

A Indústria 4.0 não é um conceito futurista, mas sim uma realidade atual. O conceito 

I4.0 implica uma mutação profunda do paradigma industrial, na qual as empresas terão 

de inovar para sobreviverem no seu setor. Este fenómeno agrega tecnologias e métodos 

disruptivos como cadeias de valor integradas, sistemas ciberfísicos, a The Internet of 

Things e a Inteligência Artificial, concedendo melhorias significativas aos mais diversos 

níveis nas organizações. 

As empresas portuguesas são reconhecidas pela sua capacidade de inovar e de se 

adaptar com alguma facilidade às mudanças. Contudo, enfrentam algumas restrições 

ao nível tecnológico, financeiro e ainda ao nível das qualificações do pessoal. Nesse 

sentido, e com o objetivo de criar condições vantajosas ao desenvolvimento da Indústria 

4.0 no seio das empresas nacionais, o Programa do XXI Governo Institucional e o 

Programa Nacional de Reformas lançaram um conjunto de projetos e iniciativas, no 

âmbito do Portugal 2020, no qual se insere, por exemplo, o Sistema de Incentivos à 

Qualificação das PME – Projetos Conjuntos, o qual tem como objetivo apoiar projetos 

que visem ações de qualificação de PME em domínios imateriais para promover a sua 

competitividade e capacidade de resposta no mercado global. 

A Associação Empresarial Resende (AER) detetou essa necessidade nas NUTS II Norte 

e Centro do país e concebeu o projeto conjunto “Rumo à Revolução I4.0”. Neste projeto, 

a AER pretende contribuir para o reforço da competitividade do tecido empresarial 

nacional, apoiar as empresas na descoberta das melhores oportunidades associadas 

aos princípios da Indústria 4.0 e orientá-las no desenvolvimento das suas capacidades 

estratégicas e de gestão competitiva. 

O presente Guia de Boas Práticas surge como alicerce ao projeto conjunto promovido 

pela AER, disseminando boas práticas associadas ao conceito amplo da Indústria 4.0, 

nomeadamente ao comércio eletrónico e à gestão de inovação e conhecimento, tendo 

sempre em conta as melhores práticas desenvolvidas nos setores das empresas 

beneficiárias do projeto, tanto no mercado interno como no mercado externo. 
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Apresentação do Projeto 

 

 

O projeto “Rumo à Revolução I4.0” enquadra-se no âmbito do Sistema de Incentivos à 

Qualificação das PME – Projetos Conjuntos, cofinanciado pelo COMPETE 2020, 

Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). Este projeto, 

implementado sob a modalidade de projeto conjunto, é dinamizado pela Associação 

Empresarial Resende (AER). Destina-se a apoiar pelo menos vinte empresas das NUTS 

II Norte e Centro e incide essencialmente em dois setores, o da construção e engenharia 

e o setor agroalimentar, podendo, no entanto, apoiar empresas de outros setores.  

A AER criou este projeto com o objetivo primário de reforçar a competitividade do tecido 

empresarial nacional, dadas as necessidades identificadas no quadro empresarial nas 

regiões do Norte e Centro do país. Processos produtivos desatualizados, e por vezes 

obsoletos, fraca visão estratégica, pouco conhecimento dos mercados, ferramentas de 

comunicação ultrapassadas, e em algumas organizações inexistentes, processos 

logísticos morosos, burocráticos e caros, foram algumas das necessidades assinaladas 

pela AER, correspondendo a falhas de mercado que devem ser ultrapassadas. 

Após a deteção das inúmeras necessidades, a AER pretende atuar junto das PME 

enquanto agente facilitador no reforço da sua competitividade e da sua capacidade de 

resposta no mercado global. 

No projeto “Rumo à Revolução I4.0”, as soluções sugeridas para as necessidades 

identificadas passam por incorporar a inovação em diversos domínios imateriais com 

vista à digitalização dos processos produtivos e aplicação de ferramentas de gestão e 

de comunicação sofisticadas e abertas ao mercado nas PME beneficiárias. 

A AER espera que, graças ao projeto conjunto por si promovido, as empresas aderentes 

aumentem, no mínimo, o seu volume de negócios global em cerca de 15%, 

relativamente ao ano de 2017, e que, em média, pelo menos 25% da faturação tenha 

como destino os mercados externos em 2021. 
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Setores e Áreas de Intervenção do 

Projeto 

 

 

Descrição dos Setores de Intervenção do Projeto 

 

O projeto “Rumo à Revolução I4.0” será dirigido a um mínimo de vinte micro, pequenas 

e médias empresas com estabelecimentos nas NUTS II Norte e Centro e 

primordialmente com atividade em dois setores, o da construção e engenharia e o setor 

agroalimentar. 

 

 

SETOR DA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

 

O setor da construção nacional tem demonstrado um notável desempenho positivo 

nestes últimos três anos face à grave e longa crise que se fez sentir no setor durante a 

última década e meia. Segundo dados da Federação Portuguesa da Indústria da 

Construção e Obras Públicas (FEPICOP), para 2020, está prevista a manutenção de 

uma trajetória positiva de cerca de +5,5% para o total do ano. Esta evolução, no entanto, 

traduz um ligeiro abrandamento do ritmo de crescimento face a 2019, que compreendeu 

cerca de +6%. Ainda assim, o crescimento esperado para 2020, vem confirmar a 

continuação do ciclo de recuperação que se iniciou em 2017. Se se verificar o 

crescimento previsto para 2020, o setor crescerá 23% entre 2017 e 2020, após uma 

queda acumulada de 60% verificada entre 2002 e 2016. 

A nível global, segundo um estudo da PwC, o crescimento global médio da construção 

até 2030 será de 3,9%, ultrapassando o do PIB global em mais de um ponto percentual, 

impulsionado pelos países desenvolvidos que se recuperam da instabilidade económica 

e dos países emergentes que se continuam a industrializar. Cerca de 57% do 

crescimento neste setor a nível global é liderado pela China, EUA e Índia, onde a China 

deve desacelerar este ano, comparativamente à India que deve crescer quase duas 

vezes devido ao aumento da população urbana. Relativamente à Europa, embora não 

se consiga alcançar os valores das taxas de crescimento do período pré-crise até 2025, 

o Reino Unido é um mercado em crescimento, ultrapassando a Alemanha, e deverá 

tornar-se no país com maior taxa de crescimento da Europa e o sexto maior mercado 
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de construção do mundo até 2030. 

 

 

SETOR AGROALIMENTAR 

 

 

A Indústria Agroalimentar em Portugal é um dos setores mais desenvolvidos e tem 

apresentado um crescimento exponencial. É ainda absolutamente crucial para o 

crescimento do país, uma vez que contribui diretamente para o aumento das 

exportações e garante a autossuficiência alimentar. Nos últimos anos este setor teve de 

adaptar-se a várias reformas, designadamente a normas de fabrico, apresentação, 

rotulação, higiene e aditivos. Esta indústria é também bastante reconhecida pela criação 

de produtos genuínos e frescos, associados a hábitos alimentares saudáveis, 

merecedores da confiança dos consumidores. 

Em 2018, segundo dados da AICEP, a Fileira Agroalimentar em Portugal exportou para 

185 mercados, com o volume de exportações a atingir os 6.549 milhões de euros, 

representando mais de 11% das exportações nacionais. É visível assim um claro 

reconhecimento do mercado agroalimentar português nos últimos anos, que se deve 

sobretudo à aposta na inovação. 

A nível mundial, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

(FAO) estimou que, de forma a garantir as necessidades alimentares globais, será 

necessário aumentar a produção de alimentos em 50%. Isto porque o setor 

agroalimentar enfrenta vários desafios, nomeadamente ambientais, demográficos e 

económicos e ainda pelo progresso tecnológico e pela alteração dos padrões de 

consumo. Assim, as empresas do setor terão de se adaptar às novas tendências, 

produzindo produtos cada vez mais saudáveis (sempre tendo em conta a 

sustentabilidade ambiental), únicos e inovadores. 
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Descrição das Áreas de Intervenção do Negócio 

 

O projeto “Rumo à Revolução I4.0”, tendo por base as necessidades e oportunidades 

identificadas nos setores das empresas aderentes, incide em quatro áreas de 

intervenção, designadamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de 
Intervenção

Inovação 
Organizacional 

e Gestão

Criação de 
Marcas e 

Design

Eco-Inovação

Economia 
Digital e TIC

Figura 1. Quatro Áreas de Intervenção do projeto “Rumo à Revolução I4.0” – Uma Aplicação às Empresas. 

- Introdução de novos métodos ou 
novas filosofias de trabalho na 
organização; 
- Reforço das capacidades de gestão, 
estudos e projetos; 
- Redesenho e melhorias de layout; 
- Ações de Benchmarking, 
diagnóstico, planeamento e 
implementação. 

 

- Desenvolvimento de redes 
modernas de distribuição e 
colocação de bens e serviços no 
mercado; 
- Criação e ou adequação dos 
modelos de negócio à organização; 
- Inserção da PME na economia 
digital; 
- Utilização das TIC. 

 

- Conceção e registo de marcas ao 
nível do produto e/ou da empresa; 
- Novas coleções; 
- Melhoria das capacidades de 
design. 

- Incorporação nas empresas dos 
princípios da ecoeficiência e da 
economia circular; 
- Promover uma utilização mais 
eficiente dos recursos; 
- Incentivar a redução e reutilização 
de desperdícios; 
- Certificação de sistemas, serviços e 
produtos na área do ambiente. 
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INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL E GESTÃO 

 

 

A Inovação Organizacional assenta na implementação de novos métodos e técnicas 

organizacionais e de gestão, quer ao nível interno, quer ao nível externo à organização. 

As novas práticas de negócios no tecido empresarial referem-se à adoção de novas 

técnicas para coordenar certos procedimentos e métodos, por forma a facilitar a gestão.  

No ambiente interno da organização, este tipo de inovação inclui mudanças na 

coordenação dos trabalhos e na gestão de produção. A coordenação dos trabalhos no 

local de trabalho abrange novas formas de distribuição de responsabilidades e poder, 

entre os funcionários de um mesmo departamento e entre os diversos departamentos 

ou outras unidades orgânicas em que possa estar distribuída a empresa. No seio da 

empresa podem ainda acontecer possíveis reestruturações de atividades, ou ainda 

introduções de atividades de negócio distintas das existentes. 

O ambiente externo à organização compreende as relações da empresa com o 

mercado, fornecedores ou distribuidores. Aqui as inovações podem advir da 

subcontratação de atividades no aprovisionamento, na distribuição, no recrutamento e 

em serviços auxiliares, ou também da concretização de parcerias e de ações de 

cooperação com outras organizações. 

A finalidade principal da Inovação Organizacional, segundo a OCDE, é a melhoria dos 

resultados e do ambiente de trabalho, das relações externas com outras organizações, 

do estabelecimento de novas formas de colaboração ou parcerias com organismos de 

investigação ou clientes, da implementação de novos métodos de integração com os 

fornecedores e da externalização ou subcontratação de atividades intrínsecas à 

organização, procurando-se otimizar recursos e melhorar a satisfação no local de 

trabalho. Esta área de intervenção é de extrema importância para uma organização, 

pelo facto de que quem aposta nesta área possui vantagens competitivas, 

diferenciando-se da demais concorrência. 

Existem ainda várias estratégias associadas à Inovação Organizacional, tais como: - 

promover recursos humanos qualificados; - promover o reconhecimento financeiro e 

profissional; - disponibilizar formação e atualização de conhecimento; - oferecer boas 

condições de trabalho; - promover o relacionamento de confiança e de colaboração 

entre colegas e chefias; - criar ambientes de autoaprendizagem; - desenvolver um 

ambiente propício à criatividade que envolva todos os colaboradores, clientes e 

fornecedores; - criar horários de trabalhos flexíveis; - promover uma gestão participativa; 

- programar novas contratações com intenção de trazer e difundir novos conhecimentos; 

- criar ferramentas de comunicação interna; e - aplicar estudos de benchmarking. 
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Após implementação das melhores estratégias de inovação organizacional, serão 

visíveis dois tipos de efeitos: diretos e indiretos. Os efeitos diretos são percetíveis no 

desempenho organizacional, nomeadamente na melhoria da qualidade dos serviços e 

na diminuição do tempo de reação perante as necessidades dos clientes. Os efeitos 

indiretos são observados no desempenho das inovações tecnológicas. 

 

 

 

ECONOMIA DIGITAL E TIC 

 

 

A área da Economia Digital e TIC centra-se na criação e/ou adequação dos modelos 

de negócio às organizações, com vista à inserção da PME na economia digital, de tal 

forma que permita a concretização de processos desmaterializados, através da 

utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).  

Cada vez mais, as empresas para aumentarem a sua competitividade no mercado e 

obterem melhores resultados, procuram otimizar os seus processos. Assim, a 

desmaterialização dos processos surge como uma das soluções com maior impacto na 

organização, dado que tem como resultado um aumento da produtividade por via da 

diminuição do tempo necessário para a realização da generalidade das tarefas, da 

rentabilização dos recursos humanos, do aumento da velocidade de acesso à 

informação e da melhor comunicação entre os vários departamentos das organizações. 

No entanto, a desmaterialização dos processos depende de dois tipos de fatores que 

podem ser considerados como críticos para o sucesso desta, nomeadamente os 

organizacionais e os tecnológicos.  

Dentro dos fatores organizacionais tem-se a/o - cultura aberta à mudança; - liderança; 

- envolvimento de todos os colaboradores; - sistemas de recompensa; - equipas de 

projeto multidisciplinar; - comunicação eficaz com os stakeholders; - alinhamento 

estratégico; - metodologia dotada; - técnicas e ferramentas apropriadas; - serviços de 

consultoria especializada; - benchmarking; e - orçamento.  

Relativamente aos fatores tecnológicos, destaca-se a/o - escolha adequada do 

software e do hardware; - utilização eficaz da tecnologia adquirida; e - integração com 

os sistemas existentes. De todos os fatores enumerados, a “liderança” e a “utilização 

eficaz da tecnologia” são os mais citados para que a desmaterialização dos processos 

ocorra com sucesso. 
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ECO-INOVAÇÃO 

 

 

“Eco-Inovação é qualquer inovação que se traduz num avanço importante no sentido de 

desenvolvimento sustentável.” (Comissão Europeia) 

O conceito de Eco-Inovação está relacionado com o Desenvolvimento Sustentável e 

com a Responsabilidade Social, temas discutidos com grande seriedade nos últimos 

tempos. Esta área de intervenção, ao promover novos processos, tecnologias e serviços 

tornam mais ecológicas e sustentáveis as atividades económicas, devendo assim ser 

vista pelas empresas como uma oportunidade de melhorar a sua “pegada ecológica”, 

dando resposta aos desafios que se colocam com as alterações climáticas, com a 

escassez de recursos e com a diminuição da biodiversidade. A nível organizacional, a 

Eco-Inovação contribui para a redução de custos, para o crescimento e para o aumento 

do reconhecimento das empresas por parte dos clientes e outros stakeholders.  

Este conceito tem em conta todo o ciclo de vida do produto, ao invés de se focalizar 

apenas em aspetos ambientais de etapas individuais do ciclo de vida. Por exemplo, no 

caso das indústrias transformadoras, estas devem passar de soluções de “fim de linha” 

para abordagens em “circuito fechado” por forma a minimizar os fluxos de materiais e 

de energia. 
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A Eco-Inovação pode assumir diversas tipologias: 

 

 

 

O conceito de Eco-Inovação tem contribuído para uma economia mais competitiva, um 

ambiente mais saudável e para a melhoria na qualidade de vida das populações. Deste 

modo, a Eco-Inovação não se restringe apenas a fatores económicos e ambientais, mas 

também a fatores políticos e sociais. Além disso, este conceito interage com estes 

quatro fatores de uma forma tecnológica, bem como de uma forma não tecnológica. 

Todas as interações estão descritas na Figura 2 – Abrangência da Eco-Inovação, 

adaptado do Observatório da Eco-Inovação.  

 

 

•Conjunto de inovações relacionadas entre si que melhoram ou criam sistemas
totalmente novos, proporcionando funções específicas com um reduzido
impacto ambiental global.

Eco-Inovação no Sistema

•Implementação de tecnologias preventivas e corretivas. As preventivas são
geralmente tecnologias de fim de linha (ocorrem após o processo produtivo e/ou
após o próprio consumo do produto) e tecnologias integradas (que se focam na
causa do problema durante o processo produtivo ou ao nível do produto). As
corretivas reparam danos.

Eco-Inovação Tecnológica

•Implementação de instrumentos de gestão que concebam mudanças na organização
da empresa.

•Esta área de intervenção gera mudanças na cultura da empresa, ao nível da
eficiência na utilização de recursos e ao nível das emissões.

Eco-Inovação Organizacional

•Padrões de consumo mais sustentáveis, através da alteração do estilo de vida e dos
comportamentos dos consumidores.

Eco-Inovação Social

•Fundação para uma politica de sustentabilidade;

•Para que o desenvolvimento sustentável nos sistemas económico e ambiental seja
viável, é necessário que os incentivos e regulamentação institucional acompanhem o
progresso tecnológico.

Eco-Inovação Institucional
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O Guia para as PME relativo à Eco-Inovação, disponibilizado pela AEP – Associação 

Empresarial de Portugal, considera as seguintes medidas para diferentes atividades 

dentro de uma mesma organização: 

Economia

• Redução de custos com 
materiais e energia;

• Novos produtos, serviços 
e mercados;

• Novos modelos de 
negócio.

Ambiente

• Gestão sustentável de
recursos humanos;

• Combate ao desafio das
alterações climáticas;

• Melhoria da 
biodiversidade e 
ecossistemas.

Sociedade

• Melhoria da qualidade de 
vida;

• Criação de empegos 
novos e sustentáveis.

Política
• Segurança de materias;

• Justiça na distribuição de 
recursos.

ECO -

INOVAÇÃO 

Figura 2. Abrangência da Eco-Inovação. 
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CRIAÇÃO DE MARCAS E DESIGN 

 

 

A marca é responsável pela perceção que o cliente tem de um produto/serviço e da 

empresa. Tem o dever de mostrar ao público-alvo que determinado produto ou serviço 

possui a capacidade de satisfazer as suas necessidades e desejos. Esta transmite os 

valores empresariais e fornece uma identidade ao negócio.  

Uma marca é um sinal utilizado para identificar e distinguir os produtos ou serviços de 

uma empresa dos produtos ou serviços de outras empresas. Se uma empresa detiver 

uma marca sólida, esta deterá uma forte influência no processo de compra dos clientes 

e na tomada de decisão. 

O conceito de Branding refere-se a tudo o que está relacionado com gestão da marca 

da uma empresa, nomeadamente os elementos de identidade visual que a representem 

ou aos seus produtos e serviços, ações de marketing com o propósito de aumentar a 

Organização da 
Empresa

•Elaboração e 
publicação de um 
plano para a 
sustentabilidade da 
empresa;

•Realização de uma 
auditoria 
ambiental, para 
identificar 
oportunidades de 
melhoria e adotar 
um Plano de Ação 
Ambiental;

•Realização de ações 
de formação do 
pessoal;

•Comunicação da 
estratégia de 
sustentabilidade 
empreendida pela 
empresa.

Política de Compras

•Adquirir produtos 
de forma 
responsável, 
enumerando as 
necessidades e 
estabelecendo 
objetivos realistas;

•Impor critérios de 
relacionamento 
com os 
fornecedores, 
tendo por base os 
objetivos de 
sustentabilidade;

•Limitar as compras 
de 
produtos/matérias-
primas de acordo 
com as 
preocupações 
ambientais, sociais 
e éticas.

Processo Produtivo

•Implementar um 
sistema de Gestão 
Ambiental;

•Utilizar técnicas de 
produção mais 
limpas;

•Instalar 
equipamentos de 
elevada eficiência;

•Implementar um 
número menor de 
etapas produtivas;

•Maximizar as 
oportunidades de 
reciclagem e 
reutilização de 
materiais;

•Reduzir e 
reaproveitar aparas 
e desperdícios 
gerados no 
processo produtivo;

•Reduzir o consumo 
de flluídos e água 
no processo.

Marketing e 
Responsabilidade 

Social

•Aposta no branding 
"verde";

•Utilizar o marketing 
ecológico como 
fator diferenciador 
face à concorrência 
e como meio para 
abrir novos 
mercados e atrair 
novos clientes;

•Priorizar a oferta de 
serviços associados 
a um produto em 
vez do produto 
propriamente dito;

•Apostar na 
certificação 
ambiental;

•Procurar ir mais 
longe e desenvolver 
iniciativas benéficas 
para a comunidade.
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exposição da marca no mercado e também ações internas na empresa para transmitir 

a imagem pretendida, ou seja, ações que ajudem a determinar o seu posicionamento, 

bem como a sua comunicação. 

A identidade visual compreende uma série de elementos: nome (é através deste que 

o consumidor sabe quais as qualidades e características a esperar de um determinado 

produto ou serviço); logótipos (são símbolos e representações gráficas do nome da 

marca que retratam a essência da marca, dado que são estes que fazem a diferença na 

memória visual do consumidor); - logomarca (união do logótipo com o nome); - cores 

(devem ser definidas com base no tipo de negócio, na imagem que a empresa quer 

transmitir e na identidade visual que se quer criar). 

As ações de comunicação e marketing devem passar corretamente a imagem 

decidida aquando o posicionamento. Além disso, a entrega final do produto e/ou serviço 

deverá estar de acordo com o que foi proposto e divulgado. 

O posicionamento da marca, de acordo com Philip Kotler, “é a atividade de projetar a 

imagem de uma empresa com o objetivo de conquistar uma posição privilegiada na 

escolha do seu público-alvo”. Também designado de proposta de valor, é fundamental 

que a imagem que a empresa passa seja a mesma percebida pelos clientes, caso 

contrário, a marca não é sólida. A estratégia de posicionamento deve basear-se no 

mercado e no diferencial que a empresa tem no seu segmento, ou seja, a empresa para 

conseguir um bom posicionamento deve analisar a relevância e os atributos que 

diferenciam os seus produtos do dos concorrentes. 

 

 

De acordo com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) uma marca pode 

ser: 
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Em Portugal, só o INPI é que pode atribuir direitos de exclusividade sobre marcas e 

outros sinais utilizados no comércio. A forma de efetuar registos de marcas ou outros 

sinais está disponível em: https://justica.gov.pt/Registos/Propriedade-

Industrial/Marca/Como-registar-marcas-ou-outros-sinais. 

Os direitos atribuídos pelo INPI só são válidos em território nacional. Se a empresa tiver 

interesse em proteger a marca no estrangeiro, deve fazer um pedido de registo de marca 

internacional ou um pedido de registo de marca da União Europeia. Pode também 

apresentar os pedidos de registo diretamente em cada um dos países onde pretende 

proteger a marca. 

 

 

 

 

 

  

Marcas Nominativa: composto exclusivamente por palavras, letras, números ou outros 
carateres convencionais.

Figurativa: exclusivamente composta por imagens ou desenhos.

Figurativa com Elementos Verbais: contém imagens ou desenhos, usados juntamente 
com palavras, letras, números ou outros caracteres.

Tridimensional: consiste numa forma, incluindo a de recipientes, embalagens ou do 
produto propriamente dito. Pode ser combinada com outros elementos verbais ou 
figurativos.

Sonora: composta unicamente por um som ou uma combinação de sons.

Cor: composta exclusivamente (e sem contornos) por uma cor ou uma combinação de 
cores.

Padrão: exclusivamente constituida por um conjunto de elementos que se repetem 
regularmente.

Posição: consiste no modo especifico como a marca é colocada no produto.

Movimento: consiste num movimento ou numa alteração na posição dos elementos da 
marca.

Holograma: composta por elementos com caracteristicas holográficas.

Outros tipos de marca: a sua representação deve permitir determinar, de modo claro e 
preciso, o objeto de proteção conferida ao seu titular bem como ser acompanhada de 
descrição.

https://justica.gov.pt/Registos/Propriedade-Industrial/Marca/Como-registar-marcas-ou-outros-sinais
https://justica.gov.pt/Registos/Propriedade-Industrial/Marca/Como-registar-marcas-ou-outros-sinais
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Boas Práticas nas Áreas de 

Intervenção 

 

 

Tendências/Inovações Tecnológicas 

 

 

O conceito da Indústria 4.0 assenta num conjunto de tendências/inovações tecnológicas 

que viabilizam uma grande interação entre os diversos dispositivos/máquinas instalados 

ao longo de toda a cadeia de produção, proporcionando que os processos de fabrico 

resultem de uma convergência entre o mundo físico e o digital. Esta união dos sistemas 

TIC com as OT (Operational Technologies) é caracterizada por uma forte interação 

digital-físico-digital, envolvendo a “Internet das Coisas”, a análise massiva de dados, a 

Inteligência Artificial, a Realidade Virtual e Aumentada, a Impressão 3D, Drones, entre 

outros, que complementam o ciclo que digitaliza todo o processo produtivo e logístico. 

Assim, quer os equipamentos nas linhas de produção, quer os produtos que estão a ser 

fabricados, quer os centros logísticos, são capazes de interagir autonomamente, uma 

vez que, todos os agentes colocam na cloud toda a informação dos vários locais da 

cadeia, facilitando uma melhor comunicação e colaboração, com o objetivo de melhorar 

o processo produtivo e, consequentemente, obter produtos de maior qualidade, mais 

alinhados com os requisitos do cliente e com uma melhoria a nível da eficiência em toda 

a cadeia de valor. 

 

Internet das Coisas (IoT) 

 

A Internet das Coisas compreende a conexão de aparelhos e objetos do dia-a-dia, que 

sejam detentores de capacidade computacional e de comunicação com a Internet, 

sendo capazes de se interligar numa rede e de comunicar entre si. Os objetos poderão 

ser monitorizados e controlados remotamente, detendo também capacidade para 

recolher uma vasta quantidade de informação sobre outros objetivos que os rodeiem e 

trocar informação entre si. 
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Cloud Computing 

 

A Cloud Computing significa armazenar e ter acesso, em qualquer lugar, a toda a 

informação através da Internet, sem ser necessário algo físico para guardar toda a 

informação. 

 

Inteligência Artificial 

 

A Inteligência Artificial permite que determinados sistemas consigam simular uma 

inteligência semelhante à dos seres humanos, indo além da programação de ordens 

específicas. O objetivo é que estes sistemas captem, analisem e organizem, uma 

quantidade brutal de informação digital, para que de forma racional, tomem decisões de 

forma completamente autónoma e precisa. Este tipo de sistemas necessita de: bons 

modelos de dados para classificar, processar e analisar a informação; possibilidade de 

acesso a dados não processados; e um elevado nível de computação para 

processamento rápido e eficiente. 

 

Realidade Virtual VS Realidade Aumentada  

 

A Realidade Virtual (RV) consiste numa simulação artificial (recreação de um ambiente 

ou de uma situação real) processada por um computador. Este tipo de simuladores 

submetem os utilizadores numa experiência imersiva, fazendo com que estes sintam a 

experiência na primeira pessoa, através da estimulação visual e auditiva do dispositivo, 

sentindo-se mais perto da realidade. 

A Realidade Aumentada (RA) é uma tecnologia, que cria camadas invisíveis 

processadas por um software sobre superfícies ou objetos reais, permitindo torná-la 

mais “palpável” e uma maior interação com a mesma. 

 

Machine Learning 

 

Consiste na execução de algoritmos que criam de modo automático modelos de 

representação de conhecimento com base num conjunto de dados. A partir de dados 

históricos, e com uma ou mais medidas de desempenho, é criado um modelo para 

efetuar previsões de qualidade para situações futuras. É um método de análise de dados 

que está tão instituído no dia-a-dia das pessoas que a maior parte delas não se 
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apercebe da sua utilização. Exemplos de machine learning, são as recomendações da 

Amazon com base em pesquisas web, traduções automáticas do serviço da Google e 

os resultados personalizados apresentados no feed do Facebook. 

 

Tecnologia Blockchain 

 

O Blockchain é uma base de dados transparente e descentralizada, onde tudo fica 

registado e pode ser consultado por qualquer pessoa. Enquanto base de dados, esta 

tecnologia regista as transações de tokens, sejam estes tokens de criptomoedas ou 

representem eles um determinado sistema de votação. Um registo de Blockchain é 

imutável, o que significa que, uma vez criado, não pode ser apagado ou alterado. 

Blockchain não é mais do que uma “corrente de blocos”, pois sempre que há uma nova 

transação é criado um novo bloco que, depois de passar pelo processo de validação, é 

adicionado à corrente por ordem cronológica. Como a tecnologia é descentralizada, 

todos os computadores que partilham essa cadeia de blocos recebem uma cópia da 

base de dados automaticamente. 

 

Impressão 3D 

 

A Impressão 3D é uma forma de tecnologia que a partir de modelos digitais criados em 

três dimensões permite a fabricação de objetos onde o modelo tridimensional é criado 

por sucessivas camadas de material. Permite a impressão de produtos cada vez mais 

inovadores, com custos cada vez mais baixos e de forma cada vez mais rápida. 

 

Drones 

 

Os Drones são veículos aéreos não tripulados, controlados à distância por meios 

eletrónicos e computacionais, sob a supervisão de humanos e podem realizar inúmeras 

tarefas. 
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Boas Práticas nas Áreas de Intervenção  

 

SETOR DA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA 

 

A introdução de novas tecnologias tem impulsionado a Construção 4.0, um conceito 

que está a revolucionar o setor da construção. Novas técnicas e tecnologias estão a 

alterar a forma como os projetos de construção são geridos e implementados, 

provocando melhorias na qualidade das construções e também a redução de custos. 

 

 

Inovação Organizacional e Gestão 

 

Relativamente à vertente da Inovação Organizacional e Gestão, as empresas 

beneficiárias do projeto “Rumo à Revolução I4.0” podem aplicar um conjunto de práticas 

que já estão a ser utilizadas internacionalmente no setor e que contribuem para o 

objetivo final desta área de intervenção, nomeadamente, a melhor gestão dos trabalhos 

e dos recursos dentro da organização e o estabelecimento de relações externas. 

 

 

Exemplos de Tecnologias Aplicáveis na Área de Intervenção: Inovação 

Organizacional e Gestão 

 

 

Realidade Virtual na Pré-Construção 

As empresas do setor da construção conseguem, através da Realidade Virtual, simular 

em ambiente digital o projeto, proporcionando aos seus projetistas e clientes uma 

imersão completa na obra em tempo real. Com esta tecnologia, os projetistas 

conseguem ter suporte relativamente a possíveis falhas, realizar a comparação com 

espaços físicos, sobreposição de dados de localização e posição durante a instalação, 

bem como ao design do projeto. Os clientes podem sentir-se completamente dentro do 

projeto, dado o seu realismo, podendo até solicitar alterações à planta no momento. 

A HoloLens é uma plataforma computacional holográfica que, para além, de permitir 

visualizar o projeto em 3D miniatura, permite visualizar a obra em tamanho real através 

da utilização de uns óculos especiais. 
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Figura 3: Utilização de Hololens na Construção 

 

Fonte: Autodesk 

 

 

Realidade Aumentada 

A realidade aumentada surge como um complemento à anterior, pois consegue retirar 

medições precisas no projeto e também durante a realização da obra, sendo apenas 

necessário dispor de um equipamento para o fazer. 

Um dos equipamentos que o permite fazer é o capacete Daqri. Este oferece aos 

utilizadores uma melhor perceção situacional, chamando a atenção para fatores 

ambientais como diferenciais de temperatura e condições inseguras e pode ainda ser 

utilizado para aumentar a precisão na construção de instalações mais complexas.  

 

Figura 4: Capacete Daqri na construção 

 

Fonte: Sandvik Coromant 

 



 

 

21 

BIM – Building Information Modeling 

O BIM é um programa de software que garante a capacidade de projetar digitalmente 

um projeto de construção, desde a planta até à respetiva construção, permitindo que os 

profissionais de todas as etapas (desde arquitetos a engenheiros e gerentes de 

construção), colaborem com maior agilidade e eficiência no projeto de construção. Vai 

além dos desenhos técnicos bidimensionais e do design assistido por computador, e 

insere elementos que não apenas os básicos, nomeadamente as dimensões, os 

materiais, os fabricantes, o impacto ambiental, os custos e outras particularidades.  

Além disso, o BIM consegue responder a qualquer questão/modificação em tempo real, 

uma vez que, todos os elementos e relatórios são armazenados numa cloud, pelo que 

quando se procede a alguma alteração num determinado momento, esta é replicada 

automaticamente em toda as plataformas onde é facultado o acesso, permitindo assim 

que todos os membros da equipa planeiem ao pormenor cada fase de construção.  

A maior parte das aplicações de realidade virtual que estão a ser desenvolvidos na 

indústria da construção e engenharia estão a utilizar o software BIM como base para 

criar ambientes virtuais. Esta conexão entre as duas tecnologias está a permitir uma 

melhor colaboração e comunicação entre todos os membros da equipa. A realidade 

aumentada pode ainda facilitar a comparação de uma fase do projeto real com o 

protótipo, tirar fotos instantaneamente ou gravar e enviar para toda a equipa para 

esclarecimentos adicionais quando surgirem problemas. Este software, em paralelo com 

a realidade virtual e a realidade aumentada, permite otimizar o design, diminuir os erros, 

antecipar problemas, oferecer maior previsibilidade de custos e ajudar a entregar os 

projetos dentro do prazo e do orçamento. 

 

 

Blockchain: Racionalização dos Contratos 

No setor da construção, a tecnologia Blockchain, através dos certificados de identidade 

digitais permite reduzir grande parte da burocracia existente na conceção de uma 

determinada infraestrutura. Esta tecnologia permite uma automação e racionalização do 

número de contratos, subcontratos e intermediários entre a conceção e entrega de um 

projeto de uma determinada infraestrutura, gerando desta forma acordos mais diretos e 

com menos custos, redirecionando-os para aspetos mais importantes de uma obra. 

Além disso, esta tecnologia fornece serviços de rastreabilidade total, reduzindo 

problemas relacionados com a localização de trabalhadores, permitindo igualmente 

controlar se as empresas detêm ou não a certificação de construção e/ou autorizações 

de segurança. 

A utilização da tecnologia Blockchain ao longo do ciclo de vida de todo o projeto, 
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particularmente em conjunto com o BIM, pode reduzir significativamente o tempo, os 

custos e as fraudes. 

 

 

Análise de Previsão 

Este tipo de análise combina diversas técnicas, nomeadamente a prospeção de dados 

(data mining), estatísticas, modelação, machine learning e inteligência artificial para 

analisar dados e concretizar previsões. A prospeção de dados consiste num processo 

de explorar grandes quantidades de dados à procura de padrões consistentes, para 

detetar relacionamentos sistemáticos entre variáveis, detetando assim novos 

subconjuntos de dados. A modelação de dados compreende a criação de um modelo 

que explique as características de funcionamento e comportamento de um software. 

O objetivo da análise de previsão é criar uma nova abordagem para a solução de 

problemas, através do tratamento de grandes quantidades de dados e extração de 

informação, de forma a antever padrões no fluxo de trabalho, antecipando possíveis 

problemas e oportunidades. Esta análise permite assim fornecer informações sobre 

questões de segurança, planeamento ou perspetivas de orçamento.  

Um dos exemplos bastante comuns é o facto de os engenheiros civis, para além de 

terem de cumprir com os regulamentos governamentais e de segurança (que são cada 

vez mais exigentes), terem também de integrar um grande número de peças nos 

projetos de construção de acordo com os pedidos dos clientes. Este software pode 

ajudar a garantir que mesmo as estruturas mais inovadoras da engenharia civil sejam 

seguras, eficientes e de qualidade. 

 

 

Gestão Móvel dos Projetos 

Cerca de 80% das atividades de uma empresa de construção civil ocorrem no terreno. 

Porém, quase todas as decisões têm de ser tomadas no escritório, daí a comunicação 

ser fundamental para o sucesso dos projetos. Atualmente, engenheiros e mestres de 

obras perdem muito tempo com emails e telefonemas para identificar problemas e 

acompanhar a solução. Nesse sentido, as plataformas de gestão de projetos 

possibilitam aos responsáveis das obras que, através de dispositivos digitais, 

(computadores, tablets, smartphones), se resolvam, no terreno e em tempo real, 

assuntos pendentes e decisões importantes, distribuindo e acompanhando as 

atividades e realizando uma gestão mais eficiente das equipas. 

Uma das plataformas existentes designa-se de Construct App 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.construct) e através desta aplicação 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.construct
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as empresas do setor da construção realizam e enviam relatórios fotográficos e escritos, 

vistorias em obras e imóveis, efetuando ainda a gestão de todos os serviços e atividades 

necessárias para a conclusão das obras dentro do prazo. 

No Brasil, a Tecnisa, uma empresa de construção, utiliza esta aplicação há mais de um 

ano e graças à sua utilização conseguiu otimizar em 5 horas o seu fluxo de trabalho 

junto dos funcionários.   

 

 

Mapeamento de Ativos 

O Mapeamento de Ativos permite saber onde ficam localizados todos os equipamentos 

operacionais, designadamente os sistemas de aquecimento, ar condicionado, 

iluminação e segurança. Este mapeamento consiste num processo de recolha de dados 

do número de série, firmware, local onde um equipamento precisa de ser instalado, 

notas de engenharia de quando foi instalado, por quem e outras informações relevantes 

que serão armazenadas num único local, como por exemplo a cloud. Dada esta conexão 

via Web, entre os equipamentos e a cloud, os engenheiros poderão aceder em tempo 

real em vários dispositivos ao estado de todos os equipamentos. Esta constante 

monitorização de todos os dispositivos permite uma manutenção proactiva dos edifícios 

e também a redução de custos relacionados com a aquisição dos equipamentos e de 

seguros.  
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Economia Digital e TIC 

 

No que respeita à área de intervenção Economia Digital e TIC, as empresas que fazem 

parte do projeto “Rumo à Revolução I4.0” podem aplicar um conjunto de tecnologias 

que já estão a ser utilizadas internacionalmente no setor da construção e que 

contribuem para a otimização dos processos e a eficiência das operações. 

 

 

Equipamentos Autónomos 

Desde 2017 que o número de equipamentos controlados por máquinas na área da 

construção se tem expandido, estando o foco cada vez mais na automação e na 

robótica. A automação (técnica que torna os processos mais ágeis, padronizados e 

económicos, substituindo por vezes a mão de obra humana, sendo necessário a maior 

parte das vezes apenas supervisão) e a robótica (robôs que são programados para 

executar uma determinada tarefa) estão a proporcionar ao setor da construção uma 

maior segurança e eficiência no local de trabalho, através dos diversos dispositivos 

existentes, tais como drones e outros robôs e equipamentos/veículos necessários à 

indústria da construção que dispõem de condução autónoma. 

Os drones têm tido um impacto cada vez maior no setor da construção. Estes 

conseguem fazer o mapeamento em 3D, bem como avaliações de um determinado local 

(geralmente de áreas remotas ou altamente congestionadas) em tempo real, 

convertendo automaticamente os vídeos gravados em relatórios, para que os 

responsáveis das obras tenham acesso a todas as informações sobre o estado de uma 

determinada obra, antes, durante e após elaboração da mesma.  

Este tipo de robôs pode ser utilizado de várias formas: ao longo do dia, monitorizando 

os trabalhadores para garantir que todos estão a trabalhar em segurança; no dia a dia, 

realizando inspeções rápidas no local de trabalho e identificando possíveis riscos; todos 

os dias, tirando fotos à medida que o trabalho avança, criando modelos de obras para 

manter toda a gente informada acerca das condições de trabalho. São também 

utilizados para evitar que os trabalhadores coloquem a sua via em perigo, fazendo 

inspeções em pontes, túneis e edifícios, para que estes não subam aos andaimes. 

Certos drones dispõe ainda de uma nova tecnologia capaz de realizar uma avaliação 

termográfica dos revestimentos. 

Um drone designado de Skycatch consegue gerar um modelo 3D que retira várias 

informações sobre um determinado local, nomeadamente, o cálculo automático da área 

e o volume da terra a ser movido, entre outros dados. 
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Figura 5: Skycatch na construção 

 

 

 

Existem outros robôs, para além dos drones, que estão a ser implementados na área 

da construção. Estes são bons a executar tarefas simples e repetitivas, que após serem 

configurados e montados, podem trabalhar continuamente, sem necessitar de pausas, 

de forma a concluir as tarefas mais rapidamente. No entanto, têm de ser continuamente 

supervisionados para garantir que o trabalho é bem executado. Os robôs entraram neste 

setor não para substituir as pessoas, mas sim para ajudar a aumentar o desempenho 

delas, através da redução da tensão e do cansaço físico, e a melhorar a sua segurança. 

Entre outros, existem os robôs pedreiro, que permitem levantar, colocar e limpar a 

massa à volta dos tijolos; robôs para amarrar barras de reforço de aço; robôs para 

modernizar edifícios, através da aplicação de materiais isolantes nos espaços entre as 

tábuas de piso e as fundações; robôs rebar-tying; “enxames robóticos” de robôs com 

quatro rodas que são programados para criar um determinado projeto e que contêm 

sensores para detetar a presença de outros robôs para que estes possam trabalhar 

juntos; e o mais recente protótipo de robô humanoide (HRP-5), desenvolvido no Japão, 

que possui habilidades versáteis de construção, pois através da deteção do ambiente, 

do reconhecimento de objetos e de outros recursos de conhecimentos espacial, 

consegue pegar em placas de drywall, instalá-las e prendê-las com chaves de fenda, 

sem qualquer ajuda dos trabalhadores humanos (https://youtu.be/fMwiZXxo9Qg). 

Fala-se também de equipamentos pesados autónomos na construção. Estes utilizam 

a tecnologia semelhante à dos carros autónomos para realizar escavações, 

classificações e trabalhos no local. Através de sensores, drones e GPS, estas máquinas 

conseguem percorrer o local da obra e realizar trabalhos com base em modelos 3D do 

terreno, para escavar e classificar com precisão o local, utilizando para tal um GPS, bem 

como uma combinação de estações base e satélites no local para cercar o local e 

permitir que os equipamentos autónomos se movimentem pelo local com precisão. 

Para além deste tipo de trabalhos mais pesados, há também os camiões autónomos 

que visam reduzir o número de acidentes com os trabalhadores na indústria da 

https://youtu.be/fMwiZXxo9Qg
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construção. 

 

Utilização de Sensores 

A utilização de sensores é bastante abrangente no setor da construção. Estes podem 

ser colocados nos equipamentos autónomos, no local da obra e ainda no vestuário e 

equipamentos de proteção individual (EPI) necessários no local de trabalho, como os 

capacetes, luvas, coletes de segurança e botas. 

No que respeita aos sensores no local da obra, estes são colocados para monitorizar 

certas características do terreno, como a temperatura, níveis de ruído, partículas de 

poeira e compostos orgânicos voláteis, entre outros. Os sensores são montados em 

todo o terreno e alertam imediatamente os trabalhadores quando estes correm o risco 

de atingir níveis de exposição não permitidos. Por vezes, é também colocada uma 

vedação geográfica, por supervisores do local ou de segurança, à base de sensores, 

em áreas restritas ou perigosas, que alertam os trabalhadores com uma combinação de 

alarmes e luzes, quando eles entram nessas áreas. Nas estruturas da obra, são também 

colocados sensores para que seja feito um controlo quanto ao número de pessoas, que 

emitem um alerta em caso de queda súbita. Podem ainda, ser colocados sensores nos 

telhados, sistemas de ar condicionado e elevadores para permitir monitorizar o ciclo de 

vida com maior precisão.  

Relativamente ao vestuário e aos equipamentos de proteção individual, estão a ser 

utilizados os wearables para monitorizar os trabalhadores e o seu ambiente, de forma 

a tornar o seu local de trabalho mais seguro. No que diz respeito ao vestuário, é 

esperado que as roupas inteligentes ou têxteis eletrónicos cheguem rapidamente ao 

setor da construção. Estas poderão monitorizar sinais vitais como a taxa de respiração, 

a temperatura da pele e a frequência cardíaca, rastreando movimentos, bem como 

sinais de cansaço ou se estão a ser intoxicados ou sobre a influência de certas toxinas 

nocivas. Em relação aos equipamentos individuais de construção, já é visível que estes 

estão a ser equipados com sensores biométricos e ambientais, GPS e rastreadores de 

localização, Wi-Fi, detetores de voltagem e outros sensores para monitorizar os 

movimentos dos trabalhadores (movimentos repetitivos, postura, escorregões e 

quedas). Os sensores são montados por exemplo nos capacetes, avisando se houver 

algum impacto ou nos relógios de pulso para monitorização da temperatura corporal por 

forma a evitar a exaustão térmica.  

As informações de todos estes dispositivos podem ser armazenadas e analisadas para 

reduzir os níveis de exposição, analisar a qualidade dos produtos, manter os 

trabalhadores em segurança e manter o ambiente em conformidade com os 

regulamentos. 
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Rastreamento de ferramentas 

O rastreamento de ferramentas é uma inovação recente no setor da construção. Este 

rastreamento funciona da mesma maneira que nas lojas e supermercados, ou seja, é 

colocado um código de barras em cada ferramenta sendo as mesmas catalogadas 

digitalmente e recebendo uma numeração específica. Esta leitura permite que seja 

elaborado um inventário eletrónico, que esteja sempre atualizado e que seja acessível 

a qualquer momento pelo responsável das obras. 

Cada trabalhador, sempre que pega numa ferramenta passa o código da mesma no 

leitor e devolve-a no final do dia. Esta inovação ajuda a uma melhor fiscalização das 

ferramentas no local da obra, evitando que estas sejam perdidas, deixadas em locais 

impróprios ou mesmo desviadas da empresa, dado que algumas ferramentas têm 

elevado valor monetário. 

 

 

Eco-Inovação 

 

 

As empresas da área da construção que fazem parte do projeto “Rumo à Revolução 

I4.0”, na vertente da Eco-Inovação, podem adotar um conjunto de inovações que já 

estão a ser pensadas ou mesmo utilizadas internacionalmente no setor, e que 

contribuem para o objetivo final desta área de intervenção, nomeadamente a 

incorporação de princípios de eco-eficiência nos processos, tecnologias e serviços das 

empresas. 

 

 

Exemplos de Tecnologias Aplicáveis na Área de Intervenção: Eco-Inovação 

 

 

Impressão 3D 

A Impressão 3D, apesar de se encontrar numa fase muito embrionária no setor da 

construção, apresenta um enorme potencial de crescimento. Esta tecnologia está a 

mudar a maneira como as infraestruturas estão a ser fisicamente construídas. 

Atualmente, a impressão 3D é bastante utilizada em países como a China e os EUA, 

para a construção de casas e pontes.  

A impressora 3D no setor da construção aumenta a segurança do trabalhador, dado que 

é a impressora que faz toda a construção e o trabalhador apenas programa e 
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supervisiona. Diminui ainda, o tempo de construção, consegue lidar com maiores 

pormenores na obra, reduz o tempo e custo com a confeção de materiais mais 

complexos (o custo da obra chega a ser dez vezes menor) e reduz de uma forma 

abrupta o desperdício de materiais durante a obra, tornando assim o projeto mais 

sustentável. 

 

Figura 6: Impressora 3D na construção 

 

Fonte: The Greenest Post 

 

A Apis Cor foi uma das empresas pioneiras a desenvolver uma impressora 3D capaz de 

construir edifícios, onde cortando cerca de 40% aos custos em comparação com os 

métodos tradicionais, conseguiu construir uma casa de 100m2 em apenas 24 horas na 

Rússia. Na China, onde esta tecnologia já se encontra mais avançada, uma empresa 

da construção garante que constrói dez casas em apenas 24 horas. Na Europa, mais 

precisamente nos Países Baixos, foram construídas duas pontes com esta tecnologia 

recorrendo maioritariamente a materiais sustentáveis.  

Além de todas as vantagens descritas, as casas impressas em 3D são ainda vistas 

como uma ótima solução para apoiar pessoas que foram afetadas por desastres 

naturais como tsunamis, furacões e terramotos ou aqueles que estão a passar por 

dificuldades financeiras. 

 

Produtos e Materiais 

O desenvolvimento de produtos e materiais mais sustentáveis é uma necessidade em 

muitos setores, no qual o da construção não é exceção. Estes facilitam o trabalho no 

local da obra contribuindo para um menor desperdício, uma maior inovação e 

segurança. 
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Bio-Betão: este material foi desenvolvido nos Países Baixos e é um material 

sustentável autorregenerador. Este material contém na sua composição uma super 

bactéria designada de Bacillus Pseudofirmus, que é ativada quando entra em contacto 

com a água e o oxigénio. Assim, quando surge uma fissura numa determinada estrutura, 

as bactérias eclodem e através de reações químicas o calcário volta a formar-se e a 

estrutura começa a regenerar. 

Argamassa Autonivelante: este tipo de argamassa possui uma maior fluidez quando 

comparado com as argamassas convencionais. Apesar de ter um custo mais elevado, 

o elemento autonivelante como é mais fluido, vai preencher todo o desnível que existe 

num piso, ajustando-se naturalmente à área, pelo que, a quantidade de autonivelante 

colocada depende do desnível do piso. Ainda, acelera o tempo de execução do piso em 

cerca de 50%, tornando o local de trabalho mais ágil e funcional. 

Tijolos Inteligentes: os tijolos inteligentes são tijolos de conexão modulares, o que 

significa que são fáceis de moldar, dispondo de espaço para o isolamento, eletricidade 

e canalização. São feitos de betão de alta resistência, versáteis e têm um controlo 

substancial sobre a energia térmica. 

Alumínio Transparente: este novo material é fabricado a partir de oxinitreto de 

alumínio com recurso da tecnologia à laser. Este alumínio é quase tão forte como o aço 

e, visualmente, muito semelhante com o vidro. Este material para além de dar uma 

sensação futurista, é mais resistente que o aço e mais seguro que o vidro, uma vez que 

evita acidentes aquando a construção relacionados com o corte. É também à prova de 

balas. 

Isolamento Aerogel: o aerogel é um material sólido poroso derivado de um gel, no qual 

a sua componente líquida é substituída por um gás. É também o material mais leve que 

conhecemos até aos dias de hoje e pode ser usado para criar finas folhas de tecido 

aerogel. Este material é cada vez mais utilizado no setor da construção, graças às suas 

propriedades de isolamento, dado que torna extremamente difícil a passagem de calor 

ou frio e tem até quatro vezes mais o poder do isolamento de fibra de vidro ou espuma. 

Cortiça: uma equipa de investigação da Universidade de Aveiro conseguiu produzir 

espumas para isolamento térmico, através da impressão 3D, com cortiça desperdiçada 

na produção de rolhas. 

Vidros Fotovoltaicos: algumas empresas fornecem vidro fotovoltaico transparente 

como material de construção estrutural, por meio de janelas, fachadas e telhados. Esta 

tecnologia é eficiente na produção de energia mesmo em paredes verticais voltadas 

para norte. O custo deste material quando comparado com o vidro tradicional pode ser 

considerado como marginal, uma vez que as diferenças de custo são compensadas 

pela diminuição do custo de fornecimento de energia. 
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Superfície Fotolítica: este material contém uma forma líquida de dióxido de titânio que 

quando exposto à luz ultravioleta origina uma reação natural de remover os radicais 

livres e outros poluentes das superfícies, do ar e da água. Esta superfície transforma as 

fachadas de pedra sinolizada em purificações de ar autónomas, revertendo desta forma 

a poluição, melhorando drasticamente a qualidade do ar e permitindo que as pedras 

fiquem limpas por mais tempo. 

Drywall: Sistema de construção a seco, que não requer a utilização de água, nem de 

argamassa ou outro material, permitindo assim uma construção mais limpa. Este 

material é conhecido por ser mais leve, ocupar menos espaço e ser mais prático na hora 

de montar. 

Madeira Laminada: a utilização de madeiras maciças está a tornar-se mais comum no 

setor da construção. Cada vez mais o aço e o cimento estão a ser substituídos por novos 

produtos, como o CLT (madeira laminada cruzada) e o Glulam (madeira laminada 

colada), permitindo edifícios de madeira mais altos e fortes. A Mjosa Tower tem 84,5 

metros e 18 andares, foi construída em madeira maciça e é considerada a torre mais 

alta do mundo. 

 

 

Construções Eficientes 

Edifícios de Combate à Poluição: também conhecidos como “florestas verticais”, 

estes edifícios são prédios florestais projetados para combater a poluição do ar. Este 

tipo de edifícios para conseguirem combater a poluição necessitam de mais de 1000 

árvores e 2500 arbustos para absorver o dióxido de carbono e filtrá-lo de forma a tornar 

o ar mais limpo. 

Cidades Verticais: este fenómeno está a ganhar cada vez mais peso nas novas 

cidades, dado virem de encontro ao aumento da população mundial. São edifícios de 

torres semelhantes a tetris (bastante altas) para milhares de pessoas habitarem e 

representam soluções capazes de preservarem espaço para a alimentação, produção 

e natureza.  

Cidade de Bambu: as cidades de bambu representam uma construção sustentável e 

são construídas a partir de estruturas modulares de bambu que se interligam. O bambu 

é um recurso renovável mais forte que o aço e mais resistente que o betão, podendo 

mesmo resistir a tremores de terra devido à alta flexibilidade do bambu. O objetivo é 

manter uma nova comunidade nas árvores e, à medida que o número de habitantes 

aumentar, a estrutura de bambu também aumenta para acomodar todas as pessoas. 
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Estradas 

Uma das grandes preocupações no setor da construção é a de substituir o asfalto como 

material primário na construção de estradas. 

Estradas Inteligentes: este tipo de estradas incorpora sensores e outras tecnologias 

(IA; IoT) para tornar a condução mais segura e autónoma. Todas estas tecnologias 

fornecem aos condutores informações em tempo real sobre as informações do tráfego 

(trânsito e disponibilidade de estacionamento) e das condições climáticas. 

Estradas de Plástico: uma empresa holandesa de engenharia denominada por KWS 

desenvolveu uma estrada leve, pré-fabricada, modular e concebida à base de resíduos 

de plástico reciclado. Este tipo de estradas quando comparadas com as estradas de 

asfalto apresentam um tempo de instalação mais rápido, o triplo da vida útil e uma 

maneira eficaz de reciclar o plástico. A estrada é oca o que permite a colocação de 

tubos para passagem e drenagem das águas pluviais e é coberto por um revestimento 

especial para impedir a libertação de microplásticos. Embora o projeto piloto tenha sido 

apenas uma ciclovia, a empresa colocou sensores na estrada para desenvolver 

estradas, rodovias e até pistas de aeroportos. 

“Estradas Verdes”: além da substituição do asfalto por plástico, outras empresas em 

outros países, colocam em vez de asfalto pneus de carros usados, garrafas recicladas, 

borrachas, coriscas de cigarro e toners reciclados da impressora. 

Estradas Solares: a Solar Roadways lançou um vídeo que divulgava um sistema de 

produção de energia através de painéis solares modulares colocados na superfície de 

uma estrada. Várias empresas acreditam neste sistema, e afirmam que à medida que 

as empresas melhoram os custos diminuem, e que as estradas solares vão poder ser 

pagas em 15 anos. 

Vias Pedestres Cinéticas: uma das mais recentes tecnologias da construção civil em 

desenvolvimento é a energia cinética. A empresa Pavegen fornece uma tecnologia que 

através de um processo de indução eletromagnética permite que o piso de uma 

via/estrada aproveite a energia dos passos em zonas com bastante população, em 

ambientes fechados ou abertos. Atualmente, já aplicaram isto em Londres, fora da 

estação Canary Wharf, produzindo energia para as luzes da rua através dos passos das 

pessoas. 

Estradas Cinéticas: Uma startup designada de Underground Power desenvolveu uma 

tecnologia denominada Lybra, com uma pavimentação de borracha semelhante a um 

pneu que converte a energia cinética produzida pelo movimento dos veículos em 

energia elétrica. Esta tecnologia é capaz de acumular e converter a energia em 

eletricidade, antes de a passar à rede elétrica. Ainda, além de melhorar a segurança 

rodoviária, o dispositivo atualiza e promove a sustentabilidade do tráfego rodoviário. 
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Outro tipo de Estradas: estradas que reduzem a energia e o brilho no escuro; faixas 

que dispõe de campos magnéticos capazes de carregar os carros elétricos enquanto 

estes estão em movimento. 

 

 

Modelos de Negócio Circulares 

Este modelo de negócio tem em conta todo o ciclo de vida do projeto. A ideia deste tipo 

de modelo é que a aplicação de técnicas modulares de construção e o rastreamento 

cuidadoso dos recursos possibilitem reutilizar praticamente tudo de uma obra em outras 

obras. O objetivo é permitir 100% de reutilização dos produtos e processos na transição 

de um projeto para o outro. 

 

 

Construção Modular 

Neste tipo de construção, o edifício é construído fora do local, utilizando os mesmos 

materiais e os mesmos padrões da construção convencional para o local final. Esta 

técnica inovadora possui fortes benefícios de sustentabilidade, uma vez que limita a 

interrupção ambiental no local final da obra e evita a circulação constante de veículos. 

Desta forma, o edifício apenas é transportado quando 70% deste já se encontra 

concluído. Em uso nos EUA e no Reino Unido, este tipo de construção permite avançar 

mais rapidamente na fabricação e a entrega “just in time”. 

 

 

Gestão Sustentável da Água 

Este conceito, para além das práticas diárias dos cidadãos, abrange a colocação de 

válvulas nos chuveiros e torneiras que diminuem a pressão da água, a implementação 

de reguladores do fluxo de água nas torneiras, as sanitas com duas opções de 

descarga, urinóis sem água e sistemas de aproveitamento da água das chuvas. 

 

 

 

Replica 

A Replica é uma tecnologia bastante útil quando envolve infraestruturas de grande 

dimensão. Este software utiliza os dados de localização das pessoas em tempo real 

para planear infraestruturas de transporte de pessoas em massa. A Replica primeiro 

descodifica os dados da localização móvel de smartphones e certas aplicações, depois 

combina-os com informações demográficas agregadas e mais tarde fornece às 
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agências de planeamento urbano informações sobre como, quando e porque é que as 

pessoas viajam em determinadas zonas. 

Esta tecnologia permite evitar custos em zonas onde deter determinadas infraestruturas 

não compensa, ajuda também os engenheiros a decidir onde construir novas linhas de 

metro, ampliar ruas ou ainda reparar linhas de serviço públicas em alturas que perturbe 

menos o fluxo. Desta forma, a Replica é uma ferramenta que pode melhorar a 

velocidade e eficácia com a qual a infraestrutura é planeada e mantida, evitando a 

construção de infraestruturas desnecessárias. 
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Criação de Marcas e Design 

 

 

No que respeita à área de intervenção Criação de Marcas e Design, as beneficiárias do 

projeto podem aplicar um conjunto de práticas inovadoras que contribuem para uma 

maior notoriedade da empresa e da marca, tanto no mercado interno, como no mercado 

externo. 

 

 

Exemplos de Tecnologias Aplicáveis na Área de Intervenção: Criação de Marcas 

e Design 

 

 

Criação de um Website 

Atualmente, a criação de um Website é uma estratégia inevitável se a empresa quiser 

ter algum reconhecimento nacional e internacional. Quando comparado com outras 

formas de marketing tradicional, é observável que o custo/qualidade de um website 

profissional e moderno é muito superior, uma vez que é possível aceder a qualquer 

momento à informação lá colocada e proceder as alterações necessárias, sem qualquer 

restrição. O alcance que a empresa terá será infinitamente maior quando comparado 

com a publicidade tradicional, dado que o website pode ser observado em qualquer 

parte do mundo, desde que possua a capacidade de ser traduzido para qualquer outra 

língua. 

Ainda, a criação de um website é sem dúvida alguma uma mais valia para a empresa, 

pois esta conseguirá orientar melhor a sua estratégia de negócio. Através do feedback 

que a empresa terá no seu website, ou seja, através do número de contactos, visitas e 

comentários, esta poderá perceber se a atual estratégia está ou não a resultar, podendo 

alterá-la.  

  

 

Desenvolvimento de uma Marca 

A Marca tem uma grande importância no sucesso do negócio da empresa. Esta deve 

refletir indubitavelmente a visão, a missão, os valores e a estratégia da empresa. A 

Marca é o ADN de uma empresa e é o que permite a conexão entre o cliente e o produto, 

pelo que é crucial que esta demonstre a capacidade do negócio fazer face às 

necessidades do consumidor, garantindo a satisfação e uma melhor experiência ao 

mesmo. 
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Plataforma de E-Commerce 

As empresas que dispõe de uma plataforma de E-Commerce possuem fonte de 

vantagem competitiva pois conseguem diferenciar-se das empresas que atuam no 

mesmo mercado. Esta plataforma facilita os utilizadores na compra dos produtos que 

necessitam, uma vez que, conseguem fazê-lo através dos smartphones, tablets e 

quaisquer outros dispositivos que tenham acesso à internet. 

Esta plataforma pode ser implementada de duas formas: a primeira, apenas através de 

um website que responda em tempo real, e a segunda, através de uma aplicação, em 

que as compras são efetuadas de forma mais fácil, interativa e ágil. 

Ao nível das empresas de construção, a existência de uma plataforma de e-commerce 

poderá não fazer sentido. Contudo, para as empresas de materiais de construção, esta 

estratégia poderá revelar-se viável, tendo em conta que a internet é uma ferramenta 

valiosa para a divulgação e promoção de produtos. Neste setor, a plataforma de e-

commerce poderá também disponibilizar ferramentas que permitam elaborar 

orçamentos e ainda elaborar o planeamento do projeto de realização das obras. 
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SETOR AGROALIMENTAR 

 

 

A introdução de novas tecnologias tem impulsionado uma reforma no setor 

agroalimentar. Tal como acontece no setor da construção, a Indústria 4.0 está a 

revolucionar o setor agroalimentar, permitindo aumentar a competitividade das 

empresas. Todo o cluster (desde a agricultura à indústria transformadora) tem investido 

na modernização e inovação tecnológica, tanto dos processos produtivos como dos 

próprios produtos. A aposta em componentes de robotização e a desmaterialização dos 

processos, acompanhado pela requalificação dos recursos humanos, têm sido 

fundamentais para que o setor tenha atualmente indústrias que estão ao nível das 

melhores do mundo. 

 

 

Inovação Organizacional e Gestão 

 

Relativamente à vertente da Inovação Organizacional e Gestão, as empresas da área 

da agricultura beneficiárias do projeto “Rumo à Revolução I4.0” podem aplicar um 

conjunto de práticas que já estão a ser utilizadas internacionalmente no setor e que 

contribuem para o objetivo final desta área de intervenção, designadamente a melhor 

gestão dos trabalhos e dos recursos dentro da organização e o estabelecimento de 

relações externas com outras organizações. 

 

 

Exemplos de Tecnologias Aplicáveis na Área de Intervenção: Inovação 

Organizacional e Gestão 

 

 

Ferramentas de Agricultura Digital 

Uma empresa sediada em Dublin desenvolveu um software denominado de agroNET 

que envolve soluções de IoT composto por um conjunto de ferramentas de agricultura 

digital. A empresa ajuda os agricultores a digitalizar a sua produção agrícola, e 

consequentemente a melhorar a qualidade e o rendimento das culturas, permitindo uma 

produção alimentar mais sustentável para a população crescente. 

Os objetivos do produto são tornar a especialização agrícola amplamente disponível, 

facilmente consumível e acessível a todos os agricultores; transformar a agricultura de 
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precisão em prescritiva, oferecendo consultoria especializada fácil de utilizar com base 

em observações de campo em tempo real e acompanhar os mais recentes 

desenvolvimentos no domínio da IoT. 

 

 

Blockchain na Cadeia de Fornecimento 

Atualmente, as cadeias de fornecimento são cada vez mais extensas e complexas. A 

par disso, os consumidores são também, mais socialmente conscientes, querendo 

sempre saber se os produtos que compram são produzidos com responsabilidade. 

Nesse sentido uma empresa denominada de Mars Food, implementou um software 

designado de Transparency One para monitorizar toda a sua cadeia global de 

fornecimento de arroz e disponibilizar aos seus consumidores a história do produto 

desde o cultivo até ao momento da compra. 

Para dar início a este projeto, foi necessário mapear e analisar toda a sua rede de 

fornecedores globais e conceder o acesso a todas as partes interessadas. Com esse 

propósito, concretizou uma parceria com a SGS – uma empresa líder em inspeção, 

verificação, testes e certificação – para integrar fornecedores e verificar as certificações 

globais dos fornecedores. 

Posteriormente, para garantir a segurança da informação, acessibilidade e estabilidade 

a nível corporativo, a Food Mars implementou uma solução baseada em blockchain. 

Esta tecnologia permite aumentar a segurança dos dados armazenados no 

Transparency One, uma vez que, cria um registo de todas as transações, sejam elas 

apenas atualizações ou modificações, entre as partes interessadas da cadeia de 

fornecimento. Os dados armazenados podem ser acedidos a qualquer momento, 

fornecendo total transparência em cada etapa. 

 

 

Plataforma Online da Comunidade de Agricultores 

A Farmers Business Network é uma plataforma online norte-americana que representa 

uma comunidade de agricultores que partilham dados entre si, obtidos através dos 

diferentes sensores e máquinas espalhados pelas suas quintas, para que possa existir 

discussão, partilha de ideias e entreajuda entre agricultores. 

Para cada um dos membros, a plataforma constrói um perfil completo sobre os 

diferentes campos de cultivo com informação sobre o subsolo, lavoura, plantação, 

fertilização, cultivo e meteorologia. Toda a informação é analisada pela plataforma, 

permitindo avaliar individualmente cada um dos casos e mais tarde realizar 

benchmarking com todas as outras quintas que estão no sistema, garantindo sempre a 
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privacidade de dados mais sensíveis dos seus utilizadores. 

 

 

Economia Digital e TIC 

 

 

No que respeita à área de intervenção Economia Digital e TIC, as empresas que fazem 

parte do projeto “Rumo à Revolução I4.0” podem aplicar um conjunto de tecnologias 

que contribuem para a otimização dos processos e eficiência nas operações. 

 

 

Exemplos de Tecnologias Aplicáveis na Área de Intervenção: Economia Digital e 

TIC 

 

Internet of Things 

Os consumidores estão cada vez mais exigentes. Os produtos agroalimentares devem 

apresentar boa cor, um aspeto fresco, o melhor sabor e a melhor qualidade. Todavia, 

basta a alteração de um parâmetro na produção do alimento que provoca alterações 

nas características mencionadas anteriormente. Assim, para garantir que a produção 

não é afetada por fatores externos, como pragas e pestes, muitas empresas utilizam as 

tecnologias Internet of Things para monitorizar as suas colheitas. 

Com esse propósito, a Torriba, em parceria com a Hidrosoph, criou um sistema (By 

Drop) que através da parametrização de solos, culturas, sistemas de rega e trabalhando 

com informações provenientes de estações meteorológicas, sondas, datas de 

plantação, fase feneológica, entre outras, permite que técnicos especializados 

determinem planos de rega para cada produtor, que serão disponibilizados através de 

vários meios, nomeadamente, mensagem, plataforma online (computador e telemóvel), 

presencialmente, fax e e-mail. 

 

 

Inteligência Artificial 

Uma Universidade na Nova Zelândia está a desenvolver um sistema baseado em 

inteligência artificial e com sensores eletrónicos capaz de “olhar” para uma vinha e 

determinar qual vai ser a produção final. Este sistema consegue contar e analisar o 

número, tamanho e distribuição dos cachos numa vinha e calcular, à posteriori, quanto 

vinho irá ser produzido nesse ano.  
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O objetivo é acelerar o processo de preparação da vindima e poupar alguma mão-de-

obra no processo. 

 

 

Plataforma de Hardware e Software na Produção de Vinhos 

Esta plataforma tem como principal objetivo servir de apoio à tomada de decisão do 

viticultor, por meio da criação de um sistema ecológico inteligente assente numa 

estrutura integrada. Através de uma rede de sensores espalhados pelas vinhas, é 

possível monitorizá-las autonomamente e disponibilizar em tempo real toda a 

informação essencial e crítica aos produtores através de uma plataforma web. 

Dependendo da informação, se o sistema detetar alguma doença nas vinhas, propõe 

um plano detalhado e personalizado de acordo com as quantidades de infeção da 

doença nas vinhas, levando a uma solução mais ecológica e sustentável. 

A plataforma VineSens foi desenvolvida com o intuito de prevenir uma das doenças mais 

temidas pelos viticultores, o míldio. Este sistema avisa o viticultor quando o míldio atingiu 

o limiar, exigindo que medidas preventivas sejam tomadas. A aplicação deste sistema 

permite diminuir a quantidade de produtos fitossanitários aplicados e, como 

consequência, permite aos produtores desenvolverem um vinho mais ecologicamente 

sustentável e saudável. 

 

 

Tratamento de Espécies Parasitas 

Numa produção agrícola o tratamento de espécies parasitas é uma das tarefas mais 

importantes. Para proceder à respetiva erradicação, algo bastante importante é ser 

capaz de identificar com máxima precisão e certeza a localização das espécies de forma 

a proceder à sua eliminação sem provocar estragos nas plantas e no solo circulante. 

Com este propósito e recorrendo a metodologias de Machine Learning, foi 

desenvolvido um algoritmo que permite identificar e segmentar ervas daninhas de folhas 

de beterraba recorrendo a imagens aéreas multiespectrais obtidas através de drones. 

 

 

Instalação de Sensores Autónomos 

O controlo da dosagem de inseticida a ser utilizado em campos de cultivo é também 

uma das grandes preocupações dos produtores agrícolas. Nesse sentido, estes têm 

recorrido a sensores wireless completamente autónomos (pois contêm painéis 

solares responsáveis pelo fornecimento de energia) de modo a obterem a baixo custo e 

de forma mais facilitada informações de certos parâmetros ambientais críticos como a 
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temperatura do ar, a humidade do ar e das folhas. 

A solução proposta pelo sistema simula a estimativa da distribuição espacial de 

dosagem ótima graças à análise de dados obtidos por parte da rede de sensores. 

 

 

Robôs Autónomos 

Em Bragança, mais propiamente na Quinta do Ataíde, está a ser financiado pelos fundos 

europeus, no âmbito do Horizonte 2020, um robô que monitoriza parâmetros chave das 

vinhas e da sua envolvente, de forma autónoma e com recurso a propulsão elétrica. O 

objetivo é fornecer aos vitivinicultores, em tempo real, acesso a informações 

abrangentes e confiáveis durante os ciclos de crescimento e maturação, para poderem 

realizar ao máximo o potencial qualitativo do fruto. 

O objetivo final deste projeto é criar um robô que consiga medir todos os parâmetros 

desejados, tais como o controlo do estado hídrico da água, a temperatura da folha da 

videira e o vigor da planta, durante 24 horas, independentemente dos obstáculos que 

possam existir e das condições climatéricas. 

 

 

Tratores Autónomos 

Estes tratores, desenvolvidos pela CHN Industrial, são controlados e monitorizados 

remotamente, permitindo que os operadores desempenhem outras tarefas. Trabalham 

24 horas por dia, eliminando assim as pausas para descanso que os trabalhadores 

necessitam e introduzindo ainda a inovação nos processos de cultivo dos campos. 

Desta forma, um agricultor que disponha deste tipo de tecnologia poderá organizar e 

planear todo o processo agrícola durante todo o dia, não dependendo da disponibilidade 

dos recursos humanos para executar determinadas tarefas. 

 

 

 

 

 

  



 

 

41 

Eco-Inovação 

 

As empresas da área da agricultura que fazem parte do projeto “Rumo à Revolução 

I4.0”, na vertente da Eco-Inovação, podem adotar um conjunto de inovações que já 

estão a ser pensadas ou mesmo utilizadas internacionalmente no setor, e que 

contribuem para a incorporação de princípios de ecoeficiência nos processos, 

tecnologias e serviços das empresas. 

 

 

Exemplos de Tecnologias Aplicáveis na Área de Intervenção: Eco-Inovação 

 

Plataforma, baseada em IoT, para uma Irrigação mais precisa 

A irrigação na agricultura é uma das maiores fontes de consumo de água potável. Dada 

a importância deste recurso natural, é necessário garantir a sua sustentabilidade. Assim, 

de forma a otimizar a utilização da água, reduzir o consumo energético e melhorar a 

qualidade das colheitas, é necessário recorrer a novas tecnologias. 

Existe um projeto designado de SWAMP (http://swamp-project.org/about/), ainda em 

fase de testes, que desenvolve métodos, baseados na Internet of Things, para uma 

gestão mais inteligente da água, instalando sistemas de irrigação inteligente e de 

elevada precisão. O principal objetivo do projeto é a otimização da irrigação, distribuição 

e consumo de água, baseada na análise de diferentes tipos de informação recolhida 

dos diversos pontos do sistema, nomeadamente a reserva aquífera que compreende as 

fontes de água – rios, lagos, barragens e aquíferos; posteriormente a distribuição 

aquífera, onde através de uma rede de canalização a água é transportada da fonte até 

à fase final – ponto de consumo e, por último, o consumo de água. 

Esta plataforma numa fase inicial recebe informações de diferentes sensores, depois 

através de modelos analíticos, o sistema com a informação obtida é capaz de gerar 

mapas onde a irrigação é necessária. Posteriormente, informação externa como a 

capacidade produtiva da plantação, condições meteorológicas e dados históricos são 

alimentados ao sistema. Desta forma, o sistema SWAMP estima as necessidades 

aquíferas de cada um dos campos agrícolas e envia essa informação aos agricultores, 

que tomam a decisão de irrigar os campos usando o método que acharem mais 

adequado. 

 

http://swamp-project.org/about/
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Figura 7: Esquema de Irrigação com precisão baseada na Tecnologia SWAMP 

 

Fonte: http://swamp-project.org/about/ 

 

 

Quintas Inteligentes 

Uma empresa sediada na Califórnia criou uma quinta completamente monitorizada e 

controlada por robôs, com um sistema de inteligência artificial. Esta quinta pode ser 

a solução para que grandes centros urbanos não estejam dependentes dos 

distribuidores de produtos alimentares, pois são capazes de produzir produtos 

realmente frescos.  

Trata-se de uma quinta hidropónica, onde o típico solo agrícola é substituído por uma 

solução aquosa rica em nutrientes. Dispõe de um robô inteligente que transporta as 

plantas por três áreas distintas, que representam as fases de maturação do ciclo de vida 

de uma planta. Ao fazer a segmentação das plantas consoante a sua fase de 

desenvolvimento, a empresa conseguiu otimizar o espaço e controlar melhor os 

parâmetros de crescimento de uma planta, como luz e fertilizante, adequando-os a cada 

uma das fases. Adicionalmente, os robôs utilizam algoritmos de Machine Learning 

para detetarem possíveis pestes ou pragas que possam afetar as colheitas. 

Vários têm sido os projetos que possibilitem a criação de quintas automatizadas, 

recorrendo à tecnologia IoT, para monitorizar o ambiente onde os alimentos são 

http://swamp-project.org/about/
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produzidos. São colocados sensores wireless para controlar determinados parâmetros 

sobre o clima, solo e plantas/alimentos no campo (ritmo de crescimento, condutividade, 

pressão e humidade da água, nível da humidade do solo, radiação solar). Estas 

informações em função da meteorologia permitem que o agricultor tome decisões sobre 

irrigação, controlo de pragas e doenças, planos nutricionais e colheitas. 

Este tipo de tecnologias, embora num momento inicial necessitem de elevados 

investimentos, permitem a médio-longo prazo uma otimização do tempo e uma 

rentabilização das explorações, com o propósito final de aumentar o lucro, quer seja 

pelo aumento da produtividade ou pela redução dos custos operacionais. É assim 

possível verificar que com a aplicação destas tecnologias se consegue adequar os 

recursos para conseguir o máximo de produção com o mínimo de recursos económicos, 

ou seja, consegue-se  aumentar a produção agrícola de forma sustentável, minimizando 

o impacto ambiental. 

 

 

Gestão Eletrónica do Desperdício Alimentar 

O Gabinete de Planeamento e Políticas e Administração Geral lançou uma plataforma 

eletrónica de combate ao desperdício alimentar para 36 meses. O objetivo desta 

plataforma é facilitar a ligação entre os produtores de excedentes alimentares e aqueles 

que necessitam dos mesmos, reduzindo o desperdício alimentar. 

 

 

Economia Circular 

 

Nos últimos tempos, Portugal tem feito um grande esforço em incutir em todas as 

gerações a necessidade de reciclar e reutilizar materiais do dia-a-dia. Várias empresas 

têm contribuído de forma autónoma ou imposta pelo estado para o aumento da 

sustentabilidade, realizando atividades que contribuem para a reutilização de 

determinados produtos/alimentos mais biológicos e/ou sustentáveis. 

O Continente que pertence ao Grupo SONAE, aderiu a este conceito e tem tentado 

reaproveitar todos os produtos em final de vida para criar outros produtos. Exemplo 

disso é o “Panama” (https://missao.continente.pt/noticias-eventos/panana-novo-

produto-economia-circular), um produto confecionado a partir de bananas que já estão 

demasiado maduras.  

Um outro exemplo é o projeto CERTAGRI que tem como objetivo a implementação do 

“Rótulo de Produto Circular” para o setor agroalimentar. Este projeto tem como propósito 

https://missao.continente.pt/noticias-eventos/panana-novo-produto-economia-circular
https://missao.continente.pt/noticias-eventos/panana-novo-produto-economia-circular
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informar o consumidor final do desempenho energético, hídrico e de circularidade de 

recursos ao longo da cadeia de valor onde se insere o produto que adquire. 

 

Figura 8: Rótulo de Produto Circular 

 

Fonte: ADENE Innovation 

 

Uma empresa chamada Plantiers apresentou também um produto que permite utilizar a 

pontas do lápis de madeira para plantar uma erva automática ou flor. Já a empresa EDIA 

pretende criar estações de compostagem, com abrangência num raio de 5 km, onde os 

agricultores poderão depositar os seus subprodutos e posteriormente levantar adubo 

orgânico, permitindo assim a profissionalização, escala e viabilidade do processo.  

 

 

Desenvolvimento de Novos Produtos 

Produtos Alimentares Funcionais: um alimento funcional é um alimento que é 

projetado para ter benefícios fisiológicos e/ou reduzir o risco de doenças crónicas, e que 

além das funções nutricionais básicas pode ser similar em aparência aos alimentos 

convencionais e consumido como parte de uma dieta regular. 

Produtos com Maior Prazo de Validade: a Universidade de Coimbra já desenvolveu 

uma tecnologia que permite aumentar o prazo de validade do fiambre fatiado após a 

abertura da embalagem através de um revestimento edível de alimentos produzido à 

base de polímeros e tensioativos naturais. 

Vegetais do Futuro: A empresa Grow to Green pretende obter uma maior 

sustentabilidade quanto à produção dos seus produtos, através da utilização de energia 

proveniente de fontes renováveis para a produção de vegetais. Para tal, utiliza câmaras 

climáticas verticais e todos os colaboradores a usam máscaras, toucas e batas de forma 
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a evitar a contaminação. Neste ambiente fechado, totalmente controlado, é possível 

cultivar alfaces, rúculas, couves, agrião e ervas aromáticas, sem qualquer tipo de 

preocupação com condições climatéricas externas. 

 

 

Criação de Marcas e Design 

 

No que respeita à área de intervenção Criação de Marcas e Design, as empresas que 

fazem parte do projeto “Rumo à Revolução I4.0” e que integram o setor agroalimentar, 

podem aplicar um conjunto de práticas que já estão a ser utilizadas internacionalmente 

por várias empresas, e que contribuem para o objetivo final desta área de intervenção, 

nomeadamente, uma maior notoriedade da empresa e da marca tanto no mercado 

interno, como no mercado externo. 

 

 

Exemplos de Tecnologias Aplicáveis na Área de Intervenção: Criação de Marcas 

e Design 

 

 

Criação de um Website 

Atualmente, a criação de um Website para uma empresa é algo inevitável se esta quer 

ter algum reconhecimento nacional e internacional, tal como já foi referido 

anteriormente. Quando comparado com outras formas de marketing tradicional, é visível 

que o custo/qualidade de um website profissional e moderno é muito superior, uma vez 

que é possível aceder a qualquer momento à informação disponível e proceder as 

alterações necessárias, sem qualquer restrição. O alcance que a empresa terá será 

infinitamente maior quando comparado com a publicidade tradicional, dado que o site 

pode ser observado em qualquer parte do mundo, desde que possua a capacidade de 

ser traduzido para qualquer outra língua. 

Ainda, a criação de um website é sem dúvida alguma uma mais valia para a empresa, 

pois esta conseguirá orientar melhor a sua estratégia de negócio. Através do feedback 

que a empresa terá no seu website, ou seja, através do número de contactos, visitas e 

comentários, esta poderá perceber se a atual estratégia está ou não a resultar, podendo 

alterá-la.  
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Desenvolvimento de uma Marca 

A Marca tem uma grande importância no sucesso do negócio da empresa. Esta deve 

refletir indubitavelmente a visão, a missão, os valores e a estratégia da mesma. A Marca 

é o ADN de uma empresa e é o que permite a conexão entre o cliente e o produto, pelo 

que é crucial que esta demonstre a capacidade do negócio fazer face às necessidades 

do consumidor, garantindo a satisfação e uma melhor experiência do mesmo. 

 

 

Plataforma de E-Commerce 

As empresas que dispõe de uma plataforma de E-Commerce possuem fonte de 

vantagem competitiva pois conseguem diferenciar-se das empresas que atuam no 

mesmo mercado. Esta plataforma facilita a vida dos utilizadores na compra dos produtos 

que necessitam, uma vez que, conseguem fazê-lo através dos smartphones, tablets e 

quaisquer outros dispositivos que tenham acesso à internet. 

Uma plataforma de e-commerce pode ser implementada de duas formas: a primeira 

apenas através de um website que responda em tempo real, e a segunda através de 

uma aplicação, em que as compras são feitas de forma mais fácil, interativa e ágil. 

As plataformas de e-commerce são um importante canal de distribuição para as 

empresas do setor agroalimentar, permitindo uma maior notoriedade e reconhecimento 

e apresentando um importante contributo para a internacionalização. O e-commerce 

deve ser visto, ao mesmo tempo, como uma realidade e como uma oportunidade. 
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Conclusão 

 

 

O presente Guia de Boas Práticas é crucial para que as empresas que fazem parte do 

projeto conjunto Rumo à Revolução I4.0, consigam adaptar, ou mesmo mudar, os 

processos que estão a aplicar atualmente para se adaptarem às novas tendências 

associadas à Indústria 4.0, principalmente nos setores da construção e da agricultura. 

Além disso, é extremamente importante que as empresas apostem no conceito I4.0 para 

que consigam enfrentar os desafios da atualidade e ganhar posicionamento num 

mercado cada vez mais competitivo e exigente. As aplicações das tecnologias 

mencionadas neste Guia poderão ser muito úteis para as empresas na medida em que 

poderão contribuir para que estas consigam ter os melhores processos e os melhores 

produtos. A verdade é que o avanço tecnológico no setor da construção e agroalimentar 

é indubitável, devendo as organizações adaptar-se a uma nova realidade, investindo 

por exemplo nas áreas de intervenção deste Projeto “Rumo à Revolução I4.0”. 

A Indústria 4.0 poderá ser aplicada inicialmente dentro da organização, com a 

introdução de novas tecnologias que introduzam melhorias significativas nos processos 

internos e nas relações com o exterior. Adicionalmente, devem as empresas destes 

setores apostar na implementação de práticas mais sustentáveis e eco-friendly. E, por 

último, constituem também boas práticas a criação de marcas, websites e de 

plataformas de e-commerce, que permitem uma maior visibilidade das empresas tanto 

no mercado interno como externo.  
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