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EDITORIAL

“A onda de digitalização da
economia e da sociedade
que aí vem é 100 vezes
maior que a onda do
canhão da Nazaré surfada
por Garrett McNamara.
Vamos, por isso, necessitar
de uma autêntica
revolução de mentalidades,
competências,
organização, processos
e modos de operar para
os quais ainda não
estamos preparados”.
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NA ERA DIGITAL:
à velocidade de um ‘click’…
AS “MODAS” SÃO ISSO MESMO, “MODAS” E POR ISSO VÊM E VÃO.
VEM ISTO A PROPÓSITO DAS TANTAS MODAS QUE CONSTANTEMENTE
ASSISTIMOS TODOS OS DIAS, TODAS AS ÉPOCAS, TODOS OS ANOS.

N

o vestuário, estudos demons- vida e influencia de tal forma o nosso dia a
tram que de 20 em 20 anos dia que não vai ser possível voltar para trás…
as “modas” praticamente se
No lazer, no entretenimento ou no turisrepetem, obviamente adap- mo já ninguém viaja ou faz compras sem ir
tadas às novas tendências e devidamente ao Booking, ao Trivago, ao Google Maps, ao
reconfiguradas por algum estilista de reno- Tripadvisor, ao Airbnb, à Zomato, à Amame e, por isso, as calças à boca de sino ou zon, ou faz compras sem consultar o E-bay,
os trench-coats vão voltar a usar-se, devi- o OLX, ou ir ao Spotify ou ao MeoMusic para
damente redesenhados, e daqui por mais ouvir música ou verificar o Skyscanner para
ou menos 20 anos voltarão novamente. ver as alternativas de voos na internet ou
Na área da Economia e da Gestão também numa qualquer App que esteja à distância
assistimos permanentemente a um desfilar de um click. Tudo (quase tudo) está à distânde novos conceitos e de “modas”: foi o Kai- cia de um click... e uma empresa, como por
zen nos anos 70, a Qualidade nos anos 80, a exemplo a Apple, tem um volume de negóInovação nos anos 90, depois o Benchmar- cios idêntico ao PIB de Portugal.
king, a Reengineering, a Coopetition, o EcoAté a banca e o sistema financeiro, tantas
sistema, as Sinergias, a Estrutura Matricial, vezes tradicional e resistente à mudança, não
o Teletrabalho e tantas, tantas outras buzz- teve outro remédio senão evoluir rapidawords que vamos constantemente ouvindo, mente e “saltar” depressa e em força para o
lendo, aprendendo, implementando…
mundo digital. O que se passa hoje em dia na
Não tem mal nenhum nisso. É normal, é área financeira com as Fintech, o blockchain,
da vida, é a simples evolução ou capacidade o Hashgraph, o We-Chat, o e-commerce ou
de adaptação.
a Bitcoin é suficientemente assustador para
E o que é que isto tem a ver com o tema a própria banca perceber que ou está “in”
que escolhemos para esta revista do ISQ: “A ou alguém recebe dividendos e
Digitalização da Economia”?
stock options por eles… Um dos
A grande questão é: será a “Digitalização” grandes problemas no futuro
mais uma “moda”, mais uma buzzword, algo vai ser, por isso, a cibersegupassageiro que rapidamente dará lugar a rança e a infoexclusão.
qualquer uma outra?
Por outro lado, a questão
Obviamente que na área da Gestão e da do “digital” não vai passar de
Economia haverá sempre novas tendências. moda porque há toda uma
Mas, na minha perspetiva, desta vez as coisas nova geração que já nasceu
são diferentes. E isto porquê? Porque a digi- com esta base e que lida com
talização está mesmo a entrar em todos os este mundo na ponta dos
setores, em todos os mercados e a penetrar dedos, praticamente
fortemente na própria sociedade.
A questão não se prende com determinado setor, fábrica, modo de proPedro Matias
dução ou mesmo estilo de vida. A
PRESIDENTE DO
questão, hoje, é que a digitalização
CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO ISQ
está de tal forma patente na nossa

desde a nascença. Pergunte a uma criança
se quer um lego ou um tablet, uma bicicleta
ou um telemóvel, um livro do Tio Patinhas
ou o Instagram. É assustador, mas é assim.
Estamos contra. Discordamos. Tentamos
contrariar, mas vamos ter de nos habituar…
Uma das “escritoras” mais influentes da
atualidade, a italiana Chiara Ferragni, nunca
escreveu um livro, apenas tem um blog.
Os Millennials andam por aí, os pós-Millennials já cá estão e os Linksters também.
Vem tudo isto a propósito da digitalização
da Economia e da Indústria. Atualmente, realidades como a Internet of Things, o 3D printing, o machine2machine, as smart factories,
as smart cities, a Indústria 4.0, os “sensores
inteligentes”, a “inteligência artificial”, o “big
data”, tudo assente numa “hiper-cloud” que
funciona à velocidade do 5G, estão a revolucionar o modo de produção e de vida.
Para se ter uma noção, a onda de digitalização da economia e da sociedade que aí
vem é 100 vezes maior que a onda do canhão
da Nazaré surfada por Garrett McNamara.
Vamos, por isso, necessitar de uma
autêntica revolução de mentalidades, competências, organização, processos e modos de
operar para os quais ainda não
estamos preparados.
A digitalização da “economia”
será antes de mais um processo
social e, como dizia Darwin: “it is
not the strongest of the species
that survives, nor the most
intelligent, but the one
most responsive
to change”…
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ISQ ASSINA PROTOCOLO
PARA DESENVOLVIMENTO
DE INFRAESTRUTURAS
A NÍVEL INTERNACIONAL
O ISQ assinou, na Ordem dos Engenheiros, um
importante protocolo de cooperação para o
desenvolvimento de projetos de infraestruturas a nível
internacional, com especial destaque para o mercado
de Timor-Leste. Este protocolo foi assinado pelo
presidente do LNEC, António Pina, pelo presidente
da Águas de Portugal Internacional, Cláudio de
Jesus, pelo presidente do ISQ, Pedro Matias e pelo
administrador da IP Engenharia, Amílcar Monteiro,
e pretende apresentar uma oferta integrada de
entidades de enorme relevância que, em conjunto,
conseguem potenciar propostas de valor mais
abrangentes para os clientes e mercados.

A CEOC
É UMA ORGANIZAÇÃO QUE AGREGA
EMPRESAS E
ENTIDADES COM
ATIVIDADES EM
MAIS DE 100 PAÍSES, EMPREGANDO
MAIS DE 100 MIL
PESSOAS.

AGENDA

Portugal acolhe a
próxima Assembleia
Geral da CEOC
PORTUGAL VAI ACOLHER, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2018, A PRÓXIMA
ASSEMBLEIA GERAL DA CEOC - CONFEDERAÇÃO INTERNACIONAL DAS ENTIDADES
DE CERTIFICAÇÃO E INSPEÇÕES NA SEQUÊNCIA DE UMA CANDIDATURA QUE
PORTUGAL GANHOU POR UNANIMIDADE.

A

CEOC é uma organização internacional da maior importância
que agrega as principais empresas e entidades europeias
na área da certificação e inspeção e que, no
seu conjunto, têm atividades em mais de 100
países, empregam mais de 100 mil pessoas e
representam um volume de negócios de mais
de nove mil milhões de euros.
Segundo Pedro Matias, presidente do ISQ,

“é preciso, cada vez mais, colocar portugueses em lugares chave a nível internacional
e onde as decisões de hoje têm um enorme impacto na indústria e na economia de
amanhã”. Com a “digitalização da economia
grande parte dos standards e das normas
internacionais vão ser alteradas. É uma revolução o que aí vem”.
O ISQ, através do seu presidente, integra
atualmente o board of directors da CEOC.

THINK TANK | INDÚSTRIA 4.0
No final do ano de 2017, o ISQ reuniu mais de 40 entidades,
públicas e privadas, nacionais e internacionais, para um
pequeno-almoço de reflexão sobre os avanços da tecnologia
e o impacto do digital na indústria, no âmbito de uma parceria
com os Green Project Awards.
O evento, que contou com a presença da Secretária de
Estado da Indústria, Ana Lehmann, foi moderado pela diretora
do Dinheiro Vivo, Rosália Amorim, e teve a presença de
vários empresários e empresas como a Embraer, a Paypal, a
Jerónimo Martins, a COTEC, a EDP, a Veolia ou a Autoeuropa.

ISQ E ADTA - ÁGUAS DO
TEJO ATLÂNTICO ASSINAM
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO
O ISQ assinou, em novembro de 2017, um protocolo
de parceria com a Águas do Tejo Atlântico,
para o desenvolvimento de projetos comuns e a
partilha de recursos na gestão de informação,
diretamente relacionada com a monitorização
feita através de sensores.
Esta parceria conta já com alguns casos de sucesso,
dos quais são exemplos os projetos europeus
LIFE SWSS – Smart Water Supply Systems e SW4E
– SmartWater4Energy, que têm como objetivo a
otimização inteligente da gestão energética em
redes de abastecimento de água e em estações de
tratamento de águas residuais, respetivamente.

ISQ APOSTA NO ALGARVE E INAUGURA NOVAS INSTALAÇÕES
O ISQ inaugurou, em maio de 2017, as novas instalações em Loulé, no Algarve, numa cerimónia que contou
com a presença do ex-Secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, e do Presidente da Câmara
Municipal de Loulé, Vítor Aleixo.
Várias foram as entidades que marcaram presença na cerimónia, nomeadamente o Presidente da CCDR –
Algarve, Francisco Serra, o Presidente do NERA, Vítor Neto, e o Secretário-Geral da AMAL, Miguel Freitas.
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LANÇAMENTO DO FERRYBOAT
DE TIMOR-LESTE
ACORDO DE COOPERAÇÃO

SINERGIAS ENTRE
PORTUGAL E RÚSSIA
O GRUPO ISQ E O CENTRO DE EXPORTAÇÃO DA RÚSSIA ASSINARAM, EM
OUTUBRO DE 2017, UM ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE VISA A CERTIFICAÇÃO
DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS RUSSOS.

O protocolo entre Portugal e a
Rússia promove o aumento do
volume de negócios, o desenvolvimento de projetos colaborativos e parcerias tecnológicas entre os dois países.
O ISQ e o REC comprometem-se a cooperar e a partilhar informação nas áreas de
interpretação de standards, testes, inspeção,

auditoria e certificação de bens exportados.
Segundo Pedro Matias, presidente do ISQ, “a
Rússia representa um mercado com muito
potencial e há muitas empresas interessadas
em vir para a Europa e para os PALOP. O ISQ
desempenhará aqui um papel fundamental
ajudando nos ensaios, certificação e requisitos europeus através dos seus laboratórios”.

O ferryboat Haksolok, encomendado por
Timor-Leste aos Estaleiros Navais do Mondego/
Atlantic Eagle Shipbuilding, foi lançado à água
em maio de 2017. Trata-se de um investimento
de cerca de 13 milhões de euros, no qual o ISQ
participou em várias etapas e processos.
O ferryboat tem 72 metros de comprimento e
capacidade para transportar 377 passageiros,
23 viaturas e várias toneladas de carga.
O presidente do ISQ, Pedro Matias, e vários
elementos da equipa do ISQ fizeram questão de
assinalar este momento.

Presença na maior central termosolar do mundo
O ISQ foi contratado para prestar serviços de controlo não
destrutivo na maior central de energia termosolar do mundo que
está a ser construída em Marrocos. Para o efeito, o ISQ destacou
uma equipa de três engenheiros e obteve uma faturação de
30 mil euros. Espera-se que, no final da sua construção, o complexo seja capaz de fornecer
eletricidade a mais de um milhão de pessoas. O projeto Noor é a peça principal do plano
definido por Marrocos para, em 2020, ter 42% da energia proveniente de fontes renováveis.

Visita ao ISQ Em setembro de 2017,
o Bastonário da Ordem dos Engenheiros,
Carlos Mineiro Aires, visitou as instalações
do ISQ para a assinatura de um protocolo
de cooperação entre o ISQ e a Ordem
dos Engenheiros no âmbito da formação.
PROTOCOLO
DE COOPERAÇÃO
PEDRO MATIAS
E CARLOS
MINEIRO AIRES.

ISQ CRIA HUB DE
QUALIFICAÇÃO PARA O MAR
O ISQ assinou, em junho de 2017, um importante
protocolo de cooperação que estabelece as condições
para a criação do hub de Qualificação e Formação para
a Construção, Reparação Naval & Gestão Portuária,
num evento que contou com o alto patrocínio do
Presidente da República. Tratou-se da 7ª edição do
Fórum do Mar – Business2Sea 2017, que decorreu
no Centro de Congressos da Alfândega do Porto,
subordinado ao tema “Tecnologias e Indústrias
Oceânicas”. O HUB de Qualificação e Formação para
a Construção/Reparação Naval & Gestão Portuária
consiste num consórcio constituído pelo ISQ, Atlantic
Eagle Shipbuilding, Universidade de Coimbra e Quasar.
www.isq-group.com · 7
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Ana Lehmann
SECRETÁRIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA

“Estaremos
focados
na indústria
do futuro”
A INDÚSTRIA ESTÁ A DAR UM FORTE CONTRIBUTO PARA
O CRESCIMENTO ECONÓMICO E A APOSTA NA FORMAÇÃO
E NO EMPREENDEDORISMO É FULCRAL PARA VENCER OS
DESAFIOS DO FUTURO, DIZ A SECRETÁRIA DE ESTADO DA
INDÚSTRIA, ANA LEHMANN.

H

á apenas alguns meses no cargo, a Secretária de Estado da
Indústria afirma que a indústria
está a ganhar um papel cada
vez mais relevante na economia nacional. Para isso têm
contribuído medidas de incentivo, como a Indústria 4.0 ou a
estratégia de empreendorismo
StartUP Portugal. Mas ainda há desafios a ultrapassar. É o caso
da “falta de recursos humanos qualificados para trabalhar na
indústria”, salienta Ana Lehmann. É, pois, crucial apostar na
formação e na aproximação dos jovens a este setor.

Que balanço faz destes primeiros meses como Secretária de Estado
da Indústria?
Faço um balanço extremamente encorajador. Portugal
está a atravessar um momento muito positivo no que diz
respeito ao crescimento económico, com a indústria a dar
um forte contributo. Vamos executar as medidas para a
Indústria 4.0 e prosseguir a estratégia para o empreendedorismo, aprofundando e escalando estas dinâmicas e
introduzindo algumas abordagens complementares, como
o fomento das ligações entre grandes empresas (nacionais
e internacionais) e empresas de menor dimensão (startups
ou PMEs), a aproximação das populações às fábricas, com

o lançamento de open days, e dos jovens à indústria, através da formação. Estaremos focados na indústria do futuro.

Que desafios é que essa estratégia enfrenta?
Um dos grandes desafios que muitos empresários, associações e clusters com quem tenho dialogado mais referem é
a falta de recursos humanos qualificados para trabalhar na
indústria. Urge apostar em iniciativas de formação orientadas para a indústria e para as necessidades concretas das
empresas. É necessário aproximar os jovens da indústria,
fazê-los sentir que trabalhar numa fábrica é prestigiante e
que a indústria oferece carreiras sólidas e especializadas.

Que esforços estão a ser feitos nesse sentido?
Estamos a preparar uma campanha com base nos instrumentos e nas plataformas que os jovens mais utilizam,
como os vídeos e as redes sociais. Em paralelo, estamos
a trabalhar no financiamento, modernização e digitalização da indústria, bem como no enquadramento regulatório
de atividades mais emergentes e disruptivas. Mas estamos
sobretudo a combater o mito da separação entre empresas
estabelecidas e startups e a fomentar as transações de bens
e serviços entre estas, mas também a co-criação de tecnologias e inovação a diversos níveis através de alianças
estratégicas entre startups e ‘corporates’ (empresas mais
estabelecidas e de maior dimensão).

“QUEREMOS MOSTRAR QUE
A INDÚSTRIA É SEXY E QUE É
PRESTIGIANTE TRABALHAR
NA INDÚSTRIA.”
www.isq-group.com · 9
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Como é que isso se materializa?
As grandes empresas ou grandes investidores podem utilizar
tecnologias desenvolvidas pelas startups/PMEs e também bens
e serviços, nomeadamente business-to-business (B2B). De referir que algumas das empresas emergentes mais bem-sucedidas
do ecossistema são B2B e abertas a iniciativas que permitam
reduzir o risco das empresas mais jovens.
O Estado também pode ser potenciador destas ligações,
estimulando a criação de alianças estratégicas entre grandes
empresas, PME e startups. Há que ter uma visão holística e mais
abrangente do que é o “ecossistema” e incluir grandes empresas, investidores internacionais, entre outros intervenientes.

Numa sociedade cada vez mais voltada para os serviços, como vê o
papel da indústria mais tradicional?
Portugal não se pode demitir da sua vocação industrial. A indústria portuguesa tem inovação na tradição e as medidas da
Indústria 4.0 visam apoiar a digitalização de todo o tipo de empresas e em diferentes momentos de modernização: de serviços
ou da indústria transformadora. A digitalização não se expressa
apenas na construção de uma página web ou do reforço do comércio eletrónico mas, nas fábricas, tem um papel fundamental
na eficiência e otimização dos processos produtivos.

Esta é, portanto, uma transformação a vários níveis...
A modernização da indústria e a Indústria 4.0 não são apenas fenómenos tecnológicos. São fenómenos sociais, em que
a adaptabilidade e a formação dos trabalhadores é crítica. A
digitalização vai alterar o papel dos colaboradores na cadeia
de produção das empresas. Por isso, é necessário que estes
atualizem as competências e ganhem novas capacidades. A
reconversão das competências dos trabalhadores e a criação
de novos postos de trabalho é fundamental e uma das principais linhas definidas para a implementação da Indústria 4.0.

O que está a ser feito para promover essa atualização de competências?
O Governo desenhou várias medidas neste âmbito. O programa
InCODE – Programa de Competências Digitais visa dar formação em tecnologias de informação a mais de 20 mil pessoas, em
colaboração com o setor privado. Está ainda prevista a criação
de Learning Factories, fábricas reais com equipamentos que
recriem ambientes de Indústria 4.0. No reforço da ligação com
as universidades está prevista uma revisão dos currículos dos
cursos profissionais técnicos para haver uma adaptação ao que
procuram as empresas.

135

Número atual
de membros
da Rede Nacional
de Incubadoras

2,26
Mil milhões
de euros

INCENTIVOS
MOBILIZADOS PELOS
FUNDOS EUROPEUS
ESTRUTURAIS E
DE INVESTIMENTO
PARA INCENTIVAR
O CRESCIMENTO E
INTERNACIONALIZAÇÃO
DAS EMPRESAS

O empreendedorismo
é uma prioridade do
Governo através de:
» PROGRAMA
STARTUP
PORTUGAL
» PROGRAMA
SEMENTE
» FUNDO 200M

“O EMPREENDEDORISMO CONTINUA
A SER UMA PRIORIDADE PARA O
GOVERNO, ATRAVÉS DO PROGRAMA
STARTUP PORTUGAL”.
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Nessa área da formação estão envolvidas várias entidades...
Gostaria de destacar o papel que o ISQ tem tido na área
da formação dos recursos humanos, com uma formação
profissional que abrange todas as áreas de conhecimento
técnico do instituto. O desenho de cursos tendo em conta as
necessidades das empresas e a qualificação com vista à formação são essenciais para o contributo de quadros altamente
especializados, sobretudo nas áreas técnicas que o ISQ tão
bem desenvolve. Além de, claro, o valioso contributo que
uma entidade como o ISQ tem no domínio da inovação de
ponta e na internacionalização da nossa economia via atividades intensivas em conhecimento.

Qual o papel que se espera das empresas?
É necessário que as empresas contribuam também para esta
mudança, investindo, adaptando e formando os seus recursos
humanos para dar resposta aos novos desafios, a múltiplos níveis, desde o secundário em termos de ensino profissional, até
ao superior passando por formações específicas em centros
especializados que trabalham muito de perto com a indústria.
A campanha de sensibilização para aproximar os jovens da
indústria também aumentará o número de recursos humanos
disponíveis para este tipo de funções. Queremos mostrar que
a indústria é sexy e que é prestigiante trabalhar na indústria.

O foco na indústria quer dizer que o empreendedorismo perde relevância nos próximos anos?
De forma alguma, reforçam-se mutuamente. O empreendedorismo continua a ser uma prioridade para o Governo, através do Programa StartUP Portugal, uma estratégia
a quatro anos que estamos a implementar com grande sucesso. Ainda muito recentemente lançámos o programa Semente, para startups que necessitam de captar a primeira

PERFIL
vaga de investimento para iniciar o seu crescimento e cujas
candidaturas estão abertas. Estamos também a colocar no
terreno o fundo 200M, que apoia startups em fase mais
avançada de escalabilidade e que necessitam de se internacionalizar, através de coinvestimento público e privado.

Já há resultados visíveis?
Os vários instrumentos estão a ter bons resultados. Estamos,
ainda, a planear a disponibilização de novos instrumentos que
promovam o scaling up das nossas startups, bem como da
entrada em Portugal de importantes redes internacionais com
essa finalidade.
Destaco ainda o importante trabalho que a Rede Nacional
de Incubadoras tem desenvolvido para apoiar o ecossistema.
A Rede Nacional de Incubadoras conta atualmente com 135
membros, o que representa um aumento relevante face aos 121
do ano passado, que consideramos muito expressivo.

Qual a grande vantagem da incubação?
A taxa de sobrevivência das novas empresas fora das incubadoras é drasticamente inferior à de empresas que estão em ecossistemas de incubação. As incubadoras permitem criar ambientes onde os empreendedores podem trabalhar e interagir com
outros empreendedores que estão a lançar as suas ideias, mas
também com pessoas que já receberam mentoria, criando-se
um ambiente multiplicador de formação, know-how e aproximando os empreendedores das universidades, dos capitais de
risco, dos business angels e dos investigadores.

De que forma podem as políticas públicas ajudar ao crescimento e à
internacionalização das empresas?
Temos já um vasto conjunto de medidas e incentivos para
apoiar a modernização, o crescimento, a formação de recur-

ANA LEHMANN

Deixou o cargo
de presidente da
InvestPorto, braço de
investimento da Câmara
Municipal do Porto, para
liderar a Secretaria de
Estado da Indústria,
em julho de 2017.
Economista, licenciada
pela Faculdade de
Economia do Porto,
fez o doutoramento
(PhD) em Economia e
Negócios Internacionais
na Universidade de
Reading, no Reino
Unido. Fez carreira
académica, foi também
vice-presidente
da Comissão de
Coordenação e
Desenvolvimento
Regional do Norte
(CCDR-N) e foi consultora
de instituições
internacionais,
como a Organização
para a Cooperação
e Desenvolvimento
Económico (OCDE) e a
Conferência das Nações
Unidas sobre Comércio
e Desenvolvimento
(UNCTAD), bem como
de várias entidades
governamentais
e de empresas.

sos humanos e também a internacionalização empresarial.
A Indústria 4.0 conta com vários instrumentos de financiamento para as empresas investirem em recursos para a transformação digital da economia. Está prevista a mobilização
de Fundos Europeus Estruturais e de Investimento até 2,26
mil milhões de euros de incentivos, com os apoios disponibilizados através do Portugal 2020. Este valor pode apoiar a
internacionalização das empresas, criando condições que fomentem a competitividade externa, apostando em inovação,
na digitalização e na presença em cadeias de valor internacionais. Também o programa Interface, para a ligação entre
empresas e ciência, apostando na partilha de conhecimento e
do qual faz parte o relançamento da política de clusters, pode
ser aproveitado pelo setor.

Qual a importância dos clusters ?
A política de clusters assume um papel relevante no reforço das
condições para a internacionalização e aumento das exportações e também para a atração de investimento para Portugal.
Estamos a reforçar estratégias de eficiência coletiva e plataformas de cooperação que promovam a entrada em cadeias de
valor internacionais, a criação de marketplaces e a promoção
de alianças estratégicas de inovação ou de produção para chegar, de forma mais eficaz, aos mercados internacionais.

Que outras formas de apoio estão a ser equacionadas?
Estamos ainda a estudar mecanismos financeiros e seguros de
crédito, adaptados às necessidades de cada setor. Estou convicta de que o conjunto das políticas e das iniciativas disponibilizadas vão contribuir para o reforço da internacionalização
das empresas portuguesas e para o aumento das exportações.
E conto com o ISQ neste caminho em prol da modernização
e da crescente abertura e crescimento da nossa economia.
www.isq-group.com · 11
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4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

O caminho
incontornável
da digitalização
A ERA DA 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL VAI ESTENDER-SE
A TODOS OS MERCADOS, INDÚSTRIAS, SETORES E
EMPRESAS. A DIGITALIZAÇÃO E A CRIAÇÃO DE SISTEMAS
INTELIGENTES SÃO FACES VISÍVEIS DESTA NOVA
REALIDADE PARA A QUAL A SOCIEDADE PORTUGUESA
- E TAMBÉM O ISQ - TÊM DE SE PREPARAR.

A

POR

Blandina Costa

água tem estado em destaque
na atualidade portuguesa pelos piores motivos. O país atravessou uma seca com todas as
consequências que isso acarreta
e as questões da gestão eficiente
deste bem estão mais presentes
do que nunca. E se fosse possível
criar um sistema capaz de prever os consumos, ajustar caudais ou antecipar faltas de água?
Foi precisamente para encontrar resposta a estes desafios
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que o ISQ se associou ao projeto LIFE SWSS, uma plataforma
digital de gestão e apoio à decisão dos operadores garantindo
uma gestão mais eficiente da água. Partindo da análise de grandes quantidades de dados e utilizando técnicas de inteligência
artificial, determinam-se padrões e encontram-se pistas sobre
acontecimentos iminentes relacionados com o abastecimento
e consumo de água capazes de evitar problemas no futuro.
O projeto LIFE SWSS é um exemplo de como criar sistemas
mais eficientes, neste caso ligado ao setor das águas, área onde
outro projeto do ISQ está também a ganhar forma, o WaterWatt
(ver pág. 40). Mas estes são apenas dois exemplos de como
poderemos viver em plena era da 4ª Revolução Industrial,
onde a digitalização e a criação de sistemas inteligentes se vai
estender a todos os mercados, indústrias, setores e empresas.
À semelhança da água, os sistemas energéticos, a agricultura,
a indústria automóvel, a reutilização de materiais, a indústria
aeroespacial ou a economia ligada ao mar são setores onde a
transformação já está a ter lugar. São também áreas onde o ISQ
está a dar o seu contributo, encarando este como um dos seus
grandes desafios para o futuro.

A NOVA ERA
IMPLICA UMA
GRANDE MUDANÇA
NA FORMA COMO
TRABALHAMOS,
PRODUZIMOS,
VENDEMOS E
ATÉ PENSAMOS.

“A digitalização não é uma moda, vai
perdurar e atravessar toda a sociedade,
todos os setores, todas as empresas”,
afirma o presidente do ISQ, Pedro Matias, garantindo que o instituto já está a
“trilhar este caminho”.

chine. Na verdade, são as pontas de um
iceberg que traz consigo uma grande
mudança na forma como trabalhamos,
produzimos, vendemos e até pensamos. Fazem parte de um processo de
digitalização generalizado e para o
qual não há escolha, como afirmou o
ministro da Economia.
Na abertura do Portugal Digital Summit, Manuel Caldeira Cabral, frisou que
“o digital não é uma escolha que podemos fazer ou não. É algo que está a acontecer (…) é o suporte de todas as atividades económicas e está a mudar tudo”.
Este processo de digitalização está a
tornar-se visível em Portugal: 73% dos
portugueses utilizam a internet e já mais
de 30% faz compras online, segundo
dados de um estudo anual da ACEPI Associação da Economia Digital e da IDC
(ver infografia na pág. 16). Ainda assim,
Portugal está abaixo da média europeia
no grau de maturidade digital, numa lista
que é encabeçada pelos países nórdicos.
Mas considerados preocupantes pela
ACEPI são mesmo os dados relacionados com a digitalização das empresas
nacionais: apenas 39% tem presença na
internet. “Há 60% das empresas que não
têm sequer website. Ou seja, é como
se não existissem”, alertou Alexandre

“O DIGITAL NÃO É UMA ESCOLHA QUE PODEMOS
FAZER OU NÃO. É ALGO QUE ESTÁ A ACONTECER
(…) É O SUPORTE DE TODAS AS ATIVIDADES
ECONÓMICAS E ESTÁ A MUDAR TUDO”.
UM FUTURO QUE COMEÇA
A ESTAR PRESENTE
Em várias esferas do nosso dia a dia,
esta realidade começa já a estar presente e a ter forma em várias expressões que passaram a entrar no léxico
mais comum, como big data, internet
of things, 3D printing ou machine2ma-

Nilo Fonseca, presidente da ACEPI,
referindo-se às pequenas empresas.
Um outro estudo, o Barómetro Human
Resources, mostra na sua 12ª edição que
as empresas não se sentem de facto preparadas para 4ª Revolução Industrial.
Segundo o painel de inquiridos, 55% das
empresas dizem estar mal preparadas e

INICIATIVAS DE APOIO
À DIGITALIZAÇÃO
O Plano Nacional de Reformas definido pelo Governo mobiliza
um investimento superior a 26 mil milhões de euros, sendo dois
terços provenientes de verbas comunitárias do Portugal 2020.

Todo este investimento tem como objetivo aumentar
as qualificações dos portugueses, melhorar o perfil de
especialização das empresas, fomentar a inovação, aumentar a
capacidade de investimento, impulsionar a internacionalização
e também modernizar o Estado. Este plano abarca um
conjunto de projetos que promovem a digitalização:

Indústria
4.0

StartUP
Portugal

» Arrancou oficialmente no início de 2017 e é
monitorizado pela COTEC, prevendo injetar na
economia portuguesa 4,5 mil milhões de euros
em quatro anos com um impacto em 50 mil
empresas. Aposta na formação e requalificação
de cerca de 20 mil trabalhadores, visa
promover os fornecedores tecnológicos como
players 4.0 e quer tornar Portugal como um
pólo atrativo de investimento. Este projeto
envolve parcerias entre indústria, associações
de empresas, universidades, centros
tecnológicos e startups. O ISQ faz parte do
Comité Estratégico para a Indústria 4.0.
» Lançada em 2016, esta é a estratégia
nacional para o empreendedorismo
e é um dos projetos mais avançados,
estando já cerca de 90% das medidas
em execução. Entre as várias medidas
que abrange inclui-se a Rede Nacional de
Incubadoras, a StartUP Vouchers, os Vales
de Incubação ou o programa Semente.
O ISQ é um dos associados fundadores
do Programa StartUP Portugal.

INCoDE.2030

» O reforço das competências digitais
é a grande missão deste programa lançado
em abril de 2017. Está estruturado em
cinco eixos principais - inclusão, educação,
qualificação, especialização e investigação incluindo mais de 30 medidas para garantir a
literacia e a inclusão digitais.

Programa
Capitalizar

» Este programa visa capitalizar as empresas
e impulsionar o investimento. Tendo sido
lançado em 2016, tem uma taxa de execução
superior a 77% envolvendo cinco linhas num
total de 1,6 mil milhões de euros.

Simplex+

» Retomado em 2016, o programa Simplex
adotou agora a designação de Simplex+
mantendo a aposta na transformação digital
e modernização da Administração Pública.
Prevendo várias iniciativas por ano, em 2017 a
aposta recaiu no atendimento ao cidadão.

Estratégia
TIC 2020

» Este programa parte do Simplex+ e prevê
a utilização das tecnologias de informação e
comunicação no setor público de uma forma
coordenada. Tem um orçamento estimado de
477 milhões de euros até 2020.
www.isq-group.com · 13
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empreendedor estão a posicionar-se
bem, a prestar atenção às tendências e,
de maneira geral, a usar as novas tecnologias. Já as grandes empresas estão
provavelmente mais atrasadas e precisam de fazer ainda um grande esforço
de mudança, diz o presidente do IST.

O DESAFIO DA QUALIFICAÇÃO
Para que isso aconteça há um fator
crítico: a qualificação dos recursos
humanos, como constata a Secretária de Estado da Indústria. “Um dos
grandes desafios que muitos empresários, associações e clusters com
quem tenho dialogado mais referem
é a falta de recursos humanos qualificados para trabalhar na indústria”,
salienta Ana Lehmann.
A Secretária de Estado da Indústria
conclui, assim, que é urgente apostar
em iniciativas de formação orientadas
para a indústria e para as necessidades
concretas das empresas. Mais do que
isso, refere que “é necessário aproximar os jovens da indústria, fazê-los
sentir que trabalhar numa fábrica é
prestigiante e que a indústria oferece
carreiras sólidas e especializadas.”

UM DOS MAIORES
DESAFIOS
É A FALTA DE
RECURSOS
HUMANOS
QUALIFICADOS
PARA TRABALHAR
NA INDÚSTRIA

apenas 22% dizem estar “preparadas”.
Nenhuma disse estar “completamente
preparada” ou sequer “bem preparada”.

A APOSTA NA INDÚSTRIA 4.0
Precisamente para contrariar este cenário, vários são os projetos que estão
em curso para ajudar neste esforço de
digitalização e que foram lançados no
âmbito do Plano Nacional de Reformas
(ver caixa) apresentado pelo Governo.
Um dos projetos, a Indústria 4.0, visa
levar a digitalização a todos as fases que
fazem parte do processo produtivo de
uma empresa, indo muito mais além
de uma presença digital, como explica
a Secretária de Estado da Indústria em
entrevista (ver pág. 8).
“A digitalização não se expressa apenas na construção de uma página web ou
do reforço do comércio eletrónico mas,
nas fábricas, tem um papel fundamental

DIGITALIZAÇÃO
A ONDA DA
DIGITALIZAÇÃO
VAI MUDAR:

Mentalidades
Competências
Organizações
Processos
Modos
de operar
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na eficiência e otimização dos processos
produtivos”, refere Ana Lehmann, reforçando que “as medidas da Indústria 4.0
visam apoiar a digitalização de todo o
tipo de empresas e em diferentes momentos de modernização: de serviços ou
da indústria transformadora.”
O caminho a percorrer para estarmos em plena 4ª Revolução Industrial
ainda é longo, tendo em conta a descrição do Professor Arlindo Oliveira,
diretor do Instituto Superior Técnico
(IST) e autor do livro Mentes Digitais:
A Ciência Redefinindo a Humanidade (ver pág. 24). Esta será a altura em
que falaremos com os computadores
como falamos com pessoas e em que
os computadores vão começar a tratar
de partes da nossa vida por nós, como
fazer as compras ou arrumar a casa.
Segundo o Professor Arlindo Oliveira, as pequenas empresas e o ambiente

AS EMPRESAS
PRECISAM DE
REVOLUCIONAR A
FORMA COMO ESTÃO
ORGANIZADAS E
COMO OPERAM PARA
SOBREVIVEREM À ONDA
DE FORTES MUDANÇAS.
Este é um esforço, diz, Ana Lehmann,
que tem de partir das empresas, “investindo, adaptando e formando os seus
recursos humanos para dar resposta
aos novos desafios”. Só assim será possível criar novas competências e gerar
novas mentalidades.
Mas só isso não basta. Depois, será
necessário as empresas revolucionarem a forma como estão organizadas e
como operam para sobreviverem a esta
onda de fortes mudanças.

NOVO DESAFIOS

O papel do ISQ na era
da revolução industrial
A ONDA DA DIGITALIZAÇÃO E OS DESAFIOS DA INDÚSTRIA 4.0
ESTÃO A ORIGINAR MUDANÇAS NO ISQ, QUE ESTÁ A ADAPTAR A
SUA OFERTA E A REESTRUTURAR-SE INTERNAMENTE PARA APOIAR
AS EMPRESAS NAS VÁRIAS VERTENTES DE MUDANÇA.

O

desafio da digitalização chega a todas as organizações e
o ISQ não é exceção. Ciente
deste desafio, o instituto está
a preparar-se para esta nova
realidade, adaptando a sua
oferta às novas exigências que esta era coloca.
“O ISQ está a criar competências internas
para estar apto a dar resposta a este novo modelo de funcionamento da economia e também a preparar um novo modelo de negócio
para funcionar com base no digital”, explica
Pedro Matias, presidente do insituto.
Prova do empenho nesta missão, o ISQ está
presente no Comité Estratégico do Ministério
da Economia para a Indústria 4.0 e está acreditado para prestar serviços de consultoria no
âmbito do Vale Indústria 4.0, nomeadamente
para realizar o diagnóstico e o plano de ação
para a economia digital. Nesta área presta
apoio à elaboração e submissão das candidaturas das empresas, assim como se constituiu como associado fundador do Programa
StartUp Portugal, dado que nestas novas empresas, reside muito do foco na inovação e no
futuro dos processos e produtos.
Para além dos diagnósticos e planos de
ação, o instituto está apto a apoiar tecnica e

O ISQ ESTÁ
PRESENTE
NO COMITÉ
ESTRATÉGICO
DO MINISTÉRIO
DA ECONOMIA
PARA INDÚSTRIA 4.0 E ESTÁ
EMPENHADO
NESTA MISSÃO.

cientificamente as áreas da Indústria 4.0, bem
como a apoiar serviços associados às tecnologias e ao comércio eletrónico.

DIGITALIZAÇÃO NA INSPEÇÃO
A atividade de inspeção é uma das áreas mais
fortes do ISQ e, numa era da digitalização da
economia, esta área tem de se adaptar para
manter a liderança. Daí que, quando falamos
de inspeção, falamos também de digitalização,
mobilidade ou inteligência artificial.
O segredo para manter a liderança na área
de inspeção está em “reforçar a ligação entre as áreas operacionais e de Investigação
& Desenvolvimento nos domínios da eco-

O ISQ ESTÁ A CRIAR
RESPOSTAS PARA O
NOVO FUNCIONAMENTO
DA ECONOMIA.
nomia circular, sustentabilidade e eficiência
energética e hídrica”, como explica António
Vilarinho, diretor para a área de Consultoria
Técnica e Inspeções. Exemplo disso é o Alentejo Circular, um projeto onde o ISQ participa
e onde as práticas de economia circular estão
a ser conjugadas com o conhecimento técnico,

científico e tecnológico da Indústria 4.0 para
criar uma plataforma informativa e garantir
uma utilização eficiente dos recursos (água,
energia e matérias-primas).
A transformação está também a criar desafios à área de ensaios para a indústria, como
refere Telmo Nobre, responsável pelos Laboratórios de Termodinâmica e Aeronáutica.
Aqui, o desafio é manter a liderança nacional
e desenvolver ensaios à medida. A plataforma
online de gestão para suporte aos ensaios ATP
(acordo internacional de transporte de perecíveis) é um exemplo, bem como os ensaios
customizados para a indústria aeroespacial,
área onde o instituto é uma referência no setor.

A APOSTA EM NOVAS SOLUÇÕES
Para acompanhar os novos desafios, o ISQ tem
apostado em novas tecnologias que passam
não só pela recolha de dados, mas também por
sistemas de monitorização inteligente e por
técnicas avançadas de ensaio. O Phasewind é
um claro exemplo disso. Através deste protótipo é realizada uma inspeção não destrutiva
das soldaduras das torres eólicas durante o
processo de fabrico. Isso é possível usando
técnicas avançadas de ultra-sons e fazendo
a recolha e tratamento automático dos dados
utilizando algoritmos informáticos dedicados.
Assim, sem qualquer intervenção do operador,
é feita a avaliação e monitorização automática
das soldaduras, permitindo aumentar a fiabilidade e rastreabilidade da inspeção.
Ciente de que esta nova era desafia as
empresas a encontrarem novos modelos de
negócio, o ISQ está também empenhado em
desenvolver um modelo colaborativo, em que
clientes, parceiros e fornecedores trabalham
em conjunto para criar soluções integradas ao
nível da conectividade e da gestão.
Muito importante em todo este processo é a
capacitação dos recursos humanos. E também
aqui o instituto está a reajustar a sua oferta para
dar resposta às necessidades de qualificação,
reconversão e requalificação dos profissionais.
O objetivo é que “estejam habilitadas a operar
em ambientes que integram sistemas de informação complexos e novas tecnologias de
produção”, como explica Rute Ferraz, diretora
do ISQ para a área de Formação.
www.isq-group.com · 15
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O retrato
da digitalização
da economia

A POPULAÇÃO QUE USA INTERNET A NÍVEL MUNDIAL TEM VINDO A AUMENTAR,
MAS AINDA HÁ MUITAS DISPARIDADES ENTRE PAÍSES. SEGUNDO OS DADOS
DO DIGITAL ECONOMY OUTLOOK 2017 DA OCDE, NA DINAMARCA, ISLÂNDIA OU JAPÃO
97% OU MAIS DA POPULAÇÃO UTILIZAVA INTERNET EM 2016, NÚMEROS AINDA BEM
DISTANTES DA REALIDADE PORTUGUESA, ONDE A PERCENTAGEM RONDA OS 70%.

O cenário de disparidades entre
regiões é visível na Europa e
Portugal ainda está aquém da
média europeia. Ainda assim, os
dados da ACEPI - Associação da
Economia Digital mostram que a
distância tem vindo a reduzir-se.

Evolução da população
que utiliza internet (%)
UE

Portugal

Mundo

2008

A digitalização
da sociedade
portuguesa
Olhando apenas para o território
nacional, é importante salientar
a rápida evolução que se tem
verificado na população portuguesa, não só quanto à utilização
da internet, mas também quanto
às compras online, segundo
os dados da ACEPI.

Evolução
da população
que compra online (%)
UE

44,1
7

Mundo

2008
32
9,9
7

€

2016
55,6
33,1

População portuguesa
que utiliza internet

64

Portugal

20,2
2020
66,3

2009

2016
84

48%

€8,9B

27,6

71,8
45,3

2017

2025
79,8

2017

2020
92
80,1

73%

96,4
91

2025

91%

68,4
FONTE: ESTUDO ANUAL DA ECONOMIA E DA SOCIEDADE DIGITAL EM PORTUGAL, ACEPI/IDC
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€4,6B

59,4
36,7

55,3
2025

2025

44,7

Volume
de compras
online efetuadas
pelos portugueses

2009

€1,7B

Das empresas
que têm presença
na Internet…

84%

têm site próprio

67%

têm páginas
nas redes sociais
FONTE: ESTUDO ANUAL DA ECONOMIA E DA
SOCIEDADE DIGITAL EM PORTUGAL, ACEPI/IDC

Digitalização a
várias velocidades
nas empresas
Num panorama mais global,
as empresas portuguesas ainda
têm caminho a percorrer. Num
ranking apresentado pela
Deloitte, Portugal está em 15.º
lugar, ainda abaixo da média
global. Dentro do país há
grandes disparidades ao nível da
digitalização quando se olha para
a dimensão das empresas.
País

Índice de maturidade digital

FIN
DIN
NOR
SUE
HOL
BEL
AUT
IRL
LUX

€

RU
ALE
LIT
MAL
FRA
POR
EST
ESP

76
75
72
67
66
64
61
60
59
59
57
52
52
49
49
48
47

FONTE: DELOITTE

Comércio eletrónico

90%

das empresas
estão ligadas
à Internet
Mas apenas...

20%

usa tecnologias
digitais para
vender produtos
FONTE: GOINGDIGITAL, OCDE

Empresas
portuguesas
com presença
na internet (2016)

Empresas
portuguesas que
efetuam negócios
online (2016)

Micro empresas
32%
9%
Pequenas empresas
63%
25%
Médias empresas
81%
36%
Grandes empresas
97%
54%

17%

do volume de negócio
é proveniente de clientes
no estrangeiro
FONTE: ESTUDO ANUAL DA ECONOMIA E DA SOCIEDADE
DIGITAL EM PORTUGAL, ACEPI/IDC

A digitalização
na OCDE
A OCDE publica um relatório anual
que avalia o grau de digitalização
dos países. O mais recente é o
Digital Economy Outlook 2017 que
apresenta algumas conclusões
importantes no que diz respeito
às empresas e ao seu processo
de digitalização:

Cloud computing
em empresas na OCDE
(2016)

50%

32%

22%

Grandes Médias
Pequenas
empresas empresas empresas

750.000

Robots industriais utilizados
na indústria dos países da OCDE,
sobretudo concentrados em
apenas quatro países: Japão,
EUA, Coreia e Alemanha.
FONTE: WWW.OECD.ORG
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DESTAQUE

ÁREAS OPERACIONAIS

Quais os principais
projetos e desafios
que identificam
para o futuro?
OS DIRIGENTES DAS ÁREAS
OPERACIONAIS IDENTIFICAM OS
GRANDES PROJETOS E DESAFIOS QUE
O FUTURO LHES COLOCA PERANTE
FENÓMENOS INCONTORNÁVEIS COMO
A DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA
E A ERA DA REVOLUÇÃO 4.0.

1

António Vilarinho

Consultoria Técnica e Inspeções

A digitalização, a mobilidade e a introdução
de inteligência artificial nos processos de
inspeção são os grandes desafios desta
direção. Estes são fatores diferenciadores
para manter o ISQ na liderança do setor das
inspeções técnicas. É importante reforçar
a ligação entre as áreas operacionais e de
I&D nos domínios da economia circular,
sustentabilidade e eficiência energética e
hídrica. Desta forma será possível criar e
disponibilizar serviços novos e inovadores,
naquilo que são as principais tendências de
problemas que o mundo nos coloca e que o
ISQ se empenha diariamente em ultrapassar.

2

Francisco Frazão Guerreiro

Estratégia e Projetos Especiais

A inovação e o desenvolvimento associado
às novas tecnologias são uma oportunidade
gigantesca para os serviços de consultoria
em sistemas de gestão e auditoria, já
que leva à necessidade de normalizar.
Por exemplo, o tema das Smart Cities foi
declarado no Dia Mundial da Normalização
como uma prioridade internacional.
A normalização cria regras que permitem
uma sã convivência numa sociedade em
transformação, sendo acompanhada na
prática por ensaios, testes, inspeções
e certificações de terceira parte, que
garantem a necessária transparência.
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DA ESQUERDA
PARA A DIREITA:
JOÃO CRESPO, JOSÉ
MEDINA, FRANCISCO
FRAZÃO GUERREIRO,
MARGARIDA PINTO,
TELMO NOBRE,
RUTE FERRAZ E
ANTÓNIO VILARINHO

3

João Crespo

Serviços Industriais de Engenharia
O desafio que a digitalização da
economia nos coloca passa pela
integração de novas soluções de
Engenharia para oferecer serviços
de maior valor acrescentado. Temos
investido em novas tecnologias de
recolha e tratamento de informação
e no desenvolvimento de sistemas de
monitorização inteligente (sensores e
técnicas de monitorização, aquisição,
processamento e interpretação
de dados). Mas também no
desenvolvimento de técnicas avançadas
de ensaio não destrutivo, técnicas
integradas de inspeção, técnicas de
inspeção não intrusiva, em processos
de qualificação de fabrico aditivo,
de inspeção a alta temperatura e de
extensão de vida de geradores eólicos.

4

José Medina

Laboratórios

A cadeia de valor digital assentará em
novos modelos de negócio suportados
por planeamentos colaborativos entre
clientes, parceiros e fornecedores.
Esta experiência inovadora de
interação entre partes distintas
deverá ser totalmente orientada para
uma resposta digital efetiva, que
permita acoplar e integrar soluções de
conetividade e de gestão, capazes de
orientar os nossos clientes na obtenção
contínua de um negócio mais fiável,
mais sustentável e mais competitivo.
Este desafio, bem como esta alteração
de paradigma, constituem um dos
principais motores estratégicos de
desenvolvimento da infraestrutura
tecnológica do ISQ.

5

Margarida Pinto

Investigação e Desenvolvimento

A Indústria 4.0 e a digitalização estão
a criar novos desafios e oportunidades
levando à mudança de paradigmas e
conceitos. Neste contexto, a área de
Investigação e Desenvolvimento do
ISQ definiu linhas estratégicas que
passam por projetos com foco na
economia circular, no desenvolvimento
de sistemas integrados de gestão

de recursos (energéticos e matériasprimas), na monitorização remota do
estado de condição de componentes
industriais e na avaliação do risco.
A simulação e certificação virtual
e os conceitos de manutenção com
base na condição suportados em
sistemas ciberfísicos são alguns dos
caminhos a seguir. A integração de
novas tecnologias de produção e
os desenvolvimentos em robótica
colaborativa são outros dos projetos
que o ISQ já se encontra a desenvolver.

6

Rute Ferraz

Formação
A transformação digital está a mudar
as organizações industriais, sendo
a qualificação dos profissionais um
dos principais desafios. Implica que
estas estejam habilitadas a operar
em ambientes que integram sistemas
de informação complexos e novas
tecnologias de produção - a chamada
Indústria 4.0. Assegurar que a indústria
terá novos profissionais qualificados e
dotar os atuais das competências para
operar neste novo mundo é o desafio
que se põe. Para isso será indispensável
desenvolver modelos de reconversão
e requalificação, integrando o
reconhecimento de competências
adquiridas e a modularidade nos
sistemas de qualificação.

7

Telmo Nobre

Laboratório de Termodinâmica
e Aeronáutica

Continuaremos a fazer frente ao
crescente número de pedidos de ensaio
ATP (acordo internacional de transporte
de perecíveis), com o objetivo de
manter a liderança nacional deste
mercado e o foco no lançamento de
uma plataforma online de gestão para
suporte aos ensaios ATP. Desenvolver
ensaios customizados para a indústria
aeroespacial, posicionando-nos
como um laboratório de referência
no setor será um objetivo futuro, da
mesma forma que será o aumento
da abrangência nos ensaios para a
indústria automóvel, vibrações e estudo
de envelhecimento de materiais.
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INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO

AIRMES (2015): projeto de digitalização
da manutenção, em que uma das
ferramentas a desenvolver permitirá, através
da realidade virtual, ter uma melhor
perceção dos componentes aeronáuticos
e da sua tarefa de substituição, garantindo
manutenções mais rápidas e fiáveis.
Esta ferramenta estará acessível através
da utilização das comunicações dentro
das instalações industriais, usando uma
cloud para assegurar a hospedagem
do sistema digital.

PORTEFÓLIO

Inovação no ADN do ISQ
DESDE A SUA FUNDAÇÃO QUE A INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
APLICADA (I&D), A INOVAÇÃO, O APOIO E A PROXIMIDADE CONSTANTE À
INDÚSTRIA NACIONAL CONSTITUEM ELEMENTOS CRUCIAIS NO ADN DO ISQ.

A

ligação do ISQ à inovação
começou desde a sua génese. A criação do ISQ, em
1965, deveu-se à iniciativa
de um conjunto de empresas nacionais
que sentiram a necessidade de criar
uma estrutura vocacionada para o setor da construção soldada que, à época,
constituía uma tecnologia inovadora e
crucial para o desenvolvimento da indústria portuguesa.
Foi em 1977 que se deu, depois, início
à atividade de I&D e ao desenvolvimento da intervenção nas grandes obras de
construção de unidades industriais.
Desde então, o ISQ tem acompanhado
o processo de digitalização da economia nacional, desenvolvendo diversos
projetos que visam otimizar processos,
de onde se destacam alguns com maior
recurso à tecnologia.

ROBMOLDE (2002): desenvolvimento
de células robotizadas para a
reparação e modificação de moldes com
aplicação na indústria para fabricação de
componentes automóvel. A célula robotizada
abrange o robot e tudo o que o rodeia, como
as ferramentas e o software. A programação
do robot offline e automática permite o
controle automático das zonas reparadas e
otimizações da estratégia de reparo com
base no CAD, com vantagens ao nível do
aumento da produtividade, qualidade,
rapidez e redução de recursos.
AEROSATEC E SIRBLADE (2003):
reparação de componentes
aeronáuticos, como pás de compressor de
aviões, com recurso a novos conceitos, caso
da manufatura aditiva, utilizando laser para
repor as formas originais. Recorre também ao
controle adaptativo, a novos conceitos de

POR

Octávio Lopes

fluxo de dados ao longo de uma cadeia de
reparação distribuída e à automatização das
operações de reparação.
E-CAB (2006): participação ao nível
da avaliação e especificação de
processos que, por recurso às
tecnologias RFID e aos conceitos da
internet of things, permitissem melhorar
a eficiência dos processos de handling
(bagagem e frete aéreo).

OCTÁVIO LOPES
Assessor de Direção
Business Development

PASSARO (2016): projeto que visa
contribuir para o desenvolvimento de
aeroestruturas multifuncionais e
inteligentes, e para a automatização dos
processos produtivos e das tecnologias
associadas à manutenção numa abordagem
Indústria 4.0, aplicadas a dois demonstradores específicos à escala real, em dois cockpits
e asa, para a plataforma Innovative Aircraft
Development Platform do Clean Sky2.
HIPA2I (2017): desenvolvimento de
novas ligas de alumínio para fabrico
aditivo. O ISQ caracteriza-as em termos de
propriedades mecânicas e identifica as
técnicas de inspeção não destrutiva mais
adequadas, visando controlar o fabrico e a
qualidade das peças produzidas.

PRODUTECH (2011): desenvolvimento de
novas metodologias para o controle e
manutenção dos equipamentos industriais,
que estão assentes na aquisição automática
de dados, na manutenção preditiva e na
utilização de realidade virtual e aumentada.
Dirige-se a fabricantes de bens de
equipamento industriais para melhorar a
capacidade de intervenção humana.

SIM 4.0 (2017): programa que visa
sensibilizar as PMEs produtoras
INTERAIL (2015): integração através
de bens de equipamento, de fabricação de
de software de diferentes sistemas
componentes e agroalimentar para o novo
de ensaios não destrutivos complementares
paradigma industrial, designado por
e diferentes, tais como ultrassons e ensaio
Indústria 4.0, realçando e exemplificando
visual, desenvolvido em conjunto com
benefícios esperados, assim como
INVESTIGAÇÃO & destacando os novos e exigentes desafios
parceiros europeus na linha ferroviária de
DESENVOLVIMENTO
cargas de Évora.
que se vão colocar. Prevê a elaboração de
DESDE DE 1977
um roadmap tecnológico para dar suporte
PHASEWIND (2015):
QUE SE DEU INÍCIO
às
empresas na definição das estratégias
À
ATIVIDADE
desenvolvimento de um sistema
DE I&D E AO
a
desenvolver
e implementar e constituirá
automático de deteção e marcação de
DESENVOLVIMENTO
uma
ferramenta
de comunicação
defeitos nas soldaduras das torres
DA INTERVENÇÃO
e tomada de decisão.
eólicas, durante o fabrico.
NAS GRANDES

1977

MAESTRI (2015): promover a
sustentabilidade das indústrias
europeias, através do desenvolvimento de
ferramentas para a monitorização e gestão da
eficiência na utilização de recursos (matérias-primas, água e energia) de sistemas
produtivos. Prevê o desenvolvimento de um
sistema de gestão que possibilite a aplicação
em empresas de qualquer dimensão.

OBRAS DE
CONSTRUÇÃO
DE UNIDADES
INDUSTRIAIS.

PRODUTECH SIF (2017):
desenvolvimento dos novos
conceitos da Indústria 4.0 e respetiva
implementação na indústria. Inclui os
chamados smart objects - software e
hardware que representam ciberfísicos e
dirige-se a produtores de bens de
equipamento para sistemas de produção
ciberfísicos.
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CRONOLOGIA

DIGITALIZAÇÃO

Atividade do ISQ
no mundo
HÁ VÁRIAS DÉCADAS QUE O ISQ TEM VINDO A INTRODUZIR A INOVAÇÃO
E A DIGITALIZAÇÃO NOS PROJETOS DAS MAIS DIVERSAS ÁREAS EM QUE OPERA,
COLOCANDO O INSTITUTO NA VANGUARDA DOS SERVIÇOS QUE PRESTA.
OGMA · ALVERCA

1991
· PORTUGAL

» Prestação de serviços
de consultoria em sistemas
de gestão da qualidade

» Início da gestão do laboratório de química e combustíveis, com recurso à aprovação de boletins à distância

2004

2006

Controlauto · PORTUGAL

REN · LISBOA

» Informatização de ensaios
e gestão dos centros de
inspeção automóvel

» Extensão do sistema de
gestão da qualidade a toda
a REN; criação do sistema
de gestão ambiental para o
registo EMAS II; aplicação
do sistema de gestão de
segurança e saúde no
trabalho; integração dos três
sistemas de gestão

1995
· CASTELO BRANCO

» Primeiro centro de ensaios
ATP (acordo internacional
de transporte de perecíveis),
de funcionamento e
monotorização automáticos

2001
IEFP · PORTUGAL

»P
 rimeiro curso de
e-learning para Técnico
Superior de Higiene e
Segurança no Trabalho

· PORTUGAL

» Base de dados de acesso
online, à medida de gestão
da atividade laboratorial,
permitindo informação
completa e acessível sobre
cada amostra em análise e
elaboração de gráficos de
evolução de resultados

2009

Commissão Europeia, AIRBUS, EADS
· PORTUGAL, ALEMANHA

» E CAB Desenvolvimento e
simulação de modelos para
aplicação das tecnologias
RFID e dos conceitos
de internet of things,
na automatização das
operações de manipulação
e controlo de bagagens
e de carga aérea

2005
CTT Express · PORTUGAL

» Torre 24 Proposta para o
desenvolvimento de uma
unidade autónoma de
receção/entrega automática
de encomendas postais

» IoT Concepts for Innovation
in Logistics Propostas
para o desenvolvimento
de aplicações industriais
de RFID na prescrição e
distribuição automática
de medicamentos em
unidose, bem como de
monitorização e controlo de
bagagens e de carga aérea

2006
» Implementação interna do
sistema integrado de gestão
empresarial SAP
EQUAL · PORTUGAL

» RSO e.repport Criação
de uma ferramenta de
diagnóstico de aferição
do nível evolutivo da
responsabilidade social
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2008

Martifer Energia
· OLIVEIRA DE FRADES

» Consultoria em sistema de
gestão de investigação,
desenvolvimento e inovação

2008

2009

Comissão Europeia
· LISBOA, BRUXELAS

» RACE network RFID
Participação no lançamento
e organização de
plataformas europeias de
cooperação para a produção
de aplicações RFID e de
internet of things

2007
FCT · PORTUGAL, ALEMANHA

· PORTUGAL

2004

2006

2007

Comissão Europeia
· LISBOA, BRUXELAS

» EPoSS - European
Technology Platform on
Smart Systems Integration
Participação nas plataformas
europeias de cooperação
para a criação de sistemas
integrados inteligentes

2009

2013

7th Framework Program, Sustainable
Surface Transport · EUROPA

» INTERAIL Sistema de
deteção rápida e eficiente de
defeitos de via, permitindo a
reparação mais eficaz numa
fase inicial. Leva à redução
de custos de operação de
via e ao aumento da taxa
de utilização das linhas
ferroviárias
A. Silva Matos Energia, ASM,
Compete-QREN
· SEVER DO VOUGA, OEIRAS

» Desenvolvimento do
protótipo PhaseWind, que
permite uma inspeção
automática fiável, rápida
e autónoma a soldaduras
das torres eólicas durante
o seu fabrico, com ganhos
na qualidade do trabalho,
rapidez das operações e
custos de fabrico

MOOC:
PROJETO EUROPEU
PARA A EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA
DOS EDIFÍCIOS.

2010
· PORTUGAL

» Lançamento da plataforma
Moodle ISQ Formação, de
suporte ao acesso online a
conteúdos e recursos digitais

· CASTELO BRANCO

KIC Innoenergy · EUROPA

» Inauguração do novo
laboratório de ensaios de
vibrações e análise modal
(Shaker 107 kN)

» Desenvolvimento e
realização do MOOC –
Massive Online Open
Course Energy efficiency
for Better Buildings

2011
· PORTUGAL
Programa Leonardo da Vinci · EUROPA

» Desenvolvimento do
SRS - student response
system, metodologia de
avaliação do progresso da
aprendizagem em sala,
com recurso a dispositivos
móveis dos formandos
· PORTUGAL

» Início da emissão
de certificados de
formação profissional
em formato digital
· PORTUGAL

» Lançamento da aplicação
Formação para dispositivos
móveis (Android e iOS)

» Aquisição do simulador
de soldadura

2017
· LISBOA

» Integração no projeto
StartUP Portugal,
visando a promoção da
estratégia nacional para o
empreendedorismo
· PORTUGAL

» Integração no comité
estratégico do programa
Indústria 4.0, a convite do
Governo português
· PORTUGAL

Embraer · ÉVORA

» Início da atividade de
gestão do laboratório de
tratamento de superfícies
com recurso à aprovação
de boletins à distância,
eliminando perdas de tempo

» Acreditação para consultoria
no âmbito do Vale Indústria
4.0, abrangendo o
diagnóstico e plano de ação
para a economia digital,
a assistência técnica e
científica, serviços ligados às
tecnologias da Indústria 4.0

· CASTELO BRANCO

» Criação de um sistema de
QR Code incorporado nos
certificados ATP
Horizonte 2020 · EUROPA

» Desenvolvimento do
HiPA2l, High Performance
Additive manufacturing of
Aluminium alloys, projeto
que desenvolve ligas de
alumínio, destinadas a
processos de fabrico ou
manufatura aditiva, sob a
forma de fio de soldadura,
para a construção de
componentes camada a
camada

Horizonte 2020 · EUROPA

» Lançamento do projeto
LIFE SWSS, que visa criar
uma plataforma digital
inovadora de gestão e
suporte à decisão para os
operadores, com o objetivo
de tornar a operação da
rede de abastecimento
de água mais eficiente
· PORTUGAL

» Arranque do projeto
SAGRES - Space Assets
for Geological pRospection
at Seabed, com o objetivo
de desenvolver uma
ferramenta de apoio à
tomada de decisão, prevendo
a distribuição, localização e
classificação de áreas-alvo
com maior potencial para
a ocorrência de recursos
minerais no fundo do mar
· PORTUGAL

» Criação do projeto
WaterWatt, que contempla
simulações numéricas e
que permitem dimensionar,
projetar, otimizar e prever
eventos em sistemas
como os circuitos de água,
oferecendo a possibilidade
de testar eventos na rede
· CASTELO BRANCO

Egis Road Operation Portugal
· LAMEGO

» Consultoria em sistema
de gestão de ativos

» Desenho de marcação,
gestão e base de dados
online para ensaios ATP
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ENTREVISTA

Professor Arlindo Oliveira
PRESIDENTE DO INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

“Os computadores
vão ser uma
extensão dos
seres humanos”
A 4º REVOLUÇÃO INDUSTRIAL VAI ACONTECER QUANDO
“COMEÇARMOS A FALAR COM COMPUTADORES COMO FALAMOS COM
PESSOAS E OS COMPUTADORES COMEÇAREM A TRATAR DE PARTES DA
NOSSA VIDA POR NÓS, COMO FAZER AS COMPRAS, ARRUMAR A CASA”.
MAS NÃO É SÓ, DIZ O PROFESSOR ARLINDO OLIVEIRA, TAMBÉM “AS
EMOÇÕES VÃO ACABAR POR SER UM DESENVOLVIMENTO NATURAL
DOS SISTEMAS COMPUTACIONAIS”.

N

o contexto da 4ª Revolução Industrial, a diversão, o ensino e
o próprio trabalho serão completamente diferentes, diz o
autor do livro Mentes Digitais:
A Ciência Redefinindo a Humanidade. Uma realidade, diz
Arlindo Oliveira, para a qual as
pequenas empresas estão mais
bem preparadas do que as grandes e onde vai ser necessário
fazer uma grande aposta na formação.

O que têm os computadores, as células e os robôs em comum?
Toda a complexidade que existe no mundo atual veio, durante milhões de anos, puramente dos sistemas biológicos e das
células. O mundo que vemos agora tem cerca de 200 anos e
seria completamente estranho para uma pessoa que tivesse
vivido há 500 anos. Carros, televisões, aviões, telefones - há
500 anos as pessoas não poderiam conceber nenhuma destas
coisas. Os carros seriam os mais próximos de imaginar, mas
com cavalos a puxar. Estamos habituados à realidade que foi
criada com a revolução industrial – a 3ª Revolução Industrial,
que nos trouxe computadores, informática, mudou os telemóveis, mudou a maneira como interagimos com o mundo.
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POR

Sofia Bernardo

Andamos com o computador atrás, sempre ligados à internet.
A 4ª Revolução Industrial, que será quando os computadores
começarem a comportar-se de forma inteligente, provavelmente trará mais mudanças. É isto que se pretende dizer: no
princípio foram as células, depois os cérebros e a seguir os
computadores. Esta vai ser a próxima versão e uma extensão
de seres humanos em alguns aspetos.

Como será essa 4ª Revolução Industrial?
Acontecerá quando falarmos com computadores como falamos com pessoas e os computadores começarem a tratar de
partes da nossa vida por nós, como fazer compras ou arrumar a casa. Esta é uma evolução que cria complexidade. Sem
vida a terra seria um planeta sem complexidade, com rochas
e água. A civilização pré-tecnológica tinha menos complexidade do que a civilização pós-tecnológica. Quando aconteceu
a revolução industrial e começámos a construir arranha-céus,
linhas de caminhos-de-ferro, aeroportos e aviões, mudámos
a natureza do planeta. Agora, com estas 3ª e 4ª revoluções
industriais vamos fazer uma mudança ainda mais profunda.

As empresas estão preparadas para a nova realidade?
O livro é uma tentativa de uma análise histórica e, depois, uma
projeção a curto e médio prazo, mas também uma perspetiva

AS EMOÇÕES VÃO
ACABAR POR SER UM
DESENVOLVIMENTO
NATURAL DOS
SISTEMAS
COMPUTACIONAIS E
HAVERÁ SISTEMAS
COM EMOÇÕES, DIZ
ARLINDO OLIVEIRA.

a longo prazo. A projeção a longo prazo ultrapassa a questão
das empresas. A projeção a médio prazo é mais interessante
para este efeito. Penso que, aqui, as empresas estão bem preparadas. As pequenas empresas e o ambiente empreendedor
estão a posicionar-se bem, a prestar atenção às tendências
e, de maneira geral, a usar as novas tecnologias. As grandes
empresas talvez não tanto e, neste momento, não vejo nenhuma grande empresa que vá ser decisiva e influente no futuro.

Como é que as pessoas e as empresas se podem preparar para estas
mudanças a curto e médio prazo?
A componente fundamental é a educação e a formação das
pessoas e dos colaboradores ao longo da vida. As empresas
devem investir mais na formação e na atualização tecnológica
dos seus quadros. Há muitas áreas onde isto é importante,
como na segurança informática, no big data, no data analysis,
na internet of things.

Que exemplos vê da tecnologia a suportar a evolução da humanidade
para o próximo estágio?
Essa é uma questão mais a longo prazo. Este ambiente em que
as pessoas estão constantemente interligadas através do telemóvel é algo que vai ser cada vez mais intenso, que vai afetar
cada vez mais todas as áreas de atividade, desde o ensino à di-

“AS EMPRESAS DEVEM INVESTIR
MAIS NA FORMAÇÃO E NA
ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS
SEUS QUADROS. HÁ MUITAS ÁREAS
ONDE ISTO É IMPORTANTE”.
versão, aos espetáculos, ao entretenimento. Todas essas áreas
vão mudar muito. Neste momento, a realidade virtual continua a ser algo marginal e não há muitas pessoas que tenham
experimentado. Há questões tecnológicas que ainda estão por
resolver mas que serão, eventualmente, resolvidas e aí quase
tudo será muito diferente. Essa mudança vai notar-se em todos os ambientes. As tecnologias irão provavelmente evoluir
embora não consigamos prever no que virão a ser.

Como será o ritmo desta evolução?
Acho que vai acontecer a vários tempos. Portugal está bem
posicionado, através da União Europeia (UE), que é um bloco
muito importante para todas as empresas que desenvolvem
estas tecnologias. Os EUA, a UE, o Japão e partes da Ásia estarão na linha da frente no uso das tecnologias. No que diz reswww.isq-group.com · 25
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peito ao desenvolvimento e aproveitamento económico, depende de outros fatores. Estamos a assistir a um fenómeno de
concentração de várias empresas que não estão cá na Europa
fisicamente, como a Google, Amazon, Apple, Microsoft, IBM.

Qual é o papel das emoções neste contexto?
As emoções são muito importantes na espécie humana. Não
estão lá por acaso, mas porque se desenvolveram no processo
evolutivo, criando uma série de ações e reações no ser humano. O medo, por exemplo, leva-nos a fugir das coisas perigosas, o amor leva-nos a reproduzir. As emoções evoluíram
porque dão uma vantagem competitiva ao ser humano. Há
quem diga que as emoções são a maneira mais avançada de
inteligência porque são as mais difíceis de automatizar.

E podem existir nestes sistemas computacionais?
Nós, neste momento, tendemos a não associar emoções aos
sistemas computacionais. No entanto, já existem muitos sistemas que conseguem detetar as emoções das pessoas. É muito natural que, à medida que queremos melhorar o interface
destes sistemas, eles próprios façam isso e possam ter reações
e emoções básicas como “percebo que está cansado” ou “percebo que está aborrecido”. O segundo passo é empatizar com
essas emoções. Embora não esteja a antecipar que um destes
“assistentes” possa acordar um dia maldisposto e responda
mal (acho que isso não é razoável), parece-me razoável que
se gritarmos com ele possa ter uma reação de espanto, porque
isso torna mais natural a interação. Seria estranho ter um sistema que para quase todos os efeitos é humano, mas depois não
se aborrece, não se zanga, responde sempre no mesmo tom.
As emoções acabarão por existir também nestes sistemas.

Como é que serão programadas?
Estes sistemas já não são programados em detalhe. Em vez
disso, aprendem com a interação. Acho que muitos deles vão
acabar por ser treinados para exibir alguns conjuntos de emoções que facilitem a interação humana. Frequentemente, as
emoções estão do lado da pessoa que percebe a emoção. Por
exemplo: os animais não falam, não sabemos o que pensam,
mas é muito fácil atribuir-lhes emoções (zangado, com fome).
Há uma série de experiências em que robôs foram treinados
para se relacionarem com as pessoas da mesma forma que
os animais o fazem. Assim, as pessoas acabam por atribuir
emoções aos robôs e empatizar com eles. Acredito que vamos
ter sistemas com emoções, provavelmente mais controladas e
menos oscilantes que os seres humanos. Até porque as emoções são uma parte importante da interação.

Seremos parceiros ou rivais dos sistemas computacionais?
Espero que sejamos parceiros. Não faz sentido sermos rivais.
Se chegarmos a essa situação quer dizer que fizemos alguma
coisa errada. Mas não é impossível que ao projetarmos os
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sistemas lhes coloquemos objetivos que estão em conflito com
os nossos próprios objetivos. Por exemplo, podemos pedir a
um sistema que evite o aquecimento global, mas a melhor
maneira de o evitar é andarmos a pé e, aí, pode haver conflito
de objetivos. Espero que, quando se projetarem sistemas muito complexos, fique garantido que os interesses da humanidade são sempre os primeiros, os mais importantes.

Que exemplos vê desse alinhamento de objetivos?
Por exemplo, nos carros autónomos deve colocar-se sempre
como máxima prioridade a salvaguarda das vidas humanas,
embora às vezes seja necessário fazer opções. Aí temos de
garantir que há alinhamento. Imagine-se um carro de 100 mil
euros, programado para evitar destruir-se. Num dado momento pode ter que tomar a opção entre destruir-se e cair por uma
ravina, ou atropelar uma pessoa. Essas decisões têm de ser tomadas. Estes problemas também existem quando somos condutores, só que nós não temos normalmente tempo e as reações são instintivas. Os computadores, como são muito mais
rápidos, vão quase sempre ter possibilidade de decidir e conseguem fazer a escolha de atropelar ou não uma pessoa. Temos
de garantir que as decisões que são tomadas pelo computador
estão alinhadas com os interesses e os valores humanos. Há
muitas pessoas a trabalhar nisto, no alinhamento de objetivos.

Vê uma sociedade consciente desta realidade?
As pessoas habituam-se rapidamente. Num ano são introduzidas muitas tecnologias e as pessoas também se habituam.

A verdade é que os portugueses são bons em improviso e menos bons a fazer planeamento. Outros países são diferentes,
como a Finlândia. Precisávamos de uma espécie de “ministério
do futuro”, uma agência que tivesse como objetivo pensar 5, 10
ou 15 anos à frente para não “navegarmos muito à vista”.
Parece muito razoável pensar que call centres, onde as pessoas estão a atender telefonemas, não vão durar muito mais
tempo. A tecnologia vai substituir, com grande vantagem, 90%
das pessoas e ficam só 10% para as situações mais complicadas em que os sistemas não conseguem resolver. Há muitos
estudos a pensar como vai ser o mercado de emprego daqui
a 20 anos. Não há nenhum estudo objetivo sobre o impacto
destas alterações tecnológicas em Portugal. Não fazemos esta
antevisão das consequências a longo prazo, como sociedade,
como um todo.

Individualmente será que estamos preparados para este desenvolvimento da tecnologia?
Como pessoas individuais, cada um de nós vai-se habituando, como fez com os telemóveis. Como sociedade, devíamos
conseguir projetar no futuro mais longínquo quais as consequências destas tecnologias.

E a privacidade vai continuar a ter importância?
ARLINDO OLIVEIRA
DEFENDE A CRIAÇÃO
DE UMA ESPÉCIE
DE “MINISTÉRIO
DO FUTURO”, UMA
AGÊNCIA QUE TIVESSE
COMO OBJETIVO
PENSAR 5, 10 OU 15
ANOS À FRENTE PARA
NÃO NAVEGARMOS
À VISTA.

É importante e cada vez mais difícil, de tal forma que se levarmos isso muito a sério não conseguimos fazer nada, ou
temos que viver de uma maneira muito especial. Quando usamos o telemóvel estamos a ser constantemente localizados,
o processamento automático das câmaras é cada vez mais
comum. Neste contexto, como sociedade, podemos esperar
que esta informação não possa ser indevidamente usada e que
o acesso às câmaras seja restrito. Não é razoável esperar que
essa informação não esteja em algum lado e poderá ser usada
para fins criminais e judiciais. A privacidade nesta sociedade
é cada vez mais difícil de garantir. Temos de pugnar para que
seja garantida, à partida, uma utilização correta dos dados.

Os humanos terão de ser ensinados a lidar com robôs que pensam?
Os robôs vão adaptar-se a viver no meio das sociedades humanas. Nas fábricas, já vemos robôs mais flexíveis, que andam
no meio dos humanos e partilham tarefas. Vamos ter seguramente carros autónomos a guiar na estrada - teremos de

“AS PEQUENAS EMPRESAS E
O AMBIENTE EMPREENDEDOR
ESTÃO A POSICIONAR-SE BEM, A
PRESTAR ATENÇÃO ÀS TENDÊNCIAS
E, DE MANEIRA GERAL, A USAR
AS NOVAS TECNOLOGIAS”.

MENTES DIGITAIS: A CIÊNCIA
REDEFININDO A HUMANIDADE
Até aos dias de hoje não foi possível desenvolver uma máquina
que igualasse o poder do cérebro humano - o mais poderoso
algoritmo de sempre.
O cérebro, que se tem aperfeiçoado com a evolução, permitiu ao Homem
desenvolver computadores quase tão poderosos como ele. Será o
cérebro humano o único sistema capaz de alojar uma mente inteligente?
Se não for, qual o caminho que nos levará às mentes digitais? E quais
as consequências sociais, económicas, legais e éticas desta evolução?
Estas são questões que o Professor Arlindo Oliveira aborda e procura
responder no seu livro.
aprender a conduzir com eles ao lado e atravessar passadeiras
em frente a carros sem condutor. Existirão adaptações, mas
não vejo que possam ser grandes.

De uma sociedade onde a mão de obra é contribuinte podemos mudar
para uma mão de obra que não é contribuinte – os robôs. A solução
passa por taxar robôs, como sugere Bill Gates?
A taxação dos robôs é um pormenor já que todas estas tecnologias, em princípio, vão contribuir para o crescimento da
economia e para a rentabilização das empresas que as adotarem. Mas vai continuar a tendência que já existe de concentração de riqueza. As empresas maiores e mais robotizadas vão
conseguir ter cada vez mais lucros. O importante é existirem
mecanismos de distribuição de riqueza. Taxar os robôs parece-me um pouco artificial, mas poderia ser. A redistribuição
da riqueza e a questão que temos de endereçar à sociedade
portuguesa e europeia é que deve garantir que a riqueza é
distribuída e não concentrada.

Como vê a evolução do ensino?
O ensino continua a ser com o professor a falar e escrever no
quadro, mas os alunos estão cada vez com menos paciência.
Têm outras formas de estudar (com vídeos da internet) e usam
outros mecanismos. A evolução tem sido pouca, mas o ensino
também vai ter que se adaptar. No Técnico estamos atentos à
adaptação do ensino às novas tecnologias, para que seja mais
interativo e que o aluno possa estudar em casa, por exemplo,
para depois discutir o tema na aula com o professor. Há outras tecnologias que podem ter influência, como é o caso da
realidade virtual e os agentes inteligentes, que podem servir
de tutores para os alunos.
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ÁGUAS DO TEJO ATLÂNTICO

Uma das
primeiras utilities
totalmente digitais
A DIGITALIZAÇÃO NO SETOR DA ÁGUA É UM CAMINHO
NATURAL. PODE DEMORAR MAIS OU MENOS TEMPO, MAS
É UM CAMINHO CERTO QUE LEVA O SETOR A MELHORAR
PROCESSOS, A SER MAIS EFICIENTE E A ATUAR COM
MAIOR EFICÁCIA. NESTE PROCESSO, A ÁGUAS DO TEJO
ATLÂNTICO ESTÁ A TRABALHAR EM PARCERIA COM O
ISQ, TENDO A AMBIÇÃO DE SER UMA DAS PRIMEIRAS
UTILITIES NO MUNDO TOTALMENTE DIGITAIS.

O

POR

lhar para o setor da água
como uma fábrica de água
é encará-lo como uma indústria. Nesta indústria há
autómatos e máquinas controlados
por sistemas que, por sua vez, recolhem dados. Neste caso tratam-se de
dados industriais de supervisão, mas
há também os dados operacionais, relacionados com a área de negócio, com
a quantidade de energia produzida e
consumida, a água produzida e a água
residual tratada, os reagentes consumidos, os dados financeiros, contabilísticos e de recursos humanos. Afinal,
todas as operações geram dados.
Ao recolher e analisar todos estes
dados há um objetivo claro: melhorar
processos e “fazer melhor com menos”.

Pedro Póvoa

É isso que a Águas do Tejo Atlântico
está a fazer, ciente de que a digitalização e os dados passaram a ser fundamentais numa fase de manutenção dos
sistemas e de melhoria das operações.
Tanto mais que se trata de uma empresa com uma dispersão geográfica muito
grande, natural nesta área, que tem de
tratar as águas residuais das várias populações distribuídas por este território.
O grande objetivo não é só melhorar os níveis de serviço da operação,
mas poder atuar também com eficácia, pondo fim aos cenários em que as
equipas se deslocam sem informação

ÁGUAS DO TEJO
ATLÂNTICO
2,4 milhões
de habitantes
4145 km2
23 municípios

PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO
COMO ESTÁ A SER APLICADO?
As 10 maiores fábricas de água da Águas do Tejo Atlântico têm atualmente
sistemas de sensorização e de telegestão.
Os sistemas permitem perceber remotamente o que está a acontecer e controlar a gestão.
Mas este é um esforço que está ainda em curso e numa fase inicial, tendo em conta que
cerca de 80% das infraestruturas não têm ainda qualquer sensorização, nem controlo, não
permitindo saber o que está a acontecer à distância. Imaginando um cenário em que, por
algum motivo, a infraestrutura deixa de funcionar, ainda não é possível saber remotamente
ou à distância o que está a acontecer. O objetivo é que isso possa ser possível, recorrendo
à instrumentação e sensorização à distância em todas as infraestruturas para aumentar a
eficiência. Este caminho para a digitalização traduz-se em perceber o que está a acontecer
remotamente, em otimizar as rotas, para que as deslocações aconteçam quando for
efetivamente necessário e, assim, otimizar os processos e adaptá-los melhor.
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exata sobre o local e sobre a situação
a intervir. Nos planos futuros está a
possibilidade de ter um circuito de comunicações externo, de uma outra entidade e área de negócio, para permitir
monitorizar o próprio sistema. Além
disso, contam com um papel mais ativo dos cidadãos nesta tarefa de monitorização (ver caixa).
O processo começou em 2008 e
quer transformar a Águas do Tejo
Atlântico numa das primeiras utilities
do mundo totalmente digitais. Tudo
começou com a construção de um
big data interno, que reúne os dados
das várias direções, e com a ligação
desses dados à operação, ao core da
empresa. Embora nem sempre a um
ritmo constante - até por via das reestruturações de que o setor tem sido
alvo nos últimos anos -, o caminho
tem sido feito em direção à eliminação do papel, ao combate à burocracia por via do digital e à partilha
de informação, acessível a todos os
colaboradores através de um suporte digital (smartphone, computador,
tablet) em qualquer lugar do mundo.
Mais do que isso, quer que todas as
pessoas possam ver, em tempo real,

o que está a acontecer na empresa,
numa lógica de total transparência na
gestão de ativos.

PRÉMIOS E PARCERIAS
A ÁGUAS DO
TEJO ATLÂNTICO
QUER MELHORAR OS
NÍVEIS DE SERVIÇO
DA OPERAÇÃO E
ATUAR TAMBÉM COM
MAIS EFICÁCIA.

O PAPEL CRUCIAL DO CIDADÃO
Os cidadãos podem ser elementos ativos e contribuir com informação
que pode ser crucial para criar sistemas mais eficientes e eficazes.
Um exemplo disso são as descargas industriais. Se o próprio cidadão
conseguir comunicar esta situação numa aplicação mobile, pode ser um
elemento decisivo, uma vez que consegue mostrar o que está a acontecer.
Até as atitudes e hábitos do dia a dia podem ter impactos importantes,
mas para isso é preciso mudar mentalidades e fazer um trabalho
de consciencialização. Neste caso, a digitalização pode dar um forte
contributo para mudar resistências e ideias feitas no que diz respeito
à reutilização, recorrendo à educação através de tecnologias e redes
sociais. As águas residuais tratadas são um exemplo disso. Em Portugal
há ainda muitas resistências na reutilização destas águas mas, por
exemplo, em Singapura, Israel, Estados Unidos e na Austrália há vários
exemplos de reutilização de 100%.

Este é um esforço que já foi premiado.
Em 2012, a Águas do Tejo Atlântico viu
um dos seus produtos ser premiado
pela International Water Association,
o Aquasafe, que consiste numa plataforma que resultou de um spin off do
Instituto Superior Técnico, a Hidromod.

Para alcançar estes feitos tem sido
fundamental a política de parcerias,
como acontece com o ISQ. Neste caso,
trata-se de um projeto já terminado - o
Smart Water for Energy. Muito inovador,
este projeto consiste numa plataforma
para a gestão energética de fábricas de
água. Deu origem a um produto que
está a ser aplicado nas fábrica de Alcântara e de Frielas e que será massificado para a Águas do Tejo Atlântico
como benchmarking e como ferramenta para otimizar processos, do ponto de
vista de redução do consumo de ener-

gia, suportados em sistemas digitais.
Outro projeto também em destaque
no âmbito da parceria com o ISQ é o
Life Smart Water for Energy. Ligado
ao abastecimento, procura identificar
como utilizar a inteligência e os modelos preditivos para otimizar o funcionamento das estações elevatórias.
Pela sua ligação às universidades,
empresas, startups, end-users, incubadores, spin offs e aceleradores, o
ISQ apresenta-se como um parceiro
da Águas do Tejo Atlântico pelo apoio
enquanto interface ao integrar e fazer
a ponte com os fundos e os financiamentos, mas também partilhando
boas práticas e casos de sucesso de
outras indústrias.
CONQUISTAS, DESAFIOS
E OPORTUNIDADES
Automatização dos sistemas de
tratamento biológico: este é um
sistema muito intensivo e do ponto de vista
do consumo energético daí a importância da
automatização. Já existem ferramentas para a
gestão automática destes sistemas, tendo sido
possível modelar e integrar modelos complexos
em plataformas digitais, onde qualquer pessoa
pode executar simulações.
Plataforma para a gestão das
intervenções nas infraestruturas:
atualmente é possível usar os computadores
e os sistemas digitais para identificar as melhores
horas de intervenção, fazendo simulações dos
sistemas complexos offline desligados, num
cenário em que existem muitas variáveis.
A digitalização também pode ter um papel
importante para saber o que está a acontecer
em tempo real em caso de chuva, uma vez que a
maioria das infraestruturas de saneamento das
cidades antigas resultam de antigas ribeiras onde
se juntavam as águas pluviais às águas residuais.
Melhorar a gestão de ativos:
é importante eliminar o papel e dar maior
importância aos sistemas digitais; nos últimos
20/30 anos fizeram-se investimentos em
infraestruturas que precisam de manutenção
pode contribuir para ajudar numa ótica de gestão
de ativos. Este ainda é um desafio.
Sensores de água: a existência de
sensores capazes de medir a quantidade e
qualidade das águas residuais em qualquer sítio
da cidade, das redes de coletores, da indústria e
das fábricas de água é um desafio que precisa de
ser respondido para que se consiga monitorizar
os processos e otimizá-los.
www.isq-group.com · 29

INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO

QUALIMILHO

Tecnologia 4.0
trava riscos de
contaminação
no milho

SÍLVIA VARA
Coordenadora de
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Desenvolvimento
Laboratórios

UMA DAS CULTURAS ARVENSES MAIS IMPORTANTES DE PORTUGAL, O MILHO
TEM SOFRIDO A AMEAÇA DAS MICOTOXINAS. ESTAS SUBSTÂNCIAS TÓXICAS
TÊM CONSEQUÊNCIAS GRAVES PARA A SAÚDE DOS ANIMAIS, MAS TAMBÉM
PARA A SAÚDE HUMANA. PARA GARANTIR A QUALIDADE E SEGURANÇA NA
FILEIRA DO MILHO NACIONAL FOI CRIADO O PROJETO QUALIMILHO, QUE
PRETENDE DESENVOLVER MODELOS DE PREVISÃO E UM NOVO PROCESSO DE
APOIO À DECISÃO, O MICOTOX ALERT.

A

nível mundial, 25% da
produção de grãos, especialmente de milho,
fica comprometida devido à presença de micotoxinas. Este é
um problema grave de saúde pública,
já que estas substâncias tóxicas estão
associadas a problemas graves na
saúde dos animais - podendo levar
à morte - e também a consequências nocivas na saúde dos humanos.
Os dados são da FAO (Food and
Agriculture Organization of the United Nations) e este problema é considerado como um dos maiores riscos
do Sistema de Alerta Rápido para Alimentos para Consumo Humano e Animal da União Europeia (RASFF). Pode
ser potenciado por fatores externos,
como o stress térmico ou hídrico, as
pragas e doenças ou as práticas culturais inadequadas. Em consequência
disso, perdem-se colheitas, há uma
deterioração da saúde dos animais,

POR

Sílvia Vara

diminui a rentabilidade reprodutiva e
a segurança dos produtos.
Para Portugal, este é um problema
particularmente crítico, uma vez que
o milho é uma das culturas arvenses
mais importantes para a economia nacional, ocupando uma área que ronda
os 150 mil hectares e que está presente
em cerca de 67 mil explorações agrícolas distribuídas por todo o país.
Não sendo possível eliminar as micotoxinas, foi desenvolvido um projeto
que se propõe enfrentar os riscos de
contaminação na pré e pós-colheita.
Chama-se QualiMilho e visa enfrentar a problemática das micotoxinas
ao longo da fileira de produção com
o objetivo de implementar estratégias inovadoras e sustentáveis que
garantam a qualidade e a segurança na cadeia de valor do milho e dos
seus derivados. Desta forma, pretende-se diminuir o aparecimento dos
fungos recorrendo ao envolvimento
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de todos os intervenientes da cadeia.
Uma das entidades envolvidas neste
projeto é o ISQ. Tendo em conta a gravidade das micotoxinas e a realidade
do setor, o ISQ irá otimizar as práticas
agrícolas através da monitorização de
temperatura e de humidade no processo de maturação do grão de milho.
Além disso, com base em ferramentas
da 4ª Revolução Industrial (I4.0), o ISQ
contribuirá para o desenvolvimento do
sistema de apoio à decisão de modo a
garantir a qualidade e a segurança na
fileira nacional do milho.
Nesse sentido, além de tirar partido
de sensores e outros dispositivos, serão

MICOTOXINAS
O QUE SÃO E COMO AFETAM
OS ANIMAIS E OS SERES HUMANOS?
As micotoxinas resultam do metabolismo de fungos e estão associadas
a problemas graves na saúde animal, uma vez que têm efeito direto
na qualidade das produções, nas matérias-primas e nas rações.
As consequências para os animais podem-se fazer sentir ao nível do
peso, fertilidade, resistência a doenças, em geral por imunodepressão,
podendo causar a morte.
Em última instância, as micotoxinas têm também consequências nocivas
para a saúde humana. Os humanos também são afetados, em particular,
pela fumonisina, aflatoxina, deoxinivalenol (DON) e ochratoxina A,
que são teratogénicas, mutagénicas e carcinogénicas e cujos limites
máximos nos alimentos estão regulamentados (Reg. CE nº 1126/2007).

SMART FARMING
É O CONCEITO NO
QUAL SE INSERE
O PROJETO
QUALIMILHO,
REGENDO-SE POR
DESAFIOS DE
SUSTENTABILIDADE E
DE COMPETITIVIDADE.

baseados no conhecimento. Nestas
explorações inteligentes são utilizadas tecnologias de precisão, mas
também redes inteligentes e ferramentas de gestão de dados. O objetivo é usar todas as informações e
conhecimentos disponíveis de forma
a permitir a automação de processos mais sustentáveis na agricultura. Estes processos podem envolver,
por exemplo, consumos de energia,
consumos de água, dosagem de nutrientes, fitofármacos, controlo de
pragas ou resíduos.

QUALIMILHO
QUEM PARTICIPA
NO PROJETO?

milho
desenvolvidos modelos de previsão que
permitam sugerir conclusões e apoiar a
tomada de decisões no que se refere ao
tema das micotoxinas. Ou seja, grandes quantidades de dados (big data)
serão alvo de um processo de análise
e modelação para serem identificados
padrões (data analytics) que venham a
responder aos desafios do projeto.
O projeto integra as etapas de pré e
pós-colheita para orientar, o mais cedo
possível, a valorização ideal dos lotes
de milho em função da qualidade e níveis de contaminação, garantindo a introdução segura na cadeia alimentar e
nos alimentos compostos para animais.
Para além de garantir a segurança
e a qualidade do milho, o MICOTOX
ALERT ambiciona também levar a um
aumento da produtividade e competitividade no setor.

SMART FARMING
E O QUALIMILHO
O projeto QualiMilho insere-se dentro do conceito de smart farming,
regendo-se por desafios de sustentabilidade e de competitividade.
Algumas explorações de milho
detêm potencialidades produtivas
recorrendo à agricultura de regadio,
sendo que, no total, as explorações
nacionais têm atingido elevados níveis de produtividade (próximos das
16 toneladas por hectare). Por sua
vez, esta capacidade de produção
terá que ser escoada cumprindo elevados padrões de qualidade impostos pela legislação e pelo mercado.
O conceito de smart farming
pretende que a produção agrícola funcione como um conjunto de
sistemas de produção conectados e

UMA DAS CULTURAS
ARVENSES MAIS
IMPORTANTES PARA A
ECONOMIA NACIONAL,
OCUPA UMA ÁREA QUE
RONDA OS 150 MIL
HECTARES E QUE ESTÁ
PRESENTE EM CERCA DE
67 MIL EXPLORAÇÕES
AGRÍCOLAS DISTRIBUÍDAS
POR TODO O PAÍS.

» 150 mil
hectares
» +/-67 mil
explorações
agrícolas

O projeto QualiMilho é promovido
pela ANPROMIS (Associação Nacional
de Produtores de Milho e Sorgo), a
associação que convive de perto com
a realidade do setor do milho. Além
do ISQ, o projeto conta também com
a parceria da AGROMAIS, do INIAV
(Instituto Nacional de Investigação
Agrária e Veterinária), da Sociedade
Agrícola da Quinta da Labruja, da
Sociedade Agrícola de S. João de Brito,
da Quinta da Cholda e dos Agricultores
Arminda Henrique de Souza Luz e
Maria Francisca Luz Lino Caetano.

As tecnologias associadas ao smart
farming combinam equipamentos de
precisão, internet of things, sensores
e atuadores, sistemas de posicionamento geográfico, big data, veículos
não tripulados, como drones, entre
outras tecnologias e técnicas. O objetivo é oferecer uma produção agrícola mais eficaz e sustentável e uma
gestão mais eficiente.
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SAGRES

A digitalização da
exploração dos
recursos minerais no
fundo dos oceanos
OS PORTUGUESES E OS EUROPEUS VOLTARAM A EXPLORAR OS OCEANOS, DESTA
VEZ À DESCOBERTA DAS RIQUEZAS MINERAIS. NESTA ONDA DE “CRESCIMENTO
AZUL”, A INICIATIVA SAGRES, DESENVOLVIDA PELO ISQ, REVELA-SE UMA
FERRAMENTA IMPORTANTE DE SUPORTE À DECISÃO, UTILIZANDO SOLUÇÕES
DIGITAIS, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E BIG DATA .

O

ISQ tem desenvolvido
projetos e competências
na área do mar e da inteligência artificial, uma
aposta forte que tem como exemplo
o projeto SAGRES - Space Assets for
Geological pRospection at Seabed.
Inovador e disruptivo, usa os princípios da Indústria 4.0 e da economia
digital, com o principal objetivo de

POR

João Carvalho e Tiago Luna

desenvolver uma ferramenta de apoio
à tomada de decisão, capaz de prever
a distribuição, localização e classificação de áreas-alvo com maior potencial
para a ocorrência de recursos minerais
no fundo do mar. Desta forma, é possível tornar realidade aquilo que já Júlio Verne antevia em 1870 na sua obra
Vinte Mil Léguas Submarinas, quando
falou na existência de grandes minas
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INOVAÇÃO
VANTAGENS DO PROJETO SAGRES
A capacidade de análise e previsão de grandes volumes de
informação provenientes de vários sistemas de dados proporciona
um conhecimento integrado a várias escalas (global a local), vital
para a tomada de decisão estratégica e operacional em missões
de pesquisa e exploração. A solução inovadora e disruptiva
desenvolvida pelo ISQ irá contribuir assim para:
MELHORAR A QUALIDADE DO PLANEAMENTO ESTRATÉGICO;
MELHORAR A PERFORMANCE E CONTRIBUIR PARA O AUMENTO
DA TAXA DE NOVAS DESCOBERTAS;
REDUÇÃO DE CUSTOS, INCERTEZAS E RISCOS;
ANTECIPAR E DESENVOLVER MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
RELACIONADAS COM POTENCIAIS IMPACTES AMBIENTAIS.

EUROPA À PROCURA
DE RECURSOS

UMA OPORTUNIDADE
PARA PORTUGAL
A proposta em discussão nas Nações Unidas
para a extensão da plataforma continental
poderá trazer para Portugal um aumento do
território de cerca de 3 800 000 km2. Desta
forma, cerca de 97% do território português
será mar. Isto representa uma excelente
oportunidade, dado que esta nova dimensão
faz de Portugal um dos países europeus com
mais potencialidades na mineração oceânica.
Hoje já são conhecidos alguns locais com
indicação de recursos minerais contendo
cobre, zinco, ouro, cobalto e metais do grupo
das terras raras com potencial económico.

diferentes necessidades dos utilizadores é assim um fator de elevado valor
acrescentado, quer para o planeamento
operacional, quer para a antecipação e
definição de ações estratégicas.
Durante o seu desenvolvimento, o
projeto contou com o apoio da Agência
Espacial Europeia (ESA), da Autoridade
Nacional de Comunicações (ANACOM),
O PROJETO SAGRES
TEM POR BASE
UM ALGORITMO
INTELIGENTE,
INSPIRADO NO
SISTEMA NERVOSO
DE UM ANIMAL.

de zinco, ferro, prata e ouro no fundo
marinho para exploração.
A ferramenta SAGRES é baseada na
conceção e validação de uma rede
neuronal artificial (RNAs). Combina grandes volumes de informação
de satélites de observação da Terra e
dados in-situ disponíveis e tira partido da grande capacidade de análise,
tratamento e exploração de dados do
método de machine learning.
O trabalho desenvolvido no projeto
tem uma grande importância para o
mercado emergente do deep-sea mining, pois trata-se de um setor estratégico a nível mundial caracterizado
pelos elevados custos e riscos associados à fase de pesquisa e exploração. O
desenvolvimento de um serviço facilitador suportado numa solução analítica de big data robusta e adequada às

JOÃO CARVALHO
Investigador
Sustainable
Innovation Centre

TIAGO LUNA
Investigador
Sustainable
Innovation Centre

QUE RECURSOS MINERAIS SÃO
PROCURADOS NOS FUNDOS MARINHOS?
Nódulos polimetálicos, crostas de ferromanganês ricas em cobalto e depósitos
hidrotermais de sulfuretos maciços
constituem os principais tipos de recursos
minerais do oceano profundo. Ocorrem,
respetivamente, associados a planícies
abissais entre os 3000 e 6000 metros
de profundidade, a flancos de montes
submarinos localizados entres os 800 e
3000 m de profundidade e a campos de fontes
hidrotermais localizados entre os 800 e
5000 metros de profundidade e presentes em
dorsais médio-oceânicas e arcos vulcânicos.

da Estrutura de Missão para a Extensão
da Plataforma Continental (EMEPC) e da
Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa (FCUL).
Os resultados obtidos até ao momento são bastante promissores. Em
várias áreas-teste selecionadas no
Oceano Atlântico Norte, o algoritmo
revela já uma significativa capacidade
de previsão.

COBALTO:
ELEMENTO PRESENTE NAS CROSTAS DE
FERRO-MANGANÊS,
UM DOS RECURSOS
MINERAIS DOS
FUNDOS MARINHOS.

O desenvolvimento desta ferramenta de
apoio à decisão é apenas um exemplo
do papel fundamental que a digitalização e a tecnologia podem desempenhar
na exploração mais inteligente e sustentada das riquezas no fundo oceânico, em
particular para a Europa.
Atualmente, a Europa produz apenas
5% das matérias-primas minerais que
utiliza na sua indústria, mas nos próximos anos quer passar para uma posição
de liderança na mineração do fundo do
mar. Só assim vai conseguir que o seu
desenvolvimento económico e tecnológico não esteja tão dependente de países terceiros, como a China ou a Rússia.
Estima-se que 5% da produção mundial
de metais como o cobalto, cobre, zinco e
do grupo das terras raras poderão provir
dos leitos oceânicos em 2020.
O volume de negócios anual global da
extração de minérios do fundo marinho
pode passar de quase zero para cinco mil
milhões de euros nos próximos anos e
atingir os 10 mil milhões até 2030.

O INÍCIO DE NOVOS DESAFIOS
Os seis meses de duração do projeto SAGRES permitiram avaliar com sucesso o
uso e integração de grandes volumes de
dados de satélites e in-situ, para fins de
pesquisa e exploração de recursos minerais nos fundos oceânicos e para conceber o primeiro modelo de RNAs. Estes
serão o núcleo da ferramenta de suporte
à decisão de exploração dos recursos
minerais do fundo oceânico.
No sentido de melhorar a capacidade
de previsão do algoritmo e criar um novo
serviço, o ISQ está a desenvolver novos
projetos no âmbito do SAGRES. Contactos e colaborações com potenciais utilizadores da ferramenta de suporte à decisão estão em fase de desenvolvimento,
nomeadamente com a empresa líder
mundial de deep-sea mining, a Nautilus
Minerals. Esta aproximação aos utilizadores finais permitirá a construção de
soluções mais customizadas e a criação
de novas oportunidades de negócio.
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EXPERIÊNCIA DO ISQ
AO SERVIÇO DO INFANTE

MICROSSATÉLITE INFANTE

O pequeno
é o novo grande
O FUTURO DA OBSERVAÇÃO TERRESTRE ESTÁ NOS SATÉLITES DE PEQUENA
DIMENSÃO. SINAL DISSO É O INFANTE, O PRIMEIRO MICROSSATÉLITE
TOTALMENTE DESENVOLVIDO E CONSTRUÍDO EM PORTUGAL, QUE ESTARÁ
EM ÓRBITA EM 2020.

O

s satélites estão cada vez
mais pequenos, mas também
mais desenvolvidos tecnologicamente. A miniaturização
e estandardização da tecnologia na indústria aeroespacial, de forma a reduzir
custos, é um dos grandes desafios dos
cientistas, mas não uma missão impossível. Segundo estudos, relativos a satélites
a operar em órbita baixa, 95% do desempenho de grandes satélites podem
ser alcançados por pequenos satélites
com apenas 5% do custo ou com 70% de
desempenho e 1% do custo.
O Projeto INFANTE tem como objetivo demonstrar a capacidade nacional
de desenhar, construir, integrar, testar e
operar um microssatélite em órbita baixa.
Envolve um investimento global de 9,2
milhões de euros nos próximos três anos
e estará em órbita já em 2020. Trata-se
de um projeto aprovado pela Agência
Nacional de Inovação e será cofinanciado em 60% pelos fundos estruturais do
programa Portugal 2020 e em 40% pelo
próprio consórcio. Este projeto precursor
permitirá, numa segunda fase, replicar o
processo com uma constelação de 12 microssatélites com as mesmas característi-
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cas. Esta será a primeira rede de satélites
portuguesa para observação da terra e
para a criação de comunicações, com
especial foco nas aplicações marítimas.
O projeto envolve a participação direta de 150 investigadores de diferentes
empresas, nomeadamente, a Tekever,
Active Space Technologies, Omnidea,
Active Aerogels, GMV, HPS e a Spin.Works. Estão ainda envolvidos 10 centros de
investigação e desenvolvimento de universidades e laboratórios de todo o país
ligados à área espacial, entre os quais o
ISQ, o CEIIA, FEUP, FCT-UNL, INL, IPN,
IPTomar, ISR Lisboa, IT Aveiro e UBI.

UM MICROSSATÉLITE
BEM EQUIPADO
O MICROSSATÉLITE
INFANTE
ENGLOBA VÁRIOS
EQUIPAMENTOS,
ENTRE OS QUAIS:

· UM RÁDIO DEFINIDO
POR SOFTWARE
COM FUNÇÕES DE
VIGILÂNCIA AÉREA
E MARÍTIMA
· UM SISTEMA DE
PROPULSÃO PARA
MANUTENÇÃO
DE ÓRBITA
· PAINÉIS SOLARES
E RESPETIVOS
MECANISMOS
· BAÍA DE CARGA COM
RADAR DE ABERTURA
SINTÉTICA (SAR)
· CÂMARA
MULTIESPECTRAL

TECNOLOGIA
UM SATÉLITE EM FORMA
DE MICRO-ONDAS
Trata-se de um microssatélite modular e de baixo custo, que
estará na primeira linha do que se faz a nível mundial.
Assumindo o formato de um paralelepípedo, os microssatélites que
fazem parte do projeto INFANTE têm a dimensão de um micro-ondas
(23x23x45 cm) e um peso que não vai além dos 25 kg.
A criação destes microssatélites vai permitir desenvolver um novo
sistema de montagem, integração e testes expeditos, adaptados a
pequenos satélites e a lançamentos frequentes. Este projeto é ainda
complementado com um data hub que terá como função agregar,
processar e disseminar informação.
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O ISQ vai liderar uma das actividades
e participar em várias outras. Será o
responsável pela garantia de qualidade
transversal a todo o projeto, irá desenvolver um serviço de garantia da qualidade para o processo de montagem,
integração e teste de microssatélites e
ficará encarregue da atividade de testes
de desenvolvimento de tecnologia de
sistemas e testes finais ao satélite.
O ISQ tem uma vasta experiência na
indústria aeroespacial e aeronáutica.
Esta experiência vem de mais de 10 anos
a desenvolver a atividade de garantia da
qualidade no Porto Espacial Europeu, na
Guiana Francesa, assim como da participação em processos de desenvolvimento de tecnologia para veículos aeroespaciais, por via da realização de testes que
vão da caracterização de materiais até à
qualificação de sistemas e de demonstradores tecnológicos.
Um bom exemplo é o sucesso do
lançamento e recuperação do veículo
espacial IXV, da Agência Espacial Europeia (ESA – European Space Agency).
O ISQ trabalhou durante cerca de cinco
anos neste projeto, desde os testes de
caracterização de materiais, testes de
qualificação do sistema de proteção térmica reutilizável e garantia da qualidade
durante a integração e testes finais anteriores ao lançamento. Mas não só. Os
ensaios de desenvolvimento na semi-asa
da Embraer, a participação na construção do maior telescópio ótico do mundo, o E-ELT (European Extremely Large
Telescope), do Observatório Europeu do
Sul (ESO – European Southern Observatory) são alguns outros exemplos.
Por outro lado, o ISQ tem trabalhado
nas áreas de produção industrial aeronáutica, transporte aéreo, manutenção
e reparação de aeronaves, exploração
e construção de aeroportos, transporte
espacial e também no desenvolvimento de tecnologia para quase todos estes
subsetores. Razões suficientes para que
as suas competências sejam postas ao
serviço do projeto INFANTE.
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QART

Medir a qualidade
do ar e o ruído
através de uma box
MONITORIZAR E MAPEAR, EM TEMPO REAL, A QUALIDADE
DO AR, O RUÍDO E O TRÁFEGO ATRAVÉS DE UM
EQUIPAMENTO DE DIMENSÕES REDUZIDAS, DE FÁCIL
MANUTENÇÃO E DE BAIXOS CUSTOS É A PROMESSA DO QART,
A BOX QUE DEU NOME À NOVA STARTUP CONSTITUÍDA PELO
ISQE3, GRUPO ISQ, E PELA QUANTICO SOLUTIONS.

A
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s questões ambientais
estão cada vez mais presentes no dia a dia dos
cidadãos e nas políticas
governamentais. Reduzir as emissões
de gases poluentes entre 60% a 70% no
período entre 2019 a 2029 é o pedido
ambicioso feito aos estados-membros
da União Europeia e no qual a startup
QART já está a trabalhar.
Sendo a monitorização ambiental uma
questão importante para a economia
nacional, a QART pretende implementar
uma rede própria de cinco estações de
monitorização ambiental que permitirá, não só disponibilizar informação às
comunidades sobre a poluição sonora e
a qualidade do ar, mas também ajudar
as entidades responsáveis no âmbito da
saúde pública. Para além da QART box,
que dá nome à startup criada para desenvolver este projeto, será criada uma
rede de 300 QART “miniatura”, os QART
PMx, para monitorizar apenas a concentração de partículas, por serem uma das
maiores preocupações da qualidade do
ar em Portugal.
Desta forma, a QART pretende colmatar os dados recolhidos pela rede nacional de monitorização da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que conta com
70 estações de monitorização da qualidade do ar e da poluição sonora no país.
Por ser de fácil transporte e instalação,
é possível colocar a QART em qualquer
área de residência, permitindo assim

LISBOA:
NA CAPITAL JÁ ESTÃO
A SER TESTADAS
DUAS ESTAÇÕES DE
MONITORIZAÇÃO,
UMA NA AV. 5 DE
OUTUBRO E OUTRA
EM TELHEIRAS.

EQUIPAMENTO
O QUE É QUE A BOX TEM?
Desenvolvida pela QART, a box cumpre os requisitos definidos
pelo decreto-lei 102/2010, substituído pelo decreto-lei
47/2017 para medições indicativas e pela diretiva 2008/50/CE,
destacando-se pelos seus componentes.
SENSORES ELETROQUÍMICOS: medem o monóxido de carbono,
ozono, óxido e dióxido de azoto, ácido sulfrídico e dióxido de enxofre,
mas também a temperatura, humidade e pressão atmosférica até
2000 milibares.
SONÓMETRO: capta ruídos dos zero aos 120 decibéis e frequências
dos 20 Hz aos 44 kHz.
PAINÉIS SOLARES: uma das vantagens do QART é que nunca fica
abaixo dos 85% de autonomia, uma vez que possui painéis solares
que garantem sempre a existência de bateria.

aumentar o número de sensores instalados e chegar onde a APA não consegue.
Os dados recolhidos por estes equipamentos são depois enviados para uma
plataforma (portal QART) dedicada ou
para os clientes através de uma API, que
permite aceder aos dados na sua própria
plataforma, através de redes móveis.
Estas boxes poderão ser utilizadas em
articulação com fontes de informação,
nomeadamente dados da Proteção Civil, que ajudam a estabelecer relação de
causalidade entre os dados recolhidos

e determinado evento. Os casos de incêndio seriam um bom exemplo disso,
permitindo que a Proteção Civil conseguisse dar informações às pessoas, recomendando fechar janelas, circular no
exterior com proteção respiratória ou
desaconselhando a prática de exercício
físico nas zonas exteriores.
O facto de esta box ter sempre como
referência os dados recolhidos por cada
sensor em ambiente isolado, permite detetar situações em que há interferência
no funcionamento desses sensores. Isso
acontece, nomeadamente, quando há
por exemplo, um engarrafamento, que
altera os valores de poluição medidos.
Duas das futuras estações de monitorização estão a ser testadas em Lisboa,
uma na Av. 5 de Outubro e outra em Telheiras. Outra box, instalada num troço
do Eixo Norte-Sul, funciona em articulação com um radar, o que permite contar
o número de carros, identificar categorias de veículos e registar velocidades.
Este produto foi desenvolvido pelo
ISQ, pela Quantico Solutions e pela
Sondar.i e destina-se aos municípios,
unidades hoteleiras, hospitais, clínicas
de saúde e entidades ou empresas de
grande dimensão.
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ALENTEJO

Uma região a caminho
da 4ª Revolução Industrial
À ESCALA DO ALENTEJO ESTÁ A SER APLICADO UM PROJETO QUE
ALIA O MODELO DA ECONOMIA CIRCULAR COM AS PRÁTICAS DA
CHAMADA 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL. UM DOS INSTRUMENTOS CHAVE
DESTE PROJETO É UMA PLATAFORMA INFORMATIVA QUE ESTÁ A SER
DESENVOLVIDA PELO ISQ JUNTAMENTE COM A UNIVERSIDADE DE ÉVORA.

R

edução, reutilização, recuperação e reciclagem são os
quatro ‘r’ associados à economia circular. Referem-se
à forma como devemos usar os materiais,
a água e a energia num mundo em que é
urgente salvaguardar os recursos naturais
e, ao mesmo tempo, garantir crescimento
económico. Na prática, significa pôr em
funcionamento um modelo económico
circular, alterando os paradigmas e os

POR
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O PAPEL DA INDÚSTRIA 4.0

Cristina Ascenço

comportamentos dos agentes económicos, das empresas e dos consumidores,
por forma a se atingirem os objetivos
para o desenvolvimento sustentável.
Em Portugal, este modelo está a ser
aplicado à escala de uma região, o Alentejo. O projeto chama-se Alentejo Circular e está a ser posto em prática nos
setores agrícola e agroalimentar, mais
concretamente nas fileiras do vinho,
azeite e suinicultura. Esta escolha deve-se

à importância destas fileiras para a economia regional e também à crescente
preocupação dos operadores económicos em comunicar a marca Alentejo associada à sustentabilidade e ao respeito
pelo meio ambiente.
Por outro lado, tratam-se de setores
com um forte potencial para a circularidade onde, por tradição, é prática o reaproveitamento dos resíduos orgânicos.
Além disso, a grande maioria dos produtores de vinho e azeite encontram-se em
regime de produção integrada, numa demonstração do potencial para a simbiose
industrial, já que o conceito de produção
integrada implica partilha de infraestruturas e de outros meios técnicos.

CRISTINA ASCENÇO
Gestora de Projeto
Sustainable
Innovation Centre

Para levar este projeto por diante foi necessário associar o conhecimento técnico, científico e tecnológico inerente à
Indústria 4.0. Só aliando as práticas desta que é conhecida como a 4ª Revolução
Industrial à economia circular é, pois,
possível desenvolver práticas sustentáveis e economicamente eficazes nos
setores agrícola e agroindustrial.
No contexto da 4ª Revolução Industrial, as ferramentas de apoio à decisão
(conhecidas como decision support tools)
baseadas em novas tecnologias de infor-

TECNOLOGIA AO
SERVIÇO DO ALENTEJO

· ÁGUA ·
O consumo racional de água para rega é uma
das grandes preocupações dos agricultores.
Sendo um recurso precioso e escasso na região,
a gestão de sistemas de rega é efetuada através
do recurso a sistemas inteligentes, permitindo
rega adaptada e de precisão através do recurso
a automação e monitorização remota com
utilização de dados de satélite. Os sistemas de
rega são dimensionados tendo em conta fatores
como o tipo de solo, necessidades hídricas da
planta e condições ambientais da região.

mação e sistemas de monitorização tornaram-se instrumentos importantes na
cadeia de valor do setor agrícola.
É isso que está a acontecer no Alentejo
Circular, projeto onde está a ser desenvolvida uma plataforma informativa. Esta
será uma ferramenta de divulgação alargada dos resultados e conteúdos produzidos no projeto, permitindo aos agentes
económicos aceder a informação prática
relativa às melhores práticas em termos
de utilização eficiente de recursos (água,
energia, matérias-primas) associados à
sua atividade, assim como aos correspondentes benefícios económicos, ambientais e sociais. Este trabalho está a ser
desenvolvido pelo ISQ juntamente com
a Universidade de Évora, criando assim
uma ferramenta potenciadora de práticas
de economia circular na região.

rias oportunidades de economia circular
que foram identificadas e consideradas
prioritárias para o tecido empresarial regional das fileiras que integram o projeto.
Em 2018, está prevista a conceção e
dinamização da plataforma informativa
online, com o objetivo de divulgar aos
agentes económicos a informação técnica desenvolvida. Por outro lado, serão
realizados vários eventos de disseminação que incluirão sessões de informação,
sessões de reflexão conjunta sobre oportunidades e barreiras à economia circular e sessões de networking. O objetivo é
promover a comunicação entre as várias
partes interessadas e, desta forma, incentivar futuros projetos de circularidade na
região alentejana.
Com estes eventos, será possível sensibilizar o tecido empresarial para a ine-

Em 2017 foram realizadas visitas técnicas a agentes económicos da região, representativos das três fileiras em estudo,
para diagnosticar a situação regional em
termos de práticas atuais de utilização
eficiente de recursos e de valorização de
resíduos. Simultaneamente, foi realizado
um estudo de benchmarking com o objetivo de identificar as melhores práticas
a nível nacional e internacional. Com
base nos dados recolhidos começou a
ser estruturada informação relativa a vá-

ficiência económica do modelo linear
e mostrar as vantagens associadas ao
modelo circular, baseado na partilha de
experiências e conhecimento sobre utilizações alternativas de recursos e possíveis sinergias nas fileiras do azeite, vinho
e suinicultura. Um modelo que poderá,
depois, ser aplicado nas diversas explorações agrícolas e agroindustriais da região, cumprindo aquele que é o objetivo
último do Alentejo Circular.

ECONOMIA
CIRCULAR:

UMA DAS REVOLUÇÕES
DO SÉCULO XXI
A ECONOMIA CIRCULAR
PODE SER ENCARADA
COMO UMA DAS
REVOLUÇÕES DO SÉCULO
XXI, UMA REVOLUÇÃO
QUE TEM VINDO A
ADQUIRIR CADA VEZ
MAIS DESTAQUE NAS
POLÍTICAS EUROPEIAS
E MUNDIAIS.

· ENERGIA ·
Estão em prática em várias explorações
do Alentejo um conjunto de soluções
diversas com vista à diminuição do consumo
energético. Como exemplo destacam-se as
soluções arquitetónicas que vão desde a
utilização de espelhos de água nos edifícios,
green roofs e sistemas de ventilação natural,
bem como a utilização de equipamentos de
monitorização e sistemas de aquecimento
alimentados por energias renováveis.

· RESÍDUOS ·
É cada vez maior o interesse no aproveitamento
e valorização de resíduos e subprodutos.
Há, por isso, casos onde é aplicado no solo o
composto fertilizante produzido nas próprias
instalações, que inclui matéria orgânica
rececionada de outras fileiras para a produção
desse mesmo composto, numa demonstração
do potencial da simbiose industrial.

O PROJETO ALENTEJO CIRCULAR ESTÁ A
SER POSTO EM PRÁTICA NAS FILEIRAS DO
VINHO, AZEITE E SUINICULTURA, PODENDO SER APLICADO ÀS
DIVERSAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS E
AGROINDUSTRIAIS.

COM ANA PAULA PINHEIRO
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UM TRABALHO
EM PARCERIA
O ISQ trabalha com as
empresas parceiras
Microprocessador e
ERISING no projeto de
definição da estratégia
para o aumento
da produtividade e
eficiência na utilização
de recursos, com base
na tecnologia i4.0.
Desta forma, congrega
conhecimentos numa
diversidade de áreas.

NOVO SERVIÇO

Apoiar a transição
das empresas para
a Indústria 4.0
A SUSTENTABILIDADE É O GRANDE DESAFIO DAS EMPRESAS. NO ARRANQUE DO
PROCESSO PARA UMA MAIOR EFICIÊNCIA PODEM CONTAR COM O NOVO SERVIÇO
DO ISQ DE DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E
EFICIÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS, BASEADA EM TECNOLOGIAS I4.0.

A

s empresas debatem-se
atualmente com o grande desafio da sustentabilidade. Precisam mais
do que nunca de novas formas para
otimizar a gestão dos seus processos
produtivos e de fazer um planeamento
das operações numa lógica integrada
de cadeia de valor. Só assim conseguem ser competitivas.
O objetivo é que, num futuro próximo, as empresas estejam aptas a trabalhar com base num novo paradigma
focado na eficiência, no ajustamento
dos recursos às reais necessidades e na
minimização dos desperdícios, recorrendo a estratégias de conectividade
entre os processos industriais.
Embora este seja um objetivo muito
claro, o caminho para o atingir encontra
muitas dificuldades e barreiras. A sustentabilidade industrial é exemplo disso. Este é um setor que tem procurado
conciliar aspetos como o da produtividade e criação de valor com o da utili-

POR

João Pombo e Ricardo Rato

zação racional de recursos - matérias-primas, energia, água, entre outros - e
da minimização de desperdícios. Neste
e noutros setores, a resposta está na
integração destes conceitos com as
tecnologias da Indústria 4.0 (i4.0).
E porquê? Precisamente porque permite agilizar a recolha e tratamento de
informação dos processos e cadeia de
valor, recursos que são fundamentais
para apoiar as decisões de uma forma
fácil, automática e em qualquer lugar.
Foram estes os fatores que levaram o
ISQ a lançar um novo serviço de apoio
às empresas na definição de uma estratégia de gestão para o aumento da
produtividade e eficiência na utilização
de recursos, suportada na introdução
de tecnologias i4.0. O projeto europeu

SENSORIZAÇÃO E
AQUISIÇÃO DE DADOS

AUTOMATIZAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO
DE PROCESSOS

AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL

GESTÃO DA
PRODUÇÃO

LEAN
MANUFACTURING

AVALIAÇÃO DE
EFICIÊNCIA DE
RECURSOS

GESTÃO DE ENERGIA

OTIMIZAÇÃO
BASEADA
EM INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

MAESTRI, coordenado pelo ISQ no
H2020, e o projeto mobilizador nacional PRODUTECH, onde o ISQ participa, são exemplos da aplicação desta
estratégia em projetos de investigação
e desenvolvimento.

O PROCESSO DE
TRANSFORMAÇÃO
Como implementar, então, um programa de transformação para a Indústria
4.0? Esta é uma tarefa muito exigente e multidisciplinar que, pelo esforço
exigido, leva muitas vezes as empresas
a adiarem o primeiro passo. É precisamente nesta fase que o serviço do ISQ
está centrado, dando atenção especial
às pequenas e médias empresas.
Este apoio tem como principal objetivo a identificação das reais necessidades das empresas que poderão encontrar resposta neste tipo de tecnologias.
Além disso, prevê a definição de um
roadmap de transformação assente
numa lógica incremental e com a definição de prioridades.
Dado o caráter multidisciplinar envolvido na definição de uma estratégia de
transformação deste tipo, este novo serviço será desenvolvido numa parceria
do ISQ com as empresas Microprocessador e ERISING. Esta parceria reúne um
leque alargado de competências e experiências, permitindo definir a melhor
estratégia para transformar as empresas,
tendo em consideração o seu contexto,
desafios e ambições.
O objetivo é que, num futuro próximo,
as empresas estejam a trabalhar com
base num novo paradigma focado numa
maior eficiência, ajustamento dos recursos às reais necessidades, assim como à
minimização dos desperdícios ao recorrer a estratégias de conectividade entre
os processos industriais e de utilização
mais eficiente de recursos.

PARA APOIAR O PROCESSO DE TRANSIÇÃO DA
INDÚSTRIA NACIONAL, O ISQ PARTICIPA EM VÁRIOS
PROJETOS EUROPEUS E NACIONAIS.
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INDÚSTRIA

Inteligência artificial
cria circuitos de água
mais eficientes
OS PROJETOS WATERWATT E LIFE SWSS MOSTRAM COMO ATRAVÉS DE
ALGORITMOS E RECORRENDO AOS MÉTODOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL É
POSSÍVEL OTIMIZAR PROCESSOS E MUDAR A INDÚSTRIA, MOLDANDO-A À ERA
DA INDÚSTRIA 4.0. APLICADOS AOS CIRCUITOS DA ÁGUA, PERMITEM CRIAR
SISTEMAS MAIS INTELIGENTES E EFICIENTES.

N

a era da 4ª Revolução
Industrial, processos
que ocorrem espontaneamente na natureza,
como o comportamento das formigas
ou dos cardumes, são fonte de inspiração para lidar com sistemas de grande

POR

JOÃO RIBAU
Investigador
Sustainable
Innovation Centre

João Ribau e Muriel Iten

complexidade matemática e encontrar
algoritmos e soluções que permitem
otimizar processos e mudar a indústria.
Foi um destes métodos que permitiu desenvolver os projetos WaterWatt
e LIFE SWSS, criando um sistema mais
eficiente em circuitos de água.
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MURIEL ITEN
Investigadora
Sustainable
Innovation Centre

Financiado pelo programa Horizonte2020, o projeto europeu WaterWatt
é um exemplo da aplicação dos conceitos da Indústria 4.0 ao setor industrial. Neste caso, utiliza uma estratégia de gamificação com o objetivo de
alterar comportamentos e encorajar
técnicos e gestores a implementarem
medidas de melhoria de eficiência
energética dentro das empresas.
Com esta meta em mente, foi criada uma ferramenta digital inovadora,
a E3platform. Esta plataforma disponibiliza conhecimento sobre as melhores práticas em gestão de energia
e água, permitindo fazer a autoavaliação, monitorização e otimização
de sistemas. Disponibiliza também
informação técnica para auxílio e
apoio em ações de formação. Exem-

?
PARA MAIS
INFORMAÇÕES:
Projeto europeu
WaterWatt
WWW.WATERWATT.EU

Projeto LIFE SWSS
(Smart Water
Supply Systems)
LIFE-SWSS.EU/EN

projeta o seu circuito, selecionando os
componentes típicos destes sistemas,
e corre simulações que permitem obter os respetivos caudais e consumos.
É precisamente no desenvolvimento dos modelos de simulação
que o projeto WaterWatt conta com
o apoio do ISQ, neste caso direcionados para sistemas de água de arrefecimento, tratamento e transporte de matéria-prima. Estes sistemas
são calibrados com dados medidos
a partir de pilotos de grandes consumidores de água, nomeadamente,
indústria de papel, indústria alimentar e indústria de aço, entre outros.
Desta forma, o utilizador pode simular o seu próprio circuito e identificar
oportunidades de melhoria de consumos de água e energia.

ALGORITMOS
O QUE SÃO AS META-HEURÍSTICAS?

plos dessas ferramentas são os quizzes interativos, testes online e modelos de simulação de circuito típicos
de água industrial.

SIMULAR E TESTAR
COM O WATERWATT
Inserindo-se no âmbito da 4ª Revolução Industrial, o projeto WaterWatt
contempla simulações numéricas que
permitem dimensionar, projetar, otimizar e prever eventos num sistema. Nos
circuitos de água, dá a possibilidade de
testar eventos na rede analisando previamente a pressão, os caudais, possíveis fugas e cumplicidade hidráulica.
Os modelos disponibilizados permitem, por exemplo, simular e dimensionar circuitos de água através de uma
analogia plug and play. O utilizador

As meta-heurísticas são um conjunto de algoritmos que têm vindo
a ser bastante utilizados para otimizar processos complexos e
desafiantes de descrever analiticamente.
Alguns dos métodos são reconhecidos pela comunidade em
geral pela sua semelhança com alguns processos que ocorrem
espontaneamente na natureza. É o caso dos algoritmos genéticos,
mas também do algoritmo da colónia de formigas ou do algoritmo
de enxames ou cardumes.
O algoritmo genético replica a forma elitista da evolução das espécies
de Darwin, o algoritmo da colónia de formigas reflete a forma como
as formigas exploram o seu percurso até encontrar o melhor caminho
e o algoritmo de enxames ou cardumes imita a forma como um grupo
de indivíduos trabalha em conjunto para encontrar um caminho,
alimento ou fugir a um acontecimento indesejado.

O PROJETO LIFE SWSS
Mas este não é caso único a adotar a
lógica da Indústria 4.0, que abrange
já muitos outros setores, como o setor de serviços e o de abastecimento de água, no projeto LIFE SWSS
(Smart Water Supply Systems).
O LIFE SWSS visa criar uma plataforma digital inovadora de gestão e
suporte à decisão para os operadores,
com o objetivo de tornar a operação
da rede de abastecimento de água
mais eficiente, diminuindo o consu-

mo de energia, emissões de gases de
efeito de estufa e perdas de água.
A abordagem incluiu uma fase de
diagnóstico e avaliação dos grupos
de bombagem, criação de um modelo de simulação da rede de abastecimento de água, modelo de previsão
de consumo de água e otimização do
sistema de bombagem.
O operador da rede de água terá,
assim, indicações sobre quando devem funcionar os grupos de bombagem, garantindo uma operação
mais eficiente e, ao mesmo tempo,
cumprindo as exigências hidráulicas
do sistema. Entre estas exigências
incluem-se a existência de água disponível nos reservatórios e a necessidade de água das populações.

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
NA INDÚSTRIA 4.0
O projeto LIFE SWSS conta também
com uma componente de inteligência artificial, uma área importante no
âmbito da Indústria 4.0, para prever
eventos. Neste caso em específico, trata-se de prever os consumos
de água na rede de abastecimento
a partir da análise de uma grande
quantidade de dados (de eventos
passados, por exemplo, do consumo
de água da rede nos últimos dias,
meses, anos). Com base nesses dados tenta-se determinar padrões cíclicos ou, pelo menos, encontrar pistas de próximos eventos iminentes.
Por exemplo, quando irá existir um
maior consumo de água, ou falta de
água, qual o caudal num dado instante futuro num determinado local
da rede de água.
Entre os métodos mais conhecidos,
utilizados na área da inteligência artificial, encontram-se a classificação,
a regressão e as redes neuronais.
Neste último caso, “imitando” a forma como o ser humano pensa, trata-se de uma montagem mais complexa que é estruturada de uma forma
semelhante à dos neurónios no nosso
cérebro para transmitir informação.
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MANUFATURA ADITIVA

O processo produtivo
que vai revolucionar
a indústria
FLEXIBILIDADE E CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE DIFERENTES GEOMETRIAS
SÃO AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA MANUFATURA ADITIVA. APLICAR
A IMPRESSÃO DE OBJETOS A PARTIR DA DEPOSIÇÃO DE MATERIAIS EM CAMADAS
VAI REVOLUCIONAR OS PROCESSOS PRODUTIVOS EM VÁRIAS INDÚSTRIAS.

A

indústria enfrenta vários
desafios, entre os quais
conseguir produzir em
menos tempo, com menos desperdícios, reduzindo os custos
e diminuindo os riscos de erro. Esta
que parece uma equação praticamente
impossível passou a ser uma realidade
com um novo método de produção: a
manufatura aditiva.
Um conceito da nova revolução industrial, conhecida como Indústria 4.0,
consiste num método de produção digital baseado num conjunto significativo de avanços no desenho de produtos
e componentes de difíceis geometrias
utilizados em diferentes indústrias. Tem
ainda a vantagem de poupar nos processos intermédios, deixando de haver

POR

Paulo Jorge Morais

necessidade de moldes ou matrizes,
que acrescentavam custos à produção.
É este novo conceito de produção
que está na base do HiPA2l (High Performance Additive manufacturing of
Aluminium alloys), um projeto do qual
o ISQ faz parte e que pretende desenvolver ligas de alumínio destinadas a
processos de fabrico ou manufatura
aditiva, sob a forma de fio de soldadura, para a construção de componentes
camada a camada.
O consórcio do projeto HiPA2l, financiado pelo Programa Horizonte
2020 através da Fundação para a Ciência e Tecnologia, é formado por quatro
parceiros austríacos (AIT-LKR, SinusPro, MatCalc Engineering e TU Wien) e
pelo ISQ, o único parceiro português.
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Em conjunto pretendem melhorar significativamente os materiais usados no
setor automóvel, no setor aeronáutico,
entre outros. Neste projeto está ainda
envolvida a AITLKR, parceiro que vai
produzir as ligas.
A intervenção do ISQ foca-se na caracterização dos componentes produzidos com as novas ligas desenvolvidas.
Esse trabalho é feito através, sobretudo, de ensaios mecânicos, controlo não
destrutivo e resistência à corrosão.

PAULO JORGE
MORAIS
Investigador
Investigação &
Desenvolvimento

KUKA Aktiengesellschaft

NA INDÚSTRIA AUTOMÓVEL E
AERONÁUTICA, O PROCESSO
ADITIVO PERMITE REDUZIR O PESO
DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
REDUZ-SE, ASSIM, O CONSUMO DE
COMBUSTÍVEL E TAMBÉM OS CUSTOS.

O CASO DA INDÚSTRIA
AUTOMÓVEL E AERONÁUTICA
Na indústria automóvel e aeronáutica,
este processo produtivo aditivo permite, em concreto, reduzir o peso dos
materiais e equipamentos, levando a
um menor consumo de combustível e
a uma redução de custos. O número de
componentes para completar a montagem de um equipamento também
diminui, já que este processo permite
construir peças mais complexas, eli-

LIGAS DE ALUMÍNIO
OS FIOS QUE ENTRELAÇAM
O PROJETO HIPA2L
Na base do projeto HiPA2l estão ligas de alumínio destinadas a
processos de fabrico ou manufatura aditiva, sob a forma de fio de
soldadura, para a construção de componentes camada a camada.
As ligas de alumínio são as escolhidas para este projeto devido
às suas características, uma vez que apresentam boa resistência
mecânica, boa resistência à fadiga e à corrosão e apresentam baixo
peso. Desta forma, garante-se um melhor desempenho, eficiência e
produtividade num conjunto de indústrias, das quais são exemplo a
aeronáutica e a automóvel.

FABRICO ADITIVO: POR SER
MAIS ECONÓMICO E MAIS SUSTENTÁVEL, É UMA SOLUÇÃO DE
FUTURO PARA OS PROCESSOS
PRODUTIVOS DA INDÚSTRIA.

minando a necessidade de peças de
junção e processos de transformação.
No fundo, o resultado do projeto
pode aplicar-se a qualquer indústria
que utilize ligas de alumínio e pretenda fabricar produtos por fabrico
aditivo, ou seja, passando por uma só
fase em vez de vários processos. Por
ser mais económico e ambientalmente mais sustentável, o fabrico aditivo
apresenta-se como uma solução de
futuro para os processos produtivos
da indústria.
COM ANA PAULA PINHEIRO
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FORMAÇÃO

CERTIFICAÇÃO
INTERNACIONAL:
O ISQ DESTACA-SE
PELA APOSTA EM
CASOS PRÁTICOS
E EM PRÁTICAS
SIMULADAS,
RECORRENDO A
SIMULADORES
OU À REALIDADE
AUMENTADA.

EMPREGO

Que qualificações
e competências 4.0
para o futuro?
ATÉ 2025 ESTIMA-SE QUE SE VÃO PERDER SETE MILHÕES DE EMPREGOS
NA EUROPA DEVIDO À REVOLUÇÃO 4.0. PARA NOS ADAPTARMOS
AOS NOVOS TEMPOS É PRECISO“APRENDER DIARIAMENTE” E SABER
APRENDER AO LONGO DA VIDA. A FORMAÇÃO É UM INSTRUMENTO
FUNDAMENTAL DE DESENVOLVIMENTO E DE MUDANÇA E QUE TEM
MERECIDO UMA FORTE APOSTA DO ISQ.
POR Margarida Segard

A

revolução 4.0 existe, veio
para ficar e para progredir.
Não se trata apenas de digitalização. A digitalização
é o suporte, o instrumento das disrupções na economia, na cultura de gestão
e de formação e tem impactos sociais
nas nossas vidas, nas nossas famílias
e nos nossos empregos. Neste cenário,
a formação profissional terá uma forte
intervenção, com a missão de preparar
os jovens para empregos de futuro, qualificar, atualizar e requalificar os adultos.
As estimativas apontam para a “perda
de empregos” na ordem dos sete milhões

de postos de trabalho até 2025 devido à
revolução 4.0. Como tal, o ISQ, que integra o Comité Nacional 4.0 e que tem sido
um grande mobilizador destas questões
ao nível europeu e nacional, tem lançado alertas para a necessidade de acelerar, em toda a Europa, processos de formação para a requalificação de adultos
e preparação orientada dos jovens com
idades entre 13-25 anos através de cursos de formação profissional.
Os números mostram esta urgência.
Estudos apontam para uma perda de
cinco milhões de empregos na Europa
nos próximos três anos (até 2020), 54%
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dos empregos estão altamente vulneráveis e a revolução terá certamente
impacto em todos os empregos existentes (qualificados e não qualificados).
Confesso que tenho uma visão muito
mais otimista, como alguns investigadores internacionais.
Por outro lado, quando equacionamos quais as competências e empregos
para o futuro, são muitas as dúvidas,
mas existem já algumas projeções desconcertantes: dois terços das crianças
que estão a frequentar o ensino básico
na Europa trabalharão em empregos
que ainda não existem; terão seis empregos em cada 10 anos (contrariamente à nossa geração: dois a seis empregos durante toda a vida); metade dos
cidadãos nos EUA serão freelancers em
2020. É neste cenário que temos que
agir, rapidamente e diariamente.

APRENDER AO LONGO DA VIDA
Para nos mantermos a par das mudanças, que são diárias e não vão parar de
acontecer, todos temos de “aprender
diariamente” e saber aprender ao longo
da vida. Os cursos de formação serão

MARGARIDA SEGARD
Adjunta de Direção
de Formação

AS NOVAS COMPETÊNCIAS
NEW COLOR

VET SKILLS WEEK:
DA ESQUERDA
PARA A DIREITA,
VALENTINA CHANINA,
EFVET, MARIANNE
THYSEN, COMISSÁRIA
EUROPEIA E
MARGARIDA
SEGARD, ISQ.

um bom suporte de aprendizagem estruturada e formal, mas outras formas
de aprendizagem informal devem ser
estimuladas e valorizadas. Temos de
“aprender a aprender para lifelong learning”. Aprender a aprender passa a ser
uma competência core, no rol das soft
skills. Na realidade, a capacidade de
aprender diariamente passa a ser uma
hard skill da Indústria 4.0.
Acredito que a formação é parte da
solução e tem que ser implementada de
forma integrada com as políticas públicas de inovação e internacionalização
de empresas e, consequentemente, de
alteração de modelos de negócio e de
melhoria de competências de todos os
trabalhadores. E, aqui, incluo dirigentes
e profissionais altamente qualificados.
Estaremos a falar apenas de competências digitais? Nem pensar! É muito mais
alargado, requer mudanças em muitas
áreas e a muitos níveis nas organizações.

A OFERTA DO ISQ
PARA A FORMAÇÃO 4.0
Sendo o ISQ um parceiro para soluções
empresariais, procuramos oferecer soluções empresariais de gestão e de processo que se coadunam com a implementação de tecnologia digital, automação,
manufatura aditiva, 3D printing e robotização, entre outras.
Nas áreas de inovação e investimento,
o ISQ apresenta uma oferta quase única
em Portugal: 3D printing, BIM (building
information modeling), manufatura aditiva, robotização, automação e monitorização contínua de dados são alguns
exemplos. Quando necessário são feitas

ERA 4.0: UMA REVOLUÇÃO
PARA AS EMPRESAS
Quando falamos em revolução e “evolução 4.0” da economia estamos
também a falar de uma série de mudanças para as empresas:
» A digitalização de processos de produção (bens e serviços) tendo

por base plataformas digitais comunicantes ao longo da cadeia de
valor (processo, equipamentos e pessoas).
» A implementação de novos modelos de negócio suportados nas
tecnologias digitais e na tecnologia, mais focada no cliente,
implicando mais eficácia de recursos e maior eficiência de
resultados na satisfação de clientes.
» A empresa alarga o seu mercado (e-commerce), internacionaliza-se,
consegue reduzir custos de processo e aumentar mais-valias nos
serviços prestados (mais humanos, por mais e melhores pessoas).
» A economia digital suportada na tecnologia e nas tecnologias
digitais implica, antes de mais ou em simultâneo, uma reformulação
(revolução ou evolução do modelo de negócio). Não é possível ter o
“melhor de dois mundos” sem mudanças internas ao nível da gestão,
dos processos e modelos de controlo e monitorização.

parcerias com outros players, num contexto de ecossistema.
Além disso, consegue associar os resultados de investigação e desenvolvimento de capacitação de trabalhadores
especializados e formadores. Neste âmbito, o ISQ foi coordenador de um workshop sobre SMART VET 4.0 na VET Skills
Week, organizado pela Comissão Europeia, em Bruxelas, com resultados muito
inovadores, promissores e aplaudidos.
Por outro lado, o catálogo de formação do ISQ oferece cursos inovadores
com certificação internacional e destaca-se pela aposta em casos práticos
e em práticas simuladas, recorrendo a
simuladores ou à realidade aumentada,
entre outros, como é o caso do simulador de soldadura usado na qualificação
de soldadores.

Existem, pelo menos, seis grandes áreas de
novas competências new color (por oposição
às white color e blue color), com grande
enfoque técnico especializado, que estão
entre os níveis três e seis do Quadro Europeu
de Qualificações (EQF).

AUTOMAÇÃO E PROGRAMAÇÃO
» As competências “tradicionais e
técnicas” do 4.0 – automação, robótica,
programação, cibersegurança, inteligência
artificial, manufatura aditiva, 3d printing,
big data, competências digitais, comando
de drones, robots móveis.
GESTÃO DE REDES, PESSOAS E RISCO
» Gestão de redes, gestão de pessoas e
equipas e gestão de projetos, gestão de
redes sociais, e-marketing, gestão de
negócio orientado para cliente (CRM,
estratégia, internacionalização), gestão de
operações, gestão do risco.
OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA
» Recolha, análise, tratamento de dados
(data integrity e smart data), monitorização
e disponibilização, ongoing dados (smart),
controlo de qualidade, gestão de eficiência
(lean, 6sigma).
COMPETÊNCIAS VERDES
E DE SUSTENTABILIDADE
» Gestão ambiental (3R, economia circular),
gestão “verde” de tecnologia
e recursos (e-waste).
DESIGN DE PRODUTO
» Desenvolvimento de produto,
design thinking.

EUROPA

7 milhões

AS ESTIMATIVAS
APONTAM PARA A
“PERDA DE EMPREGOS”

na ordem dos sete
milhões de postos
de trabalho até
2025 devido à
revolução 4.0.

COMPETÊNCIAS CRÍTICAS
» As chamadas soft skills, que na
realidade são hard skills abarcam
o empreendedorismo, a inovação,
criatividade, inteligência emocional,
comunicação, colaboração, línguas,
aprender a aprender, resolução de
problemas, pensamento crítico,
competências digitais (pegada digital),
diversidade e tolerância, responsabilidade.

Cientes de que as empresas precisam
muitas vezes de apoio nestas matérias,
o ISQ disponibiliza soluções à medida
de gestão e desenvolvimento de talentos, incluindo competências críticas 4.0
e a criação de academias de formação
para colaboradores ou para prestadores
de serviços.
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OS FORTES
INVESTIMENTOS
NA ÁREA DA
INDÚSTRIA 4.0
INDICIAM A CHEGADA
AO MERCADO DE
NOVAS TECNOLOGIAS
E SOLUÇÕES
INOVADORAS.

José Carlos Caldeira
PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO

INDÚSTRIA 4.0

Desafios e oportunidades
de inovação para
a indústria portuguesa
O NOVO PARADIGMA DA INDÚSTRIA 4.0 IMPLICA A INTRODUÇÃO DE ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS
À FORMA COMO PENSAMOS, CONCEBEMOS, PRODUZIMOS, DISTRIBUÍMOS E UTILIZAMOS OS
PRODUTOS. ISTO É POSSÍVEL DEVIDO AO DESENVOLVIMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO, A PREÇOS CADA
VEZ MAIS COMPETITIVOS, DE UMA NOVA GERAÇÃO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS.

P

rocessos anteriores semelhantes noutras áreas, como
na música ou na fotografia,
permitem perspetivar o impacto que a digitalização dos produtos
e processos pode ter nas empresas e
organizações mais diretamente envolvidas e nos respetivos modelos de
negócio, assim como na vida de todos
nós, clientes e consumidores. No en-

tanto, esta nova fase caracteriza-se por
um aumento significativo da dimensão,
abrangência e sobretudo da velocidade da transformação, o que gera novos

desafios e oportunidades nos domínios tecnológico, económico e social.
Pode-se afirmar que a importância
das tecnologias digitais na indústria
começa a ganhar maior importância e
visibilidade com o lançamento da iniciativa europeia Factories of the Future,
em 2009, que incluiu um financiamento substancial para desenvolvimentos
nessa área, valor esse que tem vindo
a ser reforçado desde então. Posteriormente, surge a iniciativa Indústria
4.0 na Alemanha, que despoletou um
conjunto de outras iniciativas a nível
nacional e regional (atualmente, em

PORTUGAL TEM ACOMPANHADO AS DINÂMICAS
DOS OUTROS PAÍSES EUROPEUS APRESENTANDO
UM NÚMERO RELEVANTE DE INCIATIVAS.
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diversos países, incluindo Portugal) e
a nível europeu, como é o caso da liderada pelo Comissário Oettinger, designada Digitising European Industry,
(ec.europa.eu/digital-agenda/en/digitising-european-industry). Ou seja, em
cerca de oito anos, os investimentos em
investigação, desenvolvimento e inovação aumentaram de forma exponencial
nesta área, o que indicia a chegada ao
mercado de novas tecnologias e soluções inovadoras, capazes de potenciar
transformações significativas, algumas
delas verdadeiramente radicais.
Por forma a tirar o máximo partido
das oportunidades de inovação criadas
pela Indústria 4.0, a economia portuguesa deverá focar-se em cinco grandes desafios:
» Acompanhar esta evolução, conhecer
as novas tecnologias e tendências e
compreender o seu impacto.
» Identificar as áreas onde Portugal poderá
desenvolver tecnologias e soluções, não só
para as empresas nacionais, naturalmente,
mas também para o mercado global.
» Integrar as iniciativas e redes
internacionais e ter uma voz ativa nos
respetivos desenvolvimentos.
» Promover a formação e requalificação
dos recursos humanos necessários à
implementação desta transformação.
» Mobilizar os investimentos necessários,
públicos e privados, quer para
o desenvolvimento, quer para a
implementação das tecnologias e soluções
de digitalização de produtos e processos.
Importa registar que Portugal tem
acompanhado as dinâmicas da maioria
dos outros países europeus. Verifica-se
uma atenção crescente sobre este tema,
temos um número relevante de iniciativas, públicas e privadas, nomeadamente a iniciativa Indústria 4.0, dinamizada
pelo Ministério da Economia, que engloba um conjunto de ações e apoios à
digitalização, e temos também já diversos exemplos de implementação deste
tipo de projetos, que permitem ilustrar
as respetivas vantagens e impactos.
Os processos de alteração disruptiva
são mais propícios a que empresas de

menor dimensão consigam construir
novas vantagens competitivas e “ganhar
terreno” relativamente aos grandes
grupos e aos líderes de mercado, por
exemplo, tirando partido da agilidade
que as caracteriza. Esta é, por isso, uma
oportunidade que a indústria portuguesa não deve desperdiçar para reforçar a
sua posição competitiva no mundo.
Quanto aos principais desafios, estes
centram-se sobretudo na necessidade
de reforçar a nossa capacidade para
formar e requalificar os recursos
humanos necessários para esta transformação e conseguir retê-los no país,
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uma vez que existe uma enorme falta
de pessoal qualificado nestes domínios
e as ofertas internacionais são cada vez
mais fortes.
Complementarmente, a necessidade de atuar globalmente e os investimentos e riscos envolvidos obrigam
ao estabelecimento de estratégias de
cooperação e de trabalho em rede.
Muitas destas atividades dificilmente
podem ser asseguradas pelas empresas individualmente (sobretudo no
caso das PMEs), o que reforça a necessidade e relevância das dinâmicas de
“clusterização”, de articulação entre

A INICIATIVA
DA INDÚSTRIA 4.0
É UMA
OPORTUNIDADE
QUE A INDÚSTRIA
PORTUGUESA NÃO
PODE DESPERDIÇAR
PARA REFORÇAR
A SUA POSIÇÃO
COMPETITIVA
NO MUNDO.

empresas e as entidades do sistema
científico e tecnológico, e também da
inserção nas redes.
Neste contexto, as entidades de interface como o ISQ assumem um papel
muito relevante, seja na dinamização
de processos e projetos de valorização
e transferência de tecnologia, seja na
mobilização de entidades a montante
(nomeadamente entidades de ensino
superior) e a jusante (sobretudo PMEs).
Aliás, o ISQ tem sido um promotor
ativo deste processo de digitalização
da indústria, quer através da participação no desenvolvimento de novas

promover fenómenos de fertilização
cruzada, possibilitando que um número crescente de setores e empresas
possam beneficiar dos resultados dos
investimentos realizados em geração de

vestigação e desenvolvimento tecnológico e demonstradores de tecnologias
avançadas, que colocamos ao dispor
das entidades nacionais para apoiar as
suas iniciativas.

OS PRINCIPAIS DESAFIOS (..) CENTRAM-SE
SOBRETUDO NA NECESSIDADE DE REFORÇAR A
NOSSA CAPACIDADE PARA FORMAR E REQUALIFICAR
OS RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS PARA
ESTA TRANSFORMAÇÃO.

O ISQ TEM SIDO
UM PROMOTOR
ATIVO DO
PROCESSO DE
DIGITALIZAÇÃO
DA INDÚSTRIA
ATRAVÉS DO
DESENVOLVIMENTO
DE NOVAS
TECNOLOGIAS E DA
SUA DISSEMINAÇÃO
NO TECIDO
EMPRESARIAL.

tecnologias e soluções a nível nacional
e internacional, quer da sua disseminação e demonstração junto do tecido
industrial. Para além disso, dada a natureza transversal das tecnologias que
desenvolve e da sua atuação no mercado (multissectorial), o ISQ está particularmente bem posicionado para

conhecimento e tecnologias avançadas.
A Agência Nacional de Inovação
disponibiliza um conjunto de serviços e instrumentos para apoiar estas
dinâmicas, nomeadamente ao nível
da promoção da participação nacional
nos programas europeus e do financiamento de projetos colaborativos de inwww.isq-group.com · 49

À CONVERSA COM...

Isac Guerreiro
AUDITOR TIPO 4 DA DIREÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA E INSPEÇÕES

SEMPRE GOSTOU DE ABRIR E DESCOBRIR BRINQUEDOS
ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS E ACABOU POR SEGUIR A CARREIRA
DE ENGENHEIRO ELETROTÉCNICO. ALGARVIO “DE GEMA” CHEGOU
AO ISQ DE LOULÉ NO PASSADO MÊS DE SETEMBRO COM A
FUNÇÃO DE AUDITOR TIPO 4.
POR

Sofia Bernardo

O que faz diariamente um Auditor Tipo 4?
Faço uma verificação aos contadores de energia elétrica, para validar se foram corretamente instalados, se o equipamento tem as
propriedades de fábrica desejáveis, se está a
contar bem, se não tem erros de software, se
não foi vandalizado e se faz a medida correta
da energia consumida.

E que formação é preciso ter para esta função?
Fiz a formação específica para realizar auditorias do tipo 4 e sou Engenheiro Eletrotécnico.

Desde quando a eletrotecnia começou a ser um tema
interessante para si?
Sempre gostei de arranjar, abrir, descobrir. Em
pequeno abria os brinquedos elétricos e eletrónicos e a utilidade que lhes dava nem sempre
era a que estava na caixa. O meu maior gosto
era abrir a tampa das pilhas, trocá-las e ver se
funcionavam ou substituir uma pilha por um
pedaço de alumínio e ver se funcionava. Era
uma forma de me interessar pela eletrotecnia.

O que faz no seu dia a dia quando não está a verificar
os contadores?
No passado investia algum tempo na internet,
a navegar no YouTube, a descobrir curiosidades
no Discovery Channel, no canal História. Agora com dois filhos, entre os quatro anos e os
cinco meses, já vejo outro tipo de conteúdos e
o tempo é muito pouco. Recentemente consegui fazer algumas reparações no meu carro e

pus a funcionar uma mota antiga. No YouTube
aprende-se muita coisa. Filtrando o que interessa, conseguimos fazer pequenas coisas de
forma simples.

Como é que se explica o que é uma auditoria tipo 4 a
uma criança de oito anos?
Explicando que o contador é um produto, que
pode ter sido bem montado ou mal montado.
Mesmo tendo sido bem montado, pode estar a
funcionar mal.

Habitualmente, como é o seu dia?
Passo muito tempo na estrada e à porta das
pessoas. Cumpro o protocolo: toco à campainha, identifico-me, explico o que vou fazer para evitar ter surpresas ou surpreender alguém
que vai passear o cão, por exemplo. A maior
parte das vezes, as pessoas estão a trabalhar,
mas há quem pense que vou lá cortar a luz.
Felizmente, até agora, ainda não tive sustos ou
imprevistos menos agradáveis.

É algarvio de gema?
Há quanto tempo está no ISQ e qual é a primeira memória que tem?
A primeira memória é fácil de recordar, porque entrei para o ISQ de Loulé a 1 de setembro
de 2017. Era preciso ir ao escritório de Loulé
assinar os documentos. Eu estava a trabalhar e só conseguia chegar quando
já estavam encerrados. O colega que
me atendeu o telefone tinha um sotaque diferente. Fiquei na dúvida se
nos tínhamos entendido, mas quando cheguei foi com surpresa que vi
que o colega estava à minha espera e
correu tudo muito bem.

A ELETROTECNIA
FAZ PARTE DA VIDA
DE ISAC GUERREIRO
DESDE PEQUENO,
QUANDO EXPLORAVA
OS BRINQUEDOS
ELETRÓNICOS.
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Sou mesmo de gema. Sou natural de Portimão,
estudei no Algarve e frequentei a universidade
em Faro. Há uns anos “emigrei” para Lisboa,
mas há algum tempo que voltei ao Algarve.

Que sítio recomenda visitar no Algarve, no
inverno, para passear ao fim de semana?
Há duas zonas muito marcantes.
A menos conhecida é o Barrocal, que
apanha parte da Serra. É uma paisagem com muita natureza e muito
interessante. Há também a parte da
costa, numa versão mais típica: a vila
piscatória de Ferragudo. É uma
vila onde a Rainha Dona
Leonor passou e deixou
marcas. Tem património histórico, é sossegada e pode-se desfrutar do mar e dos
pratos de peixe.

FOTOS REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

NATURAL DE PORTIMÃO,
ISAC GUERREIRO
ACONSELHA UMA VISITA
A DOIS LOCAIS MENOS
CONHECIDOS DA REGIÃO:
O BARROCAL E A VILA
DE FERRAGUDO.
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