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ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

O presente report diz respeito ao período temporal entre Julho de 2014 e Fevereiro de 2015. 
Registou-se um interregno nas atividades entre julho e novembro, que esteve relacionado com a 
redefinição de alguns elementos do grupo, assim como alguma necessidade de definição do papel 
dos intervenientes na Plataforma. Desde desse momento os trabalhos foram retomados seguindo 
o previsto no planeamento das atividades. Verificou-se a necessidade de dar mais visibilidade ao 
trabalho produzido, sendo objetivo imediato o fecho dos assuntos em aberto e a transformação 
dos conteúdos para formatos que permitam uma mais fácil partilha, publicitação e visibilidade.  
Neste âmbito serão preparados artigos a publicar em revistas nacionais e documentos para 
divulgação no site da PTPC 
 

Os grandes objetivos do grupo mantêm-se em relação ao período anterior e são os seguintes: 

• Promover uma ampla discussão e divulgação dos SI na fileira da construção, 
contribuindo para o aumento da eficácia, competividade e internacionalização 

• Caracterizar o potencial que os SI podem acrescentar à Construção Nacional, 
aumentando a eficiência e evitando reprocessamentos de informação 

• Promover uma abordagem normalizada aos fluxos de transferência de informação e 
estruturação da própria informação que circula através dos agentes do sector 

• Divulgar os casos de sucesso e projetos em curso no sector 

• Avaliar o impacto das tecnologias emergentes no setor (mobilidade, cloud 

computing, tablets, redes colaborativas, etc) 

• Conhecer as melhores práticas externas à Construção e identificar oportunidades 
para futuros desenvolvimentos e experimentações  

 
 

ACTIVIDADES A DESENVOLVER 

As atividades a desenvolver encontram-se detalhadas no plano de trabalhos. As linhas gerais são as 
que a seguir se transcrevem: 

- Análise das dificuldades associadas aos sistemas de telecomunicações na perspetiva da 
internacionalização das empresas; 
- Aprofundamento da análise sobre os software usados pelas empresas da fileira do setor; 
- Definição de indicadores sobre as empresas e obras, definido em articulação com o InCI, incluindo 
mercados, atividade, dados principais sobre obras.  

 
 

 

 

RESULTADOS DE VIGILÂNCIA TECNOLÓGICA  

(referências a  tecnologias, artigos técnico-científicos, patentes e experiências identificadas no âmbito 

do grupo de trabalho com interesse para partilhar no Observatório Tecnológico) 

 
 

OBSERVAÇÕES 

Outras notas, hiperligações e documentação a realçar… 

HIPERLIGAÇÕES: 

• … 
 

DOCUMENTAÇÃO: 

• … 

 


