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A Dimensão da Transformação Digital



• Software to transform standard industry robots into 
autonomous 3D printers 

• Focus on metals using Wire-Arc Additive Manufacturing

• Multi-disciplinary team collaborating with several industry 
players

The first step was to make
everybody want this project.

Gijs van der Velden, COO

“ „







“

• Predictive analytics software for 
construction and other heavy 
equipment industries

• Optimize unscheduled 
downtime, lifespan, 
maintenance cycles, etc.

• Forbes' hottest start-up of 2015 
and now valued at over $2bn



Liverpool Street - How Crossrail interfaces with the City, via BIM



Malcolm Taylor, Crossrail "If you're smart about

BIM you can hit 15%-20% savings in 

infrastructure and efficiency in the longer term"







Atelier dos Remédios





O BIM é uma metodologia de partilha da informação e de comunicação

entre todos os intervenientes e durante todas as fases do ciclo de vida de

uma construção que se apoia num modelo digital, acessível por software o

qual permite a manipulação virtual dessa mesma construção.

Esse modelo de informação digital contem dados sobre as características

geométricas de todos os elementos que compõe um edifício (por exemplo,

vigas, pilares, janelas ou tomadas elétricas) mas também inclui as suas

propriedades e atributos, sejam eles físicos, sejam os relacionados com o

seu custo ou com o tempo necessário para a sua construção.

Building Information Modelling
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Desafio da Gestão da Informação



Modelos de Informação Estruturada



A importância da Parametrização normalizada



Product Data Template
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DATA MACHINE READABLE?
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Interoperabilidade



O caso de betão
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Mapeamento e Estruturação

• Informação organizada de forma não estruturada

• Instruções de aplicação com caráter descritivo

• Análise de standards existentes para codificação da 
informação

• Análise  de standard para parametrização de 
objetos

• Análise de bibliotecas de produtos para 
identificação de parametrizações usadas e boas 
práticas internacionais 

• Análise de Casos de Estudo (produtos equivalentes)

• Categorização Orientada (Parâmetros Gerais, 
Específicos, Desempenho, Sustentabilidade, 
Construção, etc.)



Desenvolvimentos 

• Preparação de Biblioteca de Materiais





Obrigado!

aguiar.costa@tecnico.ulisboa.pt


