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resumo 
 
 

A ciência de dados, ao longo dos últimos dez anos, tem contribuído para 
acelerar a transformação dos portos e aeroportos tradicionais em portos e 
aeroportos inteligentes. A revisão da literatura permitiu identificar nove áreas 
onde é claro o impulso dado pela ciência de dados à evolução vivida por estes 
hubs de navegação. Verificou-se ainda, que as dimensões identificadas para 
os portos inteligentes nem sempre eram coincidentes com as dimensões dos 
aeroportos inteligentes. Para além dessas nove dimensões, este estudo 
propõe a inclusão de uma décima dimensão na análise da inteligência de 
portos e aeroportos: a interconectividade digital dos seus stakeholders. Apesar 
da interconectividade física e digital nos portos e nos aeroportos inteligentes 
ter sido largamente estudada na literatura, uma vez que é uma das 
características desses mesmos “data hubs” considerados inteligentes, tem sido 
focada, na sua quase totalidade, nos temas da Internet das Coisas e 
sensorização, de forma a melhorar toda a operação ao longo de toda a cadeia 
de produção de valor. Embora a maior aplicação da ciência de dados seja nos 
motores de busca, não encontrámos estudos que analisassem a 
interconectividade relacionada com os seus websites institucionais. O objetivo 
deste trabalho foi preencher essa lacuna de investigação, através da análise 
de dados referentes à performance dos websites institucionais dos top cinco 
portos e dos top cinco aeroportos inteligentes do mundo. Os resultados deste 
estudo apontam para a existência de graves lacunas e dificuldades na 
interconectividade quer dos portos inteligentes quer dos aeroportos inteligentes 
ao nível dos seus websites com os seus diferentes stakeholders, 
principalmente em termos de velocidade e de performance e compatibilidade 
com dispositivos móveis, esquecendo-se de que uma das primeiras interações 
que existe entre um potencial stakeholder e estas organizações é realizada 
através da consulta do seu website institucional, utilizando um dispositivo 
móvel e que existe uma correlação elevada entre a taxa de rejeição de um 
website e o tempo médio de pesquisa por parte de um utilizador nesse mesmo 
website. Da análise dos dados recolhidos, nenhum dos hubs analisados pode 
ser considerado um exemplo de excelência na interconectividade global 
(mobile e desktop) e, na maioria das vezes, os portos pontuaram quase 
sempre melhor que os aeroportos. O estudo identificou igualmente diversas 
oportunidades de melhoria dessa mesma interconectividade, sendo que 
ligeiras reduções nos tempos de espera ou ligeiras melhorias na performance 
e na otimização dos tempos médios de navegação nas páginas dos websites, 
podem ter um impacto muito significativo na performance global de um website 
e na imagem geral de uma marca. 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

keywords 
 

smart ports, smart airports, data science, web analytics, website performance 
 

abstract 
 

Over the past ten years, data science has contributed to accelerate the 
transformation of traditional ports and airports into smart ports and airports. The 
literature review allowed us to identify nine areas where the boost given by data 
science to the evolution experienced by these navigation hubs is clear. It was 
also verified that the dimensions identified for the smart ports were not always 
coincident with the dimensions of the smart airports. In addition to these nine 
dimensions, this study proposes the inclusion of a tenth dimension in the 
analysis of the intelligence of ports and airports: the digital interconnectivity of 
their stakeholders. Despite the physical and digital interconnectivity in smart 
ports and airports having been widely studied in the literature, since it is one of 
the characteristics of these data hubs considered smart, it has been focused, 
almost entirely, on the Internet of Things and sensors to improve the entire 
operation along the entire value production chain. Although the main use of 
data science is on search engines, we did not find studies that analyzed the 
interconnectivity related to their institutional websites. The objective of this work 
was to fill this research gap, through the analysis of data referring to the 
performance of the institutional websites of the top world five smart ports and 
the top world five smart airports. The results of this study point to the existence 
of serious gaps and difficulties in the interconnectivity of both smart ports and 
smart airports in terms of their websites with their different stakeholders, mainly 
in terms of speed and performance and compatibility with mobile devices, 
ignoring that one of the first interactions that exists between a potential 
stakeholder and these organizations is carried out through the search of their 
institutional website using a mobile device and that there is a high correlation 
between the bounce rate of a website and the average search time of a user on 
that same website. From the analysis of the data collected, none of the 
analyzed hubs can be considered an example of excellence in global 
interconnectivity (mobile and desktop), and in most cases, ports always scored 
better than airports. The study also identified several opportunities to improve 
the interconnectivity, being aware that slight reductions in waiting times or slight 
improvements in performance and in the optimization of average browsing 
times on website pages, can have a very significant impact on the overall 
performance of a website and the overall image of a brand. 
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Introdução 
 
Desde a antiguidade clássica que os portos marítimos foram sempre hubs de 

navegação física, assistindo a movimentos constantes de entradas e saídas de 

mercadorias e de pessoas. Hoje, impulsionados pela inovação tecnológica, para 

além de eixos de navegação física, estão a transformar-se igualmente em eixos 

de navegação digital. Este fenómeno de transformação faz com que seja 

fundamental conhecer todo o potencial que a ciência de dados pode trazer para 

auxiliar esta evolução, melhorando a sua gestão e as suas operações, de uma 

forma sustentada. Este ambiente de mudança e a ligação dos portos com os 

dados, não é uma realidade nova para os portos marítimos.  

 

A mudança já é uma constante na indústria marítima e portuária que está 

mais uma vez à beira de uma nova era impulsionada pelo aumento da 

digitalização e da inovação e potenciada pelos dados disponíveis. Os 

portos estão no cruzamento de muitas atividades, de modos de transporte 

e partes interessadas, tornando-se ativamente um hub digital. Fazendo 

uma retrospetiva, conseguimos ver que este papel único é de longa data 

no contexto histórico de fluxo de informações. Na verdade, documentos 

fenícios, datados de 1110 a.C., registam transações comerciais dentro da 

rede fenícia de portos mediterrâneos. De muitas maneiras, esta antiga rede 

de portos, juntamente com esse sistema de manutenção de registos, 

podemos considerar uma forma inicial de centros de informações 

geograficamente delimitados em cadeias logísticas globais. (José Luís 

Cacho & Valentina Chkoniya, 2021) 

 

Um dos setores que maior impacto tem na economia global é o setor da logística 

marítima, uma vez que se estima que mais de 80% do tráfego de mercadorias é 

efetuado através do transporte marítimo (Haidine et al., 2021), sendo que dentro 

deste imenso ecossistema, os portos marítimos têm uma relevância enorme, pelo 



 

14 

facto de serem os espaços onde ocorre toda a logística ligada às diferentes rotas 

marítimas mundiais (Haidine et al., 2021). Deste modo, qualquer estudo que ajude 

a melhorar, ainda que de forma marginal, o desempenho dos portos marítimos, 

terá impactos significativos em toda a cadeia de valor da logística marítima.  

 

A atividade dos portos marítimos, tal como aconteceu com os restantes setores 

económicos, está a ser largamente afetada e influenciada pelas disrupções que a 

introdução de tecnologias exponenciais, estão a provocar nas operações e nos 

modelos de negócio de toda a economia (Delenclos et al., 2018). A inovação 

tecnológica e a interseção e integração de tecnologias tem provocado a adoção, 

por parte dos portos, de um conjunto de novas tecnologias como a Internet of 

Things, o Big Data, o 5G, a tecnologia Blockchain e a Inteligência Artificial, 

provocando o desenvolvimento não apenas dos portos, como também de toda a 

cadeia de operações ligada aos portos (Bessid et al., 2020). Adicionalmente, as 

pressões do comércio global para que os portos inovem e se tornem plataformas 

sustentáveis do ponto de vista social, económico e ambiental (Cacho & Álvaro 

Nascimento, 2020), estão a provocar autênticos movimentos de transformação e 

evolução dos portos marítimos tradicionais para portos inteligentes. 

 

O objetivo deste trabalho é procurar entender de que forma a ciência de dados 

pode contribuir para acelerar a transformação dos portos tradicionais em portos 

inteligentes, estando o mesmo estruturado em seis capítulos. O primeiro, procura 

fazer o enquadramento teórico do tema dos portos inteligentes (smart ports) e 

aeroportos inteligentes (smart airports) e como a ciência de dados tem vindo a 

contribuir para a transformação dos portos e dos aeroportos tradicionais em 

portos e aeroportos inteligentes.  O segundo, contém a descrição da metodologia 

utilizada neste trabalho e as perguntas de investigação. O terceiro, contém a 

revisão sistemática da literatura. O quarto, inclui a apresentação e discussão 

acerca dos dados recolhidos no trabalho empírico realizado. O quinto refere-se à 

conclusão do trabalho e o sexto capítulo aborda as limitações do presente 

trabalho, bem como sugestões de trabalhos de investigação futura neste tema. 
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1 ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 
Tratando-se de eixos de navegação que não dispõem de uma via física (ao 

contrário dos eixos rodoviários e ferroviários), a sensorização de objetos e de 

pessoas permitiu coletar uma enorme quantidade de dados em tempo real, 

melhorando toda a interatividade entre objetos reais e pessoas ao longo de toda a 

cadeia de valor de um porto (K. Wang et al., 2021). Ao longo dos últimos anos, o 

número de objetos físicos sensorizados e ligados à internet tem aumentado 

rapidamente, criando a denominada “Internet das Coisas”, o que implica que 

todas as realidades que possamos denominar de “inteligentes”, estarão sempre 

necessariamente assentes numa qualquer arquitetura de “Internet das Coisas” 

(Haidine et al., 2021). A Internet das Coisas, definida pelo Asian Development 

Bank, (2020) como “o conceito de conectar objetos físicos com a internet”, 

permitindo a interconexão entre dispositivos, foi uma inovação importantíssima 

para o surgimento dos portos inteligentes (Asian Development Bank, 2020), pelo 

facto de possibilitar, através da sensorização de um conjunto de objetos em 

diferentes locais da cadeia de valor, coletar e recolher dados e informações 

relevantes, os quais podem, desta forma, comunicar e trocar informações uns 

com os outros, permitindo a um vasto conjunto de utilizadores, com diferentes 

necessidades de informação, poderem tomar as suas decisões de forma mais 

segura, usando os dados como base, e garantindo economias de tempo e de 

recursos, garantindo a eficiência e a eficácia da grande maioria das operações 

portuárias. 

 

De igual forma, a possibilidade de recolha e tratamento de dados e de informações 

disponibilizadas em tempo real por inúmeras plataformas acerca de informações 

sobre os voos, as condições do aeroporto, a meteorologia, o tráfego aéreo, o clima, 

os preços das viagens ou os comentários dos passageiros nas redes sociais, tem 

vindo a possibilitar o desenvolvimento da ciência de dados e das análises de dados 

na área da aviação, nomeadamente em temas como big data, gestão do trafego 

aéreo e previsão de fenómenos (Chung et al., 2020). 
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Assim, as estratégias de transformação de portos tradicionais em portos 

inteligentes deverão sempre iniciar-se e dar prioridade à geração e recolha de 

dados, garantindo que são efetivamente recolhidos todos os dados relevantes para 

a tomada de decisão (Asian Development Bank, 2020). No entanto, para um porto 

ou um aeroporto ser inteligente, não basta apenas ser capaz de coletar e de tratar 

uma enorme quantidade de dados, porque mais do que o acesso aos dados em 

tempo real, interessa extrair valor desses dados, uma vez que, “com a ampla gama 

de dispositivos conectados pela internet e a grande quantidade de dados que pode 

ser coletada, torna-se cada vez mais importante maximizar o valor extraído dos 

dados. Quanto mais valor conseguir ser extraído dos dados, mais eficientes e 

económicas podem ser as operações associadas a esses dados. Os portos 

continuarão a ser competitivos se conseguirem maximizar o valor dos dados” (Asian 

Development Bank, 2020). Assim, saber retirar o máximo valor dos dados 

recolhidos pelos inúmeros dispositivos que se encontram ligados ao longo da 

cadeia de valor de um porto, constitui uma importante componente da estratégia 

dos portos inteligentes, a qual poderá ainda ser mais intensificada pelo facto de 

que, ao longo da última década, os preços da maioria das tecnologias, incluindo a 

tecnologia da Internet das Coisas e dos sensores e dos dispositivos individuais que 

os suportam, têm vindo a registar diminuições consideráveis, o que permite o seu 

acesso por parte da maioria dos stakeholders dos portos, possibilitando ganhos de 

eficiência consideráveis (Asian Development Bank, 2020). Adicionalmente, a 

evolução tecnológica associada aos softwares que possibilitam usar o conceito de 

gémeos digitais (digital twins), permitem usar tecnologias maduras e com um custo 

bem mais acessível do que no passado (Asian Development Bank, 2021). 

 

Significa isso que, quando falamos de portos inteligentes e conectados, estamos, 

em primeiro lugar, a referir-nos às tecnologias que permitiram o aparecimento 

dessa mesma inteligência (Bessid et al., 2020) e, desta forma, possibilitaram que 

todos os stakeholders do porto passassem a basear a sua tomada de decisão em 

dados fiáveis, muitos deles obtidos em tempo real, diminuindo assim os riscos de 

gestão e de operação destes sistemas complexos e compatibilizando os seus 
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diferentes usos pelos seus diferentes stakeholders. Podemos afirmar que um dos 

principais fatores que permitiu a criação dos portos inteligentes foram as 

tecnologias de informação que conseguem recolher, tratar e sistematizar enormes 

quantidades de dados e, desta forma, permitem gerir de forma integrada e em 

tempo real a vida global do porto. No entanto, apesar da inovação tecnológica ter 

permitido a transformação dos portos tradicionais em portos inteligentes, 

“determinar quais tecnologias escolher e como implementá-las continua a ser um 

desafio” (Karaś, 2020) para os diversos stakeholders dos portos. As tecnologias a 

adotar por cada um dos portos inteligentes não é uma lista que sirva para todos 

os portos de igual forma e, o portfolio de tecnologias a adotar, em cada caso e por 

cada porto, deverá ser decidido com base em fatores como a localização do 

porto, o seu papel no cenário de comércio global, os portos com os quais 

compete, os tipos de ligações intermodais rodoviárias e ferroviárias, o seu 

tamanho, entre outros (Delenclos et al., 2018). Assim, qualquer porto poderá vir a 

ser um porto inteligente, no entanto, isso não significa que “todos os portos 

necessitem do mesmo nível de inteligência” (Asian Development Bank, 2020). 

 

1.1 O significado de Inteligente e o significado de portos e aeroportos 
inteligentes 

 

Apesar do conceito do que se entende por “inteligente”, “continuar a ser um 

assunto delicado e abordado em diversos campos e ter variado de acordo com as 

épocas, culturas e campos de aplicação” (Bessid et al., 2020), de acordo com 

Alberto Rodrigo González et al. (2020), o termo “inteligente” é utilizado em 

diferentes campos de aplicação, como a produção, dispositivos de gestão, 

logística ou distribuição, os quais sendo diferentes e diversos, possuem uma 

característica que é comum a esses dispositivos ou sistemas inteligentes que é o 

facto de que todos eles se baseiam numa forma inovadora e bem mais eficiente 

de trabalhar. Assim, um porto inteligente pode ser definido como um porto onde a 

maioria dos dispositivos estão conectados entre si através da tecnologia de IoT, 

através de uma rede de sensores sem fios, permitindo às autoridades portuárias 
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fornecer serviços de maior qualidade e de forma mais rápida e eficiente (Yang et 

al., 2018), com o objetivo de “alcançar perceção, interconexão ubíqua, integração 

inteligente, computação profunda e operações coordenadas e promovendo a 

conexão orgânica” (Chen, Xue, et al., 2019), transformando assim, os portos 

tradicionais em portos inteligentes de elevada performance, os quais, 

posteriormente contribuirão para melhorar a competitividade e a sustentabilidade 

de toda a economia nacional (Yau et al., 2020).  

 

Eades & Pepper (2019) introduzem um conceito inovador para o enquadramento 

teórico dos portos inteligentes, ao referir que uma das características principais 

dos portos inteligentes é a de que baseiam as suas decisões em dados, os quais 

usam permanentemente para melhorar as suas operações, quase podendo falar 

não de um conceito de “portos inteligentes”, mas sim de uma “mentalidade de 

portos inteligentes” (Eades & Pepper, 2019), uma vez que esta noção de pensar 

de forma inteligente por parte dos gestores dos portos, para além de permitir 

progressos e ganhos de eficiência e de negócio, pode igualmente conduzir a 

enquadramentos equilibrados sustentáveis do desenvolvimento do porto e de todo 

o ecossistema onde está inserido, uma vez que os dados podem ajudar a 

monitorar, em tempo real, os impactos que as atividades portuárias têm no 

ambiente (Eades & Pepper, 2019). 

 

Adicionalmente, o conceito de “inteligente” está também associado ao conceito de 

“redes inteligentes” (Bessid et al., 2020), as quais são potenciadas pelas 

tecnologias exponenciais que permitem criar ecossistemas de ação de 

aprendizagem que antes eram impossíveis. Como refere Bessid et al. (2020), “a 

rede inteligente pode ser considerada como uma infraestrutura de rede elétrica 

moderna para maior eficiência e confiabilidade por meio de controlo 

automatizado, conversores de alta potência, infraestrutura de comunicação 

moderna, tecnologias de deteção e contagem e técnicas modernas de gestão de 

energia.”  
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A transformação dos portos tradicionais não pode apenas ficar pela adoção 

massiva e individual por cada um dos stakeholders do porto, das últimas 

tecnologias, mas passa igualmente pela integração completa e pela constante 

partilha de informação entre todos (Delenclos et al., 2018). A adoção de 

tecnologias e sistemas de informação inteligentes, permite ainda criar novos 

modelos de negócio e, eventualmente, criar novas linhas de serviço para cada um 

destes stakeholders, o que faz com que os portos inteligentes, para além de 

reduzirem os seus custos de operação, conseguem criar novas áreas de negócio 

e de geração de vendas aos diversos intervenientes nos portos (Delenclos et al., 

2018) incluindo outros portos ligados em rede, uma vez que a forma de ainda 

aumentar mais a eficiência de toda a cadeia logística global, passa pela existência 

de um conjunto de portos inteligentes ligados entre si. Desta forma, esta rede de 

portos inteligentes interligados, “permitirá mais reduções de ineficiências nas 

cadeias logísticas globais, otimizando o uso do porto em termos de capacidades e 

alcançando tempos de trânsito mais curtos e confiáveis”(Asian Development 

Bank, 2020). Assim, o conceito de inteligente estará sempre associado a uma 

rede inteligente e não apenas a uma única realidade inteligente. 

 

1.2 A quarta revolução industrial e o surgimento dos Portos e Aeroportos 
Inteligentes 

 

Entre os muitos fenómenos que, em 2011, estiveram na origem do aparecimento 

da denominada “quarta revolução industrial”, estão o aumento significativo da 

concorrência a nível global, a procura por parte dos consumidores de produtos 

cada vez mais únicos e personalizados e a elevada redução dos ciclos de vida 

dos produtos (Douaioui et al., 2018). Antes desta quarta revolução industrial 

acontecer, surgiram as revoluções industriais anteriores que, de forma cumulativa, 

também contribuíram para criar o ambiente que permitiu o surgimento do conceito 

de portos inteligentes. Nos finais de 1700, a mecanização e a energia a vapor 

permitiram o crescimento da indústria naval e da produção em massa, a qual foi 

posteriormente ainda mais impulsionada pela automação e pelo advento dos 
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computadores e da automação que originou a possibilidade de ganhos de 

eficiência nas indústrias e abriu caminho para a quarta revolução industrial (Asian 

Development Bank, 2020). 

 

Deste modo, o conceito de portos inteligentes está intimamente relacionado com 

esta “quarta revolução industrial” e com o crescimento da Internet das Coisas 

(Asian Development Bank, 2020), que possibilitou que muitos aparelhos e 

equipamentos passassem a estar conectados e a trocar informações entre si, 

usando big data e inteligência artificial e permitindo assim reunir sistemas físicos, 

digitais e biológicos, de forma a controlar toda a cadeia de valor dos produtos 

(Asian Development Bank, 2020). O conceito dos portos inteligentes deriva 

igualmente do conceito das fábricas inteligentes onde são utilizadas as novas 

tecnologias associadas ao uso da inteligência artificial e, por isso, são espaços 

onde “as pessoas, as máquinas e os recursos podem comunicar entre si” (Weijian 

Mi, 2022). 

 
Figura 1 - Evolução da indústria até à quarta revolução industrial, elaborado pelo ADB 

 

 
Historicamente, o aumento da competição entre portos internacionais, levou a 

que, desde 2008, tivessem aumentado os projetos de transformação de portos 

tradicionais e a sua consequente reconversão em portos inteligentes (Bessid et 

al., 2020). De acordo com X. Wang (2018), “o porto evoluiu de um centro de 
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transporte para um centro de logística abrangente de nível superior e mais 

conotativo. As funções realizadas foram continuamente expandidas e 

gradualmente desenvolvidas num centro de serviço de valor agregado 

abrangente” (X. Wang, 2018). Na última década, muitos países com costa 

marítima investiram de forma extraordinária nos seus portos, transformando 

portos tradicionais em portos inteligentes, facto este que trouxe impactos muito 

positivos a toda a rede a que os portos estão ligados, nomeadamente permitiram 

uma “resposta rápida, flexível e colaborativa às exigências do cliente” (Bessid et 

al., 2020), sendo que as estratégias que têm sido implementadas para 

transformar portos tradicionais em portos inteligentes, têm-se concentrado 

maioritariamente em temas e soluções digitais, as quais, por si só, “não são 

suficientes para que os portos aspirem ao papel de inteligentes” (Karaś, 2020). 

 
 

 
 

Figura 2 - Evolução do porto inteligente conforme (Berns et al., 2017) 

 
 

A evolução de um conceito de porto tradicional para um porto inteligente “não é 

apenas a gestão de processos tecnológicos, mas também a digitalização, o 

aumento da eficiência das operações nos portos, a integração dos portos com as 

cidades e a aquisição de energia de fontes alternativas” (Karaś, 2020), 

aproveitando a tecnologia para aperfeiçoar os processos de negócios e maximizar 

o uso do espaço, tempo, dinheiro e recursos naturais” (Asian Development Bank, 
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2020). De acordo com a estratégia de desenvolvimento para 2030 do Asian 

Development Bank (2021), um porto inteligente, nos dias de hoje, tem 

essencialmente quatro objetivos: “melhorar a eficiência e a confiança operacional, 

promover a sustentabilidade ambiental, aumentar a resiliência às mudanças 

climáticas e aos perigos naturais e fortalecer a cooperação e integração regional”. 

 

A quarta fase da evolução do porto inteligente relaciona o conceito de porto 

inteligente com o conceito de cidade inteligente, passando a oferecer espaços e 

serviços de qualidade, procurando que toda a inovação possibilitada pelo uso das 

novas tecnologias transforme os serviços logísticos portuários em serviços 

interativos, dinâmicos, eficientes e transparentes, tendo como objetivo último 

satisfazer as necessidades dos cidadãos e das comunidades que habitam as 

zonas portuárias (Alberto Rodrigo González et al., 2020), não apenas 

considerando as suas necessidades atuais, mas também antecipando e 

desenvolvendo soluções para os desafios futuros desses cidadãos e dessas 

comunidades portuárias (Berns et al., 2017). 

 

1.3 Evolução do conceito de aeroporto inteligente 
 

Os aeroportos têm evoluído ao longo do tempo, desde serem apenas meros 

fornecedores de serviços de transporte aéreo até se transformarem em 

fornecedores de experiências holísticas e divertidas para os seus passageiros 

(Koroniotis et al., 2020). Numa primeira fase (aeroporto tradicional ou aeroporto 

1.0), o foco dos aeroportos era garantir a operação segura da viagem aérea, 

garantindo um conjunto de serviços padrão e assegurando um conjunto de 

comodidades mínimas, sem grande conexão entre os diferentes stakeholders do 

aeroporto. Numa segunda fase (aeroporto ágil ou aeroporto 2.0), os aeroportos já 

compartilham dados entre entidades, a videovigilância existe e são mais ágeis a 

ajustar a sua operação, tentando usar os dados para melhorar a experiência 

global dos seus diversos clientes. A terceira fase do aeroporto (aeroporto 

inteligente ou aeroporto 3.0), inclui um aeroporto potenciado pela IoT, permitindo 
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uma constante troca de informações entre todos os stakeholders do aeroporto, 

aumentando a sua eficiência geral (Koroniotis et al., 2020). 

 

Foco 
Colaboração entre 

stakeholders Foco 

Colaboração 
entre 

stakeholders Foco 

Colaboração 
entre 

stakeholders 
Garantir a 
operação segura 
das aeronaves 
como 
decolagem, 
reabastecimento 
e aterragem.  

Não existe muita 
colaboração entre os 
vários stakeholders 
do aeroporto. 

Ajustar a carga 
de trabalho à 
procura e 
permitir maior 
eficiência ao 
aeroporto e 
melhor 
experiência do 
passageiro. 

Colaboração 
permanente 
entre 
stakeholders 
através da muita 
partilha de 
dados, através 
de uma única 
rede 
frequentemente 
empregada para 
conectar as 
várias partes do 
aeroporto e 
sistemas 
habilitados para 
rede, como 
telefonia IP e 
vigilância por 
vídeo. 
   

Fornecer serviços e 
experiências de 
viagem de alta 
qualidade aos 
passageiros, em 
todas as fases e 
ciclos da viagem, 
através de 
operações cada vez 
mais aprimoradas 
pelo uso da 
tecnologia como 
por exemplo big 
data, tecnologia 
biométrica e 
inteligência 
artificial. 

Rede unificada de 
entidades, 
incluindo o 
aeroporto, 
aeronaves e 
companhias 
aéreas, com vários 
sensores 
implantados em 
todo o aeroporto, 
permitindo uma 
colaboração 
perfeita de vários 
subsistemas e 
compartilhamento 
e análise de dados 
em tempo real. 

Aeroporto 1.0 Aeroporto 2.0 Aeroporto 3.0 
Aeroporto Tradicional Aeroporto Ágil ou Flexível Aeroporto Inteligente 

Tabela 1 - Evolução dos portos inteligentes, informação adaptada de (Koroniotis et al. 2020) 

 

1.4 Portos inteligentes e sistemas complexos 
 

Pelo facto dos portos serem organismos e ecossistemas multifacetados, que 

operam e realizam os seus negócios em ambientes muito desafiadores e 

dinâmicos, envolvendo territórios terrestres e marítimos que estão 

constantemente em mudança e em movimento (Eades & Pepper, 2019), os portos 

inteligentes têm vários pontos em comum com os sistemas complexos e, em 

alguns casos, podem mesmo ser considerados sistemas complexos, porque 

incluem diversos stakeholders heterogéneos, que têm interesses divergentes e 

por vezes até contrários (Bessid et al., 2020), mas cujas atuações são 

interdependentes. Esta “natureza diversa do porto marítimo, distinguido por uma 
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vasta gama de empreendimentos e ecossistemas, operando em diversos 

equipamentos, cria um ambiente difícil e exigente” (Karaś, 2020). 

 

Outro fator que contribui para o aumento da complexidade da gestão de um porto 

marítimo tem a ver com o facto do seu ecossistema incluir stakeholders que têm 

vindo a evoluir a diferentes velocidades. Por exemplo, apesar de nas últimas 

décadas, a indústria do transporte marítimo ter sido alvo de inovações disruptivas 

que introduziram a sensorização e a interconexão entre equipamentos entre o alto 

mar e a terra, a maioria das operações portuárias não acompanhou esta enorme 

modernização dos sistemas de informação ocorridos na indústria dos transportes 

marítimos e continuaram a basear as suas operações em sistemas obsoletos e 

com base no papel (Delenclos et al., 2018). 

 

As diferentes perspetivas e focos acerca da evolução de um porto tradicional para 

um porto inteligente, podem ser consultadas na matriz seguinte: 

 

Autores Perspetiva do que é um Porto Inteligente 

 (XL Wang 2018) 
Um porto que evoluiu de um centro de transporte para um centro de 
logística de valor agregado, incluindo a expansão de funções (de mais 
específicas para mais abrangentes). 

(Weijian Mi 2022) 

Um porto que se transformou, inspirado na evolução das fábricas 
tradicionais para as fábricas inteligentes e onde existe 
interconectividade entre as pessoas e os objetos em toda a cadeia 
operativa do porto. 

(Bessid et al. 2020) 

Um porto onde existe a interconexão dos atores das atividades 
portuárias e a automatização dos equipamentos e as operações do 
terminal portuário, de forma a melhorar a fluidez, a confiabilidade, a 
segurança da troca de informações e a tomada de decisões em tempo 
real. 

(Eades e Pepper 2019) 

Um porto que baseia as suas decisões em dados, que usa os dados para 
melhorar constantemente as suas operações, que utiliza a automação, a 
tecnologia, a inteligência artificial, a internet das coisas e o big data para 
provocar melhorias na eficiência, na performance e nos custos. Mais do 
que “portos inteligentes”, defendem uma "mentalidade de portos 
inteligentes” que se traduz numa forma inteligente de pensar a gestão 
do porto, a qual, para além de permitir progressos e ganhos de eficiência 
e de negócio, pode igualmente conduzir a enquadramentos equilibrados 
sustentáveis do desenvolvimento do porto e de todo o ecossistema onde 
está inserido. 
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(Karaś 2020) 

A adoção de soluções digitais, não é por si só, suficiente para que os 
portos aspirem ao papel de inteligentes. Tem que se considerar 
igualmente o aumento da eficiência das operações nos portos, a 
integração dos portos com as cidades e a aquisição de energia de fontes 
alternativas e, acima de tudo, a existência de visões integradas e 
sistémicas a muitos outros níveis, como ao nível da governação, ao nível 
social e político, ao nível ambiental e económico, entre outros. 

(Asian Development Bank 
2020). 

Um porto que consegue aproveitar a tecnologia e os processos de 
negócios aperfeiçoados para maximizar o uso do espaço, tempo, 
dinheiro e recursos naturais, contribuindo para uma maior eficiência 
operacional e energética e para uma maior segurança e proteção e 
melhor sustentabilidade ambiental. 

(Banco de 
Desenvolvimento Asiático, 
ADB-How «Smart Ports» 
can be a Game Changer in 
the Pacific 2021). 

Um porto inteligente tem essencialmente quatro objetivos: o primeiro, é 
melhorar a eficiência e a confiança operacional, o segundo é promover a 
sustentabilidade ambiental, o terceiro é aumentar a resiliência às 
mudanças climáticas e aos perigos naturais e o quarto é fortalecer a 
cooperação e integração regionais. 

(Alberto Rodrigo González 
et al. 2020) 

Um porto inteligente utiliza as tecnologias para transformar os serviços 
portuários em serviços interativos e serviços dinâmicos, mais eficientes e 
transparentes, com o principal objetivo de satisfazer o cliente e as 
necessidades e requisitos do utilizador, garantindo a sustentabilidade 
portuária, quer para o cidadão quer para a cidade. 
Desta forma, o porto inteligente está perfeitamente integrado com o 
conceito de Cidade Inteligente. 

 (Yongsheng Yang et al. 
2018) 

Um porto totalmente automatizado onde todos os dispositivos estão 
conectados através da tecnologia de IoT, dispondo de uma rede de 
sensores sem fio inteligentes, dispositivos e data centers que permitem 
às autoridades portuárias fornecer serviços essenciais de forma mais 
rápida e eficiente.  

 (Yau et al. 2020) 

São portos de elevada performance que utilizam tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) para fornecer uma ampla gama de 
aplicações inteligentes, fazendo com que os navios e a gestão dos seus 
contentores sejam amplamente melhorados, levando a ganhos 
posteriores, quer em termos de competitividade quer em termos de 
sustentabilidade da economia nacional. 

 (Jihong Chen et al. 2019) 

Um porto cuja gestão e operação assenta num pensamento sistémico, 
estratégico e social, demonstrando uma aplicação integrada de 
computação em nuvem, big data, Internet das Coisas, mobile internet, 
sensorização inteligente e outras tecnologias de informação de última 
geração para alcançar perceção, interconexão ubíqua, integração 
inteligente, computação profunda e operações coordenadas, 
promovendo a conexão orgânica e a partilha de vários elementos de 
recursos e partes do ecossistema de organização portuária, para formar 
um porto moderno, mais inteligente, seguro, mais eficiente, mais 
flexível, mais verde e com forte presença cultural. 

 (Berns et al. 2017) 

Um porto que aposta no desenvolvimento de soluções para desafios 
atuais e futuros enfrentados pelos portos marítimos, incluindo 
restrições, pressão sobre produtividade, limitações fiscais, riscos de 
segurança e proteção e sustentabilidade. 

Tabela 2 - Diversas visões sobre a definição de porto inteligente 
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Em resumo, apesar de existirem diferentes perspetivas acerca da definição do 

que se entende por um porto marítimo inteligente, existem pontos de ligação entre 

cada uma dessas visões, que permitem definir um porto inteligente, como um 

porto que expandiu as suas funções e evoluiu de um mero eixo de transporte para 

um hub logístico, totalmente automatizado onde todos os dispositivos estão 

conectados entre si e com a internet, através de uma rede de sensores sem fio 

inteligentes, que usa as mais recentes tecnologias de informação e comunicação 

para garantir a interconectividade entre todos os stakeholders das atividades 

portuárias, que conseguiu atingir elevadas taxas de automatização dos seus 

equipamentos e das suas operações, que baseia as suas decisões em dados 

recolhidos e trabalhados em tempo real e que usa os dados para melhorar 

constantemente todo o seu ecossistema, que se encontra perfeitamente integrado 

com as cidades e as regiões, tendo como foco principal o cidadão que habita 

essas cidades e essas regiões, que usa fontes de energia alternativas, com o 

objetivo de aperfeiçoar constantemente as suas operações, a sua performance, a 

sua eficiência, maximizando o uso do espaço, tempo, dinheiro e recursos naturais 

de forma a conseguir desenvolver a sua atividade no presente e no futuro, através 

de uma visão integrada ao nível social, político, ambiental, económico e de 

governação, impactando de forma sustentável todo o ecossistema onde está 

inserido. 
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2 METODOLOGIA 
 

A metodologia que foi seguida neste trabalho, encontra-se descrita na figura 

seguinte: 

 

 
Figura 3 - Esquema ilustrativo da metodologia de trabalho adotada 

 

O objetivo da revisão bibliográfica realizada através de uma revisão sistemática 

da literatura é resumir e sintetizar o estado atual da investigação científica neste 

tema e, eventualmente, detetar potenciais padrões ou clusters de pesquisa na 

literatura, bem como perceber eventuais lacunas e áreas onde a ciência de dados 

pode contribuir, no futuro, para acelerar a inteligência dos portos. 

 
A tabela abaixo contém as duas perguntas de investigação definidas juntamente 

com suas principais motivações: 

 
Perguntas de Investigação Motivação 
Quais são as principais dimensões que 
têm vindo a ser estudadas na literatura, 
em termos da forma como a ciência de 
dados se relaciona com a 
transformação dos portos tradicionais 
em portos inteligentes? 

Identificar o estado da arte atual em termos de 
conhecimento acerca da ligação entre a ciência 
de dados e os portos inteligentes e identificar as 
áreas onde tem incidido o foco da investigação 
nos últimos 10 anos e eventuais áreas onde 
existam lacunas. 

As dimensões de estudo e foco de 
pesquisa identificadas para os portos 
inteligentes serão as mesmas dos 
aeroportos inteligentes? 

Os aeroportos tal como os portos são hubs de 
navegação que não têm via própria e, por este 
motivo, existe a probabilidade de muitas das 
dimensões que se aplicam num caso, poderem 
vir também a aplicar-se no outro caso. 

Tabela 3 - Descrição e principais motivações associadas às Perguntas de Investigação 

Revisão Bibliográfica Análise Empírica de Dados

Revisão Sistemática da 
Literatura

Análise qualitativa dos 
conteúdos e das 
funcionalidades 

disponibilizadas por cada 
website 

Análise dos dados 
recolhidos em 4 
instrumentos de 

avaliação da estrutura 
e da performance do 

website

Capítulo 3 Capítulo 4



 

28 

Foi decidido incluir portos e os aeroportos neste trabalho (e não apenas um 

destes hubs de navegação) pelos quatro motivos abaixo descritos: 

1. Ambos são hubs de navegação que não têm uma via física (ao contrário do 
transporte rodoviário e ferroviário que possuem vias físicas); 

2. Esta ausência de vias físicas de navegação, permite que um maior número de 
operadores económicos atue nestes dois hubs, transformando estes eixos em 
realidades mais complexas do ponto de vista de gestão operacional; 

3. Consideramos que pode fazer sentido compararmos os resultados de ambos, 
pelas afinidades operacionais que existem entre estes dois eixos de navegação; e 

4. Devido à ligação intermodal existente entre os portos marítimos e as vias aéreas, 
faz sentido analisar, em conjunto, estes dois hubs de navegação. 

 
O objetivo da análise empírica de dados é perceber se existe evidência suficiente 

para se poder adicionar mais alguma dimensão (relacionada com a 

interconectividade entre os stakeholders de um porto inteligente e de um 

aeroporto inteligente), às dimensões que forem identificadas na revisão 

bibliográfica, de forma a definir mais uma área na qual a ciência de dados poderá 

ajudar a acelerar a evolução dos portos e aeroportos tradicionais para portos e 

aeroportos inteligentes. 

 

A análise empírica de dados engloba três etapas: (i) a partir de listagens dos top 

10 portos e top 10 aeroportos mais inteligentes do mundo, serão selecionados os 

top 5 portos e top 5 aeroportos inteligentes; (ii) análise de funcionalidade dos 

websites de cada um dos hubs de navegação selecionados (5 portos e 5 

aeroportos inteligentes); e (iii) aplicação de instrumentos de análise da web 

performance dos respetivos websites (5 portos e 5 aeroportos inteligentes). 

 

Foi decidido conjugar estas duas análises (funcionalidades disponibilizadas e 

avaliação da web performance dos websites), dado que o desempenho dos 

websites, está muitas vezes relacionado com o tipo de conteúdo utilizado nos 

websites e pelas funcionalidades disponibilizadas pelos mesmos websites. 
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3 REVISÃO SISTEMATICA DA LITERATURA 
 

Este estudo começou por efetuar uma análise do conhecimento existente à data 

atual sobre os temas alvo das perguntas de investigação. Foi realizada uma 

revisão sistemática da literatura, sendo que os critérios de seleção foram 

baseados no PRISMA Statement (Moher et al., 2009), em quatro fases. 

 

Pesquisa em Bases de Dados Bibliográficas        

ID
EN

TI
FI

C
AÇ

ÃO
  

Registos 
identificados 
através da 
pesquisa de 
bases de 
dados 

538 

   

       

TR
IA

G
EM

 

 
Registos 
importados 
para o 
gestor de 
citações 

538 

 

Duplicados removidos 148 

       
Triagem de 
Título e 
Resumo 

390 

 

Registos excluídos 225 
       

EL
EG

IB
IL

ID
AD

E  

 
Artigos em 
texto 
completo 
avaliados 
para 
elegibilidade 

165 

 

Artigos de texto completo excluídos 104 

       
Artigos 
finais em 
texto 
completo 
avaliados 
para 
elegibilidade 

61 

 

Duplicados removidos     3 

       

IN
C

LU
SÃ

O
  

Número de 
registos 
incluídos 

58 

   

       
Total de registos incluídos na análise qualitativa = 58 

Figura 4 - Flowchart da estratégia de pesquisa utilizada na revisão de literatura 
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Fase 1 – pesquisa em bases de dados bibliográficas 
Foi realizada a pesquisa pelas keywords abaixo, nas bases de dados Scopus, 

Web of Science, B_On e Google Scholar, conforme quadro abaixo: 

 

Query Keywords used in the database search  Scopus Web of 
Science B_ON Google 

Scholar Total 

1 

TITLE-ABS-KEY ( "smart ports"  OR  "smart airports" )  AND  ( 
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2022 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2021 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2020 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2019 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2018 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2016 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 
LANGUAGE ,  "English" ) )  

205 64 72 94 435 

2 
 
TITLE-ABS-KEY ( "ports"  AND  "data science" )  AND  ( 
LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "English" ) )  

28 5 1 0 34 

3 TITLE-ABS-KEY ( "airports"  AND  "data science" )  AND  ( 
LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "English" ) )  28 5 9 1 43 

4 

TITLE-ABS-KEY ( "web analytics"  AND  "website 
performance" )  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2021 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2020 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2019 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2011 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  
"English" ) )  

13 4 6 3 26 

  
274 78 88 98 538 

Tabela 4 - Número de artigos resultantes da pesquisa por keywords nas bases de dados bibliográficas 

 

A pesquisa foi efetuada em quatro bases de dados bibliográficas (Scopus, Web of 

Svience, B_On e Google Scholar) pelas palavras-chave: smart ports, smart 

airports, data science, web analytics e website performance. Não foi limitado o 

tipo de documento, limitaram-se os documentos escritos na língua inglesa e 

publicados nos últimos 10 anos (desde 2012 a 26.02.2022). O último acesso às 

referidas bases de dados ocorreu no dia 26.02.2022.  

 

Fase 2 e 3 – Triagem pelo título e pelo resumo do documento e Triagem pela 

leitura integral do texto do documento 
 
Considerando os artigos que resultaram da fase 1, procedeu-se à triagem de 

artigos através da leitura do seu título e do seu resumo (fase 2). Os artigos que 

resultaram desta triagem passaram para a fase 3, fase em que se procedeu à 

leitura do seu texto integral, para formar a lista final de artigos incluídos na análise 

qualitativa.   
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Foram definidos e utilizados os seguintes critérios de inclusão e exclusão, durante 

as triagens efetuadas nas fases 2 e 3: 

critérios de seleção  Bases de Dados Científicas 
    

inclusão durante a fase de 
seleção 

 journal articles 

 publicados nos últimos 10 anos  

 artigos escritos em língua inglesa 
    

inclusão 
durante a triagem 
via análise de 
títulos e resumos 

 
ligações entre portos e aeroportos inteligentes com 
a ciência de dados 

 web analytics acerca de website performance 

 

tecnologias que tenham permitido a evolução de 
portos e aeroportos tradicionais para portos e 
aeroportos inteligentes 

 

dimensões da ciência de dados que tenham 
permitido a evolução de portos e aeroportos 
tradicionais 

        

exclusão 
durante a triagem 
via análise de 
títulos e resumos  

impacto de projetos ou modelos específicos em 
portos e aeroportos 

   artigos conceptuais e/ou artigos de opinião 

   
web analytics não relacionado com aeroportos ou 
portos marítimos 

   
análise da web não relacionada com o 
desempenho do website 

   
cenários futuros para os portos e aeroportos 
inteligentes 

   
impacto de portos inteligentes e aeroportos 
inteligentes nas economias 

   
estudos de caso de transição de portos inteligentes 
ou aeroportos inteligentes 

   
estudos de caso de construções de portos 
inteligentes ou aeroportos inteligentes 

   
roadmaps de portos inteligentes ou aeroportos 
inteligentes 

inclusão durante a leitura 
do texto completo 

  revisões de literatura 
    

exclusão durante a leitura 
do texto completo 

 projetos específicos e microtecnologias utilizadas 
(exemplo: projeto obelisco em IoT) 

   
estruturas específicas para gestão de informação 
nos portos e aeroportos 

   
publicidade de programas de estudo para lacunas 
de competências na indústria portuária 

 

Tabela 5 - Descrição dos critérios de inclusão e de exclusão em cada uma das fases da pesquisa 
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Os artigos que não se enquadravam nos critérios de inclusão foram deixados de 

lado e, posteriormente, utilizados na introdução deste trabalho. 

 

Fase 4 – artigos analisados 
 

3.1 Análise de frequência dos 58 documentos analisados 
 

 
Figura 5 - Número de publicações analisadas por ano de publicação 

 

Percebe-se claramente o aumento do interesse que tem existido nos últimos anos 

acerca da transformação de portos e aeroportos tradicionais em portos e 

aeroportos inteligentes. 

 

 
Figura 6 - Análise da literatura selecionada por tipo de documento analisado 
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Figura 7 - Análise da literatura selecionada por tipo de publicação e por ano de publicação 

 

O aumento do interesse sobre o tema dos portos e aeroportos inteligentes tem 

sido transversal aos diversos tipos de publicações. 

 

 
Figura 8 - Região geográfica onde estão localizados os portos/aeroportos analisados (31 no total) 

 

É natural que a China domine a pesquisa deste tema, uma vez que é o país que 

mais carga transporta, em termos de logística marítima global. 
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Figura 9 - Número de artigos analisados por cada uma das 9 dimensões dos portos e aeroportos inteligentes 

 

Percebe-se claramente que o maior interesse da investigação, nos últimos dez 

anos, tem sido a dimensão da otimização e eficiência na logística e nas 

operações, logo seguida da segurança e privacidade de dados. 

 

 
Figura 10 - Número de artigos analisados por tipo de hub inteligente 

 

Dado que o transporte marítimo detém a maior fatia no transporte de mercadorias 

global, é espectável que existam mais estudos sobre o impacto da ciência de 

dados nestes hubs de navegação, uma vez que qualquer ganho de eficiência ou 

de otimização de operações provoca, imediatamente, ganhos à escala global.  
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3.2 Resumo Agregado da Revisão Sistemática pelos Hubs de Navegação  
 

Na matriz abaixo, encontram-se resumidas as nove principais dimensões que 

foram analisadas, comparando as dimensões que foram salientadas nos portos 

inteligentes com as que foram destacadas nos artigos referentes aos aeroportos 

inteligentes: 

 
As 9 Dimensões encontradas na revisão 

da literatura Portos Aeroportos 
1. Otimização e eficiência na logística e 
nas operações 

    

2. Sensorização de objetos, 
interconectividade e partilha de dados 

foco na operação e 
eficiência 

foco na segurança e 
privacidade dos dados 
e na melhoria da 
experiência dos 
passageiros 

3. Novas linhas de negócio     

4. Sustentabilidade     

5. Segurança e Privacidade de Dados     

6. Integração, Visão Sistémica e 
Governance 

    

7. Avaliação do grau de inteligência de 
um porto/aeroporto inteligente     
8. Melhorar a experiência do 
passageiro/utilizador 

  apenas foco no 
stakeholder individual 

9. Cultura e gestão baseada em dados     
 
Tabela 6 - As 9 dimensões que resultaram da revisão da literatura onde a ciência de dados tem vindo a acelerar a 
evolução dos portos e aeroportos 

 
Legenda:   presente 

   não presente 
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A sensorização de objetos, interconectividade e partilha de dados foi abordada 

com duas vertentes completamente distintas pelos portos e pelos aeroportos. No 

caso dos portos, o foco foi colocado na importância da sensorizacão para a 

melhoria da eficiência operacional. No caso dos aeroportos, o destaque foi dado à 

importância da experiência do passageiro com o respetivo trade-off em termos de 

segurança e privacidade de dados recolhidos ao longo de toda a viagem. 

 

Os temas das novas linhas de negócio que poderão advir da inteligência destes 

hubs bem como o tema da sustentabilidade foram apenas abordados nos portos. 

Da mesma forma, o tema da melhoria da experiência do passageiro/utilizador e 

do desenvolvimento de uma cultura e gestão baseada em dados, foi apenas 

abordado nos aeroportos. Na opinião da autora deste trabalho, faria sentido 

analisar todas estas nove dimensões em todos os hubs de navegação, quer 

sejam hubs de navegação marítima, quer sejam hubs de navegação aérea. 

 

No caso dos aeroportos, e ainda no tema da melhoria da experiência do 

passageiro/utilizador, existem muitos outros stakeholders (organizações) para 

além do passageiro (individual), que faria todo o sentido incluir no grupo de 

stakeholders cuja experiência de interconectividade com o aeroporto pretende ser 

melhorada pelo facto de se tratar de um aeroporto inteligente. 

 

Após a realização da revisão sistemática da literatura, ficou claro que o tema da 

interconectividade digital dos stakeholders dos hubs de navegação, não está a ser 

suficientemente trabalhado.  

 

Com este trabalho, pretende-se contribuir para o aumento de conhecimento nesta 

área, nomeadamente perceber como os portos e aeroportos inteligentes do 

mundo lidam com este tema da interconectividade digital de stakeholders, através 

da recolha de dados acerca do conteúdo e das funcionalidades oferecidas pelos 

seus websites bem como pela análise da performance dos seus websites 

institucionais e perceber onde existem oportunidades de melhoria. 
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3.3 Resultados da Revisão Sistemática da Literatura relativamente aos 
Portos Inteligentes 

 
 
Nas páginas seguintes, foram incluídas tabelas que resumem as principais 

conclusões que resultaram da revisão sistemática da literatura, para o caso dos 

portos, sendo que primeiramente é apresentada uma tabela resumo de cada 

contributo da ciência de dados para a transformação dos portos tradicionais e dos 

aeroportos tradicionais em portos e aeroportos inteligentes que seja considerada 

relevante para cada uma das nove dimensões identificadas ao longo do trabalho 

de revisão de literatura, a localização geográfica do porto/aeroporto alvo de 

estudo, bem como são igualmente sintetizadas as principais limitações de cada 

um dos estudos analisados e os possíveis caminhos para investigação futura.  

 

A seguir a cada tabela resumo, são descritos com maior detalhe cada um desses 

contributos, bem como incluída informação adicional que complementa os 

resultados das pesquisas efetuadas pelos diversos autores. 
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3.3.1 Otimização e eficiência na logística e nas operações 
 

Principais conclusões Porto 
analisado Investigação futura Autor Título 

Com uma enorme quantidade de dados recolhidos em 
tempo real, foi possível prever a trajetória da rota dos 
navios no mar, com um elevado grau de precisão. 

Porto da 
China 

Influência das condições das marés e 
do mar na construção de modelos 
preditivos de estimação da rota e do 
tempo de chegada do navio. 

Pan, N.; Ding, Y.; 
Fu, J.; Wang, J.; 
Zheng, H. 

Research on Ship Arrival 
Law Based on Route 
Matching and Deep 
Learning 

A gestão usando uma plataforma de Digital Twin (DT) 
permite uma gestão mais eficiente e inteligente das 
atividades portuárias.  

  
Impactos do DT na integração das 
cadeias de abastecimento globais e na 
gestão da indústria portuária mundial. 

Wang, Kan; Hu, 
Qianqian; Zhou, 
Mingjun; Zun, Zhou; 
Qian, Xinming 

Multi-aspect applications 
and development 
challenges of digital twin-
driven management in 
global smart ports 

Sensores IoT e uma versão leve de um Blockchain para 
automatizar planeamento, gestão e movimentação de 
carga, com melhoria entre 50% e 160% na eficiência das 
operações em navios de carga RoRo.  

Porto de 
Karlshamn 
(Suécia) 

Aplicar modelos mais fortes de 
Blockchain.  

Henesey, L.; 
Lizneva, Y.; Philipp, 
R.; Meyer, C.; 
Gerlitz, L. 

Improved load planning 
of RoRo vessels by 
adopting blockchain and 
internet-of-things 

Tecnologia de compensação de ondas aplicada a 
sistema de grua flutuante para reduzir o movimento do 
navio provocado pelo vento no momento da carga e 
descarga. 

    
Huang, X.; Wang, 
J.; Xu, Y.; Zhu, Y.; 
Tang, T.; Xu, F. 

Dynamic Modeling and 
Analysis of Wave 
Compensation System 
based on Floating Crane 
in Smart Port 

Modelos de dados preditivos podem impactar toda a 
operação no porto, desde os transportadores, aos 
operadores do porto, melhorando a tomada de decisão. 

Porto de 
Tânger 
Med 
(Marrocos) 

Estudar a relação entre o planeamento 
do fluxo de contentores e a melhoria do 
comércio com base em modelos 
econométricos. Avaliar o impacto do 
business intelligence e do Blockchain. 

Kassou, M.; 
Bourekkadi, S.; El 
Imrani, O.; 
Boulaksili, A.; 
Aharouay, S.; Ourdi, 
A.; Chikri, H.; 
Khoulji, S. 

Digital transformation in 
flow planning: The case 
of container terminals at 
a smart port 

Modelo preditivo para prever a procura de energia num 
terminal de contentores, através de um modelo de redes 
neuronais (machine learning), o qual será importante 
para reduzir e otimizar os consumos de eletricidade.  

Porto de 
Gavlé 
(Suécia) 

  
Alikhani, P.; 
Tjernberg, L.B.; 
Astner, L.; 
Donnerstal, P. 

Forecasting the Electrical 
Demand at the Port of 
Gävle Container 
Terminal 
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Impacto da automação na otimização da gestão das 
operações dos terminais de produtos a granel sólidos, 
usando IoT e big data. 

    Wang, X.; Shi, H. 
Research on intelligent 
optimization of bulk cargo 
terminal control system 

Impacto da IoT na gestão dos portos marítimos da 
província de Shaanxi, permitindo a gestão com base em 
informações em tempo real, reduzindo custos 
operacionais e otimizando as operações.  

Portos na 
província 
de 
Shaanxi 
(China) 

  Wang, XL 
Research on the 
Management of Shaanxi 
Smart Ports 

Tabela 7 - Ciência de Dados e Otimização e Eficiência na Logística e nas Operações nos portos
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A automação permitiu criar terminais inteligentes 
A otimização e a eficiência na logística e nas operações de um porto tem sido a 

dimensão mais estudada nos últimos 10 anos, uma vez que a introdução de 

novas tecnologias na logística de um porto provoca imediatamente ganhos de 

produtividade e de eficiência consideráveis. Os autores X. Wang & Shi (2020) 

estudaram o impacto positivo da automação na otimização e no controlo da 

gestão das operações dos terminais de produtos a granel sólidos, como carvão, 

minério e outros, os quais, pelo facto de serem sistemas complexos e impactados 

por variáveis aleatórias, estão muitas vezes na origem dos atrasos na 

transformação dos portos em portos inteligentes. Para que os terminais de carga 

a granel não sejam um entrave à própria transformação do porto, precisam 

igualmente de adotar níveis de automação consideráveis, e tornarem-se eles 

próprios terminais inteligentes, recorrendo ao uso de tecnologias como a IoT e o 

big data, de forma a interconectar os vários elementos que fazem parte da sua 

cadeia de gestão logística, gerando dados relevantes que são posteriormente 

usados na otimização dos fluxos de carga, no diagnóstico de falhas, na gestão de 

informação a partilhar com outros stakeholders, no controlo do estado do 

equipamento e da carga, o que permite aumentar a inteligência na gestão e 

tomada de decisão de todo o terminal de carga a granel sólido, bem como 

contribuir para o crescimento do porto, de forma equilibrada e sustentável (X. 

Wang & Shi, 2020). 

 

Gestão inteligente de tempos e de fluxos de tráfego 
Um porto inteligente necessita igualmente que exista uma gestão inteligente do 

seu fluxo físico de tráfego, a qual será conseguida através do conhecimento das 

dinâmicas do porto e da rede de stakeholders que o mesmo envolve (Bessid et 

al., 2020). Os sistemas de deteção por raios infravermelhos são os mais 

comummente usados para efetuar este controlo de fluxos de tráfego (Bessid et 

al., 2020). A melhoria do fluxo de tráfego quer de comboios, quer de camiões que 

depois transportam as mercadorias que chegam aos portos marítimos para os 

diferentes destinos, é igualmente um dos aspetos que caracteriza os portos 
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marítimos inteligentes (Delenclos et al., 2018), uma vez que reduz o tempo de 

espera destes veículos em áreas habitualmente sujeitas a pressão de poluição. 

 

As estimativas dos tempos de viagem e de chegada dos navios, bem como as 

suas trajetórias, são informações relevantes para reduzir a incerteza no processo 

de tomada de decisão e para melhorar a gestão de um porto inteligente, 

nomeadamente porque permitem aumentar a eficiência das operações de carga e 

descarga de contentores, num porto (Pan et al., 2021). Usando uma enorme 

quantidade de dados reais e recolhidos em tempo real, num porto da China, foi 

possível prever a trajetória do navio no mar, com um elevado grau de precisão. 

Esta capacidade preditiva dos modelos de previsão baseados em aprendizagem 

profunda de redes neuronais, ajudam a criar uma estrutura de geração de dados 

que possibilita a existência de um porto inteligente, uma vez que permite fazer a 

gestão adequada de um sistema de transporte marítimo inteligente (Pan et al., 

2021). Adicionalmente, tanto ou mais importante do que ter tecnologia que 

permita fazer a recolha de dados oriundos de sensores colocados quer nos 

navios, quer nos contentores, é importante saber distinguir o que são dados e 

informações importantes, daquelas que são irrelevantes (Pan et al., 2021). 

 

A existência de um Digital Twin (DT), permite atingir níveis inteligentes de gestão 

de tempos e de fluxos de tráfego, uma vez que se trata de “uma réplica 

matemática e virtual exata de um cenário real, incluindo s sua geometria física, 

características do projeto e parâmetros relacionados” (K. Wang et al., 2021). A 

criação de um DT é uma das maiores oportunidades de inovação nos portos 

inteligentes, uma vez que permite a representação no mundo digital das coisas e 

dos fenómenos que estão a ocorrer no mundo real. A gestão auxiliada por um DT, 

permite juntar, integrar e visualizar num único mundo digital, um conjunto de 

informações referentes quer às operações portuárias, quer ao transporte 

marítimo, quer a todas as realidades associadas às cadeias de abastecimento 

associadas à vida de um porto (K. Wang et al., 2021). A mimetização, de forma 

realista, dos modelos reais através de enormes quantidades de dados recolhidos 
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pelos sensores colocados nos objetos, permite aumentar os níveis de interação 

entre as pessoas e esses mesmos objetos reais (K. Wang et al., 2021), 

possibilitando assim a existência de uma gestão mais eficiente e inteligente das 

atividades portuárias, desde o transporte, à operação logística e a toda a 

sustentabilidade do plano de criação do porto inteligente (K. Wang et al., 2021). 

 

Os custos com energia como custos operacionais relevantes 

Os autores Alikhani et al. (2021), criaram um modelo preditivo que visa prever a 

procura de energia num terminar de contentores, através de um modelo de redes 

neuronais (machine learning), procurando gerar informação relevante para reduzir 

e otimizar os consumos de eletricidade, num cenário em que a contentorização 

aumenta aos mesmos níveis que aumenta o comércio global. O modelo foi 

aplicado no terminal de contentores do porto de Gävle e os resultados a que 

chegaram, incluindo as previsões de energia, bem como os momentos de pico e 

potências máximas nesse pico, estão a servir como base de negociação entre a 

administração do porto e a empresa fornecedora de energia, para fechar valores 

até ao ano de 2030 (Alikhani et al., 2021). 

 

Prever fluxo de contentores 

Kassou et al. (2021), estudaram diversas ferramentas de planeamento do fluxo de 

contentores no porto marítimo de Tânger, procurando encontrar as variáveis que 

mais impactam o planeamento e a previsão do fluxo e do tráfego num terminal de 

contentores e, desta forma, perceber como os modelos de dados preditivos 

podem impactar toda a operação no porto, desde os transportadores, aos 

operadores do porto, melhorando a tomada de decisão e aumentando o papel e a 

importância do porto de Tânger, na cadeia de comércio internacional (Kassou et 

al., 2021). 
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Alfândegas inteligentes 
Um dos maiores impactos resultantes da transformação dos portos tradicionais 

em portos inteligentes está relacionado com a melhoria das operações e dos 

processos associados ao cálculo, coleta e pagamento de impostos, 

processamento de licenças de comércio, licenças de importação e de exportação 

e de todos os procedimentos de desembargo aduaneiro (Delenclos et al., 2018), 

os quais, na maioria dos portos e dos países, e apesar de toda a revolução digital 

que acompanhou grande parte das operações dos transportes marítimos e do 

comércio internacional, continuam a ser efetuadas de forma manual e com base 

no papel. A tecnologia de blockchain pode ter uma enorme aliada dos portos 

inteligentes, ao garantir o armazenamento da informação em diferentes locais, 

aumentando a confiança e a fiabilidade da informação e reduzindo custos de 

transação destas operações (Delenclos et al., 2018), os quais para além de 

representarem custos financeiros, têm muitas vezes a forma de elevados custos 

de tempo para os diversos stakeholders dos portos marítimos. 
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3.3.2 Sensorização de objetos, interconectividade e partilha de dados 
 

Principais conclusões Porto analisado Investigação futura Autor Título 

Criação de um porto inteligente usando IoT e principais 
desafios relacionados com o trabalho de sensorização 
remota de objetos ao longo de toda a cadeia de valor. 

Diversos portos na 
China 

Analisar tecnologias de 
sensorização inteligente e 
a IoT em simultâneo. 

Yang, Yongsheng; 
Zhong, Meisu; Yao, 
Haiqing; Yu, Fang; 
Fu, Xiuwen; 
Postolache, Octavian 

Internet of things for 
smart ports: 
Technologies and 
challenges 

A aplicação da tecnologia IoT a um dos portos mais 
importantes de França poderia trazer ganhos 
significativos ao nível da segurança, do transporte e da 
logística de todo o porto. 

Porto de Le Havre 
(França) 

Aplicação futura das 
tecnologias de IoT ao porto 
de Le Havre. 

Belfkih, Abderrahmen; 
Duvallet, Claude; 
Sadeg, Bruno 

The Internet of Things 
for smart ports: 
Application to the port 
of Le Havre 

O 4G ou 4.5G são as tecnologias de comunicação mais 
adequadas para os portos inteligentes usarem nas suas 
redes de IoT. 

  

Diversos cenários de 
simulações em ambientes 
portuários com diferentes 
fontes de tráfego. 

Haidine, A.; Ait-Allal, 
A.; Aqqal, A.; Dahbi, 
A. 

Networking Layer for 
the Evolution of 
Maritime Ports Into a 
Smart Environment 

Os sistemas de comunicação sem fio estáveis como o 
5,8 GHz e LTE poderão impulsionar o surgimento e o 
crescimento dos portos inteligentes. 

Porto de Shanghai 
(China) 

Estudar como as diversas 
tecnologias trabalham em 
conjunto e se influenciam 
umas às outras. 

Zhong, Meisu; Yang, 
Yongsheng; Yao, 
Haiqing; Fu, Xiuwen; 
Dobre, Octavia A.; 
Postolache, Octavian 

5G and IoT: Towards 
a new era of 
communications and 
measurements 

Introduzem o conceito de Internet of Ships (uma rede 
inteligente de objetos marítimos interconectados).     

Aslam, S.; 
Michaelides, M.P.; 
Herodotou, H. 

Internet of Ships: A 
Survey on 
Architectures, 
Emerging 
Applications, and 
Challenges 

Tabela 8 - Ciência de Dados e Sensorização de objetos, Interconectividade e Partilha de Dados nos portos
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A IoT como a grande impulsionadora da interconectividade dos portos 
De acordo com Bessid et al. (2020), quando se fala em “tecnologias de 

informação inteligentes”, estão a incluir-se elementos como Internet das Coisas, 

bluetooth, hotspots, dispositivos e aplicativos móveis, big data, plataformas 

conectadas, cloud based services, realidade aumentada, sensores e outras 

tecnologias IoT, transporte autónomo, tecnologia blockchain, entre outros 

(Delenclos et al., 2018). Dentro do lote de elementos das tecnologias inteligentes, 

a Internet das Coisas (IoT) é uma das principais tecnologias que está na base do 

surgimento de objetos inteligentes, casas inteligentes, carros inteligentes, fábricas 

inteligentes e portos marítimos inteligentes (Yang et al., 2018), onde a 

sensorização de um conjunto de objetos ao longo de toda a cadeia de valor do 

porto, permite aumentar o conhecimento acerca das diferentes atividades e ajuda 

a tomar melhores decisões. As tecnologias associadas à IoT compreendem por 

exemplo, a sensorização remota de objetos como contentores e gruas, as redes 

sem fios e a conectividade com a internet, as tecnologias de identificação por 

RFID ou a localização de câmaras em locais vitais (Yang et al., 2018). Deste 

modo, a Internet das Coisas é uma das tecnologias mais relevantes para se 

atingir o objetivo de ter todos os pedaços do complexo puzzle que são os portos, 

interligados e interconectados, permitindo tomar decisões eficientes e eficazes em 

tempo real e garantindo a partilha, a estabilidade e a integridade desses mesmos 

dados (Bessid et al., 2020), bem como a acessibilidade desses mesmos dados 

em diferentes dispositivos e por diferentes utilizadores. 

 

X. Wang (2018), realizaram a análise do impacto da IoT na gestão dos portos 

marítimos da província de Shaanxi, na China, nomeadamente a forma como a 

utilização de posicionamento GPS, como tecnologia EDI, vigilância por vídeo, 

tecnologia de serviços Web, tecnologia RFID e outras tecnologias permitem 

recolher e integrar, de forma orgânica, um elevado conjunto de dados 

relacionados com a logística e as operações da gestão portuária, permitindo a 

gestão com base em informações recolhidas em tempo real, reduzindo custos 

operacionais e otimizando as operações e, ao mesmo tempo, criando um conjunto 
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de novos serviços de logística portuária que podem ser prestados pelo porto de 

forma personalizada a muitas empresas da cadeia de gestão logística (X. Wang, 

2018). Desta forma, transformar um porto tradicional num porto inteligente 

passará sempre pela utilização de redes e sistemas de IoT, os quais ajudarão a 

criar sistemas de gestão inteligente da capacidade operacional dos portos e a 

otimizar tempos de espera e fluxos de tráfego em todo o porto, reduzindo custos 

de operação e melhorando igualmente a segurança e a rastreabilidade dessas 

operações (Berns et al., 2017). 

 

Aprendizagem de máquina aumenta a conectividade da rede de IoT 

Ozturk et al. (2018) criaram um modelo baseado em machine learning 

(aprendizagem de máquina) que consegue otimizar, em conjunto, diversos 

objetivos de otimização (por exemplo a velocidade da rede de IoT, a sua 

conectividade, a energia gasta e a segurança) e identificar a melhor conexão para 

cada um dos dispositivos da rede de IoT, uma vez que é uma abordagem de 

conectividade sensível ao contexto. Os autores concluíram que os parâmetros 

que garantem a qualidade e otimizam a velocidade e o grau de conectividade de 

uma rede de IoT são a segurança, a eficiência energética, o tempo de resposta e 

o custo. Com esta técnica, os autores garantem a redução significativa do 

consumo de energia da rede de IoT, um ganho de cerca de 283,54% (Ozturk et 

al., 2018). 

 

Padrões de tecnologia móvel adequados para os portos 
Os estudos de modelos de IoT aplicados aos portos inteligentes que se debruçam 

sobre a monitorização do ambiente do mar e do ambiente terrestre do porto, 

sugerem três níveis para a sua estrutura, banda estreita, banda média e banda 

larga, concluindo que o 4G ou 4.5G seriam os padrões de tecnologia móvel mais 

adequados para os portos inteligentes (A. Haidine et al., 2021). Adicionalmente, 

Zhong et al. (2019), referem que um porto inteligente deve ser um “porto 

totalmente automatizado onde todos os dispositivos estão conectados através da 

denominada IoT de portos inteligentes”. Assim, a existência de uma rede de 
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objetos interconectados através de sensores, associados a sistemas de gestão de 

informação e tratamento dos dados recolhidos por estes dispositivos inteligentes, 

é o elemento que está na base do aparecimento dos portos inteligentes, uma vez 

que é uma tecnologia que permite uma tomada de decisão baseada em dados, 

conseguindo, por este motivo, prestar os seus serviços de forma mais rápida e 

mais eficiente (Zhong et al., 2019). Desta forma, a existência de sistemas de 

comunicação sem fio estáveis, seguros e confiáveis (como por exemplo o 5,8 

GHz eLTE implementado pela Huawei no terminal automatizado de Xangai), 

permite o surgimento e o crescimento dos portos inteligentes (Zhong et al., 2019).  

 

Interconectividade como suporte à tomada de decisão 
A aplicação da tecnologia IoT num dos portos mais importantes de França (porto 

de Le Havre), implicaria ganhos significativos ao nível da segurança, do 

transporte e da logística de todo o porto, uma vez que a recolha de dados 

importantes, ao longo de toda a cadeia de valor do porto, permite uma tomada de 

decisão mais inteligente por parte de todos os stakeholders do porto (Belfkih et 

al., 2017). 

 

Navios inteligentes e a Internet of ships como um novo paradigma de 

interconectividade 
Um dos temas mais relevantes nos dias de hoje acerca dos portos inteligentes 

tem a ver com os navios inteligentes e, tal como no caso dos automóveis, discute-

se até que nível deveremos ter navios autónomos na sua condução, isto é, se 

deveremos caminhar para cenários em que os navios não tenham tripulação 

humana a bordo, mas sejam sim controlados e conduzidos de forma remota e, 

nesse caso, de quem é afinal a responsabilidade pelo navio (Bessid et al., 2020). 

Independentemente dos cenários de maior ou menor autonomia na sua 

tripulação, a verdade é que portos inteligentes necessitam de navios 

interconectados com as infraestruturas portuárias e com as frotas terrestres, pelo 

que é expectável que nos próximos anos, iremos assistir a uma enorme inovação 

e investimento em tecnologia de informação que permita e melhore cada vez mais 
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esta interconexão entre o navio no alto mar e os diversos operadores portuários e 

logísticos, em terra, permitindo o seu manuseamento de forma remota, quer em 

algumas das suas atividades, quer de forma totalmente autónoma. Estamos 

assim a assistir à cada vez maior inovação existente na sensorização avançada 

de todos os processos, que permite recolher, processar e transmitir dados 

importantes entre o navio e os operadores portuários e costeiros, de forma a 

tornar os sistemas autónomos e cada vez mais eficientes e eficazes em termos de 

gestão e em termos de segurança das suas atividades (Bessid et al., 2020), à 

semelhança do que tem acontecido noutras indústrias e noutros setores 

económicos, que adotaram a transformação digital como forma de inovação dos 

seus processos e dos seus modelos de negócio. Deste modo, o maior impacto de 

um navio inteligente na vida de um porto é o facto de estar completamente ligado 

e interconectado com as infraestruturas do porto, garantindo uma monitorização 

constante e em tempo real, através de sistemas de satélite, de todos os dados 

relevantes que permitam planear de forma correta a chegada das mercadorias ao 

porto, a preparação de todas as ações de movimentação de cargas e as ligações 

posteriores aos terminais rodoviários e ferroviários, minimizando tempos de 

inatividade de veículos e melhorando a gestão de todas as frotas, quer em termos 

de redução de tempo de operação, quer em termos de redução de custos 

financeiros de operação (Douaioui et al., 2018). 

 

Os autores Aslam et al. (2020), introduzem o conceito de Internet of Ships que 

emergiu recentemente, como um novo paradigma que deriva da aplicação da 

tecnologia de IoT aos portos inteligentes e que definem como “uma rede de 

objetos marítimos inteligentes interconectados, que pode ser qualquer dispositivo 

físico ou infraestrutura associada a um navio, a um porto, ou ao próprio 

transporte, com o objetivo de impulsionar significativamente a indústria naval para 

melhorar a segurança, a eficiência e a sustentabilidade ambiental”. Os autores 

analisam o impacto da tecnologia de IoT em três domínios: portos inteligentes, 

navios inteligentes e transporte inteligente e explicam os detalhes que fazem com 

que a Internet of Ships seja diferente das restantes soluções de IoT, 
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apresentando igualmente uma arquitetura de cinco níveis para a Internet of Ships, 

a inclui o nível de exibição dos dados, o nível dos diversos serviços que esses 

dados apoiam, o nível da computação e tratamento dos dados, o nível das redes 

de objetos sensorizados e o nível dos próprios objetos marítimos sensorizados 

(Aslam et al., 2020). 

 

Os desafios futuros da interconectividade ubíqua e omnipresente 

Os portos inteligentes serão os únicos portos que sobreviverão à realidade 

crescente de concentração de portos onde a eficiência e a sobrevivência passam 

necessariamente pela capacidade de partilhar informação. A tradição de medir o 

sucesso da atividade de um porto baseado apenas em variáveis como o tamanho 

do porto ou a sua taxa de transferência (throughput) ou rendimento deverão dar 

lugar a indicadores de eficiência baseados na inteligência (Berns et al., 2017) e 

nesta partilha constante da dados. No entanto, e apesar do setor marítimo estar a 

evoluir rapidamente para portos inteligentes, onde a recolha, partilha e uso de 

dados será a base do seu desenvolvimento sustentável no longo prazo, a verdade 

é que muito pouco se tem avançado ainda com o tema dos riscos de infringir 

direitos e interesses quer de organizações, quer de indivíduos, pelo facto dos 

seus dados estarem a ser transacionados ou mesmo apenas partilhados (C. Lee 

et al., 2021).  

 

Existe, no entanto, um enorme desafio a ultrapassar, para que possamos falar de 

verdadeiros portos inteligentes, que usam plenamente todas as possibilidades 

que a IoT permite na gestão de todas as operações ao longo da cadeia logística e 

que tem a ver com a dificuldade que ainda existe em permitir a partilha de 

informação e de dados por todos os stakeholders envolvidos nas operações, 

devido ao facto de que os portos são organizações que incluem muitas 

organizações que competem entre si e que não veem com bons olhos, a ideia de 

partilhar, em tempo real, os dados reais (Berns et al., 2017). Tem sido aliás a 

existência de alguma relutância em partilhar alguns dados por parte de 

organizações que são concorrentes, que tem atrasado o desenvolvimento e o 
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crescimento dos portos inteligentes à velocidade que seria de esperar. Para tentar 

resolver eventuais desafios relacionados com a segurança dos dados partilhados, 

Henesey et al. (2020), propõem uma solução que incorpora sensores IoT e uma 

versão leve de um Blockchain para automatizar diversas atividades de 

planeamento e gestão de movimentação da carga e cujos resultados indicam uma 

melhoria entre 50% e 160% na eficiência das operações de planeamento de 

carga para navios de carga RoRo (embarcações que são projetadas para 

transportar carga sobre rodas, roll-on/roll-off (embarque e desembarque), como 

por exemplo automóveis, camiões, reboques, carruagens de ferrovias, os quais se 

movimentam para dentro e fora do navio com as suas próprias rodas, ou 

auxiliados por equipamento concebido para o propósito (Henesey et al., 2020). 

 

Infraestrutura inteligente | Movimentação de carga inteligente e eficiente 

Sensores inteligentes auxiliam as autoridades portuárias e os operadores dos 

terminais portuários a acompanhar as operações em tempo real (Delenclos et al., 

2018) e a tomar as melhores decisões, reduzindo a necessidade de grandes 

reparações anuais e ajudando a agendar manutenções periódicas preventivas. 

Adicionalmente, estas tecnologias de informação têm um custo muito baixo 

quando comparadas com o custo global de todos os equipamentos pesados da 

industria portuária, o que faz com que tenham um retorno de investimento muito 

rápido, principalmente em países com custos de mão de obra humana elevados 

(Delenclos et al., 2018). A tecnologia adequada permite ainda que as gruas e 

outros equipamentos de movimentação de cargas funcionem de forma eficiente, 

analisando a informação existente em tempo real (Delenclos et al., 2018). Alguns 

estudos estimam que podem ser atingidas economias de custos até 10%, pela via 

da redução do tempo ocioso das máquinas e pela via de um consumo mais 

eficiente da energia (Delenclos et al., 2018). 

 
Contentores e Gruas inteligentes 

Um dos primeiros projetos que esteve na origem dos portos inteligentes foi a 

tentativa de criar contentores inteligentes, isto é, contentores que comunicassem 
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e partilhassem informação relevante e em tempo real, a partir de qualquer local do 

mundo onde estivessem com os restantes elementos da cadeia de abastecimento 

que sustenta o comércio internacional. De acordo com Bessid et al. (2020), as 

informações relevantes associadas a cada um dos contentores, são informações 

essenciais para todos os envolvidos na cadeia de trocas global, desde as 

entidades portuárias, aos transportadores, às alfândegas, aos transitários até aos 

clientes finais, uma vez que todos necessitam conhecer, em tempo real, o estado 

das suas mercadorias, de forma a poderem tomar as decisões mais adequadas, 

bem como rastrear a evolução do transporte e proteger a carga de roubos, danos 

físicos e outros riscos. A sensorização e as etiquetas RFID são as tecnologias 

que mais têm contribuído para tornar os contentores inteligentes e permitirem esta 

troca de informação permanente e em tempo real (Bessid et al., 2020), 

possibilitando a recolha de dados de geolocalização, temperatura, humidade, 

pressão, entre outros, de forma a ser possível tomar decisões acerca de danos, 

atrasos ou eventuais necessidades de manutenção de forma preventiva (Douaioui 

et al., 2018). 

 

X. Huang et al. (2018), estudaram a aplicação a equipamentos inteligentes da 

tecnologia de compensação de ondas, o qual reduz o movimento do navio 

provocado pelo vento no momento da carga e descarga, de forma a melhorar o 

seu desempenho global, fazendo com que a movimentação da carga seja mais 

segura e melhorando a operação de carga e descarga de mercadorias, mesmo 

quando existem más condições no mar. Os autores usaram um sistema de grua 

flutuante a ser utilizada debaixo de diferentes condições do mar, concluindo que 

se trata de um sistema que pode aumentar a segurança global de um porto, pelo 

facto de reduzir o risco de acidente com as cargas e descargas das mercadorias, 

quando as mesmas são efetuadas num ambiente mais estável (X. Huang et al., 

2018).
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3.3.3 Novas Linhas de Negócio 
 

Principais conclusões Investigação futura Autor Título 

Os dados recolhidos pelos diversos sistemas interligados, têm 
permitido aos portos, reduzir os custos com a sua operação 
geral e aumentar os seus proveitos, pela via de criação de 
novas linhas de negócio e venda de novos serviços. 

  
Delenclos, F.; 
Rasmussen, A.; Riedl, 
J. 

To Get Smart, Ports Go 
Digital. BCG Global 

Mais do que o acesso às tecnologias, a partilha efetiva de 
dados e informações relevantes entre todos os stakeholders 
(muitos deles acérrimos competidores) de um ecossistema 
complexo como é o ecossistema portuário é importante para 
garantir a sua inteligência. 

Encontrar modelos de governance 
adequados de partilha de dados entre 
entidades, aumento e entrada em 
novas áreas de negócio por parte dos 
portos, segurança e proteção de 
dados. 

Berns, S.; Dickson, R.; 
Vonck, I.; Dragt, J. 

Smart Ports; Point of view, 
Deloitte Port Services 

Tabela 9 - Ciência de Dados e Novas Linhas de Negócio nos portos
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Criação de novas linhas de negócio através da monetização dos dados  
Os dados recolhidos pelos diversos sistemas interligados, têm igualmente 

permitido aos portos, para além de reduzir os custos com a sua operação geral, 

aumentar os seus proveitos, pela via de criação de novas linhas de negócio e 

venda de novos serviços. Os portos australianos foram dos primeiros portos a 

nível mundial a criar novos serviços que passaram a vender, por exemplo, a 

transportadores, sistemas de gestão de frotas de camiões, que permitem reduzir o 

tempo ocioso dos veículos e o tempo em que se encontram em circulação, 

reduzindo tempo e custos financeiros dos próprios transportadores (Delenclos et 

al., 2018).  

 

O surgimento de portos inteligentes potencia o aparecimento de novos modelos 

de negócio na vida de um porto, modelos esses orientados por dados, com 

suporte em aplicativos que procuram monetizar o conhecimento derivado dos 

dados recolhidos pela miríade de artefactos conectados à internet (Berns et al., 

2017). Os dados ou o acesso aos dados, por si só, não criam qualquer valor 

adicional para o ecossistema portuário, no entanto, caso se consiga fazer uma 

integração de dados de fontes diferentes e definir um governance de acesso aos 

mesmos, isso permitirá a criação de um sem número de novas oportunidades de 

negócio para os portos, como por exemplo, liderarem a inovação dos seus 

produtos e dos seus sistemas e monetizarem essa inovação, serem fornecedores 

de dados ou corretores de dados, serem integradores de toda a cadeia de valor 

do transporte e do comércio marítimo (Berns et al., 2017). 
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3.3.4 Sustentabilidade 
 

Principais conclusões Porto 
analisado Investigação futura Autor Título 

O futuro do desenvolvimento dos portos inteligentes deve 
estar focado na redução do consumo de energia global 
de todo o ecossistema do porto. 

 

Estudos do impacto dos 
sistemas de informação e 
comunicação, nomeadamente 
na redução da emissão de 
gases com efeito de estufa. 

Yau, K.A.; Peng, S.; 
Qadir, J.; Low, Y.; Ling, 
M.H. 

Towards Smart Port 
Infrastructures: Enhancing Port 
Activities Using Information and 
Communications Technology 

Os sistemas portuários estão a ficar mais complexos e 
este facto aumenta a sua própria vulnerabilidade, ficando 
sujeitos a uma série de riscos. 

  Alop, A. 
The Main Challenges and 
Barriers to the Successful 
"Smart Shipping". 

Os objetivos digitais e de sustentabilidade (objetivos 
verdes) de um porto, podem ser atingidos de forma 
concomitante.  

Porto de 
Wismar 
(Alemanha) 

Estudar a automação total de 
instalações de carga seca a 
granel. 

Philipp Robert; Prause 
Gunnar; Olaniyi Eunice 
O.; Lemke Florian 

Towards Green and Smart 
Seaports: Renewable Energy 
and Automation Technologies 
for Bulk Cargo Loading 
Operations 

Criação de um modelo de governance que assegure a 
criação de um porto verde, considerando diferentes 
níveis de governance de forma a melhor sustentar a 
tomada de decisão. 

  

Aumentar o âmbito da 
pesquisa, melhorar a 
racionalidade do sistema de 
indicadores. 

Chen, J.; Huang, T.; 
Xie, X.; Lee, P.T.-W.; 
Hua, C. 

Constructing governance 
framework of a green and smart 
port 

O elevado custo das baterias torna inviável a 
rentabilização atual da exploração da infraestrutura de 
amarração de barcos para gerar e armazenar energia. 

Portos da 
Ligúria (Itália)   

Lamberti, T.; Sorce, A.; 
Di Fresco, L.; Barberis, 
S. 

Smart port: Exploiting 
renewable energy and storage 
potential of moored boats 

Os sistemas de “cold ironing” baseados em energias 
renováveis (eólica e fotovoltaica) podem ser uma boa 
solução para a sustentabilidade futura dos portos. 

Porto de 
Barcelona 
(Espanha) 

  Rolan, A.; Manteca, P.; 
Oktar, R.; Siano, P. 

Integration of Cold Ironing and 
Renewable Sources in the 
Barcelona Smart Port 

A abordagem sistémica e integrada da gestão do porto, 
baseada em dados, permite alinhar as decisões 
operacionais com a proteção ambiental, originando uma 
otimização do uso dos recursos em todo o porto.  

Porto de 
Huanghua 
(China) 

  Zhao, D.; Wang, T.; 
Han, H. 

Approach towards sustainable 
and smart coal port 
development: The case of 
Huanghua port in China 
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Conversão da energia das ondas em energia renovável 
para fazer cold ironing dos navios quando estão no porto. 

Porto de 
Nápoles (Itália)   Lazaroiu, C.; Roscia, 

M. 
Sustainable port through sea 
wave energy converter 

 
Através de dados de IoT, foi possível criar um Índice de 
ambiente do porto (Port Environmental Index) e um 
modelo que consiga avaliar o grau de compliance do 
porto em relação aos aspetos ambientais. 

Porto de 
Tessalónica 
(Grécia) 

  
Lacalle, I.; Vano, R.; 
Palau, C.E.; Milosevic, 
T.; Pilicic, S.; Siroka, 
M.; Tserga, E. 

Functioning prototype of IoT 
and composite indicators for 
smart port environmental 
monitoring 

Analisar a digitalização realizada em portos de pequena 
e média dimensão tem uma enorme importância na 
sustentabilidade de todo o ecossistema de portos 
marítimos. 

Portos de 
pequena e 
média 
dimensão 
localizados em 
regiões do Mar 
Báltico, do 
Norte e do Mar 
Mediterrâneo 

  

Paulauskas, V.; 
Philipp, R.; Henesey, 
L.; Paulauskas, D.; 
Sutnikas, A.; Meyer, 
C.; Gerlitz, L.; Heine, 
N.; Kozyczkowski, K.; 
Zigus, A.; Silonosov, A. 

Smart Ports’ Influence on 
Coastal Sustainability 

Tabela 10 - Ciência de Dados e Sustentabilidade nos portos 
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Portos inteligentes são portos verdes e sustentáveis no futuro 
Um dos temas que tem sido alvo de maior pressão social nos últimos anos 

prende-se com o impacto ambiental das cadeias logísticas globais, quer o impacto 

do transporte pela via marítima através de navios com cada vez maior porte, quer 

em termos de operações portuárias, as quais têm um impacto relevante na saúde 

e bem estar das populações que habitam as regiões próximas aos portos 

marítimos (Haidine et al., 2021), razão pela qual o tema do impacto ambiental faz 

parte da arquitetura de um porto marítimo inteligente. Segundo Philipp Robert et 

al. (2021), durante o ano 2018, passaram pelos 1.200 portos situados em território 

europeu, 4,1 biliões de toneladas de carga e 437 milhões de passageiros, os 

quais estão associados a elevadas necessidades de consumo de energia, com os 

consequentes impactos ambientais. Estes autores defendem que o conceito de 

portos inteligentes deverá estar associado ao conceito de portos verdes e que os 

avanços ao nível da digitalização dos portos e automatização dos seus processos 

e operações deverá contribuir igualmente para a redução das emissões e para a 

redução dos gastos globais de energia. O estudo realizado no porto marítimo de 

Wismar, demonstrou que a automatização e a digitalização das operações do 

porto conseguiu ser alinhada com o desenvolvimento verde e inteligente do 

mesmo porto (Philipp Robert et al., 2021). 

 

Deste modo, a criação de portos inteligentes não tem apenas a ver com a adoção 

massiva de novas tecnologias que facilitam as operações, mas também tem a ver 

com a garantia de que o porto continua a operar de forma inteligente no futuro. 

Este objetivo só consegue ser atingido se existir uma preocupação constante com 

a qualificação e competências técnicas e humanas dos diversos atores que 

operam no porto, para que os utilizadores consigam manter e melhorar cada uma 

das ferramentas e dos sistemas, de forma a garantirem a sustentabilidade das 

operações do porto, no longo prazo (Asian Development Bank, 2020), o que 

significa que os “portos inteligentes podem trazer mudanças cruciais para as 

operações portuárias, criando oportunidades de trabalho de alto valor numa 
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indústria portuária tradicional, o que também ajudará a reter os talentos do setor” 

(Asian Development Bank, 2021). 

 

A energia como tema quente do futuro dos portos inteligentes 
Estima-se que, atualmente, o transporte marítimo seja responsável por cerca de 

5% do total de emissões de carbono para a atmosfera que provocam poluição 

atmosférica e que, em 2050, essa percentagem suba para 25% (Lazaroiu & 

Roscia, 2017). Um dos maiores impulsionadores da transformação dos portos 

tradicionais em portos inteligentes tem sido a crescente pressão que existe em 

exigir que as operações dos portos sejam o mais sustentáveis possível em termos 

de consumo de energia. Este facto tem vindo a condicionar os investimentos em 

tecnologias que garantam a utilização eficiente da energia, principalmente através 

dos dados recolhidos através de sensores (Delenclos et al., 2018). Ao mesmo 

tempo, nos portos da Ásia tem aumentado o investimento na implementação de 

infraestruturas de energias solares e eólicas, bem como a iluminação LED dos 

terminais (Asian Development Bank, 2020). O consumo de energia é dos 

elementos que mais contribui para os custos dos portos, uma vez que está 

associada a “segurança e conforto visual dos utilizadores finais dos portos” 

(Sifakis et al., 2021). Os custos com a iluminação das diferentes áreas de um 

porto marítimo, representam mais de 70% dos custos globais de energia do porto 

(Sifakis et al., 2021) e, por esse motivo, todas as tecnologias que visem criar 

sistemas de controlo inteligente dos dispêndios de energia em toda a extensão do 

porto, reduzindo o consumo da mesma são importantes para criar portos 

inteligentes que pretendem ser portos sustentáveis e com impacto positivo no 

ambiente. 

 

Os portos inteligentes devem assim trabalhar para melhorar, de forma contínua, a 

sua eficiência energética e o seu impacto ambiental, através da adoção de 

energias renováveis na totalidade das suas atividades e através de sistemas 

inteligentes que permitam igualmente reduzir a energia consumida pelos navios e 
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pelos veículos de transporte que operam em ligação com todo o porto (Douaioui 

et al., 2018). 

 

No entanto, e apesar do enorme potencial que os portos inteligentes têm em 

tentar reduzir o consumo de energia global de todo o ecossistema do porto bem 

como a emissão de gases com efeito de estufa, a verdade é que não existem 

muitos estudos direcionados para este tema, e deveria ser um foco no futuro do 

desenvolvimento dos portos inteligentes (Yau et al., 2020). 

Dentro desta linha de investigação, os autores Lamberti et al (2015), realizaram 

um estudo estatístico, de viabilidade económica e técnica, da possibilidade de 

gerar energia renovável através de dispositivos instalados a bordo de barcos de 

recreio, de forma a tornar sustentável a atividade de desportos náuticos na 

Europa, a qual engloba cerca de 48 milhões de cidadãos em prática regular de 

desportos náuticos (36 milhões de velejadores). Na Europa, existem cerca de 6 

milhões de barcos, os quais estão normalmente atracados nos 1,75 milhões de 

postos de amarração espalhados pelas 4.500 marinas europeias. O objetivo deste 

estudo, realizado com barcos da costa mediterrânica, nomeadamente da região 

da Ligúria, em Itália, considerando os preços de eletricidade do mercado Italiano, 

era perceber o potencial de geração e acumulação de energia renovável destas 

infraestruturas já existentes, de forma a aumentar o uso da energia renovável 

(fotovoltaica, eólica) e o seu armazenamento (baterias, hidrogénio) nas 

embarcações de recreio, fazendo com que os barcos conseguissem trocar 

energia com a rede enquanto estão ancorados. A conclusão do estudo realizado, 

é que o elevado custo das baterias torna inviável a rentabilização atual da 

exploração da infraestrutura de amarração de barcos para gerar e armazenar 

energia, sendo que apenas poderia ser equacionada a venda de energia à rede, e 

bem assim, sempre considerando auxílios do governo ao autoconsumo de 

energia (Lamberti et al., 2015). 
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Rolan et al (2019) estudaram uma forma alternativa de fornecer energia aos 

navios enquanto estão atracados no porto de Barcelona denominada “cold 

ironing”, que não os combustíveis fósseis, uma vez que os navios continuam a 

necessitar de enormes quantidades de energia enquanto estão atracados nos 

portos, para refrigeração, iluminação, aquecimento, e outras atividades. O “cold 

ironing” é uma alternativa ecológica de abastecer os navios com energia, uma vez 

que é efetuada em terra, para que os motores do navio possam ser 

temporariamente desligados. O estudo realizado no porto de Barcelona revelou a 

importância dos sistemas de “cold ironing”, baseados em energias renováveis 

(eólica e fotovoltaica) para reduzir as emissões de gases prejudiciais ao ambiente, 

demonstrando que são sistemas estáveis e que podem ser uma boa solução para 

a sustentabilidade futura dos portos (Rolan et al., 2019). 

 

Em paralelo ao estudo realizado no porto de Barcelona, de encarar o “cold 

ironing” como uma alternativa aos tradicionais motores de fuel, Lazaroiu & Roscia 

(2017) analisaram, no porto de Nápoles, Itália, o “cold ironing” pela via da 

produção de energia gerada pelo movimento das ondas, para que possam 

abastecer de energia os navios quando estão parados nos portos. A energia 

produzida pelo movimento das ondas está a ser atualmente muito estudada, pois 

tem uma característica que a torna mais interessante que a energia solar ou do 

vento, que é o facto de o movimento das ondas ser mais previsível que as 

radiações solares ou o vento, uma vez que as condições do mar variam de forma 

muito lenta, sendo assim possível construir modelos preditivos dessa mesma 

geração de energia, concluindo que a produção de energia através do movimento 

das ondas e aproveitando os dispositivos que existem no porto, pode ser uma 

fonte alternativa de produção de energia, levando os portos e o transporte 

marítimo a reduzir o seu impacto nas alterações climáticas (Lazaroiu & Roscia, 

2017). 

 

Ainda dentro da dimensão da sustentabilidade futura de um porto, Zhao et al. 

(2020) estudaram o impacto do uso e integração de tecnologias, como a Internet 
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das Coisas no acelerar do desenvolvimento sustentável de portos de transporte 

de carvão, aplicado ao caso concreto do porto de Huanghua, um dos maiores 

portos de transporte de carvão da China, concluindo que a abordagem sistémica 

e integrada da gestão do porto, baseada em dados, permite alinhar as decisões 

operacionais com a proteção ambiental, levando a que exista uma otimização do 

uso dos recursos em todo o porto, com a consequente diminuição do consumo de 

energia, aumento da produção e do rendimento do porto. O estudo concluiu ainda 

que as tecnologias que permitem os tratamentos mais adequados das poeiras de 

carvão, os tratamentos dos esgotos e a poluição do ar, permitiram aumentar os 

níveis de satisfação dos funcionários, dos clientes e de toda a comunidade, 

contribuindo para o aumento da reputação geral de todo o porto (Zhao et al., 

2020). 

 

Sustentabilidade de pequenos e grandes portos marítimos 
A discussão do tema da inteligência e da sustentabilidade dos portos não pode 

ser apenas realizada em termos dos grandes portos marítimos e deve igualmente 

ser alargada aos portos pequenos e de média dimensão. Por exemplo, os portos 

de pequena e média dimensão localizados em regiões do Mar Báltico, do Norte e 

do Mar Mediterrâneo, têm uma enorme importância na sustentabilidade de todo o 

ecossistema de portos marítimos e, pelo facto de serem de dimensão menor, 

enfrentam maiores desafios e restrições na sua missão de se transformarem em 

portos inteligentes, como são os limites de capacidade e de expansão das suas 

áreas de operação ou o facto de serem portos universais, não especializados, o 

que impede economias de escala e ganhos operacionais de eficiência. 

(Paulauskas et al., 2021). Dada a importância económica que estes portos de 

pequena e média dimensão têm nas regiões onde estão inseridos, é importante 

que se analise e monitorize o seu grau de digitalização, o qual será sempre 

inferior (cerca de 30%) aos portos de maior dimensão, uma vez que pequenos 

aumentos dessa digitalização que tem sido crescente nos últimos anos, pode 

trazer ganhos para toda a região onde estão inseridos, transformando não apenas 



 

61 

os portos de pequena e média dimensão em portos inteligentes, mas também as 

regiões em regiões inteligentes (Paulauskas et al., 2021). 

 

A sustentabilidade é entendida de forma diferente pelo mundo e isso 
prejudica as comparações mundiais 

Os autores Lacalle et al. (2021) propõem um modelo que consiga avaliar o grau 

de compliance do porto em relação aos aspetos ambientais e que denominam de 

Port Environmental Index (Índice de Ambiente do porto), o qual reúne dados 

recolhidos de um enorme conjunto de objetos interligados por uma rede de IoT, e 

programas e aplicações que permitem a sua visualização, permitindo criar 

comparações e rankings entre portos, sendo que o piloto deste modelo foi 

aplicado no porto de Tessalónica, na Grécia (Lacalle et al., 2021).  

 

Portos inteligentes e cidades inteligentes 
Em termos de impacto social, os portos inteligentes devem ser pensados 

colocando os cidadãos no centro e, por esse motivo, devem ser planeados de 

forma a ficarem completamente integrados com a cidade e com o meio ambiente, 

criando espaços e zonas que possam ser utilizados por todos (Alberto Rodrigo 

González et al., 2020). 
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3.3.5 Segurança e Privacidade de Dados 
 

Principais conclusões Porto analisado Investigação futura Autor Título 

A tecnologia pode ajudar a potenciar e a 
acelerar a transformação de um porto 
tradicional num porto inteligente. 

Porto de média 
dimensão no 
Chile 

Integrar neste modelo conceptual as 
competências que os trabalhadores do 
porto deverão desenvolver. 

Durán, Claudia A.; 
Fernández-Campusano, 
Christian; Carrasco, 
Raúl; Vargas, Manuel; 
Navarrete, Alejandro 

Boosting the Decision-
Making in Smart Ports 
by Using Blockchain 

Um modelo holístico e sistémico que garante a 
gestão da segurança e da privacidade, em 
portos inteligentes.  

  Criar um modelo de avaliação do nível de 
maturidade de segurança e privacidade.  

Heilig, Leonard; Voß, 
Stefan 

A holistic framework for 
security and privacy 
management in cloud-
based smart ports 

A importância de aumentar a consciência geral 
dos diversos stakeholders de um porto acerca 
dos ciber ataques e da ciber segurança. 

  

Definir um padrão de segurança que reduza 
o número e o âmbito dos ataques 
cibernéticos 
em navios autónomos e em portos 
inteligentes. 

Ben Farah, Mohamed 
Amine; Ukwandu, 
Elochukwu; Hindy, 
Hanan; Brosset, David; 
Bures, Miroslav; 
Andonovic, Ivan; 
Bellekens, Xavier 

Cyber Security in the 
Maritime Industry: A 
Systematic Survey of 
Recent Advances and 
Future Trends. 

Um modelo de direito de propriedade dos 
dados marítimos recolhidos em navios 
autónomos e portos inteligentes e usando 
tecnologia Blockchain, considerando que os 
dados marítimos são considerados como uma 
“coisa”. 

República da 
Coreia 

Estudar como as partes interessadas no 
uso e transação dos dados podem criar um 
sistema que torne as informações mais 
transparentes e complementares, 
robustecendo a segurança de todos os 
dados e trabalhando numa cultura de 
gestão e de segurança que assegure que 
existem padrões morais, éticos e técnicos 
que garantam essa proteção. 

Lee, Changhee; Kim, 
Yulseong; Shin, 
Youngran 

Data Usage and the 
Legal Stability of 
Transactions for the 
Commercial Operation 
of Autonomous 
Vessels Based on 
Digital Ownership in 
Korean Civil Law. 

Utilização de tecnologias FMEC (Fog and 
Multi-Access Edge Computing) em portos, 
aeroportos e plataformas inteligentes, 
assegura elevadas melhorias em termos de 
atrasos no processamento de dados. 

    Tedeschi, P.; 
Sciancalepore, S. 

Edge and fog 
computing in critical 
infrastructures: 
Analysis, security 
threats, and research 
challenges 

Tabela 11 - Ciência de Dados e Segurança e Privacidade de Dados nos portos
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Máxima partilha exige máxima confiança  
Apesar de termos assistido a uma enorme simplificação das operações portuárias 

nas últimas décadas, ainda existe um longo caminho a fazer em termos de 

aumento de eficiência nos portos, que passa por aumentar os processos de 

partilha e de troca de informação entre eles e entre todos os intervenientes na 

cadeia de valor do transporte marítimo, que permitam a tomada de decisões 

coordenadas entre a gestão de cada porto, de forma a maximizar a eficiência em 

todos eles (Heilig & Vo, 2016). O cenário de maximização da eficiência em toda a 

cadeia, exigiria uma troca de informação relevante, sistemática e constante entre 

todos, o que é complicado, porque por vezes estamos a falar de organizações 

concorrentes e, por esse motivo, a vontade de partilhar esses dados de forma 

imediata e em tempo real pode ser reduzida, com receio da segurança dos dados 

partilhados (Heilig & Vo, 2016). É importante trabalhar em modelos que garantam 

uma estrutura de gestão de segurança e privacidade em portos inteligentes, que 

incluam de forma sistémica as integrações entre os objetos físicos, os sensores e 

os sistemas de tecnologias de informação e que incluam um adequado nível de 

governance (Heilig & Vo, 2016). Adicionalmente, pelo facto dos sistemas estarem 

cada vez mais interconectados através de tecnologias como o IoT e o big data, os 

ataques cibernéticos associados aos portos marítimos têm vindo a aumentar de 

forma exponencial e a transformar estes data hubs inteligentes em espaços 

vulneráveis (Ben Farah et al., 2022), sendo que existem evidências muito claras 

que, qualquer porto, qualquer navio, qualquer infraestrutura ligada aos portos 

pode ser alvo de um ciber ataque, aumentando assim os níveis de desconforto 

em relação à partilha de dados. Deste modo, com a crescente importância que os 

dados significam para a gestão dos portos inteligentes, com o aumento da 

sensorização e do numero de dispositivos individuais que se encontram 

conectados à internet, aumentam igualmente os riscos operacionais de falhas de 

informação e aumenta a vulnerabilidade de todo o sistema do porto (Asian 

Development Bank, 2020), o qual passa a estar mais exposto a possíveis roubos 

de informação, sabotagem ou até mesmo ataques cibernéticos (Douaioui et al., 

2018). 
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Ainda dentro desta discussão relacionada com a partilha de dados, mais 

concretamente com o tema da propriedade dos dados partilhados por navios 

autónomos ligados em rede, os autores C. Lee et al. (2021) estudaram um 

modelo que pode ajudar ao rápido desenvolvimento dos navios autónomos, 

definindo um modelo de propriedade dos dados marítimos recolhidos em navios 

autónomos, portos inteligentes e usando tecnologia Blockchain, para potenciar o 

rápido desenvolvimento da indústria marítima e procurando chegar a uma 

estrutura de transação de dados marítimos associados a navios autónomos, 

defendendo que os dados marítimos deveriam ser considerados como “coisas”, 

de forma a definir, em mais detalhe, o que se entende por direito de propriedade 

dos dados marítimos, à luz da lei civil da República da Coreia (C. Lee et al., 

2021), permitindo desta forma que as proteções de direitos de autor, como 

direitos de propriedade pudessem ser aplicadas igualmente aos contratos de 

negociação de dados, considerando que os dados marítimos são considerados 

como uma “coisa” (C. Lee et al., 2021). 

 

Os portos inteligentes precisam de investir em tecnologias, sistemas e 

procedimentos que garantam o contínuo acesso, a disponibilidade permanente, a 

rastreabilidade, a integridade e a confidencialidade dos dados e das informações 

recolhidas, armazenadas, trabalhadas e partilhadas entre todos os stakeholders 

do porto (Douaioui et al., 2018). Adicionalmente, a pressão global para que os 

portos inteligentes garantam igualmente a segurança e o acesso aos bens e 

equipamentos apenas por pessoas autorizadas, tem vindo a fazer aumentar os 

investimentos em sistemas que garantam a monitorização e a segurança física e 

digital de todos os elementos do porto, tais como sensores e sistemas de 

identificação biométrica ou drones para patrulhar e observar a área portuária 

(Delenclos et al., 2018) ou tecnologia de reconhecimento facial e sistemas de 

CCTV (Eades & Pepper, 2019). 
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O aumento de complexidade aumenta a vulnerabilidade 
Alop (2019) refere que, à medida que os portos e os navios estão a ficar cada vez 

mais inteligentes, através da conectividade de um enorme conjunto de tecnologias 

exponenciais, os desafios parecem estar na componente humana e nas 

consequentes relações humanas que emergem do uso massivo e generalizado 

dessa mesma tecnologia. Os sistemas não apenas estão a ficar mais inteligentes 

como estão a ficar mais complexos e este facto aumenta a sua própria 

vulnerabilidade, porque os torna sujeitos a uma série de riscos, que os autores 

descrevem numa hierarquia de probabilidade e de impacto como a falta de 

competências humanas para lidar e gerir portos inteligentes, a existência de 

possíveis falhas num ecossistema que é, a cada dia que passa, mais complexo e 

sujeito a fatores externos (Alop, 2019). A título de exemplo, Tedeschi & 

Sciancalepore (2019), analisam a aplicação de Fog and Multi-Access Edge 

Computing (FMEC) num porto inteligente, num aeroporto inteligente e numa 

plataforma de exploração de petróleo inteligente e concluem que os mesmos 

podem trazer ganhos financeiros significativos e ganhos de tempo pela redução 

de atrasos, mas levanta muitos outros desafios relacionados com a segurança 

dos dados o que está a exigir cada vez mais a criação de sistemas inovadores 

que garantam a proteção e a salvaguarda dos mesmos (Tedeschi & 

Sciancalepore, 2019). A utilização da tecnologia Blockchain pode ajudar a 

potenciar e a acelerar a transformação de um porto tradicional num porto 

inteligente na medida em que ajuda a garantir que os dados recolhidos num porto 

inteligente são transformados em conhecimento estruturado que irá 

posteriormente permitir uma tomada de decisão baseada em dados (Durán et al., 

2021). 
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3.3.6 Integração, Visão Sistémica e Governance 

Principais conclusões Porto analisado Investigação futura Autor Título 

A otimização sistémica de quatro objetivos em 
simultâneo: segurança, consumo de energia, 
conectividade e velocidade de conexão, usando um 
modelo de deep learning, tem ganhos globais para todo 
o sistema. 

   Ozturk, Metin; Jaber, 
Mona; Imran, 
Muhammad A. 

Energy-aware smart 
connectivity for IoT 
networks: Enabling smart 
ports 

O suporte político e a integração sistemática de 
conhecimento e de competências humanas, são os 
fatores mais importantes para transformar os portos 
chineses tradicionais em portos inteligentes. 

Vários portos da 
China 

As características dos portos 
inteligentes da China podem 
não ser coincidentes com as 
características de portos 
inteligentes noutros países. 
Reduzir o número de items de 
forma a melhorar a análise. 

Yang, Yi; Xue, Xingqun; 
Gao, Yang; Zhang, 
Hong; Du, Xiaomin 

Constructing sustainable 
coastal ecological 
environment: A hierarchical 
structure for sustainable 
smart ports 

A melhoria das operações logísticas do porto através do 
uso de tecnologias como a inteligência artificial ou a 
automação de operações, levam a melhor planeamento 
de movimentação de cargas e menor congestionamento 
de tráfego rodoviário na cidade. 

Portos de 
Shanghai (China), 
Roterdão 
(Holanda) e 
Hamburgo 
(Alemanha) 

  
Gurzhiy, A.; Kalyazina, 
S.; Maydanova, S.; 
Marchenko, R. 

Port and City Integration: 
Transportation Aspect 

Descrevem como os portos britânicos podem aprender 
de portos como o porto de Roterdão ou o porto de 
Singapura para se transformarem em portos 
inteligentes, com o BREXIT e a saída da EU. 

Porto de 
Roterdão 
(Holanda), porto 
de Singapura 
(Singapura) e 
portos de UK 

  Lesniewska, F.; Ani, U.; 
Carr, M.; Watson, J. 

In the eye of a storm 
governance of emerging 
technologies in UK ports 
post Brexit 

Tabela 12 - Ciência de Dados e Integração, Visão Sistémica e Governance nos portos 
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Inteligência significa integração dos hinterlands até ao mínimo elemento da 
cadeia 
Cada vez mais o conceito de portos inteligentes está a ser abordado nesta 

dimensão da integração e da visão de todo o sistema do qual os portos fazem 

parte. Os autores Gurzhiy et al. (2021) estudaram a forma como uma boa 

integração entre as comunidades das cidades e as infraestruturas portuárias e um 

bom alinhamento entre o tráfego marítimo e terrestre podem tornar o porto mais 

inteligente, de forma a evoluir ao ritmo da evolução da cidade e das suas 

comunidades, aumentando a satisfação dos moradores das cidades portuárias e 

a sustentabilidade, a longo prazo, dos portos. O estudo foi efetuado para os 

portos de Xangai, Roterdão e Hamburgo e as conclusões apontam para o facto de 

que a melhoria das operações logísticas do porto através do uso de tecnologias 

como a inteligência artificial ou a automação de operações, levam a melhores 

planeamentos de movimentação de cargas e menores congestionamentos de 

tráfego rodoviário nas vias da cidade, mostrando que o desenvolvimento 

integrado e envolvendo todos os stakeholders de um porto, cria um ambiente 

único de desenvolvimento para todos (Gurzhiy et al., 2021). Adicionalmente, a 

transformação dos portos tradicionais em portos inteligentes, exige que tanto os 

operadores portuários como os transportadores encontrem plataformas de partilha 

de informação em tempo real, onde possam tomar decisões conjuntas igualmente 

em tempo real, deixando de trabalhar de forma isolada e não integrada como 

acontece na maioria dos casos dos portos marítimos internacionais (Frazzon et 

al., 2019). Desta integração entre stakeholders depende a eficiência e a 

competitividade internacional do porto. O estudo efetuado da aplicação da 

integração dos hinterlands nos portos marítimos do Brasil, os quais se 

caracterizam por uma baixa integração de operações entre os seus atores, 

causando congestionamentos elevados de tráfego nas zonas circundantes dos 

portos, concluiu que a aplicação de portos inteligentes, em conjugação com um 

elevado planeamento e monitorização de fluxos de veículos, melhora o 

sincronismo de operações e contribui para a criação de redes mais eficientes e de 

cadeias de abastecimento mais competitivas, reduzindo em, pelo menos 78%, as 
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filas de camiões nos portos analisados. Desta forma, para que um porto seja 

considerado um porto inteligente, é necessário que toda a cadeia logística esteja 

completamente integrada com o hinterland, o que implica que os quatro 

stakeholders do hinterland (hubs logísticos, importadores, exportadores e 

transportadores) partilhem informação em tempo real sobre todos os elementos 

da cadeia de valor logística, como as rotas dos navios, as movimentações de 

cargas e tempos de viagem estimados, entre outros (Asian Development Bank, 

2020). 

 

Adicionalmente e relativamente aos portos da China, Yang et al. (2020) referem 

que o suporte político e a integração sistemática de conhecimento e de 

competências humanas, são os fatores mais importantes para transformar os 

portos chineses tradicionais em portos inteligentes, que sejam portos sustentáveis 

no longo prazo, nas suas vertentes sociais, económicas e ambientais. Concluíram 

igualmente que a proteção do meio ambiente e a ecologia são fatores que têm um 

impacto relativamente limitado na construção dos portos inteligentes, na China 

(Yang et al., 2020). 

 

Ainda dentro desta discussão da total integração dos sistemas de partilha de 

dados e do governance da partilha desses mesmos dados, Lesniewska et al. 

(2019), defendem que, com o BREXIT e a saída da EU, os portos britânicos 

podem aprender de portos como o porto de Roterdão ou o porto de Singapura a 

forma como se podem transformar em portos inteligentes e continuar a ser 

competitivos na cena mundial, uma vez que o comércio marítimo continuará a ser, 

no futuro do país, um elemento importante para garantir a competitividade e a 

sustentabilidade da sua economia e a sua segurança. Para além dos 

investimentos em tecnologia e equipamentos tecnológicos, o Reino Unido 

precisará igualmente de trabalhar os temas do governo inteligente dos seus 

portos, uma vez que a partilha dos dados e o envolvimento de todas as partes 

interessadas e o trabalho de forma colaborativa são fundamentais para a 

implementação de portos inteligentes. Os autores alertam ainda para o tema da 
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segurança dos dados e para as imensas vulnerabilidades às quais a indústria 

portuária passa a estar exposta, a partir do momento em que baseia as suas 

decisões em dados recolhidos por dispositivos sensorizados e como é igualmente 

importante investir em tecnologia mas sobretudo capacidade humana que crie 

sistemas de proteção robustos a ataques cibernéticos e outros usos indevidos dos 

dados (Lesniewska et al., 2019). 
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3.3.7 Avaliação do Grau de Inteligência de um Porto 
 

Principais conclusões Investigação futura Autor Título 

Um modelo científico para avaliar o grau de inteligência 
de um porto que permita servir de base à tomada de 
decisão relativamente à construção de um porto ou à sua 
transformação num porto inteligente. 

Usar tecnologias de informação de próxima 
geração, incluindo diferentes tipos de dados 
na avaliação dos portos de forma a construir 
indicadores de avaliação mais precisos. 
Subdividir os indicadores de avaliação em 
produção e operação, sistema da cadeia 
logística de suprimentos, serviços financeiros 
e comerciais, conservação de energia e 
redução de emissões. Ser introduzida a 
abordagem probabilística para dar ao modelo 
uma base preditiva. 

Chen, Jihong; Xue, Kai; Ye, 
Jun; Huang, Tiancun; Tian, 
Yan; Hua, Chengying; Zhu, 
Yuhua 

Simplified Neutrosophic 
Exponential Similarity 
Measures for Evaluation of 
Smart Port Development. 

As variáveis regionais e as políticas governamentais 
podem afetar significativamente os valores do Smart Port 
Index (SPI), pelo facto de impactarem o desempenho 
portuário e as restantes dimensões do índice.   

O acesso aos dados foi reduzido, por 
relutância de partilha dos mesmos por parte de 
alguns portos. Ter acesso mais abrangente a 
dados, pode melhorar as conclusões deste 
estudo. Explorar mais as barreiras de 
implementação de porto inteligente. Estudar o 
impacto de fatores institucionais e humanos 
tradicionais e a influência dos portos 
inteligentes nas cidades e nos arredores das 
cidades. 

Molavi, A.; Lim, G.J.; Race, 
B. 

A framework for building a 
smart port and smart port 
index 

 
 

Tabela 13 - Ciência de Dados e Avaliação do grau de Inteligência de um porto
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Os autores Molavi et al. (2020), propõem a criação de um índice com dados 

quantitativos que ajude a avaliar os portos e a torná-los mais resilientes e 

sustentáveis, focando quatro áreas: operações, ambiente, energia e segurança. 

Estes autores concluíram que as variáveis regionais e as políticas 

governamentais podem afetar significativamente os valores do Smart Port Index, 

pelo facto de impactarem o desempenho portuário e as restantes dimensões do 

índice. Igualmente, os portos que estão localizados em países mais ricos, abertos 

à inovação e à proteção do ambiente, registaram valores de SPI mais elevados 

(Molavi et al., 2020). 

 

Apesar de nos últimos anos se terem aumentado os esforços de converter os 

portos tradicionais em portos inteligentes, a verdade é que muito pouco se tem 

feito ao nível da avaliação do grau de inteligência dos mesmos (Chen, Xue, et al., 

2019). Os autores Chen, Xue, et al. (2019), propõem um modelo científico para 

avaliar o grau de inteligência de um porto que permita servir de base à tomada de 

decisão relativamente à construção de um porto ou à sua transformação num 

porto inteligente, o qual inclui indicadores de avaliação como o grau de 

automação de expedição dos produtos, a aplicação de tecnologias emergentes 

como a IoT ou a computação em nuvem, a capacidade de resposta a situações 

de emergência, o processamento eletrónico dos dados logísticos, a integração 

das atividades portuárias e aduaneiras, a partilha de recursos financeiros na 

cadeia logística, o grau de aplicação de energias verdes no porto, a capacidade 

de controlo e governance dos poluentes do porto, entre outros. 

 

Torna-se igualmente importante avaliar o governance e as políticas de governo 

associadas aos portos verdes e inteligentes. Os autores Chen, Huang, et al. 

(2019) propõem um modelo considerando diferentes níveis de governance, de 

forma a melhor sustentar a tomada de decisão associada a portos verdes e 

inteligentes, incluindo três áreas. A primeira das áreas refere-se à área 

estratégica, destacando a importância da cooperação entre stakeholders de um 

porto, cooperação entre portos, de forma a promover, de forma integrada, o 
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conceito de porto verde e inteligente. A segunda área é a área técnica, 

acelerando a aplicação das tecnologias mais avançadas que ajudem a 

transformar o porto num porto inteligente e verde e a terceira área é a área de 

atuação, na qual destacam o foco no conceito de desenvolvimento sustentável, 

criando metas claras de proteção e equilíbrio ambiental, que assegurem o 

desenvolvimento de longo prazo do porto (Chen, Huang, et al., 2019). 
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3.4 Resultados da Revisão Sistemática da Literatura relativamente aos Aeroportos Inteligentes 
 
3.4.1 Melhorar a experiência do passageiro 
 

Principais conclusões Aeroporto analisado Investigação futura Autor Título 

Que fatores influenciam, de forma significativa, a experiência 
do passageiro quando passa pelos diversos postos de triagem 
de segurança. Exceto o fator cognitivo, existem seis fatores 
que têm um impacto muito significativo nessa experiência e 
que são o fator emocional, o comportamento, as necessidades, 
a usabilidade, a confiança e se o sistema é ou não ergonómico. 
  

Aeroporto 
internacional do Dubai 

Perceber se os 
passageiros que 
viajam em negócios 
ou em férias são 
influenciadas pelos 
mesmos fatores. 

ALMARRI, G.A.; 
KAMALRUDIN, M.; 
HAKIMI, H.; SIDEK, S. 

Factors influencing 
human centric model for 
better passenger 
experiences using smart 
security system in Dubai 
airport 

A experiência global dos passageiros passa por parques de 
estacionamento inteligentes, retalho e entretenimento, espaços 
de trabalho inteligentes, processos e serviços inteligentes. 

  
Introdução de 
serviços NFT 
móveis. 

Alansari, Zainab; Soomro, 
Safeeullah; Belgaum, 
Mohammad Riyaz 

Smart airports: Review 
and open research 
issues 

A expectativa de esforço a despender é o fator que mais 
contribuiu para o uso ou não do self check in. 

Aeroporto 
internacional do Cairo 
(Egito) 

Aplicar a outras 
tecnologias de auto-
atendimento, 
(reservas online,  
etiquetagem de 
bagagem). 

Samy, Hossam 

Studying traveler’s use 
of self check-in 
technologies in smart 
airports 

A implementação generalizada das tecnologias de auto-
atendimento nos processos de embarque, obtenção de 
etiquetas de bagagem e despacho de bagagem aumenta a 
satisfação dos passageiros, dependendo da idade dos mesmos 
e do nível de conhecimento e proficiência que os passageiros 
mais seniores têm acerca de determinada tecnologia. 

Aeroportos de 
Espanha 

Estudo de aceitação 
pelo passageiro 
espanhol de cada 
um dos diferentes 
dispositivos do 
aeroporto inteligente. 

Zamorano, Mónica 
Monge; Fernández-Laso, 
María Cristina; de 
Esteban Curiel, Javier 

Smart airports: 
Acceptance of 
technology by 
passengers 
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Um sistema de gestão de um aeroporto inteligente que 
pretende melhorar a experiência dos passageiros, pela via da 
automatização das principais etapas da viagem. 

    
Bouyakoub, S.; Belkhir, 
A.; Guebli, W.; 
Bouyakoub, F.M. 

Smart airport: An IoT-
based Airport 
Management System 

Comprovam que o uso de IoT pode melhorar a performance e 
a experiência global dos passageiros nos aeroportos, pelo 
simples facto de que os dados recolhidos ajudarem a uma 
melhor tomada de decisão. 

  
Usar amostras mais 
vastas e mais 
representativas. 

Mrňa, D.; Badánik, B.; 
Novák, A. 

Internet of things as an 
optimization tool for 
smart airport concept 

Propõem um modelo que avalia parâmetros e métricas de 
desempenho e a utilização de determinadas tecnologias 
inteligentes (como robots autónomos) num sistema de 
manuseamento de bagagens, que treinam algoritmos de 
inteligência artificial usando redes neuronais para criar 
verdadeiras zonas logísticas inteligentes. 

  

Avaliar os aspetos 
culturais e sociais 
das aplicações 
utilizadas pelos 
passageiros. 

Göcxmen, E. 

Smart airport: Evaluation 
of performance 
standards and 
technologies for a smart 
logistics zone 

 
Estudaram a forma como se pode melhorar a experiência de 
viagem dos passageiros, através de soluções baseadas em 
IoT, melhorando a eficiência e eficácia das operações do 
aeroporto, concentrando-se no manuseamento das bagagens. 

Aeroportos da Arábia 
Saudita 

Custo e benefício 
para aeroportos 
inteligentes. Serviços 
de chegada ao 
aeroporto como táxi 
ou aluguer de 
automóveis. Uso de 
Blockchain para 
suportar as 
tecnologias de IoT. 

Samha, A.K.; Alghamdi, 
N.; Albader, H.; 
Alshammri, G.H. 

Applied Internet of 
Things in Saudi Arabia 
Airports 

Um conjunto de boas práticas adotadas por aeroportos na 
utilização da tecnologia IoT de forma a melhorar a experiência 
dos passageiros, como forma de otimizarem as suas 
operações em termos de custos e uso de recursos.  

    Stephens, C. 

Best practices in internet 
of things 
implementations at small 
commercial service 
airports 

 

Tabela 14 - Ciência de Dados e Melhoria da Experiência do Passageiro nos aeroportos
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Experiências inteligentes 
A maioria dos passageiros considera que a experiência de viagem aérea é 

“demorada, desconfortável, stressante e cara” (Samy, 2017). Adicionalmente, o 

uso generalizado de smartphones pelos passageiros está a fazer com que estes 

sejam mais exigentes e reclamem por serviços mais personalizados, mais rápidos 

e mais seguros, valorizando o acesso através do seu smartphone a informações 

importantes, em tempo real, como horários dos voos, eventuais atrasos, mapas 

do aeroporto, entre outros (Samy, 2017).  

 

O aumento do número de viagens aéreas e a necessidade de garantir a 

segurança do transporte aéreo, colocou uma enorme pressão nos aeroportos 

relacionada com a necessidade de assegurar a segurança dos passageiros em 

todas as etapas da sua viagem, desde o momento em que entra no aeroporto de 

origem, até ao momento em que deixa o aeroporto de destino. Esta realidade fez 

com que a maioria dos aeroportos do mundo passassem a adotar procedimentos 

de segurança em várias fases da viagem o que, na maioria das vezes, se traduz 

em filas de espera longas em vários pontos de triagem ao longo da viagem, e 

que, no final, resulta em experiências de viagem pouco positivas para os 

passageiros (ALMARRI et al., 2021). Os uso de sistemas biométricos como o 

reconhecimento facial e soluções de navegação dentro do terminal aeroportuário 

facilitam igualmente a movimentação dos passageiros por todo o aeroporto, 

permitindo a automatização de procedimentos de controlo das fronteiras e 

melhorando a experiência global do passageiro (Samha et al., 2020). 

 

Os aeroportos inteligentes têm em consideração o pilar da experiência dos seus 

passageiros, o que significa que os imensos dados que são recolhidos nos 

diversos pontos sensorizados da cadeia da viagem, são igualmente usados para 

melhorar a experiência real dos passageiros. Outra preocupação crescente nos 

últimos anos por parte dos aeroportos tem sido procurar compreender os fatores 

que estão na origem de uma experiência positiva para os passageiros. Para os 

Emiratos Árabes Unidos, a indústria aeroportuária tem uma enorme importância 
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para a economia, pelo que sempre existiu a preocupação de migrar para 

aeroportos inteligentes, que permitissem uma experiência igualmente inteligente 

aos seus utilizadores (ALMARRI et al., 2021). Transformar a cidade do Dubai 

numa cidade inteligente, inovadora e segura, passaria também por transformar o 

seu aeroporto num aeroporto inteligente, inovador e seguro (ALMARRI et al., 

2021) e, para isso, foi efetuado um estudo qualitativo sobre que fatores 

influenciariam de forma significativa, a experiência do passageiro quando passa 

pelos diversos postos de triagem de segurança e a conclusão é que, exceto o 

fator cognitivo, existem seis fatores que têm uma impacto muito significativo 

nessa experiência e que são o fator emocional (se me fez sentir feliz e seguro), o 

comportamento (se obtive ajuda quando necessitei), as necessidades (se foi fácil 

de usar e confiável), a usabilidade (se foi fácil de entender e usar), a confiança 

(confio que seja seguro e que garante a minha segurança) e se o sistema é ou 

não ergonómico (se foi fácil e amigável de usar) (ALMARRI et al., 2021).  

 

IoT ajuda a melhorar a experiência do passageiro  
Adicionalmente, melhorar a experiência global dos passageiros passa por 

parques de estacionamento inteligentes, retalho e entretenimento, espaços de 

trabalho inteligentes e processos e serviços inteligentes (Alansari et al., 2019), 

sendo que essa experiência global pode ser melhorada através da utilização de 

soluções baseadas em IoT, melhorando a eficiência e eficácia das operações do 

aeroporto, concentrando-se no manuseamento das bagagens, num cenário em 

que o passageiro consegue, em tempo real, acompanhar o movimento da sua 

bagagem e ter total visibilidade sobre a movimentação da mesma, ao longo das 

diversas fases da sua viagem. Na mesma linha de investigação, Stephens (2020), 

identificou um conjunto de boas práticas adotadas por aeroportos na utilização da 

tecnologia IoT de forma a melhorar a experiência dos passageiros, como forma de 

otimizarem as suas operações em termos de custos e uso de recursos 

melhorando toda a gestão aeroportuária, como forma de criarem novas linhas de 

negócio através dos dados que partilham com as restantes partes envolvidas no 

ecossistema da gestão aeroportuária e também como uma forma de os 
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aeroportos se diferenciarem, o que é especialmente relevante para aeroportos de 

pequena dimensão, que se debatem com temas de restrições orçamentais mais 

frequentemente que os grandes aeroportos. Uma das conclusões prende-se com 

o facto de que a partilha dos dados recolhidos pelos sensores dos diversos 

elementos constantes da cadeia de valor, bem como o envolvimento entre todas 

as partes interessadas no sistema aeroportuário é fundamental para que se 

consiga extrair valor dos dados recolhidos através de IoT (Stephens, 2020). 

 
Decidir quando de deslocar para o aeroporto 

O uso de IoT pode melhorar a performance e a experiência global dos 

passageiros nos aeroportos, pelo facto de que os dados recolhidos ajudam o 

passageiro a tomar melhores decisões, como por exemplo a decisão de quando 

se deve deslocar para o aeroporto (Mrňa et al., 2021). Sendo a chegada dos 

passageiros uma variável aleatória, pode ser de alguma forma prevista se 

analisarmos dados de ocupação de táxis, carros, autocarros, comboios, 

metropolitanos e até dos próprios smartphones dos passageiros. Esta recolha e 

análise de dados permitiria reduzir os tempos de espera no check in com ganhos 

elevados na experiência do passageiro, trazendo igualmente benefícios para o 

aeroporto que poderia otimizar os seus recursos humanos no check in. 

Adicionalmente, ao fornecer ao passageiro informações sobre taxas de ocupação 

nos diversos meios de transporte que o poderão levar ao aeroporto, criam um 

benefício que é igualmente extensível não apenas aos passageiros mas também 

a todos os operadores de transportes públicos que podem aumentar a eficiência 

da sua atividade e passar a tomar decisões com base em dados (Mrňa et al., 

2021), quando muitas vezes o fazem apenas baseados na sua experiência, como 

no caso dos taxistas. 

 

Experiência ao longo de todas as fases da viagem 
Os autores Bouyakoub et al. (2017) propõem um sistema de gestão de um 

aeroporto inteligente que pretende melhorar a experiência dos passageiros, pela 

via da automatização das principais atividades da cadeia de um voo, através do 
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conceito de IoT, em que os passageiros, a sala de embarque, o balcão de check 

in, as bagagens, o avião e os tripulantes são considerados “coisas”. Este sistema 

de gestão, uma vez que automatizou muitas das tomadas de decisão, sem 

necessidade de intervenção humana, permite fazer uma utilização mais eficiente 

de todos os recursos, incluindo os recursos humanos (Bouyakoub et al., 2017). 

 

Do estudo realizado no aeroporto internacional do Cairo, Samy (2017) concluiu 

que os fatores que influenciam a preferência pelo self check in em vez do check in 

ao balcão, têm a ver com a expectativa de desempenho (i.e se a pessoa acha que 

vai conseguir fazer o self check in), expectativa de esforço, a influência social e a 

existência de ajuda nos locais, sendo que a expectativa de esforço a despender é 

o fator que mais contribuiu para o uso ou não do self check in, o que permite 

concluir que os aeroportos que pretendam aumentar o uso destas tecnologias, 

deverão aumentar o conhecimento por parte dos passageiros sobre as mesmas, 

tornando o processo o mais simples de usar possível (Samy, 2017).  

 

Adicionalmente, a implementação generalizada das tecnologias de auto-

atendimento nos processos de embarque, obtenção de etiquetas de bagagem e 

despacho de bagagem aumenta a satisfação dos passageiros, dependendo da 

idade dos mesmos, do nível de conhecimento e da proficiência e aceitação que os 

passageiros mais seniores têm acerca de determinada tecnologia (Zamorano et 

al., 2020). 
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3.4.2 Integração, Visão Sistémica e Governance 
 

Principais conclusões Aeroporto analisado Investigação futura Autor Título 

O recurso à ciência de dados em conjunto 
com um alinhamento operacional de áreas 
comerciais, operacionais e tecnológicas, teve 
um impacto positivo nos resultados líquidos 
do aeroporto. 

Aeroporto de 
Gatwick (Londres) 

Aproveitar ainda mais o potencial 
que a sensorização e a IoT 
permitem para aumentar a 
eficiência operacional do 
aeroporto, passando as 
informações relevantes 
recolhidas nos vários dispositivos 
para o lado do passageiro, 
melhorando a sua experiência 
dentro do aeroporto. Para isso, o 
aeroporto de Gatwick está a 
procurar exemplos, standards e 
padrões de como usar o Big 
Data e a IoT, em indústrias que 
trabalham muito bem a 
experiência global dos seus 
utilizadores. 

HOWELL, 
CHRISTOPHER 

Case studies in airport 
management Big Data: Does it 
add to the bottom line? 

Tabela 15 - Ciência de Dados e Integração, Visão Sistémica e Governance nos aeroportos
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Os dados beneficiam todo o ecossistema do aeroporto inteligente 
Os aeroportos são locais onde se gera uma enorme quantidade de dados, uma 

vez que existem sensores implantados em inúmeros objetos e locais que 

acompanham, em tempo real, os movimentos dos aviões, das cargas, das malas, 

dos passageiros e dos colaboradores dos aeroportos, os quais, deixam a sua 

pegada digital constantemente e em cada etapa da sua viagem, pela utilização de 

smartphones, tablets, wearables de controlo de fitness e controlo de saúde, 

bagagens, para além de informações que provêm de redes sociais, websites, 

terminais rodoviários, ferroviários, agências ambientais (HOWELL, 2016) e o uso 

adequado destes dados, permite aos operadores dos aeroportos, criar 

experiências que melhorem a experiência de todos os utilizadores dos aeroportos. 

Para aproveitar todo o valor que poderá ser extraído dos dados, o aeroporto de 

Gatwick está a procurar exemplos, standards e padrões de como usar o Big Data 

e o IoT, mas em indústrias e setores muito diferentes da indústria dos portos e 

aeroportos, mas que trabalham muito bem a experiência global dos seus 

utilizadores, como são os exemplos da Disneyland Paris ou o Levi's Stadium 

(HOWELL, 2016). 

 

Adicionalmente, o facto da tecnologia ter evoluído nos últimos anos de forma 

exponencial, permitindo que as tecnologias de recolha e tratamento de dados 

sejam acessíveis a organizações de menor tamanho como os aeroportos, permitiu 

que aeroportos como o aeroporto de Gatwick, em Londres, estejam a utilizar o big 

data para melhorar a eficiência operacional dos serviços em todo o ecossistema 

aeroportuário, demostrando que o recurso à ciência de dados, em conjunto com 

um alinhamento operacional de áreas comerciais, operacionais e tecnológicas, 

tem um impacto positivo nos resultados líquidos do aeroporto pelo uso do big data 

e do IoT, uma vez que permite uma tomada de decisão mais rápida e mais 

sustentada e, em alguns casos, automática, pelo facto de existir partilha de 

informação de forma ampla entre todos os stakeholders (HOWELL, 2016). 
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3.4.3 Otimização e Eficiência na Logística e nas Operações 
 

Principais conclusões Aeroporto 
analisado Investigação futura Autor Título 

É possível criar modelos preditivos confiáveis, usando 
aprendizagem profunda e algoritmos de aprendizagem de 
máquina, para prever o tempo de ocupação das pistas do 
aeroporto por parte das aeronaves, de forma a planear, da 
melhor forma, a capacidade máxima de um aeroporto. 

37 aeroportos dos 
Estados Unidos 

 Mirmohammadsadeghi, N.; Trani, A. 

Prediction of runway 
occupancy time and 
runway exit distance with 
feedforward neural 
networks 

Utilizando dados de taxas de chegada de passageiros, foi 
possível criar um modelo que otimiza as filas de espera nas 
filas de táxis. 

Aeroporto 
Internacional de 
Guilin Liangjiang 
(China) 

não aplicável Li, H.; Wang, C.; Qin, L.; Su, L.; Xie, C.; 
Yang, Q. 

Research on Airport Taxi 
Problem Based on Cell 
Transmission Simulation 
Model 

Utilização de dados de processamento de sinal e algoritmos 
de aprendizagem de máquina, para criar um modelo que 
consegue prever, com elevada precisão, os atrasos dos 
voos numa rede de transporte aéreo. 

Diversos 
aeroportos nos 
Estados Unidos 

Adaptar os modelos 
preditivos a atributos que se 
encontram relacionados, isto 
é, que têm comportamentos 
de atraso que estão 
correlacionados. 

Tenorio, V.M.; Marques, A.G.; 
Cadarso, L. 

Signal Processing and 
Machine Learning for Air 
Traffic Delay Prediction 

A utilização dos dados e da aprendizagem de máquina na 
construção de aeroportos inteligentes aplicados a 4 
grandes problemas: atrasos dos voos, ambiente 
aeroportuário, gestão da operação e segurança. 

  
Aumentar o uso de dados e 
inteligência artificial baseada 
em machine learning. 

Huang, Hailong; Zhu, Jinfu 

A Short Review of the 
Application of Machine 
Learning Methods in 
Smart Airports 

O uso massivo de dados resultantes da introdução de novas 
tecnologias permitiu aumentar de eficácia operacional e a 
produtividade dos trabalhadores do aeroporto. 

Os dois maiores 
aeroportos da 
Rússia 

  Khadonova, S.V.; Ufimtsev, A.V.; 
Dymkova, S.S. 

Digital smart airport' 
System based on 
innovative navigation and 
information technologies 

Tabela 16 - Ciência de Dados e Otimização e Eficiência na Logística e nas Operações nos aeroportos
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Gestão inteligente do fluxo de tráfego aéreo 
A gestão do fluxo de tráfego aéreo é um dos mais importantes temas na gestão 

da indústria da aviação comercial, pelo facto de nos últimos anos, com exceção 

dos quase dois anos da pandemia Covid-19, o tráfego aéreo ter aumentado por 

todo o mundo. Assim, os aeroportos inteligentes necessitam de ter uma gestão 

inteligente do fluxo de tráfego aéreo, que passa por conhecer em detalhe as 

dinâmicas desse mesmo fluxo, de forma a identificar zonas e alturas em que 

podem existir problemas de congestionamento e consequentes atrasos nos voos. 

Os métodos tradicionais que se baseiam na análise de um único parâmetro, não 

são hoje suficientes para ajudar a gestão dos aeroportos na tomada de decisão. 

São necessários métodos que trabalhem uma enorme quantidade de dados e 

variáveis, que consigam estabelecer padrões e ajudar na previsão (Du et al., 

2020). A ciência de dados tem ajudado a criar estes sistemas inteligentes de 

recolha, tratamento e análise de dados, usando modelos de aprendizagem de 

máquinas para representar a relação complexa entre estes diferentes parâmetros 

e variáveis permitindo, inclusivamente, uma visualização espacial dos mesmos, 

num mapa que traduz o tráfego no espaço aéreo de determinado aeroporto e 

permite, desta forma, a tomada de decisão mais sustentada acerca das decisões 

sobre alocação de espaço aéreo (Du et al., 2020). Ainda relativamente ao tema 

de ser necessário analisar o impacto de diferentes parâmetros simultaneamente, 

Khadonova et al. (2020), avaliaram o impacto do uso massivo de dados 

resultantes da introdução de novas tecnologias em dois grandes aeroportos 

russos, tendo verificado um aumento de 20% na eficácia operacional e na gestão 

dos equipamentos, uma redução de 20% no consumo de combustíveis nas 

aeronaves devido à otimização do consumo de fuel, um aumento em cerca de 

25% nas atividades de segurança e um aumento de 10% na produtividade dos 

trabalhadores do aeroporto (Khadonova et al., 2020). 
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Com o aumento do tráfego aéreo em todo o mundo, a capacidade de uma pista 

de aeroporto passou a ser um elemento importante, uma vez que permite avaliar 

a capacidade prática de um determinado aeroporto (Mirmohammadsadeghi & 

Trani, 2020). Neste sentido, criar modelos preditivos que permitam simular e 

prever os tempos de ocupação da pista pelas aeronaves, passou a ser um 

instrumento relevante para a gestão eficiente do fluxo de operações de todos os 

aeroportos, principalmente dos mais movimentados (Mirmohammadsadeghi & 

Trani, 2020), uma vez que qualquer ligeiro aumento no numero de aviões que um 

dado aeroporto consiga receber por hora, pode ter um enorme impacto nos 

resultados finais desse aeroporto, num cenário de crescente procura de voos por 

todo o mundo (Mirmohammadsadeghi & Trani, 2020). Estes ganhos de 

inteligência são fundamentais na evolução dos aeroportos inteligentes, uma vez 

que sabemos que a capacidade de antever e antecipar atrasos nos voos aéreos 

tem impactos enormes quer na economia de custos financeiros por parte das 

companhias aéreas, quer na economia de custos ambientais (Tenorio et al., 

2021). Deste modo, a utilização de dados de processamento de sinal e algoritmos 

de aprendizagem de máquina, permitiram criar um modelo que consegue prever, 

com elevada precisão, os atrasos dos voos numa rede de transporte aéreo e 

também formas de conseguir fazer a recuperação desses mesmos atrasos 

(Tenorio et al., 2021). De forma semelhante, e utilizando dados acerca da taxa de 

chegada de passageiros, foi possível estimar para o aeroporto internacional de 

Guilin Liangjiang, um modelo que otimiza as filas de espera nas filas de táxis, 

permitindo aos taxistas tomar as melhores decisões de quando se devem dirigir 

ao aeroporto (Li et al., 2021), permitindo melhorar também os resultados 

financeiros destes stakeholders do aeroporto pela redução ou minimização dos 

tempos vazios de espera. 

 

Eficiência operacional garante experiências inteligentes aos passageiros 
Aproveitar ainda mais o potencial que a sensorização e a IoT permitem aumentar 

a eficiência operacional do aeroporto, reduzindo o impacto ambiental de todas as 

estruturas aeroportuárias e passando as informações relevantes recolhidas nos 
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vários dispositivos para o lado do passageiro, melhorando a sua experiência 

dentro do aeroporto, isto é, colocando em painéis de exibição, informações que 

sejam relevantes para aquele passageiro, naquele momento e naquele espaço do 

aeroporto. Adicionalmente, os dados e a aprendizagem das máquinas podem ser 

utilizados com sucesso na construção de aeroportos inteligentes, uma vez que 

ajudam a resolver quatro grandes problemas: atrasos dos voos, ambiente 

aeroportuário, gestão da operação do aeroporto e segurança do aeroporto (H. 

Huang & Zhu, 2021), os quais têm um enorme impacto na qualidade global dos 

serviços prestados pelo aeroporto.  
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3.4.4 Segurança e Privacidade de Dados 
 

Principais conclusões Aeroporto 
analisado Investigação futura Autor Título 

Um algoritmo de machine learning foi usado 
para criar um modelo preditivo que contém os 
principais fatores que influenciam a ocorrência 
de acidentes aéreos, o qual poderá vir a ser 
utilizado em qualquer aeroporto do mundo. 

70 aeroportos dos 
Estados Unidos e 
do Mundo 

Incorporar feedback humano aos 
eventos em análise, conseguindo 
juntar o melhor de dois mundos, 
uma junção entre a aprendizagem 
de máquina e o julgamento por um 
humano especialista ao longo da 
conceptualização e análise dos 
eventos que levam à ocorrência dos 
acidentes aéreos. 

Lee, H.; Madar, S.; 
Sairam, S.; Puranik, T.G.; 
Payan, A.P.; Kirby, M.; 
Pinon, O.J.; Mavris, D.N. 

Critical parameter 
identification for safety 
events in commercial 
aviation using machine 
learning 

Utilizando um algoritmo de aprendizagem 
profunda foi possível segmentar e detetar 
objetos estranhos na pista do aeroporto, com 
elevada precisão, reduzindo assim a 
probabilidade de acidentes com aeronaves nos 
momentos em que as mesmas circulam pelas 
pistas (decolagem e aterragem). 

Aeroporto 
Guangzhou 
Baiyun (China) 

O modelo teve uma boa 
performance na segmentação de 
objetos grandes, mas não foi tão 
robusto para objetos pequenos.  
É necessário melhorar a precisão e 
o desempenho do modelo para 
objetos de menor dimensão. 

Gao, Q.; Hong, R.; Chen, 
Y.; Lei, J. 

Research on Foreign 
Object Debris Detection 
in Airport Runway 
Based on Semantic 
Segmentation 

As atuais ferramentas que suportam os 
sistemas de segurança de um aeroporto têm 
debilidades que podem vir a ser ultrapassadas 
através de novos modelos baseados em 
inteligência artificial. 

  

Criar ferramentas de ciber-
segurança baseadas em dados, 
inteligência artificial e machine 
learning que permitam uma efetiva 
proteção dos sistemas digitais. 

Koroniotis, Nickolaos; 
Moustafa, Nour; Schiliro, 
Francesco; Gauravaram, 
Praveen; Janicke, Helge 

A holistic review of 
cybersecurity and 
reliability perspectives in 
smart airports 

Os standards atuais de garantia de privacidade 
nos aeroportos têm que ser melhorados, Não 
existe um modelo standard para controlar o 
compartilhamento de informações digitais de 
passageiros entre companhias aéreas e 
governos (autoridades de controle de fronteira). 

  

Nenhum dos estudos explicou a 
forma como os diversos 
stakeholders gerem a informação e 
os dados que recolhem dos 
passageiros, ao longo de todo o 
percurso da sua viagem. Criação de 
um modelo de estrutura de partilha 

Alabsi, Maha Ibrahim; Gill, 
Asif Qumer 

A Review of Passenger 
Digital Information 
Privacy Concerns in 
Smart Airports 
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de informação dos passageiros 
entre diversos stakeholders, que 
considere o consentimento do 
próprio passageiro acerca do 
acesso às suas informações por 
parte de companhias aéreas, 
governos (autoridades 
alfandegárias). 

Análise da taxa de implementação da 
segurança cibernética que concluiu que a 
aplicação da ciber-segurança técnica apresenta 
melhores taxas de implementação que a ciber-
segurança associada à educação e formação 
humana de especialistas em tecnologias de 
informação especializados em ciber-segurança. 

Maiores 
aeroportos da 
europa e dos 
estados unidos 

Investir mais em segurança 
cibernética, principalmente ao nível 
das práticas humanas e da 
consciencialização de todos os 
stakeholders. 

Lykou, Georgia; 
Anagnostopoulou, Argiro; 
Gritzalis, Dimitris 

Implementing Cyber-
Security Measures in 
Airports to Improve 
Cyber-Resilience 

Grande parte dos ataques cibernéticos estão 
relacionados com falhas de formação humana e 
falhas de consciencialização em relação à 
segurança digital. 

Maiores 
aeroportos da 
Europa e dos 
Estados Unidos 

  
Lykou, Georgia; 
Anagnostopoulou, Argiro; 
Gritzalis, Dimitris 

Smart Airport 
Cybersecurity: Threat 
Mitigation and Cyber 
Resilience Controls 

Tabela 17 - Ciência de Dados e Segurança e Privacidade de Dados nos aeroportos
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Modelos preditivos que reduzem acidentes nas pistas dos aeroportos 
O foco principal da segurança nos aeroportos inteligentes é a segurança humana, 

no entanto, as colisões de aeronaves com aves têm impactos enormes quer nos 

custos financeiros associados aos danos físicos provocados nas aeronaves, como 

nos atrasos com as operações aeroportuárias (Nilsson et al., 2021). A análise de 

diversos conjuntos de dados de radar contendo movimentos de migração de aves 

ajuda os decisores e responsáveis de três aeroportos da cidade de Nova Iorque a 

prever com maior probabilidade os períodos sazonais de colisão, reduzindo desta 

forma, os elevados riscos que estão sempre associados a estes episódios, 

(Nilsson et al., 2021), tentando prever ao máximo, os fenómenos naturais, os 

quais, têm habitualmente uma natureza imprevisível. Em complemento, os 

algoritmos e os modelos de machine learning, que foram criados aproveitando os 

inúmeros dados gerados em 70 aeroportos em todo o mundo, entre os anos de 

2013 e 2018, durante todas as fases dos voos, permitiram visualizar os dados e 

criar modelos preditivos que conseguem isolar as principais causas de acidentes 

na aviação e, desta forma, levar a ações preventivas que reduzam a ocorrência 

das mesmas e permitem que esses mesmos modelos sejam aplicados por 

qualquer aeroporto inteligente, em qualquer parte do planeta (H. Lee et al., 2020). 

 

Um algoritmo de aprendizagem profunda que foi criado para segmentar objetos 

estranhos na pista do aeroporto, permitiu concluir que este modelo consegue 

segmentar, com uma elevada precisão, objetos estranhos que habitualmente 

ficam perdidos nas pistas dos aeroportos como parafusos, fios metálicos ou 

ferramentas, o que aumenta a capacidade de deteção de objetos estranhos e 

reduz o risco de acidentes com as aeronaves em momentos de decolagem ou 

aterragem (Gao et al., 2021). 

 

Gestão digital dos dados pessoais 
Os aeroportos recolhem e tratam uma enorme quantidade de dados pessoais dos 

seus passageiros ao longo de toda a cadeia da viagem, com o objetivo de 

personalizarem cada vez mais a experiência de viagem de cada cliente. Garantir 
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a privacidade e o uso adequado desses dados, que são recolhidos através de 

tecnologias como RFID, IoT e cloud e fog computing, é igualmente uma das 

missões do aeroporto inteligente (Alabsi & Gill, 2021). Os standards atuais de 

garantia de privacidade nos aeroportos têm que ser melhorados. Não existe um 

modelo standard para controlar a partilha de informações digitais de passageiros 

entre companhias aéreas e governos (autoridades de controle de fronteira) (Alabsi 

& Gill, 2021). Nenhum dos estudos analisados por (Alabsi & Gill, 2021) explicou a 

forma como os diversos stakeholders gerem a informação e os dados que 

recolhem dos passageiros, ao longo de todo o percurso da sua viagem. Torna-se, 

por este motivo, necessária a criação de um modelo de estrutura de partilha de 

informação dos passageiros entre os diversos stakeholders, que considere o 

consentimento do próprio passageiro acerca do acesso às suas informações por 

parte de companhias aéreas e governos (autoridades alfandegárias) (Alabsi & 

Gill, 2021). 

 

Necessidade de investimento em segurança e proteção da integridade dos 
dados 

O aumento dos sensores inteligentes e a automatização das operações de um 

aeroporto, para além de ajudar a aumentar a segurança do aeroporto levantam 

ameaças de segurança ao nível de toda a rede destes sistemas inteligentes, pois 

tornam os sistemas mais vulneráveis a ciber ataques, a ameaças, a roubos de 

informação ou configurações incorretas dos dispositivos da rede de IoT 

(Koroniotis et al., 2020). Tão importante como dotar os aeroportos inteligentes de 

uma rede inteligente de IoT, é proteger essas mesmas redes inteligentes destes 

ataques, garantindo a integridade dos dados e a confiabilidade dos serviços 

(Koroniotis et al., 2020), sabendo que grande parte dos ataques cibernéticos 

estão relacionados com falhas de formação humana e falhas de 

consciencialização em relação à segurança digital, sendo que os principais 

ataques verificados nos maiores aeroportos da Europa e dos Estados Unidos 

relacionaram-se com ataques distribuídos de negação de serviço, ataques de 

comunicação, software malicioso, manipulação de dispositivos do aeroporto, 
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ataques de rede, uso indevido de autorização e ataques sociais e de phishing 

(Lykou et al., 2019). Por rudo isto, os atuais sistemas de ciber segurança devem 

ser repensados e melhorados, desenvolvendo novas técnicas de proteção e 

defesa, baseadas em inteligência artificial. 

 

Nos últimos anos, os aeroportos aumentaram a sua complexidade, quer em 

termos de operação, quer em termos da sua infraestrutura, associada à enorme 

conectividade e interoperabilidade conseguidas através da tecnologia de IoT e 

outras aplicações inteligentes que têm contribuído para transformar os aeroportos 

em aeroportos inteligentes, servindo um cada vez maior número de stakeholders 

(Lykou et al., 2018) que deixam os seus dados ao longo de toda a cadeia da 

viagem. Cada aeroporto é responsável por desenvolver os seus próprios 

processos e práticas de segurança digital que garantam a proteção dos dados 

dos seus stakeholders, fazendo com que exista uma enorme disparidade entre 

aeroportos, na forma como se abordam, projetam e implementam as soluções de 

ciber segurança (Lykou et al., 2018), sendo que os aeroportos inteligentes 

apresentam modelos de segurança muito mais robustos e resilientes que os 

aeroportos tradicionais, os quais têm recursos mais escassos para investir nestes 

sistemas (Lykou et al., 2018). Os estudos realizados sobre as taxas de 

implementação de modelos de segurança concluem que a aplicação da ciber 

segurança técnica apresenta melhores taxas de implementação que a ciber 

segurança associada à educação e formação humana de especialistas em 

tecnologias de informação especializados em ciber segurança, consciencialização 

acerca dos riscos de segurança digital e práticas e processos organizacionais 

comportamentais que limitem os riscos de segurança digital (Lykou et al., 2018). 

Dado que as ameaças cibernéticas continuarão a aumentar e a tornar-se cada 

vez mais sofisticadas, a falta de atenção a este tema da segurança, poderá ter 

impactos significativos na vida de um aeroporto. 
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3.4.5 Cultura e Gestão Baseada em Dados 

Principais conclusões aeroporto 
analisado Autor Título 

Principais linhas para criação de uma cultura baseada em dados: (i) 
ter uma perspetiva de longo prazo, as culturas organizacionais 
demoram tempo a ser construídas, (ii) criar parcerias externas que 
elas mesmas sejam orientadas por dados e que ajudem a alavancar 
a nossa, (iii) criar um ambiente e um governo seguro para o uso dos 
dados, (iv) encorajar a curiosidade e a exploração, (v) entender os 
desafios de negócio e onde os dados podem ajudar e (vi) ter o alto 
patrocínio da gestão de topo da organização. 

Aeroporto de 
Dublin (Irlanda) Mullan, M. 

The data-driven airport: How 
daa created data and analytics 
capabilities to drive business 
growth, improve the passenger 
experience and deliver 
operational efficiency 

Tabela 18 - Ciência de Dados e Cultura e Gestão Baseada em Dados nos aeroportos 

 



 

91 

Para um aeroporto ser inteligente, não basta apenas recolher, tratar e analisar 

imensas quantidades de dados que são recolhidos, em tempo real, nos diversos 

pontos do aeroporto, mas precisa sim de criar uma estratégia de análise de dados 

que permita extrair valor desses dados de uma forma sustentada e, para 

conseguir isso, é necessário criar uma cultura organizacional orientada para os 

dados (Mullan, 2019). Só apenas quando conseguimos criar uma verdadeira 

cultura de dados, conseguiremos impulsionar o potencial que os dados trazem 

para a melhoria dos processos, para os ganhos de eficiência operacional, para a 

experiência dos passageiros e, no final, para o impacto nos resultados financeiros 

dos aeroportos e na sua eficiência operacional (Mullan, 2019). O que significa que 

transformar um aeroporto convencional num aeroporto inteligente não passa 

apenas por ter objetos sensorizados a gerar dados e máquinas poderosas a 

processá-los. No final, necessitamos ter novas formas de trabalhar, de gerir os 

talentos e as pessoas (Mullan, 2019) e as mudanças culturais podem ser 

assustadoras quando se alteram as formas como os indivíduos tomam decisões 

dentro de uma organização (Mullan, 2019), por isso, trabalhar estas mudanças 

em rede e de forma sistémica e cultural é o caminho mais sustentável. 

 

3.4.6 Avaliação de Aeroportos Inteligentes 
 

Göcxmen (2021) propõe um modelo que avalia parâmetros e métricas de 

desempenho e a utilização de determinadas tecnologias inteligentes (como robots 

autónomos) num sistema de manuseamento de bagagens, que treinam algoritmos 

de inteligência artificial usando redes neuronais para criar verdadeiras zonas 

logísticas inteligentes. 
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3.5 Interconectividade e performance de websites 
 

Num mundo em que a informação pública e institucional está acessível a partir de 

qualquer dispositivo móvel e em qualquer parte do mundo, os portos inteligentes 

têm igualmente que tomar decisões acerca dos seus websites. Neste contexto, a 

análise da sua presença na web, bem como a forma como os seus websites se 

comportam em termos de performance nos diversos dispositivos através dos 

quais podem ser acedidos é igualmente um tema importante para a gestão dos 

portos inteligentes, uma vez que as decisões acerca da presença online pode ser 

baseada em dados e em factos, em vez de apenas perceções e opiniões 

(Vuorinen, 2013).  

 

Mesmo para as organizações que não gerem websites transacionais (websites 

através dos quais se realizam transações de compra e venda de bens e serviços), 

a presença na internet através de um website é importante, pois o website 

funciona como uma extensão digital da realidade física da organização, 

proporcionando o acesso a um conjunto de informações relevantes para os 

diversos utilizadores do mesmo. Embora o maior foco de estudo e de interesse 

tenha a ver com os sites de retalho e comerciais, os quais têm absorvido a maior 

parte dos estudos de web analytics, a verdade é que, apesar de existirem poucos 

estudos sobre os websites não comerciais e não transacionais e apesar destes 

websites institucionais poderem não contribuir para gerar vendas de forma 

imediata, a verdade é que são importantes vias para partilhar e divulgar 

informações acerca das organizações e das suas atividades, pelo que se torna 

igualmente importante analisar de que forma os utilizadores interagem com estes 

websites e quais os níveis do seu desempenho (Roy & Sharma, 2021). 

 

A análise efetuada a uma empresa de manufatura finlandesa concluiu que o 

comportamento de quem visita o website melhora imenso quando o utilizador 

pesquisa e navega na sua língua mãe, quando o website é rápido a responder às 

solicitações e quando o design do website é compatível com dispositivos móveis, 
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uma vez que a utilização de smartphones e de outros dispositivos móveis tem 

vindo a registar uma tendência crescente nos últimos anos (Vuorinen, 2013). 

 

Para aferir a qualidade e a performance dos websites não transacionais (websites 

através dos quais não se realizam transações de compra e venda de bens e 

serviços), torna-se igualmente importante analisar parâmetros importantes como a 

bounce rate (ou taxa de rejeição), que se define como a “percentagem de 

visitantes que saem de um site (ou “voltam” para os resultados da pesquisa ou 

site de referência) depois de visualizar apenas uma página de um site” (Mittal & 

Dhari, 2019). Websites com elevadas taxas de rejeição devem ser reavaliados, 

uma vez que os seus utilizadores, aparentemente, revelam que não estão a 

demonstrar interesse pela informação que lhes é disponibilizada pelo website, 

sendo que este parâmetro pode ser usado como uma das medida de 

desempenho do próprio website (Mittal & Dhari, 2019). 

 

Os autores Mittal & Dhari (2019) concluíram que existe uma correlação elevada 

entre a bounce rate (taxa de rejeição) de um website, e o tempo médio de 

pesquisa por parte de um utilizador nesse mesmo website, utilizando modelos de 

regressão com diversos atributos relacionados com o tempo médio de pesquisa e 

navegação numa determinada página web, como “o tempo médio de resposta do 

servidor, o tempo médio de conexão do servidor, tempo médio de 

redirecionamento, o tempo médio de download de página, tempo médio de 

pesquisa de domínio e tempo médio de carregamento de página” (Mittal & Dhari, 

2019). 

 

Estas conclusões que correlacionam o tempo médio de navegação num website 

por um utilizador e a qualidade global desse website são igualmente constatadas 

na avaliação de websites comerciais e transacionais, habitualmente designados 

de sites de e-commerce, sendo que os retalhistas de comércio eletrónico 

conhecem bem os impactos que ligeiros aumentos de tempo médio de espera nos 

websites podem ter nas vendas globais (Basalla et al., 2021), originando queixas, 
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aumentos de insatisfação e consequentemente perda de vendas. Os estudos 

revelam que o impacto dos atrasos na navegação dos websites de comércio 

eletrónico não deve ser ignorado, uma vez que taxas de espera elevadas ou de 

lentidão no carregamentos dos websites podem ter um impacto significativo na 

satisfação e na experiência do utilizador (Basalla et al., 2021), sendo esses 

impactos maiores nos casos em que os utilizadores usam dispositivos móveis, 

utilizadores que dispõem de alta velocidade de navegação nos seus dispositivos e 

utilizadores que visitam o website pela primeira vez, os quais têm maior 

probabilidade de abandonar o website e não concluir a pesquisa que estavam a 

fazer e também têm maior probabilidade de, no longo prazo, não voltarem a visitar 

o referido website (Basalla et al., 2021), sendo que os impactos dos atrasos e do 

tempo excessivo de navegação, são de menor dimensão nos casos em que os 

utilizadores já conhecem o website e não o estão a utilizar pela primeira vez. A 

conclusão é de que pequenas reduções nos tempos de espera ou ligeiras 

melhorias na performance e na otimização dos tempos médios de navegação nas 

páginas dos websites, podem ter um impacto significativo na performance global 

de um website (Basalla et al., 2021) e melhorar todo o impacto na construção de 

uma marca, uma vez que utilizadores que experimentem tempos de espera mais 

curtos na navegação, tendem a explorar o website de forma mais profunda. Os 

resultados revelam que o tempo tolerável de espera ronda os dois segundos e 

que se os websites disponibilizarem informação sobre o tempo estimado que irá 

demorar o carregamento do website, existirá, por parte do utilizador, uma maior 

tolerância às demoras nos carregamentos dos websites (Basalla et al., 2021). 

 

Com o aparecimento do web analytics, as organizações conseguem medir e 

analisar o comportamento dos utilizadores do seu website, bem como basear as 

suas decisões acerca da melhoria de desempenho do seu website em dados e 

não apenas na opinião de especialistas no tema (Coursaris et al., 2013). 
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Da revisão sistemática de literatura efetuada, não foram encontrados quaisquer 

estudos acerca da utilização de ferramentas que permitam avaliar a performance 

dos websites dos portos e dos aeroportos inteligentes, e esse foi um dos motivos, 

que motivou a realização deste trabalho, principalmente ao nível de parâmetros 

como o tempo de espera e de carregamento de um website, uma vez que se trata 

de um dos parâmetros que mais impacto tem na experiência do utilizador e que 

influencia não apenas no curto prazo a sua experiência com a marca e com a 

imagem global da organização, como também impacta a possível experiência 

futura, com o retorno ou não desse potencial utilizador ao website. 
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4 Análise Empírica de Dados 
 
A seleção dos portos e dos aeroportos inteligentes a usar para a elaboração deste 

trabalho, baseou-se na lista dos 10 smart ports around the world («TOP 10 Smart 

Ports around the World | Best Smart Ports», 2021) e na lista dos 10 top smart 

airports (smartcity, 2018), a partir das quais foram selecionados os top 5 portos e 

top 5 aeroportos dessas mesmas listas, ficando com uma amostra final de 5 

portos e de 5 aeroportos inteligentes, como segue: 
 

nome do Porto website 
Porto de Roterdão https://www.portofrotterdam.com/en 
Porto de Hamburgo https://www.hafen-hamburg.de/en/ 

Porto de Antuérpia https://www.portofantwerpbruges.com/en 

Porto de Singapura https://www.mpa.gov.sg/web/portal/home/port-of-singapore 

Porto de Xangai https://en.portshanghai.com.cn/ 

Tabela 19 - Lista dos top 5 portos selecionados (Fonte: Top 10 Smart Ports Around the World, 2021) 

 

nome do Aeroprto website 
Aeroporto Changi de Singapura https://www.changiairport.com/ 
Aeroporto de Seul Incheon https://www.airport.kr/ap/en/index.do 

Aeroporto de Tóquio Haneda https://tokyo-haneda.com/en/ 
Aeroporto Internacional de Hong Kong https://www.hongkongairport.com/ 
Aeroporto Internacional de Doha Hamad https://dohahamadairport.com/ 

Tabela 20 - Lista dos top 5 aeroportos selecionados (Fonte: smartcity, 2018) 

4.1 Análise qualitativa dos conteúdos e das funcionalidades 
disponibilizadas por cada website 

 

A primeira etapa da análise empírica de dados, consistiu em percorrer cada um 

dos websites dos 5 portos e dos 5 aeroportos inteligentes selecionados e verificar 

que tipo de funcionalidades e conteúdo disponibilizavam aos seus utilizadores. 

Para além de se verificar se os websites disponibilizavam informação em mais do 

que uma língua (e quais as línguas em que o faziam), foi analisada uma listagem 

de 12 items no caso dos portos e 10 items no caso dos aeroportos, considerados 

items revelantes analisar no caso da avaliação da interconectividade dos portos e 

dos aeroportos com os seus stakeholders, respetivamente.  
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Análise qualitativa dos conteúdos e das funcionalidades disponibilizadas por cada website 
 

nome do 
Porto 

línguas 
disponibilizadas 

link para área de 
login de 

stakeholder contactos 
link para redes 

sociais Notícias  

Avisos, clima, 
marés e 

profundidade da 
água 

Serviços 
prestados pelo 

porto 
Legislação e 

regulamentos 
Estatísticas do 

Porto 

Oportunidades 
de carreira e 

Empregos 
disponíveis  

Perguntas 
frequentes 

Canal de 
Denúncias 

Assistente 
virtual 

Roterdão Inglês, Holandês, 
Alemão e Chinês sim sim sim sim sim sim sim não não não não não 

Hamburgo Inglês, Alemão e 
Chinês 

sim sim sim sim sim sim não sim não não não não 

Antuérpia Inglês e 
Holandês não sim sim sim não sim sim não sim sim sim não 

Singapura Inglês sim sim sim sim sim sim sim sim sim não sim sim 

Xangai Inglês e Chinês não sim não sim não sim não sim não não não não 
Tabela 21 - Principais funcionalidades e conteúdo disponibilizado por cada um dos websites dos portos 

  
 
Como se pode verificar pela tabela acima, os conteúdos e as funcionalidades disponibilizadas por cada um dos websites dos portos 

selecionados são bastante diversos. O porto que apresenta um maior número de conteúdo e funcionalidades é o porto de Singapura 

(com 11 funcionalidades em 12 analisadas), seguido do porto de Antuérpia (com 8 funcionalidades em 12 analisadas). O porto que 

apresenta um menor número de funcionalidades é o porto de Xangai (com apenas 5 em 12 analisadas). 
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nome do Aeroprto 
línguas 

disponibilizadas 

Informação 
de 

chegadas e 
partidas 

link para 
área privada 
de utilizador 

Lista das 
Companhias 

aéreas 
Guia e mapa 
do Aeroporto 

Compras (lojas 
aeroporto | 

passageiros e não 
passageiros) 

link para 
redes 
sociais 

Oportunidad
es de carreira 
e Empregos 
disponíveis  

Área 
Institucion

al 

Links para 
outros 

transportes 
Assistente 

virtual 
Changi de 
Singapura Inglês e Chinês sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim 

Seul Incheon 
Inglês,Coreano, 
Chinês,Japonês 

sim sim não sim sim sim não sim sim não 

Tóquio Haneda 

Japonês, 
Coreano, Inglês 
e Chinês 

sim sim sim sim sim (apenas em 
Japonês) sim não não sim não 

Internacional de 
Hong Kong Inglês e Chinês 

sim não sim sim 
não (apenas link 
para lista de lojas 

do aeroporto) 
sim sim sim sim não 

Internacional de 
Doha Hamad Ingês e Árabe 

sim não sim sim 
não (apenas link 
para lista de lojas 

do aeroporto) 
sim não sim sim não 

Tabela 22 - Principais funcionalidades e conteúdo disponibilizado por cada um dos websites dos aeroportos 

Como se pode verificar pela tabela acima, os conteúdos e as funcionalidades disponibilizadas por cada um dos websites dos aeroportos 

selecionados são bastante diversos. O aeroporto que apresenta mais funcionalidades é o aeroporto Changi de Singapura (com 10 

funcionalidades em 10 analisadas), seguido dos aeroportos de Seul Incheon, Tóquio Haneda e Internacional de Hong Kong (todos com 

com 7 funcionalidades em 10 analisadas). O aeroporto que apresenta um menor número de funcionalidades é o aeroporto internacional 

Doha Hamad (com apenas 6 em 10 analisadas). 
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4.2 Análise dos dados recolhidos usando 4 instrumentos de avaliação da 

performance do website 
 
Trabalho efetuado 
 
Na elaboração deste trabalho, foram utilizadas as quatro ferramentas abaixo, por 

considerarmos que são adequadas ao propósito e objetivos do estudo, e também 

pelo facto de terem funcionalidades complementares entre si, uma vez que cada 

uma delas permite obter diferentes estatísticas relacionadas com a performance 

do website. 

 

https://pagespeed.web.dev/ 

https://nibbler.silktide.com/ 

https://search.google.com/test/mobile-friendly 

https://gtmetrix.com/ 

 

A utilização das ferramentas acima referidas, bem como a obtenção dos 

respetivos resultados, ocorreram entre os dias 20 de Maio de 2022 e 2 de junho 

de 2022. 

 

Foram realizados diversos testes, em dias diferentes e experimentando diferentes 

fusos horários, pelo facto de sabermos que os resultados das ferramentas podem 

ser altamente influenciados pela hora em que são testados (horas de ponta 

relacionadas com elevado volume de utilização pelos utilizadores implicam 

menores velocidades e menores performances nos websites). Uma vez que as 

diferenças que se verificaram entre os diversos testes efetuados para cada um 

dos websites não foram diferenças significativas, decidiu-se fechar o teste do 

GTmetrix no dia 25 de Maio de 2022 e usar neste trabalho os dados do teste 

realizado nesse dia e, para os restantes três instrumentos (Page Speed, Nibbler e 

Google mobile friendly), foi decidido fechar os testes no dia 2 de junho de 2022 e 

usar os dados obtidos nesse dia (ao longo do dia). 
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Foi realizada uma comparação entre estes 10 websites, bem como uma análise 

de mobile friendly websites (análise que avalia se um determinado website é ou 

não compatível com a sua visualização através de dispositivos móveis). 
 
4.2.1 Dados recolhidos através do Google PageSpeed Insights 

 
 

O Google PageSpeed Insights avalia o website em termos de velocidade e 

desempenho (em desktop e mobile), e utiliza uma pontuação de 0 a 100. Para 

além de avaliar, aconselha em termos de oportunidades de melhoria de como 

pode ser otimizado o desempenho do website. 

 

MOBILE 
nome do Porto website SCORE 

Porto de Roterdão https://www.portofrotterdam.com/en 

39 
Porto de Hamburgo https://www.hafen-hamburg.de/en/ 

71 
Porto de Antuérpia https://www.portofantwerpbruges.com/en 

39 
Porto de Singapura https://www.mpa.gov.sg/web/portal/home/port-of-singapore 

61 
Porto de Xangai https://en.portshanghai.com.cn/ 

18 
 

DESKTOP 
nome do Porto website SCORE 

Porto de Roterdão https://www.portofrotterdam.com/en 81 
Porto de Hamburgo https://www.hafen-hamburg.de/en/ 98 
Porto de Antuérpia https://www.portofantwerpbruges.com/en 92 
Porto de Singapura https://www.mpa.gov.sg/web/portal/home/port-of-singapore 98 
Porto de Xangai https://en.portshanghai.com.cn/ 54 

Tabela 23 - Score do Google PageSpeed Insights em cada website dos portos, em mobile e desktop 

   
Legenda de Cores:   
90-100 | rápido    
50-89 | média   
0-49 | lento   

 

O porto melhor posicionado foi o porto de Hamburgo, com uma pontuação de 71 

em mobile e 98 em desktop, seguido por Singapura, com 61 pontos em mobile e 

98 em desktop. O porto pior classificado foi Xangai, com inúmeras áreas de 
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melhoria apontadas. De uma forma geral, percebe-se a pouca aposta dos portos 

no mobile. 

 

Comparando estes resultados com os resultados obtidos pela análise qualitativa 

de funcionalidades dos websites, o porto pior classificado (Xangai) também é o 

porto que menos funcionalidades tem, e o porto de Singapura, pelo facto de ter o 

maior número de funcionalidades no seu website não ficou mal classificado neste 

indicador. 

 

Nas tabelas abaixo, encontram-se sistematizados os principais problemas 

detetados por website, no formato mobile. A inclusão do símbolo (🔴), significa que 

o problema foi detetado para esse porto) e que, por esse motivo, se aplicam as 

oportunidades de melhoria indicadas na primeira coluna: 

 

MOBILE 
Portos 

Roterdão Hamburgo Antuérpia Singapura Xangai 
Reduzir o Javascript não utilizado 

Considerar reduzir recursos de 
JavaScript não utilizado e adiar 
o carregamento de scripts até 
serem necessários para 
diminuir a quantidade de bytes 
consumidos pela atividade da 
rede, anexando apenas as 
bibliotecas do Drupal 
necessárias à página relevante 
ou a um componente numa 
página. 
  

🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 

Publicar imagens em formatos de última geração 

Muitas vezes, os formatos de 
imagem como JPEG 2000, 
JPEG XR, AVIV e WebP 
proporcionam uma melhor 
compressão do que os 
formatos PNG ou JPEG, o que 
se traduz em transferências 
mais rápidas e num menor 
consumo de dados. 

🔴 🔴 

  

🔴 🔴 



 

102 

Eliminar recursos que bloqueiam o processamento 

Os recursos estão a bloquear o 
primeiro preenchimento da 
página. Considerar publicar 
JS/CSS críticos online e adiar 
todos os JS/estilos não críticos. 

🔴 🔴 

  

🔴 🔴 

Dimensionar adequadamente as imagens 
Publicar imagens com um 
tamanho adequado para 
poupar dados móveis e 
melhorar o tempo de 
carregamento.     

🔴 

  

🔴 

Reduzir o CSS 
Reduzir as regras não 
utilizadas das folhas de estilos 
e adiar o CSS não utilizado de 
conteúdo na parte superior 
para diminuir a quantidade de 
bytes consumidos pela 
atividade da rede.  
    

🔴 🔴 🔴 🔴 

Reduzir o tempo de resposta do servidor inicial 

Otimizar a lógica do aplicativo 
do servidor para preparar as 
páginas com mais rapidez. 
Otimizar a forma como o 
servidor consulta bancos de 
dados ou migrar para sistemas 
de bancos de dados mais 
rápidos. Atualizar o hardware 
do servidor para ter mais 
memória ou CPU. 

      

🔴 🔴 

Adiar as imagens não visíveis 
Considerar utilizar imagens de 
carregamento lento não 
visíveis e ocultas após a 
conclusão do carregamento de 
todos os recursos críticos para 
reduzir o tempo de interação. 
 
 
 
  

🔴   🔴 
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Codificar imagens de forma eficiente 
Compactar imagens, usar 
CDNs de imagem, substituir 
GIFs animadores por vídeo, 
remover imagens de 
carregamento lento, veicular 
imagens responsivas, veicular 
imagens com dimensões 
corretas e usar imagens WebP.         

🔴 

 
Tabela 24 - Problemas detetados nos websites dos portos e respetivas sugestões de melhoria, em Mobile 
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Foi efetuada a mesma sistematização de problemas detetados nos websites dos 

portos e principais oportunidades de melhoria, agora para Desktop: 

DESKTOP 
Portos 

Roterdão Hamburgo Antuérpia Singapura Xangai 
Reduzir o Javascript não utilizado 

Considerar reduzir recursos de 
JavaScript não utilizado e adiar 
o carregamento de scripts até 
serem necessários para 
diminuir a quantidade de bytes 
consumidos pela atividade da 
rede, anexando apenas as 
bibliotecas do Drupal 
necessárias à página relevante 
ou a um componente numa 
página. 

🔴 🔴 🔴 🔴   

Publicar imagens em formatos de última geração 

Muitas vezes, os formatos de 
imagem como JPEG 2000, 
JPEG XR, AVIV e WebP 
proporcionam uma melhor 
compressão do que os 
formatos PNG ou JPEG, o que 
se traduz em transferências 
mais rápidas e num menor 
consumo de dados. 

🔴 🔴 

    

🔴 

Eliminar recursos que bloqueiam o processamento 
Os recursos estão a bloquear o 
primeiro preenchimento da 
página. Considerar publicar 
JS/CSS críticos online e adiar 
todos os JS/estilos não críticos. 

🔴 🔴 

  

🔴 🔴 

Dimensionar adequadamente as imagens 
Publicar imagens com um 
tamanho adequado para 
poupar dados móveis e 
melhorar o tempo de 
carregamento. 

🔴 

  

🔴 

  

🔴 

Reduzir o CSS 
Reduzir as regras não 
utilizadas das folhas de estilos 
e adiar o CSS não utilizado de 
conteúdo na parte superior 
para diminuir a quantidade de 
bytes consumidos pela 
atividade da rede.             

Reduzir o tempo de resposta do servidor inicial 
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Otimizar a lógica do aplicativo 
do servidor para preparar as 
páginas com mais rapidez. 
Otimizar a forma como o 
servidor consulta bancos de 
dados ou migrar para sistemas 
de bancos de dados mais 
rápidos. Atualizar o hardware 
do servidor para ter mais 
memória ou CPU. 

  

🔴 

  

🔴 🔴 

Adiar as imagens não visíveis 

Considerar utilizar imagens de 
carregamento lento não 
visíveis e ocultas após a 
conclusão do carregamento de 
todos os recursos críticos para 
reduzir o tempo de interação. 

🔴 

        
Codificar imagens de forma eficiente 

Compactar imagens, usar 
CDNs de imagem, substituir 
GIFs animadores por vídeo, 
remover imagens de 
carregamento lento, veicular 
imagens responsivas, veicular 
imagens com dimensões 
corretas e usar imagens WebP.         

🔴 

 

Tabela 25 - Problemas detetados nos websites dos portos e respetivas sugestões de melhoria, em Desktop 

 

Ao nível do desempenho e velocidade no Mobile, todos os portos inteligentes têm 

caminhos e oportunidades de melhoria, nomeadamente ao nível da otimização de 

imagens, com dimensão e com codificação eficiente, eliminação de recursos que 

bloqueiam o processamento, redução do javascript não utilizado, compressão de 

texto e publicação de imagens em formatos de última geração. 

 

Ao nível do desempenho e velocidade no Desktop, as oportunidades de melhoria 

passam por publicar imagens em formatos de última geração, dimensionando 

essas imagens adequadamente, eliminar recursos que bloqueiam o 

processamento e redução do javascript não utilizado. 
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Os utilizadores não apreciam quando as páginas demoram muito tempo para 

carregar. Existe uma enorme margem de melhoria nos tempos de resposta lentos 

dos servidores, os quais são uma causa possível para os demorados 

carregamentos de página. 

 

AEROPORTOS 

   
MOBILE 

nome do Aeroprto website SCORE 
Aeroporto Changi de Singapura https://www.changiairport.com/ 40 
Aeroporto de Seul Incheon https://www.airport.kr/ap/en/index.do 

46 
Aeroporto de Tóquio Haneda https://tokyo-haneda.com/en/ 19 
Aeroporto Internacional de Hong Kong https://www.hongkongairport.com/ 3 
Aeroporto Internacional de Doha Hamad https://dohahamadairport.com/ 32 

DESKTOP 
nome do Aeroprto website SCORE 

Aeroporto Changi de Singapura https://www.changiairport.com/ 58 
Aeroporto de Seul Incheon https://www.airport.kr/ap/en/index.do 59 
Aeroporto de Tóquio Haneda https://tokyo-haneda.com/en/ 35 
Aeroporto Internacional de Hong Kong https://www.hongkongairport.com/ 73 
Aeroporto Internacional de Doha Hamad https://dohahamadairport.com/ 58 

Tabela 26 - Score do Google PageSpeed Insights em cada website dos aeroportos, em mobile e desktop 

 

O aeroporto melhor classificado em mobile foi o aeroporto Seul Incheon e em 

desktop, Hong Kong foi o aeroporto com melhor pontuação (73), no entanto, teve 

uma pontuação muito baixa em mobile (3). 

 

Comparando estes resultados com os resultados obtidos pela análise das 

funcionalidades de cada website, o aeroporto com mais funcionalidades 

(Singapura), não foi penalizado neste indicador pelo facto de oferecer múltiplas 

funcionalidades, nem o aeroporto com menor número de funcionalidades teve 

melhor resultado neste indicador. 
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Adicionalmente, conclui-se a fraca aposta ou prioridade dada pelos aeroportos na 

performance de velocidade e desempenho dos seus websites, quer em termos 

mobile, quer em termos desktop.  

 

Em termos comparativos, se compararmos as pontuações dos portos com as 

pontuações dos aeroportos, os portos registam melhores pontuações, sendo a 

pontuação média mobile dos portos de 48 (em 100), comparando com 28 dos 

aeroportos e a média desktop dos portos de 85 pontos (em 100), que compara 

com a média de 57 pontos dos aeroportos. 

 

 PORTOS AEROPORTOS 
90-100 | rápido  3 0 
50-89 | média 4 4 
0-49 | lento 3 6 

 

Desta forma, pode-se concluir que é enorme o potencial de melhoria da 

experiência do utilizador no caso dos aeroportos e também no caso dos portos. 
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Nas tabelas abaixo, foram sistematizados os principais problemas detetados em 

cada um dos websites dos aeroportos, bem como as oportunidades de melhoria, 

por website visitado no formato mobile: 

 

MOBILE 

Aeroportos 

Changi de 
Singapura 

Seul 
Incheon 

Tóquio 
Haneda 

Internacional 
de Hong Kong 

Doha 
Hamad 

Reduzir o Javascript não utilizado 

Considerar reduzir recursos de 
JavaScript não utilizado e adiar 
o carregamento de scripts até 
serem necessários para 
diminuir a quantidade de bytes 
consumidos pela atividade da 
rede, anexando apenas as 
bibliotecas do Drupal 
necessárias à página relevante 
ou a um componente numa 
página. 
  

🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 

Publicar imagens em formatos de última geração 

Muitas vezes, os formatos de 
imagem como JPEG 2000, 
JPEG XR, AVIV e WebP 
proporcionam uma melhor 
compressão do que os 
formatos PNG ou JPEG, o que 
se traduz em transferências 
mais rápidas e num menor 
consumo de dados. 

🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 

Eliminar recursos que bloqueiam o processamento 

Os recursos estão a bloquear o 
primeiro preenchimento da 
página. Considerar publicar 
JS/CSS críticos online e adiar 
todos os JS/estilos não críticos. 

🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 

Dimensionar adequadamente as imagens 
Publicar imagens com um 
tamanho adequado para 
poupar dados móveis e 
melhorar o tempo de 
carregamento. 

🔴   🔴     
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Reduzir o CSS 

Reduzir as regras não 
utilizadas das folhas de estilos 
e adiar o CSS não utilizado de 
conteúdo na parte superior 
para diminuir a quantidade de 
bytes consumidos pela 
atividade da rede.  

🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 

Reduzir o tempo de resposta do servidor inicial 

Otimizar a lógica do aplicativo 
do servidor para preparar as 
páginas com mais rapidez. 
Otimizar a forma como o 
servidor consulta bancos de 
dados ou migrar para sistemas 
de bancos de dados mais 
rápidos. Atualizar o hardware 
do servidor para ter mais 
memória ou CPU. 

  🔴     🔴 

Adiar as imagens não visíveis 

Considerar utilizar imagens de 
carregamento lento não 
visíveis e ocultas após a 
conclusão do carregamento de 
todos os recursos críticos para 
reduzir o tempo de interação. 

  🔴   🔴 🔴 

Codificar imagens de forma eficiente 

Compactar imagens, usar 
CDNs de imagem, substituir 
GIFs animadores por vídeo, 
remover imagens de 
carregamento lento, veicular 
imagens responsivas, veicular 
imagens com dimensões 
corretas e usar imagens WebP. 

🔴 🔴 🔴 🔴   

Reduzir o Javascript 
Reduzir os ficheiros JavaScript 
através da minificação de 
arquivos (remover espaços em 
branco a qualquer código que 
não seja necessário para criar 
um arquivo de código menor) 
pode reduzir os tamanhos de 
carga útil e o tempo de análise 
do script. 
 
  

🔴 🔴   🔴 🔴 

Ativar a Compressão de Texto 
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Os recursos baseados em 
texto devem ser publicados 
com compressão (gzip, Deflate 
ou Brotli) para reduzir o total de 
bytes de rede. 

  🔴 🔴   🔴 

Pré Carregar a Imagem de Maior preenchimento com conteúdo 

Pré-carregue a imagem 
utilizada pelo elemento de LCP 
(Largest Contentful Paint) para 
melhorar o elemento de LCP. 

  🔴       

 
Tabela 27 - Problemas detetados nos websites dos aeroportos e respetivas sugestões de melhoria, em Mobile 
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Foi igualmente realizada a sistematização de informação, para os principais 

problemas detetados e principais oportunidades de melhoria, mas para desktop: 
 

DESKTOP 

Aeroportos 

Changi de 
Singapura 

Seul 
Incheon 

Tóquio 
Haneda 

Internacional 
de Hong 

Kong 
Doha 

Hamad 

Reduzir o Javascript não utilizado 

Considerar reduzir recursos de 
JavaScript não utilizado e adiar 
o carregamento de scripts até 
serem necessários para 
diminuir a quantidade de bytes 
consumidos pela atividade da 
rede, anexando apenas as 
bibliotecas do Drupal 
necessárias à página relevante 
ou a um componente numa 
página. 
  

🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 

Publicar imagens em formatos de última geração 

Muitas vezes, os formatos de 
imagem como JPEG 2000, 
JPEG XR, AVIV e WebP 
proporcionam uma melhor 
compressão do que os 
formatos PNG ou JPEG, o que 
se traduz em transferências 
mais rápidas e num menor 
consumo de dados. 

🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 

Eliminar recursos que bloqueiam o processamento 

Os recursos estão a bloquear o 
primeiro preenchimento da 
página. Considerar publicar 
JS/CSS críticos online e adiar 
todos os JS/estilos não críticos. 

🔴 🔴   🔴 🔴 

Dimensionar adequadamente as imagens 
Publicar imagens com um 
tamanho adequado para 
poupar dados móveis e 
melhorar o tempo de 
carregamento. 
 
  

🔴   🔴     
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Reduzir o CSS 
Reduzir as regras não 
utilizadas das folhas de estilos 
e adiar o CSS não utilizado de 
conteúdo na parte superior 
para diminuir a quantidade de 
bytes consumidos pela 
atividade da rede.  
  

🔴 🔴     🔴 

Reduzir o tempo de resposta do servidor inicial 
Otimizar a lógica do aplicativo 
do servidor para preparar as 
páginas com mais rapidez. 
Otimizar a forma como o 
servidor consulta bancos de 
dados ou migrar para sistemas 
de bancos de dados mais 
rápidos. Atualizar o hardware 
do servidor para ter mais 
memória ou CPU. 

🔴 🔴     🔴 

Codificar imagens de forma eficiente 
Compactar imagens, usar 
CDNs de imagem, substituir 
GIFs animadores por vídeo, 
remover imagens de 
carregamento lento, veicular 
imagens responsivas, veicular 
imagens com dimensões 
corretas e usar imagens WebP. 

🔴 🔴 🔴 🔴   

Reduzir o Javascript 
Reduzir os ficheiros JavaScript 
através da minificação de 
arquivos (remover espaços em 
branco a qualquer código que 
não seja necessário para criar 
um arquivo de código menor) 
pode reduzir os tamanhos de 
carga útil e o tempo de análise 
do script 

      🔴 🔴 

Ativar a Compressão de Texto 

Os recursos baseados em 
texto devem ser publicados 
com compressão (gzip, Deflate 
ou Brotli) para reduzir o total de 
bytes de rede. 

  🔴 🔴   🔴 

 
 

Tabela 28 - Problemas detetados nos websites dos aeroportos e respetivas sugestões de melhoria, em Desktop 
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4.2.2 Dados recolhidos através do Nibbler 
 

O Nibbler é uma ferramenta que testa websites e emite um relatório pontuando o 

website em diversas áreas chave, fazendo recomendações com vista a otimizar o 

desempenho do website. 

  
nome do Porto website SCORE 

Porto de Roterdão https://www.portofrotterdam.com/en 

9,5 
Porto de Hamburgo https://www.hafen-hamburg.de/en/ 

9,0 
Porto de Antuérpia https://www.portofantwerpbruges.com/en 

8,3 
Porto de Singapura https://www.mpa.gov.sg 

9,3 
Porto de Xangai https://en.portshanghai.com.cn/ 

6,9 
Tabela 29 - Score do teste de performance utilizando o Nibbler para os portos selecionados 

Comparando estes resultados com os resultados obtidos pela análise qualitativa 

de funcionalidades dos websites, o porto pior classificado continua a ser o porto 

de Xangai que também é o porto que menos funcionalidades tem, e o porto de 

Singapura, pelo facto de ter o maior número de funcionalidades no seu website 

não ficou mal classificado neste indicador. 

 

As principais oportunidades de melhoria dos websites destes 5 portos inteligentes, 

estão descritas abaixo: 

 

Porto de Roterdão  
Recomenda-se a inclusão de meta descrições em todas as páginas do website, 

de maneira a aparecer de forma mais fácil nos resultados dos motores de 

pesquisa, bem como permitir a compactação GZIP no servidor ou na aplicação. 

Recomenda-se ainda analisar a quantidade de texto no site e aumentá-la, se 

apropriado. 

 

Porto de Hamburgo  

Recomenda-se incluir ferramentas de análise de sites como WebTrends ou 

Google Analytics. Algumas páginas do website usam links com tags não 
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canónicas e sugere-se corrigir este facto, sendo os textos âncora considerados 

demasiado longos, sugerindo-se o seu encurtamento. 

 

Porto de Antuérpia 
Sugere-se a inclusão de meta descrições em todas as páginas do website (se a 

meta descrição não estiver considerada, a Google escolherá uma amostra do 

texto da página para aparecer no resultado do mecanismo de pesquisa). Ao incluir 

uma meta descrição, pode controlar-se como o resultado do mecanismo de 

pesquisa irá aparecer. Sugere-se analisar a adequação da quantidade de texto no 

site e aumentá-la, se apropriado. É referido ainda o facto de existirem links que 

não descrevem o seu destino, sendo recomendado que se adicione um texto 

âncora significativo que descreva o destino do link, e caso o link contenha uma 

imagem, deverá igualmente ser incluído um texto alternativo. 

 

Porto de Singapura  

Recomenda-se adicionar atributos de largura e altura a todas as tags de imagem, 

sendo que a largura e a altura especificadas devem ser as mesmas da imagem 

de origem. Sugere-se adicionalmente que se utilize CSS para redimensionar uma 

imagem no navegador. Sugere-se ainda a inclusão de meta descrições em todas 

as páginas do website, de maneira a aparecer de forma mais fácil nos resultados 

dos motores de pesquisa e utilizar um redireccionamento 301 ou uma meta tag 

canónica para forçar os mecanismos de pesquisa a ver a versão correta. O 

website usa um redireccionamento temporário (HTTP 302). Um 

redireccionamento (HTTP 301) é uma prática recomendada. 

 

Porto de Xangai  
Sugere-se certificar-se que todas as páginas do website incluem meta descrições, 

de maneira a aparecer de forma mais fácil nos resultados dos motores de 

pesquisa (verifica-se que todas as páginas incluem pelo menos alguns 

metadados, mas nenhuma página tem uma meta tag de descrição). Sugere-se 

ainda incluir ferramentas de análise de websites como WebTrends ou Google 
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Analytics e inscrever-se numa conta de Twitter e verificar que se encontra 

vinculada a este website. 

 

Em termos de comparação entre o desempenho dos websites de portos e os 

websites de aeroportos, os websites de portos conseguem pontuações 

relativamente mais elevadas, sendo que a média dos 5 portos ronda os 8,6 

pontos e a média dos 5 aeroportos inteligentes ronda os 8,0 pontos. 

 

AEROPORTOS 

nome do Aeroporto website SCORE 
Aeroporto Changi de Singapura https://www.changiairport.com/ 8,3 
Aeroporto de Seul Incheon www.airport.kr 4,4 
Aeroporto de Tóquio Haneda https://tokyo-haneda.com/en/ 9,4 
Aeroporto Internacional de Hong Kong https://www.hongkongairport.com/ 9,2 
Aeroporto Internacional de Doha Hamad https://dohahamadairport.com/ 8,8 

Tabela 30 - Score do teste de performance utilizando o Nibbler para os aeroportos selecionados 

 

Descrevemos abaixo, as principais oportunidades de melhoria para cada um dos 

aeroportos: 

 

Aeroporto Changi de Singapura 

Ao nível dos títulos usados no website, recomenda-se que todos os títulos tenham 

conteúdo relevante para a página de conteúdo, dado que 2% dos títulos foram 

encontrados vazios ou definidos incorretamente. De notar que os cabeçalhos 

vazios ou inválidos não têm valor para os mecanismos de pesquisa e tornam um 

website menos acessível. Algumas páginas não definiram os títulos corretamente 

sendo recomendado que se utilize a tag H1 para o título de nível mais alto, H2 

para subtítulos e H3 para outros subtítulos e assim por diante. A não 

conformidade com esta convenção pode confundir os utilizadores.  

Relativamente aos links internos, recomenda-se usar palavras ou frases 

descritivas na tag âncora, para beneficiar a otimização do mecanismo de busca, 

sendo que 3 links estão descritos de forma fraca e incluem “clique aqui” e “leia 
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mais”. São considerados links descritos de forma fraca porque não descrevem o 

conteúdo para o qual o link aponta. Adicionalmente, 24 links usam texto muito 

longo, quando é recomendado que os links descrevam de forma muito breve o 

conteúdo para o qual o link aponta e 104 links não possuem texto que descreva o 

seu destino. Por último, recomenda-se que se evite o uso de extensões de 

arquivo sempre que possível, uma vez que tornam o endereço mais difícil de 

lembrar ou digitar e podem revelar a tecnologia subjacente ao site, tornando-o 

assim mais vulnerável a hackers. Duas imagens do website estão em formato não 

amigável para a web. 

 

Aeroporto de Seul Incheon  
Todas as páginas devem ter um título no cabeçalho do documento. Uma das 

páginas não especifica um título. Nenhuma página usa títulos definidos, facto este 

que faz com que os utilizadores e os mecanismos de pesquisa possam ter mais 

dificuldade em determinar o conteúdo da página deste website. Os títulos 

corretamente definidos ajudam a aumentar a acessibilidade por parte dos 

utilizadores e são particularmente importantes para a otimização de mecanismos 

de pesquisa. Refere-se ainda que o website tem problemas de aparência quando 

acedido através de um smartphone ou tablet, recomendando-se a sua otimização 

para visualização em smartphone ou tablet (usando consultas de media CSS). É 

importante garantir que o seu conteúdo seja otimizado para uma ampla variedade 

de dispositivos, uma vez que a navegação na Web realizada em telefones e 

tablets, tem vindo a aumentar. Recomenda-se que este website devolva um 

código de status HTTP de erro 404 para as páginas ausentes, uma vez que os 

mecanismos de pesquisa podem confundir isso com uma página real de 

conteúdo. O website foi atualizado pela última vez na terça-feira, 4 de maio de 

2021, o que pode levar os seus utilizadores a considerar o website como 

desatualizado. De notar ainda que websites que não são atualizados 

regularmente também são indexados com menos frequência pelos mecanismos 

de pesquisa. Por fim, sugere-se ainda a utilização de uma solução de análise de 

websites, como WebTrends ou Google Analytics. 
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Aeroporto de Tóquio Haneda  
Considerar a reescrita de URL como um meio eficaz e transparente de criar URLs 

apropriados. URLs que usam caracteres incomuns (como ponto e vírgula ou 

sublinhados), números longos ou frases complexas são difíceis de serem usados 

e trocados entre pessoas reais e também tendem a ser menos favorecidos pelos 

mecanismos de busca. Recomenda-se que, sempre que possível, os endereços 

da Web sejam “legíveis por humanos”, o que significa que devem ser fáceis de 

ler, lembrar e digitar. Em particular, deve evitar-se o uso de caracteres obscuros 

(incluindo o sublinhado, que não é amplamente compreendido por utilizadores 

não técnicos ou particularmente memoráveis) e números longos. Foi detetado que 

2 URLs são particularmente difíceis de digitar ou lembrar. 

Recomenda-se igualmente que o servidor web ou a aplicação permitiam a 

compactação GZIP, uma vez que este website não está veiculado a usar esta 

compactação sendo que a mesma é amplamente suportada e reduz o tempo de 

carregamento de uma página da web. 

Finalmente, recomenda-se analisar a quantidade de texto neste website e 

aumentá-la, se apropriado. 

  

Aeroporto Internacional de Hong Kong 

Recomenda-se evitar o uso de extensões de arquivo, sempre que possível. As 

extensões de arquivo aparecem no final dos endereços da Web e têm vários 

efeitos negativos, pois tornam o endereço mais difícil de lembrar ou digitar 

(principalmente para utilizadores não técnicos) e podem revelar a tecnologia 

subjacente do website, tornando-o um pouco mais vulnerável a hackers. 

Adicionalmente, também vinculam a implementação do site a uma tecnologia 

específica, o que pode dificultar a migração posterior de URLs. Considerar a 

reescrita de URL como um meio eficaz e transparente de criar URLs apropriados. 

Todas as páginas do website incluem pelo menos alguns metadados, mas apenas 

60% das páginas têm uma metatag de descrição. Os metadados de descrição são 

importantes, pois aparecem nas páginas de resultados de pesquisa da Google. 

Ao incluir uma meta descrição, podemos controlar a forma como o resultado do 
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mecanismo de pesquisa será exibido. Certificar-se de que o servidor da web 

devolve um código de status HTTP de erro 404 para páginas ausentes. Os links 

internos também deverão ser melhorados, uma vez que 25 links do website não 

tinham texto que descrevesse o seu destino. Os links dentro de uma página 

deverão sempre descrever o seu destino para facilitar a vida aos utilizadores e 

aos mecanismos de pesquisa. 

  

Aeroporto Internacional de Doha Hamad  
Verificou-se que algumas páginas não definiram os títulos de forma 

semanticamente correta. Recomenda-se que se usem as tags adequadas para 

definir os títulos. A tag H1 deve ser usada para o título de nível mais alto, H2 

sendo para subtítulos e H3 para outros subtítulos e assim por diante. A não 

conformidade com esta convenção pode confundir os utilizadores do website. 

Recomenda-se que este website devolva um código de status HTTP de erro 404 

para páginas ausentes. Adicionalmente, o website usa um redirecionamento 

temporário (HTTP 302, sendo que é recomendado um redirecionamento 

permanente (HTTP 301). Todas as páginas incluem pelo menos alguns 

metadados, mas apenas 40% das páginas têm uma metatag de descrição. Os 

metadados de descrição são importantes, pois aparecem nas páginas de 

resultados de pesquisa da Google. 

Sugere-se que todas as páginas deste website incluam uma meta descrição. 

Se incluírem uma meta descrição, a Google escolherá uma amostra de texto da 

página para aparecer no resultado do mecanismo de pesquisa. Ao incluir uma 

meta descrição, podemos controlar a forma como o resultado do mecanismo de 

pesquisa será exibido. A maioria das imagens (81%) não possui tamanhos 

definidos usando atributos de largura e altura no HTML, os quais são 

recomendados, pois ajudam o navegador a organizar a página mais rapidamente. 

Verificou-se que este site não foi veiculado a usar a codificação GZIP. A 

compactação GZIP é amplamente suportada e reduz o tempo de carregamento 

de uma página da web, pelo que é recomendado que a mesma seja permitida no 

servidor web ou na aplicação deste website. 
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4.2.3 Dados recolhidos através do Google Mobile Friendly 
 

Trata-se de uma ferramenta da Google, que verifica se um website é ou não 

compatível com dispositivos móveis. Este tema dos websites serem responsivos é 

importante porque a Google usa esta característica como forma de criar o ranking 

no seu motor de busca. 

 

PORTOS 

  
nome do Porto website Resultado 

Porto de Roterdão https://www.portofrotterdam.com/en 

Compatível (*) 
Porto de Hamburgo https://www.hafen-hamburg.de/en/ 

Compatível 
Porto de Antuérpia https://www.portofantwerpbruges.com/en 

Compatível 
Porto de Singapura https://www.mpa.gov.sg 

Compatível 
Porto de Xangai https://en.portshanghai.com.cn/ 

Compatível (*) 
Tabela 31 - Resultados do teste de compatibilidade com dispositivos móveis de cada website dos portos 

(*) - Em duas ocasiões testadas, os websites de Roterdão e Xangai não se 

relevaram compatíveis com mobile. 

 

Abaixo, descrevemos os motivos pelos quais os dois websites foram, nessas duas 

ocasiões, considerados não compatíveis com ambiente mobile: 

 

Roterdão 
Elementos clicáveis demasiado longos. 

Texto demasiado pequeno para ser lido. 

Conteúdo mais largo do que o écran. 

 

Xangai 
Elementos clicáveis demasiado longos. 

Conteúdo mais largo do que o écran. 

 

  



 

120 

AEROPORTOS 

nome do Aeroprto website Resultado 
Aeroporto Changi de Singapura https://www.changiairport.com/ Compatível 
Aeroporto de Seul Incheon https://www.airport.kr/ap/en/index.do 

Compatível 
Aeroporto de Tóquio Haneda https://tokyo-haneda.com/en/ Compatível 
Aeroporto Internacional de Hong Kong https://www.hongkongairport.com/ Compatível 
Aeroporto Internacional de Doha Hamad https://dohahamadairport.com/ Compatível 

Tabela 32 - Resultados do teste de compatibilidade com dispositivos móveis de cada website dos aeroportos 

Todos os websites dos aeroportos são compatíveis com dispositivos móveis. 

 

4.2.4 Dados recolhidos através do GTmetrix 
 
O GTmetrix avalia o desempenho do website e tem uma funcionalidade extra às 

restantes ferramentas anteriormente usadas, uma vez que permite a comparação 

entre diversos websites. O output resultante desta ferramenta é o GRADE 

GTmetrix, uma nota que pondera o desempenho/performance do website 

(70%) e a sua estrutura (30%).  

 

Tem uma codificação de cores e letras, que dependendo do desempenho da 

métrica, serão as seguintes: 

 

Vermelho  Muito mais demorado do que o recomendado (F) 

Laranja  Mais demorado do que o recomendado (E) 

Verde claro  Ok, mas considere melhorar (D) 

Verde escuro  Bom. Nada a acrescentar (A, B, C) 

 

Uma vez que apenas permite comparar 4 websites, comparámos os dois 

primeiros e os dois últimos websites: 

 

PORTOS 
No caso dos portos, comparámos os websites dos seguintes portos:  

• Porto de Roterdão 
• Porto de Hamburgo 
• Porto de Singapura 
• Porto de Xangai  
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Figura 11 - Relatório do GTmetrix com a comparação global da performance dos 4 portos 

 

O porto melhor posicionado foi o porto de Hamburgo, com 91%, sendo que o 

porto de Xangai apresentou uma pontuação de 19%, revelando ter imensas áreas 

a melhorar. 

 

Comparando estes resultados com os resultados obtidos pela análise qualitativa 

de funcionalidades dos websites, o porto pior classificado continua a ser o porto 

de Xangai que também é o porto que menos funcionalidades tem, e o porto de 

Singapura, pelo facto de ter o maior número de funcionalidades, pode estar 

associado a ter registado um resultado abaixo dos portos de Roterdão e 

Hamburgo. 
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Figura 12 - GTmetrix e Velocidade de Visualização dos 4 portos analisados 

No indicador de Velocidade de Visualização, os websites dos portos de Xangai e 

Singapura demoraram 9,4 segundos a carregar totalmente, tendo o website do 

porto de Hamburgo o mais rápido a carregar, na totalidade, com 1,9 segundos. 

 

 
Figura 13 - GTmetrix Grade e Performance Scores dos 4 portos analisados 

 

Os resultados do GTmetrix grade e os performance scores são consistentes com 

o resultado anterior de lentidão no carregamento do website, tendo o porto de 

Hamburgo obtido as melhores classificações nestes dois indicadores e os 
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aeroportos de Xangai e Singapura, as piores classificações, sendo os resultados 

de Xangai claramente inferiores aos de Singapura. 

 

 
Figura 14 - Structure Scores e Largest Contentful Paint (LCP) dos 4 portos analisados 

 

As piores classificações voltaram a estar nos portos de Singapura e Xangai, 

sendo que no indicador de LCP, o porto de Roterdão teve uma classificação 

superior ao porto de hamburgo. 

 
Figura 15 - Tempo total de bloqueio e Cumulative Layout Shift dos 4 portos analisados 

 
Não é de estranhar que os portos de Xangai e Singapura tivessem, de novo, as 

piores classificações em tempo total de bloqueio e na mudança cumulativa de 
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layout. Neste último indicador, o porto de Roterdão também teve uma pontuação 

baixa, indicando que a estabilidade visual à mudança de conteúdo para o 

utilizador é relativamente baixa, incluindo mudanças inesperadas de layout ou 

conteúdo que não agradam aos utilizadores. 

 
AEROPORTOS 
No caso dos aeroportos, comparámos os websites dos seguintes aeroportos:  

• Aeroporto Changi de Singapura 
• Aeroporto de Seul Incheon 
• Aeroporto Internacional de Hong Kong 
• Aeroporto Internacional de Doha Hamad 

 

 
Figura 16 - Relatório do GTmetrix com a comparação global da performance dos 4 aeroportos analisados 

 

O aeroporto que apresentou melhor pontuação foi o aeroporto Changi de 

Singapura, com 58% de performance score, sendo mesmo assim um website com 

inúmeras oportunidades de melhoria, como podemos ver nas pontuações abaixo, 

por exemplo, no “Largest Contentful Paint”. A “Largest Contentful Paint” que é 

uma métrica de desempenho que mede a experiência de carregamento percebida 

pelos utilizadores, medindo o tempo que demora para o maior "elemento de 

conteúdo" aparecer visível (por exemplo, imagem principal, texto do cabeçalho 

etc.). De forma a proporcionar uma boa experiência ao utilizador, os sites devem 

ter uma “Largest Contentful Paint” de 2,5 segundos, ou menos. Nenhum dos 

quatro websites analisados tem uma “Largest Contentful Paint” de 2,5 segundos, 

ou menos. 
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De acordo com (Basalla et al., 2021), o tempo tolerável de espera ronda os dois 

segundos e, caso os websites disponibilizem igualmente informação sobre o 

tempo estimado que irá demorar o carregamento do mesmo, existirá, por parte do 

utilizador, uma maior tolerância às demoras nos carregamentos dos websites. 

 

 
 

Figura 17 - Velocidade de Visualização dos 4 aeroportos analisados 

 

Em termos de velocidade de visualização, nenhum dos websites dos aeroportos 

teve uma boa pontuação, sendo que o website do aeroporto Internacional de 

Doha Hamad demorou 12,3 segundos a carregar totalmente e por esse motivo, foi 

igualmente o website mais penalizado na pontuação do GTmetrix global. 

 
Figura 18 - GTmetrix Grade e Performance Score dos 4 aeroportos analisados 
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Figura 19 - Scores de Estrutura e Largest Contentful Paint (LCP) dos 4 aeroportos analisados 

 
O website do aeroporto Internacional de Doha Hamad foi o mais penalizado no 

indicador de estrutura de website, sendo que o website que mais tem a melhorar 

no “Largest Contentful Paint” é o aeroporto de Changi de Singapura.  

 
 

 
 
Figura 20 - Tempo Total de Bloqueio e Cumulative Layout Shift dos 4 aeroportos analisados 
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O aeroporto com maior tempo total de bloqueio foi o aeroporto internacional de 

Hong Kong, sendo o aeroporto de Seul Incheon aquele que mais problemas 

apresenta na estabilidade visual à mudança de conteúdo. 

 

Mais uma vez, comparando estes resultados com os resultados obtidos pela 

análise das funcionalidades de cada website, o aeroporto com mais 

funcionalidades (Singapura), não foi penalizado neste indicador pelo facto de 

oferecer múltiplas funcionalidades, nem o aeroporto com menor número de 

funcionalidades apresentou melhores resultados nos vários segmentos deste 

indicador (apenas apresentando resultados positivos no templo total de bloqueio 

do website). 

 

5 CONCLUSÃO 
 

O objetivo do presente trabalho foi tentar perceber quais são as principais 

dimensões que têm vindo a ser trabalhadas em termos da forma como a ciência 

de dados se relaciona com a transformação dos portos e aeroportos tradicionais 

em portos e aeroportos inteligentes. Da realização da revisão da literatura, foram 

identificadas nove áreas onde é clara a forma como, nos últimos dez anos, a 

ciência de dados tem contribuído para acelerar a evolução dos portos e 

aeroportos tradicionais para portos e aeroportos inteligentes. Verificou-se que as 

dimensões de estudo e foco de pesquisa identificadas para os portos nem sempre 

eram coincidentes com as dimensões de estudo relativamente aos aeroportos 

inteligentes.  

 

O tema da interconectividade nos portos e nos aeroportos inteligentes tem sido 

largamente estudado na literatura, quer na tua componente física quer digital, 

uma vez que é uma das características desses mesmos data hubs de navegação 

considerados inteligentes. No entanto, uma grande limitação destes estudos 

prende-se com o facto de se focarem apenas nos temas da IoT e sensorização de 

pessoas e objetos e de que forma estas tecnologias permitem maior 
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interconectividade entre todos os stakeholders e permitem melhorar toda a cadeia 

de valor, deixando de lado, questões como a interconectividade relacionada com 

os seus websites institucionais. Da revisão de literatura que efetuámos, não 

encontrámos referências a quaisquer estudos relacionados com a qualidade da 

interconectividade dos websites destes data hubs de navegação, sendo a mesma 

relevante uma vez que em alguns casos, dada a dificuldade de aceder 

fisicamente às instalações físicas destes hubs (como são os casos das zonas 

portuárias), é a única forma de se obterem informações sobre a atividade destes 

eixos de navegação. 

 

Assim, este trabalho foi realizado com o objetivo de perceber o grau de 

interconectividade digital entre os data hubs de navegação e os seus stakeholders 

em termos dos seus websites institucionais e, para isso, foram analisados os 

websites institucionais dos cinco maiores portos inteligentes e dos cinco maiores 

aeroportos inteligentes, do mundo. 

 

Os resultados obtidos apontam para a existência de graves lacunas e dificuldades 

na interconectividade quer dos portos inteligentes quer dos aeroportos inteligentes 

ao nível dos seus websites com os seus diferentes stakeholders, principalmente 

em termos de velocidade e de performance e compatibilidade com dispositivos 

móveis, esquecendo-se de que uma das primeiras interações que existe entre um 

potencial stakeholder e estas organizações é realizada através da consulta do seu 

website institucional, a maior parte das vezes através de um dispositivo móvel e 

que a experiência inicial digital de um qualquer utilizador com qualquer um destes 

websites, é extremamente relevante para as interações posteriores com a 

instituição. Da amostra analisada, nenhum dos hubs analisados pode ser 

considerado um exemplo de excelência na interconectividade global (mobile e 

desktop). Na opinião da autora deste trabalho, para que os portos e aeroportos 

sejam considerados verdadeiramente data hubs de navegação inteligentes, não 

podem descurar este detalhe de interconectividade entre si e os seus 

stakeholders. Da realização deste trabalho, conclui-se que os portos pontuaram 
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quase sempre melhor que os aeroportos, o que não deixa de ser interessante, já 

que se esperava que melhores níveis de interconectividade fossem atingidos 

pelos websites dos aeroportos, já que têm stakeholders com perfil mais B2C (e 

não tão B2B, como os portos) e sabendo que existe uma enorme ligação entre a 

rapidez de navegação nos websites e a satisfação geral dos utilizadores, neste 

caso, dos passageiros de um aeroporto. Existe assim, uma enorme oportunidade 

de melhoria da interconectividade geral e sistémica dos portos e aeroportos 

inteligentes.  

 

Sabemos que existe uma correlação elevada entre a taxa de rejeição de um 

website e o tempo médio de pesquisa por parte de um utilizador nesse mesmo 

website, sendo a potencial rejeição maior nos casos em que os utilizadores usam 

dispositivos móveis e, por isso, dispõem de alta velocidade de navegação nos 

seus dispositivos e utilizadores que visitam o website pela primeira vez. Também 

sabemos que cada vez mais, os utilizadores usam dispositivos móveis para 

aceder à internet, logo, não podemos ignorar a performance dos websites neste 

tipo de dispositivos. Os estudos analisados no âmbito deste trabalho apontam 

igualmente para que ligeiras reduções nos tempos de espera ou ligeiras melhorias 

na performance e na otimização dos tempos médios de navegação nas páginas 

dos websites, podem ter um impacto muito significativo quer na performance 

global de um website, quer na imagem geral de uma marca e de uma 

organização, uma vez que os utilizadores que experimentem tempos de espera 

mais curtos na navegação, tendem a explorar o site de forma mais profunda.  

 

Deste modo, consideramos que qualquer modelo que avalie o grau de maturidade 

da inteligência de um porto ou de um aeroporto inteligente, deverá sempre ter 

com conta as seguintes dez dimensões:  

1. Otimização e eficiência na logística e nas operações 

2. Sensorização de objetos, interconectividade e partilha de dados 

3. Novas linhas de negócio 

4. Sustentabilidade 
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5. Segurança e Privacidade de Dados 

6. Integração, Visão Sistémica e Governance 

7. Avaliação do grau de inteligência de um porto/aeroporto inteligente 

8. Melhorar a experiência do passageiro/utilizador 

9. Cultura e gestão baseada em dados 

10. Interconectividade digital de stakeholders 

6 Limitações do presente trabalho e trabalhos futuros 
 
O foco do presente trabalho foi colocado no tema da interconectividade digital 

entre stakeholders de portos e aeroportos inteligentes, medida através de quatro 

instrumentos de medição de web performance os quais, apesar de 

complementares, avaliam essencialmente indicadores relacionados com a 

velocidade de carregamento dos websites e velocidade de navegação, o que 

limita o âmbito de análise do tema da interconectividade digital. Como possíveis 

trabalhos futuros, sugerem-se quatro caminhos: (i) medir um maior número de 

indicadores, usando web analytics e analisar métricas de tráfego, tempo médio de 

permanência no website, as páginas que recebem o maior tráfego e dados 

demográficos e geográficos dos visitantes, entre outros; (ii) medir não só a 

qualidade da interconectividade do website, mas também a interconectividade de 

outros canais digitais, nomeadamente a presença e performance de cada um dos 

portos e aeroportos nas diversas redes sociais; (iii) realizar uma análise de user 

experience realizada por humanos, quer nos websites institucionais, quer nas 

redes sociais, a qual poderia complementar a análise efetuada por estas 

ferramentas automáticas, analisando atributos como cores, simplicidade do 

website, facilidade de navegação percebida ou design, atributos mais subjetivos 

que as máquinas têm dificuldade em analisar e, por último, a (iv) criação de um 

modelo de maturidade que avalie o grau de inteligência de um porto ou de um 

aeroporto, que inclua a ponderação de cada uma das nove dimensões que 

resultaram da revisão da literatura efetuada e também a décima dimensão que foi 

adicionada com a realização do presente trabalho: a interconectividade digital de 

stakeholders dos hubs de navegação portuária e aeroportuária. 
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Glossário 
 
Big Data Conjuntos de dados de grande volume, variedade e velocidade  

Blockchain  Tecnologia de registo distribuído que utiliza a descentralização como 
medida de segurança 

Bluetooth Rede sem fio de âmbito pessoal  

Business 
Intelligence 

Processo de recolha, organização, análise e partilha de informações 
para suporte às decisões de gestão 

Cloud based 
services 

Serviços de tecnologias de informação prestados como um serviço 
pela Internet ou rede dedicada, com pagamento baseado na 
utilização. 

Cold Ironing Processo de fornecer energia elétrica em terra (cais) a um navio, 
enquanto os seus motores estão desligados 

Data Center Centro de processamento de dados onde estão concentrados os 
sistemas computacionais de uma organização  

Deep Learning Uma sub-área do machine learning que, através de redes neuronais, 
procura simular as redes de aprendizagem do cérebro humano 

Digital Twins Réplicas virtuais e em tempo real de objetos, processos e sistemas 
físicos 

Fog and Multi-
Access Edge 
Computing 

Plataformas tecnológicas que aproximam os processos de 
computação do local onde se localizam os dados 

Hinterland de um 
porto 

Área terrestre de influência de um porto 

Hotspot Ponto de acesso que lhe permite partilhar internet, através de redes 
sem fios 

Hub O centro efetivo de uma atividade, região ou rede, onde existem 
constantes entradas e saídas de coisas e pessoas 

Inteligência 
Artificial 

Inteligência revelada por máquinas ao realizar tarefas complexas 
associadas a seres inteligentes 

Internet of things Rede de dispositivos conectados entre si e com a internet 

Javascript Linguagem de programação de uso geral, aplicada principalmente 
para desenvolvimento web 

Machine Learning Construção de algoritmos que permitem às máquinas aprender com 
os seus erros 
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Mobile Internet Uso de tecnologias de comunicação sem fio para aceder a 
informações e aplicações web a partir de dispositivos móveis 

Redes Neuronais Modelos computacionais inspirados no sistema nervoso central 
humano, capazes de reconhecer padrões e fazer deep learning 

Sensorização Colocação de sensores em objetos ou pessoas 

Stakeholders  Entidades que têm um interesse e que são impactadas (positiva ou 
negativamente) pelas decisões da organização 

Tecnologias 
exponenciais 

Inovações que permitem o crescimento da geração de valor para a 
sociedade, seguindo uma curva exponencial 

Web Analytics Medição, recolha e análise de dados sobre navegação em websites e 
a respetiva interação com os utilizadores 

Web Performance Velocidade com que as páginas da web são exibidas no navegador 
da web do utilizador. 

 


