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Planeamento Global Integrado 
Visão 

Gestão 
Estratégica 

Controlo de Gestão 

Gestão Operacional 



Departamento de Projetos 
Necessidade de centralização de todos 
os projetos geridos pelo departamento 

2011 

Após criação das WBS, identificou-se a 

necessidade de integrar o trabalho desenvolvido no 

Departamento de Ambiente, uma vez que 

influenciava o desenrolar do projeto 

2012 
20 setembro 

Planeamento Global Integrado 
Caminho percorrido 

Estender a solução a toda a empresa 
Já com uma visão transversal e 

financeira 

Foi feito um levantamento de mais WBSs para 

diferentes tipologias de projetos. 



2013 

2014 

Interoperabilidade 
Integração com várias aplicações já 
existentes (ERP Financeiro, Concursos, 
e Plano de Investimentos) 

Garantir que os utilizadores trabalhem apenas com 

uma plataforma e garantir a total integridade 

financeira da empresa. 

Gestão de Portefólio 
Criação de cenários e efetivação do 

orçamento 

Desenho de interfaces e testes que acabaram por 

ser insuficientes pois faltava parte do orçamento 

que correspondia aos empreendimentos 



2015 
GCObras 
Incorporação da aplicação GCObras no 
PGI  

Para terminar o ciclo e incorporar todas as 

atividades de investimento vão ser integradas 

todas as funcionalidades do GCObras 

2016 
Incorporação da Ferrovia 

Acomodação das especificidades da 
ferrovia 

No cenário pós fusão, começou já a ser feito um 

levantamento das necessidades da ferrovia que se 

pretendem incluir a curto prazo 



TRABALHO COLABORATIVO 

Antecipação de desvios; 

Projeção de fluxos 

financeiros de acordo com 

execução planeada 

Dossier de 

obra/Empreendimento 

Planeamento integrado 

INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÃO 

Financeira (Autos de 

medição, Projetos) 

Concurso 

MAIOR RIGOR ORÇAMENTAL 

Análise de desvios de 

execução que possam 

condicionar/alterar a 

execução do orçamento; 

Melhores estimativas para 

planeamento orçamental 

PREVISIBILIDADE DE GESTÃO 

VISÃO ÚNICA ORGANIZACIONAL 

Ferramenta única 

transversal e disponível 

a toda a organização 

Objetivos do Negócio 



Gestão completa do ciclo de investimento 
Gestão do ciclo de vida dos investimentos, maximizando a relação investimento/benefício 

Identificação 
de 

necessidades 
e opções 

estratégicas 

Definição de 
cenários e 

selecção dos 
investimentos 

Iniciação e 
planeamento 

Execução e 
controlo 

Análise de 
benefícios e 

lições 
aprendidas 



Interoperabilidade 
Estratégia · Operação · Controlo de gestão 

Análise de Portefólio 

Análise integrada de investimentos  

(Mérito Técnico, Valor Estratégico, Risco) 

  

Previsibilidade Financeira 

Informação prospetiva de execução 

financeira, integrada com o controlo da 

execução física 

Integração Financeira 

Construção de cenários de investimento 

no tempo 

Gestão de Projeto 

Planeamento, execução e controlo dos 

projetos 



Análise de Portefólio 

Processo de construção de cenários de investimento 

Seleção de Portefólio: 
Caracterização 

do projeto e 
propostas de 
acordo com o 
impacto em 
cada driver 

Definir 
drivers 

Definir dimensões 
de seleção 

Definições de 
prioridades 
dos critérios 

para o 
cenário de 

investimento 

Compromissos assumidos 

Constrangimentos financeiros 

Risco Operacional e outros 

Comparação 
de cenários de 
investimento 

Portefólio 
Ótimo 



INTEROPERABILIDADE 

Várias plataformas especializadas 

com níveis diferentes de informação; 

GCOBRAS 

Automatismos e complexidade 

tecnológica;  

Generalizar funcionalidades; 

CULTURA 

Trabalho integrado e colaborativo; 

Planeamento da atividade; 

Atualização/Qualidade de 

informação 

COMPETÊNCIAS 

Gestão de projeto; 

Plataformas informáticas. 

Principais Desafios 



Tecnologia / Implementação 



joao.mendes@infraestruturasdeportugal.pt 
www.infraestruturasdeportugal.pt 
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