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3i Buildings  
 

 

Atenta aos desafios colocados às cidades em 

matéria de sustentabilidade e gestão eficiente 

de recursos, a Siemens aposta nas tecnologias 

de informação e comunicação (TIC), para 

desenvolver soluções capazes de as tornar 

mais conectadas, otimizadas e inteligentes. 

 
Aplicando os conceitos da “internet das coisas” 

e da “internet das pessoas”, a Siemens 

Portugal desenvolveu o 3i Buildings – 

Intelligent, Interactive and Immersive 

(inteligente, interativo e imersivo), uma 

ferramenta de gestão integrada de edifícios, 

criada para infraestruturas urbanas 

complexas, como hospitais, centros comerciais 

e aeroportos.  

 
O 3i Buildings capta e gere, em tempo real, 

um grande volume de dados gerado no 

interior do edifício, provenientes de diferentes 

sistemas de operação, como por exemplo: 

qualidade do ar, temperatura ambiente, 

estudo de percursos ou tráfego, contagem e 

fluxo de utilizadores, manutenção e 

segurança. Estes dados contribuem para a 

otimização do edifício e conforto dos 

utilizadores e são determinantes para 

perceber a quantidade de CO2 monitorizada. 

 

Numa única solução, o 3i Buildings integra a 

gestão dos diferentes sistemas internos, que 

tradicionalmente estão fragmentados e 

alocados a diferentes áreas de 

responsabilidade, com a vantagem de 

conseguir uma atuação centralizada e 

autónoma. 

 
Isto é possível por intermédio de “coisas” - 

sejam sensores, redes de informação ou 

objetos inteligentes - e também de pessoas.  

 
Com as pessoas – os utilizadores do edifício - 

o contacto é realizado via aplicação móvel. Os 

utilizadores descarregam a aplicação 3i 

Buildings para o telemóvel e interagem com o 

sistema dando as suas opiniões sobre a 

experiência no edifício, como por exemplo, 

nível de satisfação e conforto. Por sua vez, a 

aplicação móvel fornece dicas de interesse, 

como por exemplo, os percursos e as áreas 

com menos fluxo. 

 
O 3i Buildings conjuga de forma dinâmica a 

tecnologia, a gestão e a interação com as 

pessoas.  

 
A informação relativa ao edifício é apresentada 

em 3D e realidade virtual, o que melhora a 

experiência visual e aumenta a capacidade de 

gestão da informação. 

 
A troca de informação constante entre o 

edifício e o centro de gestão, e entre os 



 

 

utilizadores e o centro de gestão, permite uma 

aprendizagem contínua que confere ao 

sistema a capacidade de melhorar a eficiência 

dos edifícios ao longo do tempo. 

 

 

Da ideia à comercialização 

O projeto foi desenvolvido entre janeiro de 

2014 e Junho de 2015, com o apoio do centro 

de investigação UNIDEMI (Research and 

Development Unit for Mechanical and 

Industrial Engineering) da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Nova 

de Lisboa e do ICIST (Instituto de Engenharia 

de Estruturas, Território e Construção), 

unidade de investigação do Instituto Superior 

Técnico da Universidade de Lisboa e contou 

com um incentivo do Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER), através 

do Quadro de Referência Estratégico Nacional 

(QREN), Programa COMPETE – Sistema de 

Incentivos a I&D, Projetos Individuais. 

 
Depois de concluída, a ferramenta teria que 

ser testada e estudada em edifícios reais. Para 

garantir que os sistemas de gestão tradicionais 

não tinham quebras e que ambos – 3i 

Buildings e os existentes – podiam coexistir, a 

ferramenta teve de voltar ao laboratório para 

novos testes e medidas adicionais. O objetivo 

era obter resultados fiáveis para análise da 

solução. 

 
Atualmente o 3i Buildings está a ser testado 

em edifícios reais, e através do seu módulo de 

inteligência artificial, consegue prever a 

potencial ocupação dos espaços em estudo e 

a satisfação dos utilizadores do espaço. Isto 

tem permitido atuar antecipadamente, para 

aumentar a satisfação dos utilizadores. 

 
Da mesma forma é possível fazer o cálculo do 

desperdício de energia, a partir dos dados 

recolhidos através da plataforma 3i Buildings 

e das bases do estudo teórico, suportado por 

ferramentas de inteligência artificial. 

 

Os resultados do estudo permitem concluir 

que, caso o desperdício de energia fosse 

minimizado, através da interação direta entre 

o 3i Buildings e o sistema central de gestão, 

seria possível reduzir o consumo de energia 

em 10%.     

 
Com estes resultados animadores, a Siemens 

está a preparar a comercialização do 3i 

Buildings no mercado nacional, mas com o 

mercado internacional em vista. 

 

Resultados e compromissos 

Em Portugal, entre 2012 e 2014, a Siemens 

reduziu as emissões de CO2 em 9%, o 

consumo de energia em 8% e o consumo de 

água em 27%. 

 
A nível global, entre 2010 e 2014, a Siemens 

diminuiu as emissões de CO2 em 20%. A 

empresa tem como objetivo ser a primeira 



 

 

grande empresa global industrial a alcançar 

uma pegada de carbono zero até 2030. Desta 

forma, prevê reduzir as emissões de CO2 – que 

atualmente totalizam cerca de 2,2 milhões de 

toneladas métricas por ano – para metade, até 

2020. Para concretizar estes objetivos, a 

Siemens vai investir cerca de 100 milhões de 

euros durante os próximos três anos, para 

diminuir a pegada de carbono das instalações 

de produção e dos edifícios. 

 

  

 
 
 

Lições aprendidas 

-Os edifícios podem ser otimizados em termos de funcionamento, funcionalidade e interação com 

os utilizadores. 

-Recorrer a técnicas de design como o 3D e a realidade virtual nas aplicações é fundamental para 

a atratividade do produto final. 

-Quando se utilizam tecnologias que ainda são emergentes, os riscos podem ser maiores. Para que 

nade falhe, é necessário prever planos alternativos. 

 

 

 

 

 

Siemens  

A Siemens é um grupo empresarial líder de mercado em tecnologia, que se destaca há mais de 165 

anos pela sua engenharia, inovação, qualidade, confiabilidade e internacionalidade. A empresa está 

presente em mais de 200 países, centrada principalmente nos setores da eletrificação, automação 

e digitalização.  

 

A Siemens está em Portugal há 110 anos empregando atualmente, direta e indiretamente, cerca 

de 2.500 profissionais. A Siemens detém em Portugal 18 centros de competências mundiais nas 

áreas da energia, infraestruturas, saúde, tecnologias de informação e serviços partilhados. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


