


Transformar a forma como proprietários e 
gestores utilizam tecnologia nos edifícios 



Digitalização



Caso dos edifícios



Industria da Construção

Projeto Concurso Construção Operação

Soluções prescritas 1 a 
2 anos antes da 
implementação

Propostas variantes 
com reduções de 
preço e qualidade

Sistemas técnicos são os 
últimos a ser instalados e 

normalmente após o prazo 
inicial ter terminado

Sistemas técnicos que não 
respondem às necessidades 

de operação



Barreiras à entrada

Novos edifícios Edifícios Existentes

Hardware Software



DTWay

Com os serviços que a DTWay presta, promovemos a

transformação dos dados produzidos nos edifícios em informação

útil e integrada. A interação ocorre não só entre processo digital

e edifício, mas também entre os diferentes processos.

Assim, o edifício transforma-se num “ser” inteligente, adaptado à

sua envolvente e às necessidades de quem o utiliza: aumentamos

a eficiência energética operacional dos sistemas, promovendo o

conforto dos utilizadores e a sua sustentabilidade ambiental.

O Smart Building transforma-se num Edifício 4.0



Quick wins

SGTC – Sistema de gestão técnica centralizada / SACE – Sistema de automatização e controlo 

de edifícios



Soluções DTWay

A DTWay assiste as equipas técnicas na gestão de sistemas garantindo reduções

de consumos, aumento de conforto e melhor eficiência operacional.

Os sistemas dos edifícios, em especial a Gestão Técnica Centralizada é integrada

na plataforma cloud da DTWay. Esta ligação permite o comando e controlo

automático dos sistemas técnicos com ganhos até 30% nos consumos

energéticos.

Através de soluções suportadas por machine learning existentes no mercado

para a gestão de sistemas de climatização e ventilação ou desenvolvidas

internamente como o caso da gestão de águas quentes sanitárias, apoiamos os

gestores dos edifícios a melhorar a performance dos sistemas técnicos e

abrimos as portas a outros usos para os dados gerados.



Serviços

Upgrade tecnológico
Gestão dos 

sistemas técnicos

Usos dos dados

Utilizar os dados armazenados
para encontrar novas formas
de rentabilizar a infraestrutura
existente ou expandir as
soluções digitais

Garantir que os dados dos sistemas
técnicos estão acessíveis a outros
usos reduzindo as barreiras à
implementação. Contextualizar os
custos de operação do edifício nos
processos de negócio

Serviço end-to-end de
gestão dos sistemas
técnicos garantindo
eficiência, diagnóstico
e conforto



Obrigado.

Diogo Drumond

diogo.drumond@dtway.com


