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SGPA - GESTÃO DE SISTEMAS
AEROPORTUÁRIOS

CADASTRO
Com a crescente necessidade de monitorizar os
aeroportos, tendo em vista o reforço da segurança e
conforto dos meios aéreos, a Gestão e Cadastro de
Infraestruturas Aeroportuárias é uma solução que
integra vários aspetos de forma a garantir o êxito da
mesma.
Cadastro de informação geográﬁca existente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ediﬁcado;
Eixo de via;
Parques de estacionamento;
Rede de infraestruturas;
Rede de águas;
Rede de esgotos;
Rede de gás;
Rede elétrica;
Rede de comunicações;
GOC – Grupo Operacional de Combustíveis;
Pistas;
Caminhos de circulação;
Caminhos periféricos;
APRON – Plataforma de Estacionamento;
Bermas;
Sinalização diurna e luminosa;
Áreas de desobstrução;
Rede de comunicações;
Equipamentos de apoio à navegação:
• Rádio ajudas;
• Ajudas visuais;
• Geologia;

INSPEÇÃO E GESTÃO
DE PAVIMENTOS

OBJETIVOS

OBJETIVOS

• Cadastrar toda a informação geográﬁca existente tanto
do lado terra como do lado ar;

O SGPA (Sistema de Gestão Aeroportuário) gere o estado
de conservação dos pavimentos garantindo:

• Instalação e implementação do Sistema de Gestão
de Pavimentos Aeroportuários (SGPA);

• Criar uma plataforma Web de disponibilização da
informação cadastrada;

- A capacidade de carga adequada;
- O conforto de circulação ;
- As operações seguram das aeronaves sob todo o tipo de
condições atmosféricas;

• Deﬁnição de “arquiteturas” informáticas;

• Otimizar a plataforma para gestão de diversas áreas do
aeroporto, ligadas ou não à aviação;
• Integração da plataforma com sistemas existentes.

A capacidade de carga do pavimento é principalmente
inﬂuenciada pela condição estrutural do mesmo;
O conforto e segurança de circulação são fundamentalmente inﬂuenciados pela condição funcional do
pavimento.

• Recolha de dados e inventário dos pavimentos;
• Integração de dados referentes ao coeﬁciente de atrito;
• Integração de resultados provenientes das análises de
laboratório feitas à pavimentação;
• Caracterização funcional e estrutural dos pavimentos
aeroportuários;
• Carregamento dos dados e informação decorrente dos
trabalhos de desenvolvimento do projeto;
• Desenvolvimento de modelos de previsão do comportamento dos pavimentos;
• Produção de relatórios com vista à programação de
ações de formação e manutenção dos pavimentos.

Operação de deteção com GPR

Aquisição de dados em campo

Operação de deteção do
traçado de cabos subterrâneos

Dados recolhidos com o perﬁlómetro laser

Perﬁlómetro laser da Greenwood

Imagem das infraestruturas obtidas em tempo real

