
 

  

 

| 1 

 
  

PROJETOS DE I&D – PROJETO N. 8679 

 
Relatório Técnico Intercalar (Versão 1.0 de 

30/11/2016) 

 

Dezembro de 2016 



 

  

 

| 2 

 

 

 

Índice 
 

 .....................................................................................................................................................1 

1. A EQUIPA DE PROJETO .........................................................................................................3 

1.1. PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS APORTADAS.....................................................................3 

1.2. IMPACTO DO SEU ENVOLVIMENTO NO PROJETO ........................................................4 

1.3. ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS NA EQUIPA .......................................................................5 

1.4. NOVAS CONTRATAÇÕES ...............................................................................................6 

1.5. OUTRAS INFORMAÇÕES ...............................................................................................6 

2. O PROJETO ...........................................................................................................................7 

2.1. OS OBJETIVOS E A ESTRUTURA .....................................................................................7 

2.2. A CALENDARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJECTO ..................................................7 

2.3. PRINCIPAIS ALTERAÇÕES AO QUADRO DE INVESTIMENTOS PREVISTOS NO PROJETO .7 

2.4. DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA POR TECNICO AO LONGO DO PROJETO ...............8 

3. TRABALHOS DESENVOLVIDOS ............................................................................................10 

3.1. RESULTADOS ALCANÇADOS........................................................................................10 

3.2. FATORES CRÍTICOS......................................................................................................10 

4. RESULTADOS ......................................................................................................................10 

5. ANEXO ................................................................................................................................11 

 ...................................................................................................................................................12 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

| 3 

 

 

1. A EQUIPA DE PROJETO 

 

1.1. PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS APORTADAS 

 

A Equipa de Projeto encontra-se em fase de construção tendo vindo progressivamente 

a ser recrutados ou incorporados os elementos necessários para a concretização dos 

objetivos. 

Umas das principais preocupações neste processo de recrutamento foi assegurar que os 

Recursos Humanos selecionados, para além de terem os conhecimentos técnicos 

necessários, conseguiam compreender as necessidades do mercado e detinham as skills 

sociais e comportamentais fundamentais num projeto com estas características. 

Neste momento os recursos da equipa estão totalmente identificados. 

 

Gestor de projeto: Profissional Licenciado com experiência em gestão de Projetos, 

gestão de eventos, gestão de sistemas de controlo de acessos, gestão de equipas 

multidisciplinares e Formação. 

Designer: Profissional Licenciado em arquitetura, com experiência e conhecimentos de 

design, imagem, fotografia, modelação tridimensional, desenvolvimento de marcas e 

Formação. 

Engenheira Mecatrónica: Profissional Licenciado em Engenharia Mecatrónica, com 

conhecimentos de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de testes, 

experiência em certificações, certificações de produtos e equipamentos e formação. 

Engenheiro de Firmware: Profissional Licenciado em Engenharia Eletrotécnica com 

experiencia em desenvolvimento de produto, desenvolvimento de soluções, integração 

de tecnologias e programação de firmware. 

Programador Informático: Profissional Licenciado em Engenharia Informática com 

experiencia e conhecimentos de desenvolvimento software, programação, 

administração de sistemas e Formação.  
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1.2. IMPACTO DO SEU ENVOLVIMENTO NO PROJETO 

 

Os RH contratados até ao momento aportam as competências fundamentais para se 

poder concretizar as diversas valências do projeto, nomeadamente em termos 

multidisciplinares e de experiência concreta do funcionamento do mercado de gestão 

de acessos.  

 

Gestor de projeto : é um profissional com larga experiência (mais de 20 anos ) em gestão 

de projetos na área dos sistemas tecnológicos de apoio a gestão de infraestruturas 

desportivas ao nível nacional e internacional e que tem como uma das principais 

características o envolvimento em projetos cujas datas de arranque nunca podem ser 

adiadas, como é o caso dos grandes eventos desportivos internacionais. Grande 

conhecimento e experiência em gestão e implementação de sistemas similares e 

concorrentes ao que se pretende desenvolver. 

 

Designer: Arquiteto com vasta experiência em projetos de arquitetura, no design e na 

imagem de peças metálicas, na modelação 3D. A criação de soluções apelativas 

esteticamente e com otimização funcional é uma das principais mais-valias que trás ao 

projeto. 

 

Engenheiro de Firmware: Engenheiro eletrotécnico com especialização no ramo de 

automação e energia, desenvolve as áreas de Hardware e sistemas de controlo, 

programação, eletrónica e circuitos eletrónicos e no interface Software / Hardware. 

 

Programador Sénior: licenciado em Informática com experiência nas linguagens de 

programação escolhidas para o projeto, nomeadamente DJANGO e PYTHON, 

administração de sistemas Linux e instalação e configuração de servidores Linux. 

Desenvolve a vertente de software aplicacional. 
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Engenheira Mecatrónica: Licenciada em Engenharia Mecatrónica, ramo de gestão e 

produção industrial, com experiencia em programação, certificações de equipamentos, 

metrologia, segurança e na vertente comercial de serviços e equipamentos. Desenvolve 

a área de Hardware em conjunto com o Engenheiro de Firmware e é responsável pela 

adequação do produto às normas nacionais e europeias. Vasta experiencia na área de 

formação desenvolve ainda todos os documentos técnicos para fabricação e manuais de 

produto. 

 

 

1.3. ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS NA EQUIPA 

 

Existiram constrangimentos à composição da equipa inicialmente prevista, devido ao 

desfasamento da data de aprovação do projeto, e que teve como principal impacto a 

indisponibilidade definitiva ou temporária de alguns dos elementos inicialmente 

previstos, e a necessidade de efetuar processos de recrutamento para colmatar essas 

falhas. 

 

O principal aspeto estrutural a ser colmatado inicialmente teve a ver com a do gestor de 

projeto que inicialmente tinha formação em engenharia informática, mas que à data de 

arranque já não se encontrava disponível por ter aceite a integração noutro projeto no 

estrangeiro e não haver condições financeiras para poder ser recuperado. 

 

A solução foi rapidamente encontrada e avançou-se para os processos de contratação 

que vieram a identificar os restantes elementos da equipa de forma a se poder iniciar a 

fase de estudos e de análise e definição dos caminhos a seguir. 
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1.4. NOVAS CONTRATAÇÕES 

 

Após a resolução da questão da contratação do Gestor de projeto, este foi incumbido de 

realizar os processos de contratação da restante equipa de acordo com os perfis 

estabelecidos no projeto. A equipa foi sendo constituída através da seleção e 

recrutamento dos elementos com as competências, experiência e currículos 

pretendidos. Não existiram alterações à equipa que tem vindo a ser integrada. O 

processo de contratação ficará terminado com a entrada dos dois elementos ainda em 

falta a partir de dia 1 de Dezembro de 2016. 

 

 

 

1.5. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

Existiram dificuldades de concretização de algumas contratações devido 

fundamentalmente a alguma escassez de recursos com as competências adequadas no 

mercado nacional, mas principalmente devido à localização geográfica da empresa em 

Évora que gerou algumas recusas de recursos inicialmente escolhidos. 
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2. O PROJETO 

 

2.1. OS OBJETIVOS E A ESTRUTURA 

 

Os objetivos inicialmente definidos para este projeto mantêm-se. Consideramos que é 

uma solução inovadora, que terá um impacto significativo na estratégia da empresa e 

que terá grande recetividade por parte do mercado nacional e internacional, visto as 

questões relacionadas com segurança serem uma preocupação diária de todos. 

 

 

2.2. A CALENDARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJECTO 

 

As tarefas que estavam identificadas no projeto mantiveram-se, no entanto algumas 

delas tiveram de ser prolongadas, uma vez que os Recursos Humanos foram entrando 

para a empresa de forma faseada. 

No quadro em anexo, mostramos as tarefas que estão a ser trabalhadas bem como uma 

comparação entre as datas de início e fim, planeadas no projeto e reais. 

 

 

2.3. PRINCIPAIS ALTERAÇÕES AO QUADRO DE INVESTIMENTOS 

PREVISTOS NO PROJETO 

 

A principal alteração que prevemos fazer no quadro de investimento é a compra de 

software. À data da elaboração a candidatura considerámos que estes softwares eram 

os mais adequados, no entanto, à data de hoje, consideramos que existem alternativas 

mais económicas e com um desemprenho semelhante ou superior. Estamos ainda a 

avaliar a melhor solução. 
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2.4. DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA POR TECNICO AO LONGO DO 

PROJETO 

 

Nos quadros seguintes pretendemos identificar a carga horária despendida por cada 

técnico e por atividade ao longo do projeto. 

  

n.º  horas úteis (8 horas x n.º dias úteis) 

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro 

21 22 22 20 21 

 

n.º horas efetivas máximas a lançar 

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro 

154,00 161,33 161,33 146,67 154,00 

 

 

Recursos Humanos    

Nome Função 
Data início 
contrato 

Envolvimento 
Civil (meses) 

Envolvimento 
Efetivo (meses) 

João Empadinhas Gestor Projeto 01.07.2016 5,00 5,00 

Nuno O´Neill Designer 16.08.2016 3,55 3,55 

Tânia Domingues Eng. Mecatrónica 01.09.2016 3,00 3,00 

Hélio Pereira Eng. Firmware 21.11.2016 0,38 0,38 

Adriano Eng. Informático 01.11.2016 1,00 1,00 

João Sequeira Eng. Informático Início em 
dezembro 
(previsto 

01.12.2016) 

    

Carlos Rijo Eng. Sistemas     
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  Julho Agosto Setembro 

Nome Função 
Atividade 

1 
Atividade 

10 
Atividade 

1 
Atividade 

10 
Atividade 

1 
Atividade 

2 
Atividade 

10 

João Empadinhas Gestor Projeto 103,60 50,40   96,80    161,33 

Nuno O´Neill Designer     84,00   161,33    

Tânia Domingues Eng. Mecatrónica         161,33    
Hélio Pereira Eng. Firmware              

Adriano Eng. Informático               

 

 

  Outubro Novembro 

Nome Função 
Atividade 

1 
Atividade 

2 
Atividade 

10 
Atividade 

1 
Atividade 

2 
Atividade 

10 

João Empadinhas Gestor Projeto 73,33  73,33   46,20 107,80 

Nuno O´Neill Designer 66,00 80,67     154,00   

Tânia Domingues Eng. Mecatrónica 146,67      154,00   

Hélio Pereira Eng. Firmware        58,67   

Adriano Eng. Informático       154,00     
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3. TRABALHOS DESENVOLVIDOS 
 

 

3.1. RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

No quadro em anexo é possível analisar as tarefas que foram atingidas e as que estão 

em execução. 

Nesta fase do projeto ainda não obtivemos resultados significativos, a que possamos dar 

destaque. 

 

3.2. FATORES CRÍTICOS  

 

O Fator crítico mais relevante, que nos impossibilitou a execução das tarefas de acordo 

com o planeado foi a questão dos Recursos Humanos. Como já foi dito anteriormente, o 

prazo para aprovação do projeto, o facto de estarmos sediados em Évora e procuramos 

pessoas com um perfil muito específico, foram sem dúvida o maior constrangimento. 

   

 

 

4. RESULTADOS 
 

Os resultados até à data não têm expressão a ponto de se conseguir avaliar o impacto 

das entidades que participaram com a Exclusivkey neste projeto, visto estar na fase 

inicial. 
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5. ANEXO 
 

O quadro seguinte tem como objetivo dar resposta a alguns dos pontos anteriores 

identificados neste relatório. 

Pela análise do mesmo poderemos concluir acerca do ponto de situação de cada tarefa 

(task name),  do que estava previsto na candidatura ao nível de data para inicio e fim, 

bem como o que está ser executado no momento. 

Para facilitar a interpretação segue uma breve legenda: 

Timing: 

On going – quando a tarefa está a decorrer dentro da duração prevista  

Delayed – quando a tarefa está atrasada relativamente à duração prevista 

Completed – quando a tarefa está concluída 

 

Resources Name: 

EF1 – Engenheiro Informático 1  

EF2 – Engenheiro Informático 2 

EF – Engenheiro Firmware 

DG – Designer 

ES – Engenheiro Sistemas 

EM – Engenheiro Mecatrónico 

GP – Gestor de Projeto

UA – Universidade de Aveiro 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

 

  Previsto em Candidatura A decorrer   

Task Name Start Finish Start Finish Timing 
Resources 

Name 
Comments 

Projeto: EXCLUSIVKEY 01/12/2015 31/07/2017 01/07/2016 28/02/2018       

Investigação Industrial 

A1. Estudos Preliminares 01/12/2015 30/06/2016 01/07/2016 14/04/2017 on going     

A1.T1 - Estudos do estado da Arte das tecnologia associadas aos 
sistemas de controlo de acessos  

01/12/2015 31/12/2015 

01/07/2016 31/07/2016 completed GP  

O GP esteve dedicado a 100% 
ao projeto e conseguiu cumprir 

com os timings desta tarefa, 
faltando apenas o contributo do 

ES 

01/12/2017 15/12/2017 delayed GP + ES 
Entrada Tardia do ES a 

01/12/2016 

A1.T2 - Estudo das ferramentas de suporte ao desenvolvimento do 
software 

01/12/2015 31/12/2015 07/11/2016 06/12/2016 delayed EF1 + EF2 

O EF1 entrou na empresa em 
01/11/2017 e o EF2 a 

01/12/2016, o que atrasou a 
tarefa 

A1.T3 - Estudo dos materiais requeridos, dimensões, e técnicas de 
fabrico a implementar, ao nível da estrutura de hardware, mais 
especificamente dos leitores de validação de acessos 

01/12/2015 31/01/2016 16/08/2016 17/10/2016 completed DG + EM   

A1.T4 - Estudo dos componentes eléctricos e electrónicos a serem 
utilizados 

04/01/2016 29/01/2016 05/09/2016 15/12/2016 delayed EM + EF 
Tarefa foi prolongada devido à 

entrada tardia do EF a 
21/11/2016 



 

  

 

M1.1 - Identificação das dimensões estruturais dos Leitores, dos 
materiais e técnicas de fabrico a utilizar e da base de 
desenvolvimento da motherboard 

31/01/2016 31/01/2016 15/12/2016 15/12/2016 delayed   
Milestone atrasada devido ao 

atraso na Tarefa A1.T4 

A1.T5 (UA)- Levantamento dos algoritmos e soluções estado da 
arte, relativos aos modulos de identificaçao da presença, recolha 
das características e verificação da identidade de um indivíduo, 
para o sistema de reconhecimento biométrico  

04/01/2016 30/06/2016 03/10/2016 03/04/2017 on going UA 

o contrato com a UA apenas foi 
assinado a 22/09/2016, pelo 

que o processo de 
recrutamento de bolseiros 

iniciou-se mais tarde 

M1.2 - Identificação e análise dos requisitos técnicos e funcionais 
dos subsistemas de acessos a desenvolver 

30/06/2016 30/06/2016 03/04/2017 03/04/2017 on going     

A1.T6 (UA)- Estudos das condições adequadas à captura dos dados 
biométricos 

04/01/2016 30/06/2016 03/10/2016 03/04/2017 on going UA 

o contrato com a UA apenas foi 
assinado a 22/09/2016, pelo 

que o processo de 
recrutamento de bolseiros 

iniciou-se mais tarde 

A1.T7 (UA)- Identificação e estudos dos sensores passíveis de 
utilização no desenvolvimento do módulo de reconhecimento 
facial 

04/01/2016 30/06/2016 03/10/2016 03/04/2017 on going UA 

o contrato com a UA apenas foi 
assinado a 22/09/2016, pelo 

que o processo de 
recrutamento de bolseiros 

iniciou-se mais tarde 

A1.T8 - Levantamento e definição das funcionalidades e 
carcaterísticas pretendidas na solução 

04/01/2016 14/05/2016 04/08/2016 31/12/2016 delayed GP + ES 
Entrada Tardia do ES a 

01/12/2016 

M1.3 - Identificação das condições e requisitos técnicos e 
funcionais do sistema de reconhecimento facial  

14/05/2016 14/05/2016 03/04/2017 03/04/2017 on going     

A1.T9 - Atualização do estado da arte das tecnologias de 
comunicação, controlo remoto e monitorização de suporte ao 
desenvolvimento do projeto 

16/05/2016 31/05/2016 04/04/2017 14/04/2017 on going ES   
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