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- Redução do número de avarias em operação
- Aumento da fiabilidade
- Mudança do paradigma da gestão de manutenção

QUAL É O OBJETIVO DO PROJETO?

- Confiança no serviço é um dos principais motivos para a escolha do Transporte Público
- Anualmente cerca de 3.000 viagens são canceladas por avarias nos veículos
- A ocorrência de falhas durante as viagens causam:

- prejuízos para empresa
- frustração dos clientes e diminuição da confiança no transporte

Motivação

Objetivo

Impacto

- Criar um sistema que identifique automaticamente a existência de uma avaria em desenvolvimento
- Aplicação - Veículos do Metro do Porto, sistema de produção de ar comprimido



QUAL É O CONTRIBUTO CIENTÍFICO?

Desafios 

- Implementar um modelo eficaz na deteção precoce de avarias neste equipamento

- Explorar métodos com abordagens probabilísticas e / ou contextuais para explicar a causa da avaria 

- Modelos de previsão de casos anormais de funcionamento do equipamento:
- modelos de aprendizagem standard focam-se naquilo que é mais comum
- torna-se necessário o uso de técnicas para lidar com o desbalanceamento de dados

- A deteção de precoce de avarias:
- quantas observações do passado devem ser usadas? 
- que tipo de feedback deve usar o modelo? 

- feedback de especialistas
- self-feedback: menos fidedigno, mas exequível

- que  métricas de desempenho usar? 
- deteção de anomalias num estágio inicial de desenvolvimento
- minimizem o número de falsos alarmes

Contributos 



- Diminuição do número de veículos retirados de serviço

- Melhorar o serviço ao Cliente

- Potenciar a aplicação de IA na gestão da manutenção de outros sistemas

- Colocar a Metro do Porto como uma referência em Smart Maintenance

QUAL É O CONTRIBUTO PARA A SOCIEDADE?

“O impacto potencial pode ser enorme e evitar apenas algumas avarias nos veículos do metro já torna este 
projeto rentável”

Comentário de um avaliador

O que podem esperar os cidadãos? 

O que vai melhorar na Metro do Porto?

- Melhor qualidade de serviço

- Maior confiança no transporte

- Aplicabilidade do conhecimento noutras empresas de Transporte
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