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EM CONSTRUÇÃOEM CONSTRUÇÃO



QUEM SOMOS?



Início de atividade no 
setor da engenharia & 
construção

40’s

2001

2005

2008

2013

Entrada no setor das 
energias renováveis

1986

Entrada no setor 
ambiente & águas

Criação de uma nova área
de negócios - Ventures

Entrada no setor Real 
Estate

Líder nacional no setor das
águas e entrada no setor
das Telecomunicações

Em
construção



+1400
Colaboradores

+70
Empresas

+25
Países



BUILDING CULTURE



Grande prémio de Literatura desde 1995

Emergentes dst, 2014

Galeria Shairart

Centro cultural GNRation, Braga

Emergentes dst, desde 2009

Great stories are written
with values in the hearts
of men

300.000 €
Em responsabilidade social



CULTURA PROVOCA 
MUDANÇA



Maurizio Cattelan and Pierpaolo
Ferrari for The New York Times 
Magazine, 22 de fevereiro, 2015v



CONHECER O TERRITÓRIO





NÚMEROS 
E TENDÊNCIAS



5M
toneladas de resíduos 
urbanos gerados por famílias 
por ano

235M€
anuais desperdiçados 
em água

6,5M
de portugueses usam 
smartphone. 

Veículos autónomos

Blockchain

Big data

iot

Portugal é povo que passa 
mais tempo online na Europa.

780 minutos por dia

1.843€
Por ano em energia
gastos por famílias

92% 
da população mundial vive em 
zonas onde a qualidade do ar 
está fora dos padrões da OMS

1 em cada 4 portugueses 
usa as redes sociais para 
fazer compras

85%
das crianças nascidas em 
2018 nunca vão aprender a 
conduzir um automóvel

60% 
dos carros vão 
conduzir sozinhos em 
2022

Bitcoin já consome mais 
energia do que 20 
países europeus

Será uma Smartcity uma Happycity?

As cidades do litoral são mais smart que as 
do interior?

A tecnologia pode tornar uma sociedade 
mais distante entre si?

De que forma podem os dados ser úteis ao 
serviço do território?



VISÃO DST DE UMA
CIDADE INTELIGENTE



ECONOMIA DA PARTILHA ECONOMIA CRIATIVAECONOMIA CIRCULAR



VISÃO POR CAMADAS



REDE E INFRAESTRUTURAS

PLATAFORMAS

SERVIÇOS E APLICAÇÕES

PESSOAS E CULTURA



ARQUITECTURA ABERTA
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Dados abertos
CENTRO 
OPERACIONAL



SEIXAL – EDIFICADO

CATEDRA DST-IBS

Bridging Industry 4.0 and Smart Buildings



◇ Materiais Avançados

◇ Processos Avançados de manufatura

◇ Integração de design, produção e assemblagem

◇ Técnicas aditivas de manufatura (impressão 3D)

◇ Sistemas adaptativos e auto-reativos (impressão 4D) e materiais 
avançados para impressão 3 e 4D, bem como para aumentar a 
eficiência de edifícios

◇ Sensorização e sistemas cyber-físicos ( IoT, sensores para dotar os 
materiais de multifuncionalidaddes, geração de energia, etc)

◇ Desenho e construção digital BIM

◇ Eficiência energética de edifícios

LINHAS PRINCIPAIS DE INVESTIGAÇÃO BUILDING INFORMATION
MODELLING

OFF-SITE COMPONENT BASED ASSEMBLY

3D PRINTINGTÓPICOS DE ACTUAÇÃO



TTTower

Transportable Tourist Tower



CONCEITO TTTOWER

◇ Projecto industrializado e multifuncional 
de arquitectura sustentável

◇ Modularidade e evolutividade urbana, 
Integração ambiental e de mobilidade 
turística

◇ Iluminação natural e potencial energético, 
através de sistemas solares activos e 
passivos

◇ A sua dimensão física e de espaço interior 
é optimizada com recurso à prevalência 
de uma relação harmoniosa e integrada 
com a envolvente exterior.

SUSTENTABILIDADE

◇ Aproximação construtiva à natureza e aos seus 
recursos renováveis;

◇ Recria novos horizontes na aplicação de 
soluções sustentáveis;

◇ Reduzido impacto construtivo e política de 
reutilização;

◇ Compromisso ambiental e energético;
◇ Sistemas solares e iluminação natural 
◇ Otimização dos processos de construção
◇ Aliar o valor histórico e a imagem tecnológica

Imagem da TTT

Imagem da TTT



TECNOLOGIA

◇ Et3 Energetic modular technology é um sistema construtivo 
bioclimático.

◇ Parceria dst,s.a. e Universidade do Minho, aliando 
investigação e estratégia empresarial.

◇ Inovadora combinação estrutural de madeira-vidro 
(energético, funcional e estético).

◇ Tecnologias inovadoras da construção, quer em edifícios 
novos ou na reabilitação.

◇ O sistema materializa-se através de um painel modular 
polivalente, utilizável como laje ou como parede resistente. 

◇ Sistemas solares passivos, sistemas solares activos e funções 
bioclimáticas.



BIM

Building Information Modelling



BIM - BUILDING INFORMATION MANAGEMENT

OBJECTIVOS INTERNOS DO GRUPO DST

QUANTIDADES CONTABILIZAÇÃO

SIMULAÇÃO OPTIMIZAÇÃO

◇ “Se uma imagem vale mais do que mil palavras, um modelo vale mais do 
que mil imagens.” (Edward McCracken)

◇ O BIM é uma metodologia de partilha da informação e de comunicação 
entre todos os intervenientes e durante todas as fases do ciclo de vida de 
uma construção que se apoia num modelo digital, acessível por  software o 
qual permite a manipulação virtual dessa mesma construção.

◇ O Edificado sempre fez parte das cidades e territórios e que agora 
digitalizada e sensorizada, passa a ser mais uma infraestrutura ao serviço 
dos territórios e dos seus cidadãos



NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

◇ Melhorias no processo de conceção e 
entrega de informação às empresas 
de manutenção das instalações; 

◇ Melhor gestão da manutenção das 
instalações;

◇ Integração entre a manutenção das 
instalações e os sistemas de gestão;;

◇ Melhor Planeamento de custo e 
controlo;

◇ Buildings as-a-service.

AEROPORTO
LION

MAAT

TRINITY



MODELOS BIM E O EDIFICADO URBANO

Os modelos BIM assumem-se como uma peça fundamental na 
ideia/plataforma smartcity, materializando digitalmente o edificado 
existente numa cidade. Dada a informação agregada em si, torna-se 
útil para as entidades públicas para as seguintes questões:

1. Submissão de projectos nas Câmaras/Governo

◇ Submissão através dos modelos, garantindo às câmaras/governo, 
modelos digitais dos projectos;

◇ Execução de processos de licenciamento automáticos;
◇ Análise fácil de: soluções estruturais; arquitectura; cálculo das 

áreas de IMI; tipo de utilização do edifício.

◇ Edificos públicos e privados com sensorização que transmite 
informação para os modelos BIM

◇ Análise da ocupação dos espaços;
◇ Planos de manutenção que garantam o correto funcionamento 

dos espaços sem perturbar os utilizadores.

2. Sensorização: Transmissão de Informação

◇ Apuramento do número de casas habitadas e/ou desabitadas, 
com necessidade de obras;

◇ Grau de qualidade acústico e térmico.
◇ Análise da produção de CO2, seguros, impostos (ex:IMI)

3. Estatísticas




