
A Fertagus, empresa do Grupo Barraqueiro, é o primeiro operador privado a gerir e explorar comercialmente uma linha ferroviária em Portugal. 

A empresa assegura um percurso com cerca de 54 km entre a cidade de Setúbal e a cidade de Lisboa, servindo atualmente 14 estações de 
ferroviárias – 10 na Margem Sul do Tejo e 4 na Margem Norte, em que o tempo total de percurso desde Setúbal e Roma-Areeiro é de 57 
minutos. 

A Fertagus era responsável, antes da atual pandemia, por cerca de 98 mil deslocações diárias entre as regiões suburbanas da Margem Sul do Tejo 
e Lisboa. 

Com a forte preocupação da marca com a segurança e a sustentabilidade, o desenvolvimento de uma aplicação móvel para os maquinistas foi 
uma medida crucial para manter a qualidade de serviço e mobilidade em segurança dos seus passageiros. 

Mobilidade urbana
Qualidade e segurança na 
Fertagus com Power Apps

O desafio

Com a necessidade de manter os mais elevados padrões de 
segurança, a Fertagus precisava de uma solução atual que 
substituísse a aplicação para Windows 8, que até então era 
utilizada pelos maquinistas da empresa. 

Desta forma, a Xpand IT propôs desenvolver uma aplicação 
que permitisse aos maquinistas da Fertagus consultar o 
estado geral da frota de material circulante em questão, 
verificando as respetivas condições para a realização do 
serviço aos clientes. 

Por outro lado, era necessário que a aplicação funcionasse 
como canal online, e que permitisse reportar aos serviços 
de Manutenção todas as informações referentes a 
anomalias no material circulante em operação. 

A aplicação serviria também para garantir a divulgação 
de todas as informações necessárias à atividade dos 
maquinistas, das quais se destaca a Regulamentação de 
Segurança da Circulação.

Com esta solução, a empresa conseguiria ter um meio 
digital responsável por centralizar informação 
relativamente ao estado geral do material circulante, e 
garantir uma informação atualizada aos maquinistas.

A solução

Recorrendo à ferramenta Power Apps, da Microsoft, a equipa da Xpand IT desenvolveu uma aplicação móvel para tablets capaz de 
operar como central de informação acerca do estado geral do material circulante.

Esta aplicação móvel veio garantir informação mais atualizada para os maquinistas, acerca das unidades em circulação, de forma a 
garantir que a prestação da sua atividade se desenvolve com um elevado nível de desempenho, de onde se destacam os aspetos 
relacionados com a segurança.

Para além disso, foi fundamental o cuidado com o desenho de uma interface intuitiva, moderna e user-friendly, para que os 
maquinistas conseguissem tirar o máximo partido das suas funcionalidades. 

O objetivo final foi construir uma ferramenta de trabalho moderna e ágil para os maquinistas, tirando partido das tecnologias mais atuais. 
 

A Microsoft Power Apps permite criar aplicações multiplataforma e, recorrendo a esta 
tecnologia, é possível endereçar cenários internos de diferentes empresas de uma forma mais 
rápida e eficiente.  

Tirando partido da integração nativa com a suite de produtos do Office, é possível reduzir 
em grande escala o time-to-market destas aplicações, garantindo na mesma, a sua 
usabilidade e performance.   

A tecnologia

Garantir informação atualizada a todos os maquinistas da 
Fertagus

Centralização da informação referente ao 
material circulante numa única aplicação 

Completa digitalização de um processo interno crucial 
para a atividade da empresa

Reporte imediato de avarias que permite ao 
negócio informação completa e precisa acerca 
do estado das suas unidades

Benefícios

Ecrã de novo ticket de suporte 
    Abertura de um novo ticket 

Ecrã principal 

Consulta de tickets abertos para aquela unidade 
de circulação
 
Lista de documentos para aquela unidade 
de circulação

Preview de um documento específico

Ecrã de detalhe de ticket

Detalhe de ticket de suporte
  Adicionar notas a tickets específicos

O nosso foco é garantir que os maquinistas têm as ferramentas necessárias que permitam assegurar os mais elevados padrões de 
desempenho e segurança, pois é isso que define o serviço de qualidade que os passageiros podem usufruir quando viajam nos 
comboios da Fertagus.

Assim, em parceria com a Xpand IT, desenvolveu-se uma aplicação, em tecnologia Microsoft Power Apps, que permite aos maquinistas 
consultar informação atualizada e precisa do estado geral da frota de material circulante e também participar incidentes técnicos à área 
de manutenção. Paralelamente, oferece ao maquinista informação regulamentar sempre atualizada, dispensando a necessidade de 
impressão em papel.

Com Microsoft Power Apps, o time-to-market da aplicação é muito menor, permitindo assim ter a app a funcionar em tempo recorde 
e ainda ser agnóstica ao sistema operativo do dispositivo, garantindo assim uma maior longevidade da solução.
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