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O projeto Shipperform tem como obje-
tivo o desenvolvimento de uma plata-
forma, com vista a facilitar e tornar 
mais eficiente o processo de gestão, 
por parte dos carregadores, do trans-
porte de mercadorias, de forma auto-
mática e menos dispendiosa, garantin-
do um melhor serviço aos compradores 
dessas mesmas mercadorias e contro-
lando o seu próprio processo intermo-
dal. Este produto permitirá aos carre-
gadores comparar cotações, gerir 
agendamentos e fornecer informações 
aos clientes sobre o estado atualizado 
da carga, rastreando-a, residindo neste 
ponto uma característica totalmente 
inovadora.

Em termos específicos, este projeto 
traduzir-se-á num avanço técnico rela-
tivamente ao estado de arte quer da 
empresa, quer a nível nacional e/ou 
internacional, dado que a maioria das 
soluções fornecidas pelos concorrentes 
da MAEIL está, hoje em dia, focada 
somente numa abordagem de merca-
do, ou seja, tem como serviço nuclear 
conectar carregadores e armadores 
numa plataforma pública. O objetivo do 
Shipperform é ir mais além e voltar-se 
para os carregadores, ajudando-os a 
gerir todo o processo de exportação, de 
uma forma mais consistente e validada. 
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Objectivos

O Shipperform funcionará como um 
Software as a Service, que atuará em 
cloud, gerindo todo o processo logísti-
co, disponível na web e em ambiente 
móvel. Este facto facilitará, por si só, a 
penetração desta solução em mercados 
globais. De forma resumida, os objeti-
vos do projeto Shipperform e as metas 
a alcançar com o mesmo passam por:

Centralizar toda a informação decorrente de um processo de exportação de carga 
contentorizada;

Criar uma plataforma global para gestão de todo o processo de exportação;

Incrementar a utilização das TIC’s no Workflow portuário a nível internacional;

Definir e implementar ferramentas de Business Inteligence para melhor avaliar o 
processo e os parceiros;

Criar uma plataforma para gerir grandes volumes de informação, de diferentes 
proveniências, e com distintas necessidades;

Criar uma plataforma de gestão do Workflow das transações de exportação como 
SaaS;

Reduzir o custo operacional de uma transação de exportação.
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Formações em Integração de Dados ERP para 2 Novos Recursos

Desenvolvimento
Desenvolvimento de Cotações

Desenvolvimento de Contratos

Desenvolvimento de Marcações

Desenvolvimento de Tracking

Desenvolvimento de Faturação

Desenvolvimento de Análise

Desenvolvimento de Alertas/Noti�cações

Construção de Propósito, Pré-Séries, Instalação
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Acções de Promoção e Divulgação de Resultados

A realizar.

Parceiros

Para a concretização dos objetivos do Shipperform, a MAEIL irá 
contar com a participação do IST - Instituto Superior Técnico, que 
complementarão, com a sua experiência e know-how, a este nível, 
a equipa técnica da MAEIL.


