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Na estada em Barcelona, a Navia leva na bagagem 15 anos de experiência
enquanto empresa de Tecnologias de Informação. Como ambição, a empresa
aponta a “simplificação de processos de gestão operacional através da
introdução de soluções tecnológicas, como forma de garantir a sustentabilidade
económica e ambiental de infra-estruturas, processos e territórios”. Jorge
Tavares, director-geral, explica o posicionamento da Navia no mercado das
cidades inteligentes: “Numa fase inicial, actuamos junto das infra-estruturas
básicas das cidades, introduzindo o conceito agile operations na sua gestão
operacional. Actualmente, fornecemos Centros de Comando que permitem a
gestão integral de uma cidade, garantindo a operação e manutenção de espaços
públicos, infra-estruturas, segurança, serviços públicos, iluminação resíduos,
água, etc., através de uma única plataforma partilhada e colaborativa”. Na
feira, a Navia vai apresentar a sua mais recente aplicação de cidadania
participativa. “Uma app que permite a integração efectiva do cidadão no
workflow das equipas que gerem as cidades, transformando-o numa parte activa
da gestão e da preservação do bem público. Através desta aplicação, o comum
cidadão tem a oportunidade de comunicar directamente com o departamento
adequado, qualquer ocorrência, mau funcionamento ou imprevisto, na certeza
de que será respondido e informado sobre a resolução do evento em causa. É a
preservação do património e dos recursos de todos, através da inclusão de
todos”, remata o responsável.
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