
O SISTEMA DE
ABASTECIMENTO
DE ÁGUA EM ALTA 
DO CONSORCIO
DA COSTA BRAVA 

ABASTEM

O sistema de abastecimento de água do consorcio da 
Costa Brava é responsável por garantir a qualidade e a 
disponibilidade de água a 28 municípios, distribuídos ao 
longo de mais de 200 km de costa na região da Catalunha 
em Espanha. 
Trata-se pois de uma infraestrutura vital para esta região de 
forte atividade turística, que produz anualmente 18 Mm3 
de água, com uma sazonalidade muito acentuada que, 
em alturas de pico, pode atingir 110 000 m3 por dia. 
O sistema de abastecimento, está distribuído por três 
centros operacionais (norte, centro e sul), cada um com 
as suas captações, uma ETA e um sistema adutor.
O alargamento a mais municípios, assim como a 
crescente necessidade de controlo técnico e financeiro, 
levaram à procura no mercado de soluções que apoias-
sem a sua gestão operacional. O NAVIA™ foi a ferramenta 
escolhida, unindo, desde o inico de 2016, uma equipa 
geograficamente dispersa, suportando toda a atividade 
de operação e manutenção e dotando a gestão com 
ferramentas baseadas em conhecimento, que garantem 
eficiência e qualidade. 

NAVIA
AGILE OPERATIONS SOFTWARE

“A nossa principal preocupação era conseguir, a nível operacional, uma 
total transparência e traçabilidade. NAVIA não só o faz, como também 
melhora a comunicação e o controlo das operações. Se é fácil medir, 
resulta fácil saber o que fazer para otimizar.

Para além das muitas qualidades do software, é a equipa que o torna 
possível, assim como o seu entusiasmo em o melhorar em permanência e 
adaptá-lo à realidade dos sistemas de abastecimento”.

Maria Ramírez – gerente de ABASTEM



Um software que reúne numa única plataforma toda a operação e 
manutenção de uma  infraestrutura, processo ou território, permitindo 
aceder em qualquer instante e em qualquer lugar ao nível de execução 
da operação, dos recursos utilizados, das equipas envolvidas e dos 
dados e registos efetuados. 

Ao reconhecer todas as infraestruturas de uma cidade e identificar as 
respetivas operações inerentes a cada uma delas, NAVIA™ consegue 
providenciar, numa única plataforma, toda a informação necessária 
para a gestão e manutenção dos equipamentos públicos, desde a 
iluminação até ao mobiliário urbano, desde jardins públicos até 
parques de estacionamento.

Independentemente da dimensão, não estará na hora de descobrir o 
que o NAVIA™pode fazer pela sua cidade?

SOBRE O NAVIA™

COSTA BRAVA

Fisicamente o sistema de abastecimento em alta da Costa Brava, está 
organizado em três centros operacionais, nos quais três equipas 
operam três infraestruturas distintas. São três componentes de um 
único sistema e de uma única gestão. O NAVIATM foi o elo escolhido 
para implementar um único modelo de gestão que garanta um 
desempenho global e uma responsabilidade partilhada, o que só se 
consegue com uma articulação perfeita entre as três equipas  e com 
uma plataforma colaborativa que realize a partilha de conhecimento e 
a responsabilização de uma forma descentralizada e em tempo real. 

O QUE É QUE O NAVIA™ FAZ NAS
TRÊS INFRAESTRUTURAS

Gere integralmente toda a atividade de operação 

Suporta toda a gestão da manutenção 

Suporta todo o plano analítico e a operação de dois laboratórios 

Suporta o sistema de controlo de qualidade 

Faz a agregação e a integração de dados com outros softwares, 
nomeadamente SCADA e SIG 

Processa a gestão de reagentes

Processa a gestão da energia

Liga em tempo real toda a equipa

Implementa uma solução de mobilidade prática e amigável 

Retém e disponibiliza todo o conhecimento 

Disponibiliza um sistema flexível de processamento de
indicadores e de relatórios 

Disponibiliza uma solução de dashboards parametrizáveis que 
efetivamente tornam dados em conhecimento disponível. 

O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DO CONSORCIO DA COSTA BRAVA

Três infraestruturas, três polos operacionais, dois laboratórios

Uma equipa, uma gestão, um resultado comum

Tudo numa única plataforma de gestão.
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