INFRAMOURA

A GESTÃO INTEGRADA
DO ESPAÇO PÚBLICO
E DE TODAS AS
INFRAESTRUTURA
DO COMPLEXO
TURISTICO DE
VILAMOURA NO
ALGARVE.

A inframoura, EM é uma empresa municipal de capitais
mistos que tem a responsabilidade de gerir todos os espaços,
todas as infraestruturas e todos os serviços públicos, do
complexo turístico, de elevada qualidade, de Vilamoura.
Para cumprir esta missão, a empresa impôs a si própria o
cumprimento de um ambicioso plano estratégico, baseado
num modelo gestão descentralizado, que aposta sobretudo
nas pessoas e recorre à tecnologia para o suportar e avaliar.
Neste enquadramento a gestão operacional da sua
atividade, reveste-se de grande importância, surgindo
naturalmente a necessidade de uma plataforma tecnológica
que a suporte e a torne ágil. Foi com estas premissas que a
Inframoura avançou para a implementação da plataforma
NAVIA™, na gestão das suas infraestruturas e dos seus
espaços públicos.
O NAVIA™ está assim a contribuir, desde 2014, para que a
qualidade de vida de quem usufrui dos espaços públicos de
Vilamoura esteja ao nível do seu estatuto de pertença à
exclusiva e reduzida “rede de cidades e vilas de excelência”.
É que ambicionar ser “uma reserva nacional de qualidade
de vida” só se alcança com ambição, muito trabalho,
competência e as ferramentas adequadas.

NAVIA
AGILE OPERATIONS SOFTWARE

A estratégia da Inframoura visa realçar a identidade territorial, a
segurança, o conforto, a mobilidade, a sustentabilidade e a aprazibilidade
na fruição do espaço, sempre na perspetiva do posicionamento
competitivo de Vilamoura, preservando a qualidade de vida dos
residentes e disponibilizando uma oferta atrativa aos turistas.
Antecipar as necessidades e exceder as expectativas daqueles que
escolheram este local como destino residencial, turístico ou
empresarial é o principal desafio que se coloca a quem gere um
espaço totalmente certificado em qualidade e ambiente.
A utilização do NAVIA, enquanto solução informática de suporte à
atividade operacional da empresa contribui para uma gestão
orientada para a prestação de um serviço de excelência na
conservação e manutenção de todos os espaços públicos de
Vilamoura e de Vila Sol.
Fátima Catarina, Presidente do Conselho de Administração
A aposta no NAVIA integra-se numa filosofia de utilização de
ferramentas informáticas que visam a libertação de recursos de
tarefas administrativas que geram pouco valor para a empresa. A
desmaterialização de procedimentos conseguida por via da utilização
do NAVIA permite um aumento da eficiência na prestação dos serviços
e ganhos evidentes na rastreabilidade das ações e processos geridos
pela Inframoura. A enfoque passa a estar na resposta eficaz e de
qualidade, deixando as questões de forma de ter grande relevância no
quotidiano operacional da empresa.
Paulo Reis, Direção de Gestão Urbana e Manutenção

NAVIA™, A FERRAMENTA QUE AJUDA
VILAMOURA A SER UMA REFERÊNCIA
NA REDE DE CIDADES E VILAS

NAVIA
AGILE OPERATIONS SOFTWARE

DE EXCELÊNCIA

ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO
NAVIA™ EM VILAMOURA:

A inspeção e a manutenção de todo o equipamento urbano; parques
infantis, equipamentos desportivos, bancos, abrigos, etc.
A verificação e a manutenção de todos os sinais e indicações de transito
A gestão e a manutenção das bicicletas publicas de Vilamoura
A gestão da energia
A verificação e a manutenção do sistema de iluminação publica
A realização de obras e trabalhos de construção, reparação e manutenção
O acompanhamento e a vistoria da execução de Infraestruturas
O sistema de distribuição de água, a sua conservação e o controlo de
qualidade e de consumo
A operação e a manutenção das infraestruturas de saneamento
A programação dos sistemas de limpeza e higiene urbana
A manutenção dos espaços verdes e arranjos paisagísticos
A limpeza das vias e dos espaços públicos
A manutenção de redes viárias

SOBRE O NAVIA™
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?

WWW.NAVIASOLUTIONS.COM

TODA A INFORMAÇÃO DISPONÍVEL A TODA A
EQUIPA EM QUALQUER ALTURA E LOCAL

