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Resumo 

 

Nesta comunicação apresentam-se os resultados obtidos em termos de eficiência, qualidade e 

segurança, com a implementação de uma plataforma tecnológica na gestão integrada da operação, da 

manutenção, dos ativos, das leituras e da qualidade no Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva 

(www.edia.pt). 

 

A plataforma implementada na EDIA baseia-se no software NAVIA™ (www.navia.pt), que é uma 

aplicação especializada na gestão operacional de grandes infraestruturas e utilities. 

 

O NAVIA™ opera de forma colaborativa e em tempo real, com uma transversalidade que abrange 

todas as áreas de suporte e operação de um sistema de regadio, uma vez que tudo o que acontece no 

dia-a-dia das equipas (próprias ou em outsourcing) na sua zona de influência é aqui gerido, registado e 

controlado. Toda esta informação é integrada com a proveniente de outros softwares, nomeadamente 

ERP, SIG, CRM e telegestão, permitindo agregar todos os dados numa única plataforma que gere o 

processo na sua totalidade. 

 

O balanço inicial da implementação na EDIA vai de encontro às elevadas expectativas existentes, 

tendo a utilização do NAVIA™ impactado de forma claramente positiva e significativa a operação e a 

gestão da globalidade do complexo. 

Toda a vertente operacional foi simplificada e otimizada através de uma ferramenta de mobilidade que 

permite a monitorização e o registo em tempo real de toda a atividade. Por outro lado, atividades que 

anteriormente requeriam muito processamento manual, tais como a contabilização de leituras para 

faturação, a gestão da energia, a gestão do outsourcing, passam a ser realizadas de forma automática e 

integrada, o que para além de libertar força de trabalho, torna estes processos muito mais fiáveis. 

 

Apesar da grande dimensão e da complexidade do empreendimento de Alqueva, os resultados obtidos 

com este projeto são facilmente extrapoláveis para sistemas de menor dimensão, uma vez que a 

plataforma NAVIA™ tem uma conceção essencialmente prática e completamente adaptável à 

realidade da infraestrutura que está a ser gerida.  
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Abstract 

 

This communication presents the efficiency, quality and safety results achieved with the 

implementation of a technologic platform on the integrated management of operation, maintenance, 

assets, readings and quality, at the Alqueva Multi-Purpose Undertaking (www.edia.pt). 

 

The implemented platform in EDIA is based on NAVIA™ (www.navia.pt), a specialized software for 

operational management of high dimension infrastructures and utilities. 

 

NAVIA™ operates collaboratively and in real time, transversal to the support and operation areas of 

an irrigation system. Everything that happens in the daily routine of the teams (both own and 

outsourced) is managed, registered and controlled here. All the information is combined with the data 

from other software, such as ERP, GIS, CRM and SCADA, and aggregated in a single platform that 

manages all the process. 

 

The initial balance of the implementation in EDIA corresponds to the high existing initial 

expectations, and the use of NAVIA™ has clearly impacted the operation and management of the 

complex globality. 

 

All the operational process has been simplified and optimized through a mobility tool that allows real 

time monitoring and registering of the entire activity. Additionally, carries out some activities that 

previously required a lot of manual processing, such as the accounting of readings for billing, energy 

management and outsourcing management, in an automatic and integrated manner, which apart from 

saving work capacity, make these processes much more reliable.  

 

Despite Alqueva undertaking’s large size and complexity, the results obtained with this platform are 

easy to extrapolate to smaller systems. NAVIA™ has an essentially practical design and represents a 

completely adaptable tool, attending to the infrastructure´s reality. 

 
 

Keywords: hydraulic systems management, irrigation systems management, operational management, 

integrated management, decision support, monitoring, performance optimization.  

http://www.edia.pt/
http://www.navia.pt/
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1. O REGADIO EM PORTUGAL 

A conjugação da variabilidade morfológica e meteorológica do território Nacional, com a 

disponibilidade de sistemas de regadio devidamente concebidos e sustentáveis, impacta 

diretamente com o potencial produtivo da generalidade das espécies vegetais. Pode-se, pois, 

afirmar que o sucesso empresarial da agricultura portuguesa depende, em grande escala, da 

disponibilidade de sistemas de regadio bem geridos e eficientes. 

A distribuição irregular da precipitação anual em Portugal dá origem a problemas de escassez 

de água, sobretudo no período de abril a setembro, com particular incidência no sul e interior 

centro e norte. Neste contexto, o regadio surge como uma componente fundamental para a 

agricultura, potenciando um conveniente desenvolvimento vegetativo das culturas de 

primavera-verão, e consequentemente a obtenção de níveis de rendimento que permitam fixar 

as populações agrícolas e combater o progressivo êxodo rural, das regiões do interior. 

A existência da água em qualidade e quantidade assume assim uma importância capital e 

essencial, pelo que a existência de sistemas de regadio não invalida a adoção de outras 

medidas capazes de garantir um uso eficiente da mesma enquanto recurso. As alterações 

climáticas, reforçam esta imperiosa necessidade, uma vez que, os efeitos expectáveis de 

subida de temperatura e da irregularidade da precipitação, farão com que a dependência do 

regadio aumente nos países mediterrânicos.  

A melhoria da eficiência das tecnologias associadas aos processos de regadio e rega é, pois, 

uma necessidade de primeira ordem, que se manifesta a dois níveis: melhoria da eficiência de 

rega ao nível da parcela (equipamentos, solos, clima, tecnologias de informação) e melhoria 

da eficiência na gestão das massas de água (tanto superficiais como subterrâneas). 

É possível inferir que o regadio em Portugal enfrenta o grande desafio da mitigação dos 

efeitos das alterações climáticas e, neste contexto, a eficiência e o conhecimento são fatores 

chave que, conjugados com tecnologias adequadas, podem contribuir para uma mais eficiente 

gestão, em todas as áreas de abrangência, dando resposta nomeadamente a problemas-chave 

como o controlo de volumes de água despendidos, gastos de energia elétrica, etc. 

 

2. O DESAFIO DA OPERAÇÃO, DA MANUTENÇÃO E DO CONTROLO E 

QUALIDADE DE INFRAESTRUTURAS DE REGA E DE REGADIO 

A gestão da operação, da manutenção e da qualidade apresentam-se como desafios diários que 

os agricultores de hoje têm que dominar, dado o crescente grau de profissionalização do setor 

e uma necessidade, também ela crescente, de otimização de recursos. Áreas como a 

otimização da gestão de ativos, a redução de custos de manutenção, o aumento de rendimento 

operacional, a redução de fugas na rede de rega, a melhoria das instalações e dos ativos, são 

cada vez mais critérios de sucesso que os profissionais de agricultura de regadio, têm que 

adotar.  
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O caso ora apresentado é relativo ao Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva 

(www.edia.pt), que é um dos maiores sistemas de regadio da Europa, apresentando uma 

dispersão geográfica de 1 200 km2 e uma abrangência de 21 concelhos. A esta dimensão 

acresce a responsabilidade pela componente ecológica em toda a sua área de intervenção, pela 

sustentabilidade inerente a toda a sua intervenção e pela eficiência que é exigida a toda a sua 

operação. 

Outro fator relevante é o modelo de gestão de negócio implementado, que assenta numa 

reduzida equipa técnica e operacional e no “outsourcing” em larga escala das componentes de 

terreno, nomeadamente da operação, da manutenção e do controlo de qualidade. 

 

Os excelentes resultados que estão a ser alcançados com a sua operação, sendo de realçar que 

este projeto ultrapassou de forma significativa todos os seus objetivos iniciais, alcançam-se 

com o empenho de uma equipa dedicada, bem formada e dotada das ferramentas de trabalho 

adequadas.  

 

3. FERRAMENTAS INFORMÁTICAS UTILIZADAS 

Apesar de dispor de um importante conjunto de ferramentas tecnológicas de apoio à gestão 

(ERP, SIG, CRM, SCADA e várias Telemetrias), persistiam ainda assim uma série de lacunas 

na gestão da infraestrutura da EDIA: 

• Os diferentes softwares não estavam integrados entre si; 

• Não havia um elemento agregador de dados e de conhecimento, pelo que a informação 

estava dispersa pelos diferentes sistemas; 

• Não havia uma plataforma transversal a toda a empresa; 

• A sua atividade diária não estava assente numa única plataforma de gestão 

operacional, que fosse facilmente extensível à gestão dos seus contratos de 

outsourcing; 

• A operação no terreno não estava suportada numa solução de mobilidade, pelo que 

uma boa parte dos dados oriundos do terreno eram perdidos. A parca informação 

oriunda das atividades de operação e manutenção implicava o processamento de 

registos em papel, gerando muito trabalho administrativo e má qualidade da 

informação. 

Ciente do potencial de eficiência e de melhoria existente nestas lacunas, a administração da 

EDIA procurou no mercado uma solução que preenchesse este espaço vazio. Encontrou na 

plataforma NAVIA™ a solução pretendida, tendo iniciado a sua implementação em setembro 

de 2017.  

Neste artigo apresenta-se a arquitetura global dos sistemas de TI da EDIA, tendo a plataforma 

NAVIA™ como elemento aglutinador e de gestão da atividade e do conhecimento em tempo 

real.  

http://www.edia.pt/
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4. O SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA E EM TEMPO REAL 

Com a implementação do NAVIA™, a EDIA passa a dispor de um sistema de gestão 
integrada em tempo real que apresenta a seguinte arquitetura: 

Figura 1 – Arquitetura do sistema de gestão integrada, com ênfase na integração de dados e funcional entre TI 

4.1. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA PLATAFORMA TECNOLÓGICA NAVIA™  

Sumariamente a plataforma de gestão integrada NAVIA™ apresenta as seguintes 

características: 

• Capacidade de adaptação a qualquer infraestrutura, independentemente da sua 

dimensão, resultado de uma conceção muito prática e ajustável a cada realidade; 

• Totalmente WEB, consultável a partir de qualquer browser standard; 

• Disponibilização de um motor de gestão em tempo real de toda a atividade 

associada à operação de uma grande infraestrutura, realizada por equipas próprias 

ou em out-sourcing; 
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• Baseada numa única base de dados com elevado desempenho e numa aplicação 

web com capacidade para trabalhar com várias centenas de utilizadores 

simultâneos; 

• Dispor de numa aplicação agregadora de dados com capacidade de adquirir e 

processar em tempo real, dados provenientes de sistemas Telegestão (SCADA) ou 

telemetria; 

• App de mobilidade para as equipas de terreno, muito simples, amigável e muito 

bem acolhida pelos operários. Esta App é compatível com qualquer tipo de 

equipamento Android, conectando-se com o servidor NAVIA™ via 

GSM/GPRS/3G ou Wi-Fi. Permite o trabalho em online, ou em offline, permitindo 

a sua plena utilização em regiões sem nenhuma cobertura de comunicações; 

• Solução totalmente configurável pelos seus utilizadores, permitindo uma gestão 

centralizada devidamente articulada com uma operação descentralizada; 

• Implementação do conceito de sala de comando em tempo real, que pode ser 

centralizada num local específico para o efeito ou descentralizada no computador 

dos vários responsáveis de área ou de região; 

• Um modelo de gestão de permissões muito flexível e com uma grande resolução. 

• Ferramentas de integração de dados, preparadas para a integração com TIs 

específicas, nomeadamente: SIG, ERP, CRM, LIMS, SCADA, telemetria; 
 

4.2. PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES DA PLATAFORMA INTEGRADORA 

A plataforma NAVIA™ é uma solução standard TI, que assenta a sua grande robustez em 

mais de 15 anos de evolução e validação na gestão operacional de grandes infraestruturas e 

utilities. Apresenta as seguintes principais funcionalidades: 

• Suporte integral de todo o tipo de tarefas programadas ou corretivas, no contexto 

da operação, da manutenção, do controlo de qualidade, da segurança e da 

sustentabilidade de grandes infraestruturas; 

• Gestão em tempo real da agenda (tarefas planeadas e ordens de trabalho) das 

equipas de terreno, da sua execução e da sua localização; 

• Monitorização de ecossistemas e da qualidade dos meios hídricos; 

• Mecanismos de integração e agregação de dados; 

• Motor de deteção, gestão e tratamento de alarmes e eventos; 

• Registo e tratamento de ocorrências e não conformidades; 

• Gestão de outsourcing; 

• Gestão de materiais e armazéns; 

• Cálculo do custo de cada intervenção ou tarefa realizada, considerando custos com 

pessoal próprio, com viaturas, com equipamentos, com materiais consumidos e 

com serviços externos; 
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• Consultas expeditas sobre toda a informação contida na base de dados; 

• Definição de relatórios e indicadores; 

• Definição de dashboards com processamento em tempo real; 

• Definição do espaço de trabalho de cada utilizador. 

 

5. RESULTADOS OBTIDOS 

Como já referido, a plataforma integradora começou a ser implementada na EDIA em 
Setembro de 2017 e à data da escrita da presente comunicação apresenta um elevado nivel de 
implementação. 

Nos capítulos seguintes apresentam-se alguns dos resultados obtidos com a implementação 
atual, devidamente documentados com imagens do software instalado. 

5.1. O CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS 

A plataforma NAVIA™ disponibiliza interfaces específicas para construir e consultar a 

estrutura de ativos. Nesta interface “declara-se” a integração com outros softwares e consulta-

se de forma expedita toda a informação existente sobre determinado ativo. 

 

 

Figura 2 – Aspeto do cadastro de infraestruturas no NAVIA™ 
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5.2. DEFINIÇÃO, PLANEAMENTO E CONTROLO DE TAREFAS 

 A plataforma NAVIA™ disponibiliza interfaces específicas para construir e consultar a 

estrutura de ativos. Nesta interface “declara-se” a integração com outros softwares e consulta-

se de forma expedita toda a informação existente sobre determinado ativo. 

         

Figura 3 – Consulta à execução do plano de trabalhos 
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5.3. REALIZAÇÃO DE REGISTOS DO TRABALHO EM APP E EM BROWSER  

A plataforma NAVIA™ disponibiliza interfaces específicas para o registo de toda a atividade. 

As equipas que estão no terreno utilizam com facilidade a App para equipamentos Android, 

passando assim toda a atividade a ser registada, georreferenciada e documentada com fotos. 

Se o equipamento está on-line é também possível a consulta de dados ao servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figuras 4 e 5 – Aspeto da App para as equipas de terreno – Vista tarefas e registo de tarefa 
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5.4. CONSULTAS, RELATÓRIOS E INDICADORES  

A plataforma NAVIA™ disponibiliza várias possibilidades de consultar, extrair dados, 

permitindo a criação de relatórios e indicadores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Consultas expeditas de dados de todo o tipo de variáveis adquiridas automaticamente a partir de 

registos manuais 
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5.5. A INTEGRAÇÃO COM O ERP 

Foi implementada uma integração de dados automática entre a plataforma operacional e o 

ERP da EDIA. 

Figura 7 – Aspeto do cadastro de infraestruturas no ERP, que é integrado automaticamente com a plataforma 

integradora 

5.6. A INTEGRAÇÃO COM O SIG 

Figura 8 – Aspeto da integração entre o GIS e a plataforma tecnológica da EDIA 
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5.7. A INTEGRAÇÃO COM SCADA E TELEMETRIA 

A plataforma NAVIA™ disponibiliza interfaces específicas para construir e consultar a 

estrutura de ativos. Nesta interface “declara-se” a integração com outros softwares e consulta-

se de forma expedita toda a informação existente sobre determinado ativo. 

 

Figura 9 – Resultado da integração dos SCADAs e telemetrias com a plataforma integradora. Numa única 

consulta cruzar dados recolhidos manualmente, com os mesmos dados oriundos de SCADA 
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6. SÍNTESE E EXPECTATIVAS  

A implementação de uma plataforma tecnológica que visa integrar e implementar um modelo 

de gestão em tempo real, é um projeto ambicioso que constitui um desafio organizacional, 

agravado pelo grande volume de dados que é necessário compilar, adquirir e processar. 

Por outro lado, o elevado nível de integração que se pretende implementar obriga a uma 

normalização transversal de conceitos e entidades, o que acarreta algum trabalho de 

reconfiguração de uma série de procedimentos e configurações de sistemas existentes. 

O balanço inicial da implementação na EDIA vai de encontro às elevadas expectativas 

existentes, tendo a utilização do NAVIA™ impactado de forma claramente positiva e 

significativa a operação e a gestão da globalidade do complexo. 

Toda a vertente operacional foi simplificada e otimizada através de uma ferramenta de 

mobilidade que permite a monitorização e o registo em tempo real de toda a atividade. Por 

outro lado, atividades que anteriormente requeriam muito processamento manual, tais como a 

contabilização de leituras para faturação, a gestão da energia, a gestão do outsourcing, passam 

a ser realizadas de forma automática e integrada, o que para além de libertar força de trabalho, 

torna estes processos muito mais fiáveis. A adesão entusiasmada de toda a equipa da EDIA 

envolvida comprova isso mesmo, transmitindo ao projeto uma dinâmica essencial para a sua 

implementação. 

Apesar da grande dimensão e da complexidade do empreendimento de Alqueva, os resultados 

obtidos com esta plataforma são facilmente extrapoláveis para sistemas de menor dimensão, 

uma vez que a plataforma NAVIA™ tem uma conceção essencialmente prática e 

completamente adaptável à realidade da infraestrutura que se pretende gerir.  

 

 

 

 

 


