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INFRALOBO E.M. marca presença na 1.ª edição do next.mov Smart Region Summit

Nos dias 18 e 19 de maio, decorreu a 1.ª edição do Next.Mov – Smart Region Summit no
Autódromo Internacional do Algarve, na qual a INFRALOBO E.M. teve o privilégio de
participar. O evento que tinha como objetivo principal discutir o futuro da mobilidade urbana
sustentável e a transformação digital na região do Algarve, contou com 62 entidades
públicas e privadas, mais de 60 expositores e mais de 20 oradores que participaram nas
conferências.
O projeto pioneiro SMART RESORT by Infralobo destacou-se com a sua SMART ROOM
replicada no stand dos seus parceiros neste projeto, Focus BC e Visualforma, tendo estado
a funcionar em tempo real durante os dois dias. As duas técnicas responsáveis pela
monitorização de todos os processos relacionados com o projeto (Gestão de Ocorrências,
Higiene Urbana, Gestão de Frota, Telemetria, Sistema de Domótica Inteligente)
desempenharam o seu trabalho diretamente a partir do evento. Já no stand da AMAL, a
INFRALOBO E.M. destacou-se com a aplicação INFRALOBO SMART MANAGEMENT que
oferece as soluções de Gestão de Ocorrências e Higiene Urbana.
Conhecido por muitos, o projeto teve imensas visitas e elogios que deixam a certeza de
que este é o caminho para a solução. Filipe Conceição, Business Developer da Hubel
Indústria da Água, caracterizou o stand da Infralobo como “um dos stands mais bonitos do
evento” e acrescentou, “não tenho dúvidas que este é o futuro de muitos municípios”. Já
José Limão da Transportes em Revista focou-se mais na aplicação INFRALOBO SMART
MANAGEMENT caracterizando a mesma como “uma coisa brutal”.
O evento tornou possível a partilha de ideias, projetos inovadores e tecnologia mais
recente que irão permitir transformar a sociedade atual, oferecendo um futuro mais
sustentável e eficiente, de forma a proporcionar melhor qualidade de vida para todos os
cidadãos.

INFRALOBO E.M. recebe visita dos
membros da Assembleia Municiapal
de Loulé
No passado dia 15 de Maio, a INFRALOBO
E.M. contou com uma visita às suas
instalações do Presidente da Assembleia
Municipal de Loulé, Professor Doutor
Adriano Pimpão, da 2ª secretária, deputada
Maria José Botelho da Palma Vasques, e
dos deputados dos quatro grupos
parlamentares, Carla Gomes, Carlos Costa,
Carlos Martins e Irina Martins.
Esta iniciativa teve como objetivo partilhar a
realidade da empresa, desde a sua criação
até hoje, e quem sabe a de amanhã.
Questões como setores de atividade em
que a INFRALOBO E.M. atua, evolução da
sua área de intervenção, evolução do
número de consumidores, evolução dos
indicadores, foram postas em cima da mesa
para uma discussão aberta entre os
membros da empresa e os convidados.
Muito honrou ao Presidente do Conselho de
Administração da INFRALOBO E.M. esta
visita, afinal é um privilégio poder partilhar
com o mundo os valores da empresa, a sua
missão, cultura e o trabalho que tem vindo a
desenvolver.

Smart Resort by Infralobo
José Bernardo Nunes, Presidente da
Câmara Municipal do Cadaval
“Numa frase é difícil de descrever o que
viemos ver! No fundo o que viemos ver na
Infralobo foi uma gestão diferente de águas
e resíduos e, verificamos que as
ferramentas aqui implementadas vêm
melhorar e muito a qualidade do serviço,
sendo que a nossa realidade é
completamente diferente do que a que está
aqui. Muitos Parabéns à Infralobo pela
iniciativa.”

Smart Resort by Infralobo
José Aníbal Gomes Ferro de Carvalho,
Presidente do Conselho de Administração
da Infratroia
“Este projeto, Smart Resort by Infralobo,
aparentemente será muito útil à Infratroia
mas será ajustado à nossa realidade que é
um pouco diferente da da Infralobo. A
Infralobo foi uma agradável surpresa; desde
a última vez que cá estive, a empresa deu
um salto gigante. É uma evolução
tecnológica gigante!”
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