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As funcionalidades e a capacidade da solução, 
aliadas ao elevado nível de consciencialização 
dos decisores da governação local e central 
relativamente à importância e abrangência da 
governação “Smart”, em benefício do bem-estar 
da população e do ecossistema que a rodeia, fez 
com que a plataforma Thinking Cities se tornas-
se numa referência.

Desenhada sobre Fiware, Thinking Cities é 
uma Platform-as-a-Service, compliant com as 
normativas europeias, sendo por isso a sua im-
plementação apoiada pela Comissão Europeia. 
Esta solução usa como motor, todo o potencial do 
context broker do PaaS Fiware com a sua supe-
rior capacidade de integração e de correlação de 
dados refletida numa estrutura de base de dados 
que incorpora as principais variáveis de verticais 
(gestão de resíduos, eficiência energética, gestão 
de rega…) que estão incluídas numa solução hori-
zontal de gestão de Cidades Inteligentes. 

A par destas características, a Thinking Ci-
ties destaca-se pela sua versatilidade, fruto da 
conectividade e interoperabilidade na recolha 
e envio de dados, em diferentes formatos, de e 
para diferentes fontes. Além disso, possui uma 
capacidade singular de integração de informa-
ção, em ou com soluções já existentes, o que 
faz com que a Thinking Cities seja uma solução 
agregadora capaz de produzir dashboards fun-

damentais no apoio à tomada de decisão e go-
vernação de cidades, municípios e comunidades 
intermunicipais.

Conheça algumas das principais característi-
cas da plataforma Thinking Cities:
• Robusta;
• Aberta;
• Visão integradora;
• Conexão ao mundo físico;
• e2e;
• Conectividade;
• Open Data;
• Flexibilidade;
• Interoperabilidade;
• Correlação e modelação de dados; 
• Capacidade de processamento 
   de grande volume de dados; 
• Segura;
• Dashboards de controlo de gestão operacional.

É indubitável a crescente consciencialização, 
tanto de cidadãos como dos decisores da gover-
nação local e central, da importância e abran-
gência de uma gestão numa lógica de Smart City.

Conte com a Warpcom para capacitar a sua ci-
dade de inteligência que permita maior eficiên-
cia na gestão de recursos e melhor experiência 
de utilização para os cidadãos, contribuindo 
assim para o bem-estar geral da população e do 
ecossistema que a rodeia.

A Warpcom, em parceria com a Telefónica, tem vindo nos últimos anos a 
desenvolver e implementar a solução de gestão de cidades inteligentes 

- Thinking Cities - dotando diversas cidades e municípios do nível de digi-
talização que os tempos atuais impõem. 
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