
 

 
 
 
 

ÁGUAS DE PORTUGAL INICIA PROGRAMA DE TRAINEES 
 
 

O primeiro programa de trainees do Grupo AdP - Águas de Portugal tem início esta 

quinta-feira, 11 de janeiro, com a receção a 20 jovens licenciados numa sessão que conta 

com a presença do Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.  

Denominado WAVE, é um programa que visa a captação e formação de trainees de 

acordo com as necessidades funcionais das diversas empresas do Grupo AdP. Este 

programa vai proporcionar oportunidades de formação e desenvolvimento pessoal e 

profissional em contexto real de trabalho a jovens licenciados e reforçará a atratividade 

do Grupo e do setor da água em Portugal. 

O programa WAVE foi lançado em 2017 junto de várias instituições académicas de todo 

o país. As candidaturas foram abertas a jovens finalistas de Mestrado nas áreas de 

Engenharia, Gestão, Economia e Ciências Sociais, com disponibilidade para mobilidade 

nacional. 

«Com este programa vamos integrar nas nossas equipas jovens recém-licenciados bem 

preparados nas universidades portuguesas. Contamos com os nossos profissionais do 

Grupo AdP para lhes proporcionarem o melhor acolhimento e um contexto de 

aprendizagem motivador, no quadro do nosso grande objetivo de melhoria da qualidade 

do serviço que prestamos. E desta forma, reforçaremos também a nossa ligação à 

Universidade.» destaca João Nuno Mendes, presidente do Conselho de Administração 

do Grupo Águas de Portugal. 

Os 20 licenciados selecionados para esta primeira edição do programa WAVE irão 

integrar, a partir de 15 de janeiro, as diversas empresas do Grupo AdP que operam de 

norte a sul do país nas seguintes áreas: engenharia; financeira; compras e logísitica; 

laboratório, jurídico e sistemas de informação. 

 
 
 

 



 

 

 

 

Sobre o Grupo AdP – Águas de Portugal 

Detido maioritariamente pelo Estado Português, o Grupo AdP – Águas de Portugal foi 

fundado em 1993 como instrumento empresarial para a concretização das políticas 

públicas e dos objetivos nacionais no setor do ambiente. 

Através das suas empresas participadas, o Grupo AdP tem uma presença alargada em 

todo o território continental português, prestando serviços de abastecimento de água e 

saneamento de águas residuais a cerca de 80 % da população portuguesa.  

Este grupo empresarial atua em todas as fases do ciclo urbano da água, desde a captação, 

o tratamento, o transporte e distribuição de água para consumo público, à recolha, 

transporte, tratamento e rejeição de águas usadas, urbanas e industriais, incluindo a sua 

reciclagem e reutilização. 

No conjunto, as empresas do Grupo AdP empregam cerca de 3.150 profissionais que 

desenvolvem a sua atividade em diversas áreas para garantir que a água chega às 

habitações e às empresas e indústrias com qualidade, em quantidade e com fiabilidade e 

que, depois de usada, a água residual é tratada e devolvida aos meios hídricos em 

condições ambientalmente seguras. 
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Informação adicional 
 
Sobre as Profissões da Água do Grupo AdP 
 
Sobre o Grupo AdP – Águas de Portugal 
 
Contacto: Elsa Luz | e.luz@adp.pt | 962 762 516 
 

http://www.adp.pt/pt/pessoas/trabalhar-na-adp/profissoes-da-agua/?id=164
http://www.adp.pt/pt/
mailto:e.luz@adp.pt

