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MOVIDOS PELA ÁGUA,
MOVIDOS PELO SEU
BEM-ESTAR.

Colocamos todas as nossas capacidades e competências no planeamento, gestão e operação dos 
sistemas de abastecimento de água e de tratamento de águas residuais, ao serviço das populações e 
com respeito pelos recursos da Natureza.

Ao longo da nossa existência, contribuímos largamente para a melhoria da qualidade destes serviços 
públicos essenciais, com impactos positivos na saúde pública, na qualidade de vida e do ambiente e 
no desenvolvimento económico das regiões onde operamos.

Transportámos a nossa experiência para outros mercados e fomos um importante veículo de 
cooperação em projetos internacionais que promovem o acesso a água potável e a condições básicas 
de saneamento.

Hoje somos o maior grupo empresarial português a operar no setor do ambiente e assumimos um 
compromisso com a prestação de serviços cada vez mais abrangentes, equitativos e de qualidade 
elevada, que assegurem o bem-estar das gerações atuais e futuras.

Trabalhamos com o objetivo de proteger e valorizar o ambiente natural e humano.

Saiba mais

http://www.adp.pt/pt/grupo-adp/quem-somos/?id=5


670 milhões de euros
Volume de negócios

285 milhões de euros
EBITDA

209 milhões de euros
Resultado operacional

166 milhões de euros
Resultado líquido

1868
Constituição da CAL – Companhia 
de Águas de Lisboa, concessionária 
do abastecimento de água à cidade 
de Lisboa até 1974, sendo então 
sucedida pela EPAL – Empresa Pública 
das Águas de Lisboa. Em 1991 é 
transformada em sociedade anónima 
de capitais integralmente públicos, 
passando a denominar-se EPAL – 
Empresa Portuguesa das Águas Livres 
e em 1993 é integrada no Grupo AdP.

Valores a 31 de dezembro de 2015.

1995
Constituição das empresas 
concessionárias dos primeiros 
Sistemas Multimunicipais  
de Abastecimento de Água (Cávado, 
Douro e Paiva, Barlavento Algarvio  
e Sotavento Algarvio) e de 
Saneamento (Costa do Estoril).

1993
Criação da Águas de Portugal, 
integrada no IPE – Investimentos 
e Participações do Estado, 
com a responsabilidade pelo 
desenvolvimento dos Sistemas 
Multimunicipais de Abastecimento 
de Água e Saneamento de Águas 
Residuais.

2000
Integração da Empresa Geral do 
Fomento (EGF) no Grupo AdP, como 
sub-holding para a área dos resíduos, 
responsável pelo processo de 
desativação, encerramento  
e recuperação ambiental de cerca de 
300 lixeiras e pela implementação de 
sistemas de tratamento e valorização 
de resíduos sólidos urbanos em 
praticamente todo o país.



Cronologia

560 milhões de m3

Água produzida
3253
Nº de Colaboradores

456 milhões de m3

Águas residuais tratadas
>7,5 mil milhões de euros
Investimento acumulado

2001
Criação da AdP Internacional 
com a missão de apoiar  
a intervenção do Grupo  
nos mercados internacionais, 
privilegiando os países 
de expressão portuguesa 
como Angola, Cabo Verde, 
Moçambique e Timor-Leste.

2005
Publicação da Lei da Água, transpondo 
para a ordem jurídica nacional a Diretiva 
Quadro da Água. 
Também neste ano, Portugal vive uma 
situação de seca sem precedentes, 
colaborando a AdP no desenvolvimento 
e implementação de uma ampla 
campanha de sensibilização para 
a utilização racional da água  
e minimização dos efeitos da seca.

2015
Concretização da reorganização 
territorial das operações de água 
e saneamento. Conclusão
do processo de venda do capital 
social da EGF. Início da atividade 
do Sistema de Águas da Região 
do Noroeste.

2009
Criação de um novo modelo 
para a gestão integrada 
do ciclo urbano da água, 
assente na celebração de 
contratos de parceria entre  
o Estado e as autarquias,  
e estabelecidas as primeiras 
parcerias nas regiões de 
Aveiro e Alentejo, cuja 
gestão e exploração foi 
atribuída ao Grupo AdP.
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A principal atividade do Grupo AdP – Águas de Portugal é a gestão integrada do ciclo urbano da 
água, compreendendo todas as suas fases, desde a captação, o tratamento e a distribuição de água 
para consumo público, à recolha, transporte, tratamento e rejeição de águas residuais urbanas e 
industriais, incluindo a sua reciclagem e reutilização.

Detido maioritariamente pelo Estado português, o Grupo AdP constitui-se como instrumento 
empresarial para a concretização de políticas públicas e de objetivos nacionais nestes domínios do 
setor do ambiente, visando promover a universalidade, a continuidade e a qualidade do serviço, a 
sustentabilidade do setor e a proteção dos valores ambientais. 

Através das suas subsidiárias, o Grupo AdP tem uma presença alargada no território continental, de 
Norte a Sul, prestando serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais a 
cerca de 80% da população portuguesa. Estas empresas consubstanciam parcerias entre o Estado e 
os Municípios, podendo assumir o modelo de sociedades concessionárias de sistemas de titularidade 
estatal (sistemas multimunicipais), cujo capital social é detido maioritariamente pela AdP SGPS, em 
representação do Estado, ou de sociedades gestoras de sistemas municipais em regime de parceria 
pública, com repartição equitativa do capital social.

Criado em 1993, o Grupo AdP consolidou uma elevada capacidade de planeamento e de execução 
que, aliadas a experiência na gestão operacional e financeira e ao desenvolvimento de soluções 
inovadoras, se materializam num conjunto de investimentos superior a 7,5 mil milhões de euros e 
que tem contribuído largamente para a melhoria da qualidade da água de consumo público e das 
águas balneares e para o aumento dos níveis de atendimento das populações em Portugal.

O Grupo AdP opera ainda na área das  energias renováveis,  com o objetivo de maximizar o 
aproveitamento energético dos seus ativos e recursos endógenos, e em mercados internacionais, 
em associação com parceiros locais ou empresas portuguesas do setor, através de contratos de 
assistência técnica e também na gestão de concessões de serviços de águas e resíduos. 

Grupo AdP



Instituições Multilaterais

Agências de Cooperação

Capacidade de alavancar financiamento junto  
de instituições financeiras (Banco Mundial, Banco 
Europeu de Investimento, Banco Africano  
de Desenvolvimento, Banco Asiático de  
Desenvolvimento, Banco Europeu de  
Reconstrução e Desenvolvimento e Banco  
Interamericano de Desenvolvimento) e outras  
instituições multilaterais (União Europeia,  
Programa das Nações Unidas para  
o Desenvolvimento, UNICEF, UNESCO  
e Organização Mundial de Saúde).

Reconhecimento como parceiro privilegiado para 
o desenvolvimento de projetos internacionais de 
cooperação com entidades de todo o mundo 
(Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, 
Agência de Cooperação Internacional do Japão, 
Agência Governamental de Cooperação Alemã, 
Agência Francesa de Desenvolvimento e Agência 
Americana de Desenvolvimento).

África do Sul
• Projeto de reforço do sistema de  

abastecimento de água na Província de  
Mpumalanga (1997-1999).

Angola
• Assistência técnica à Direção Nacional de  

Abastecimento de Água e Saneamento (2010-2014).
• Projeto de Apoio Institucional ao estabelecimento 

do serviço de abastecimento e saneamento de 
águas no Sumbe (2012-2013).

• Roadmap para a criação e constituição da Empresa 
de Abastecimento de Água e Saneamento de 
Águas Residuais do Cunene (2012-2013).

• Assistência técnica para a operação e manutenção 
de sistemas de abastecimento de água nas 
províncias do Huambo e Uíge, em Angola  
(2015-2018).

Argélia
• Estudo de diagnóstico e reabilitação do sistema 

de distribuição de água potável nas cidades argelinas 
de Tizi-Ouzou, Bejaia e Chlef (2007-2008).

Azerbaijão
• Twinning entre a State Amelioration and Water 

Management Committee (SAWMC) e a AdP 
Internacional (2016 -2017).

Brasil
• Contrato de concessão da gestão dos sistemas de 

abastecimento de água e saneamento das áreas 
urbanas dos municípios de Búzios, Cabo Frio, 
Iguaba Grande, Arraial do Cabo e São Pedro de 
Aldeia, através da empresa Prolagos (1998).

Cabo Verde
• Administração, em consórcio com a EDP,  

da empresa Electra – Empresa de Eletricidade  
e Água, responsável pela produção  e distribuição 
de água dessalinizada  e de energia elétrica 
(1999-2006).

• Elaboração do Roadmap dos Resíduos em  
Cabo Verde (2015-2017).

• Projeto de desenvolvimento do sistema de 
abastecimento de água na Ilha de Santiago 
(2015-2020).

Guiné-Bissau
• Levantamento dos sistemas de abastecimento 

de água ao Sector Autónomo de Bissau para 
a EAGB - Empresa de Eletricidade e Águas da 
Guiné-Bissau (2015).



Internacional

Indonésia
• Projeto de melhoria do acesso a serviços sociais 

básicos na Ilha das Flores (2011-2013).

Marrocos
• Revisão do Plano Mestre do Sistema de 

Informação Geográfica da L’Office National de 
l´Electricité et de l’Eau Potable (ONEE)

   (2013-2015).

São Tomé e Príncipe
• Projeto de formação em sistemas  

de abastecimento de água financiado pela 
UCLA Water Resources Group e União 
Europeia.

Moçambique
• Contrato de affermage da empresa Águas 

de Moçambique, responsável pela captação, 
tratamento, transporte e distribuição de água 
nas cidades de Maputo, Matola e Vila de Boane 
(1998-2010).

• Contrato de Gestão dos Sistemas de  
Abastecimento de Água em 4 Cidades  
de Moçambique: Nampula, Beira, Pemba  
e Quelimane (1999-2008).

República Democrática do Congo
• Elaboração do projeto de execução  

e construção da Estação de Tratamento  
de Água de Matadi (2013-2015).

Timor-Leste
• Projeto de Assistência Técnica no âmbito  

do Programa de Reabilitação dos Sistemas  
de Abastecimento de Água e Saneamento 
(2000-2002).

• Projeto e Implementação do Plano Mestre 
de Saneamento e Drenagem de Díli – Fase 2 
(2014-2017).





MOVIDOS PELA ÁGUA,
MOVIDOS PELA
SUSTENTABILIDADE.

Produzir água de qualidade, com fiabilidade e em quantidade para consumo humano e tratar as 
águas residuais de forma ambientalmente segura, são atividades essenciais à qualidade de vida das 
populações, à proteção dos ecossistemas e ao desenvolvimento socioeconómico das regiões onde 
atuamos e são também a principal razão da nossa existência.

Para tal, colocamos a nossa experiência, conhecimento e capacidade de inovação no desenvolvimento 
de novas soluções, capazes de conferir mais eficiência e maior inteligência aos processos, em áreas 
como o controlo e redução de perdas de água, otimização da gestão operacional, manutenção de 
infraestruturas e mitigação dos efeitos da variabilidade climática.

A gestão profissionalizada e integrada dos nossos recursos técnicos e humanos, reforçada pelo 
estabelecimento de parcerias estratégicas com os municípios, as empresas, as instituições e as pessoas 
são essenciais para o desenvolvimento da cultura de valorização do recurso água, que é nossa filosofia.

Aplicamos grandes competências e parcerias de sucesso na gestão sustentável do 
ciclo urbano da água.

Saiba mais

http://www.adp.pt/pt/atividade/o-que-fazemos/?id=26


As condutas de transporte e a rede  
de distribuição correspondem a 

vezes o comprimento  
de Portugal.

    Estações de 
Tratamento de Água
no território nacional.

Produção de energia  
com origem fotovoltaica, 
microhídrica e a partir do biogás.

LAMAS

CAPTAÇÃO RESERVATÓRIO CONSUMO

ENERGIA

milhões de m3

de água produzida para
consumo humano, por ano.

Cumprimento de parâmetros de 
qualidade da água fornecida.

com origem  
em captações superficiais, 

para maior salvaguarda 
dos ecossistemas.

%



                   Estações de 
Tratamento de Águas 
Residuais no território 
nacional.

                   milhões de m3 
de água residual tratada, por ano.

                          GWh/ano 
Produção de energia a partir 
do biogás.

Parte é reutilizada para diversos 
usos, como rega, lavagem 
de pavimentos, equipamentos 
e viaturas e até em sistemas de 
refrigeração e desodorização.

LAMAS

DEVOLUÇÃOREJEIÇÃO

ENERGIA REUTILIZAÇÃO

                das lamas produzidas
no tratamento das águas residuais
valorizadas como corretivo agrícola.

%

do território continental.

Abastecimento público de água  
e tratamento das águas residuais a mais de 

%

Ciclo urbano da água

Dados relativos a 2015.

Saiba mais

http://www.adp.pt/pt/atividade/o-que-fazemos/o-ciclo-urbano-da-agua/?id=28


O WaterBeep® é um serviço de apoio ao cliente 
que permite acompanhar a evolução dos respetivos 
consumos de água, contribuindo para uma utilização 
mais eficiente deste recurso.

Apresenta-se em quatro modalidades, com crescentes 
níveis de detalhe de informação.

No nível básico, gratuito, permite a consulta ao 
consumo faturado, o cálculo do consumo médio diário 
e permite comparar com os valores típicos de Lisboa, 
bem como comunicar leituras.

Os clientes que pretendam, podem ainda ter acesso a um 
serviço de alertas sempre que se verifique um consumo 
de água diferente do habitual, permitindo identificar 
situações potencialmente anómalas, como consumos não 
autorizados, consumos excessivos, incluindo potenciais 
roturas, minimizando os danos associados.

Gestão de consumos

Gestão de redes e controlo 
de perdas
O Wone® é um sistema de monitorização vocacionado 
para a gestão de redes e controlo de perdas de água. 

Suportado por uma aplicação informática, tem por 
base a implementação de Zonas de Monitorização 
e Controlo (ZMC) associadas a equipamentos de 
medição de pressão e caudal.

No âmbito do controlo ativo de fugas, permitiu reduzir 
os níveis de água não faturada na rede de distribuição 
de Lisboa de 23,5%, em 2005, para valores hoje abaixo 
dos 8%, colocando a capital portuguesa no ranking 
mundial de cidades com melhor desempenho ao nível 
do controlo de perdas.

Internacionalmente reconhecido com vários prémios 
e distinções, pode ser facilmente adaptável a qualquer 
entidade gestora que pretenda melhorar a eficiência da 
sua rede de distribuição.

Saiba mais

Saiba mais

http://www.adp.pt/pt/atividade/produtos-e-solucoes/waterbeep/?id=120
http://www.adp.pt/pt/atividade/produtos-e-solucoes/wone/?id=116


O AQUAmatrix® é um sistema de gestão comercial e 
técnica assente numa abordagem integrada e suportada 
em sistemas de informação. 

Concebido pela EPAL em 1996, tem vindo a ser 
sistematicamente enriquecido com funções de 
mobilidade e incrementado ao nível da informação 
estratégica, operacional e tática, sendo hoje uma 
ferramenta de gestão utilizada por entidades gestoras de 
água e saneamento nacionais e estrangeiras, bem como 
por sistemas de gestão de resíduos.

Entre as suas principais funcionalidades, destacam-se a 
gestão de infraestruturas; suporte ao cliente; leitura, 
faturação e cobranças; indicadores de gestão e 
desempenho; interfaces e soluções remotas.

O AQUAField é uma solução de gestão da mobilidade 
operacional para registo, planeamento e controlo das 
ordens detrabalho executadas no âmbito da manutenção 
e operação de redes de água e saneamento. 

Garante o seguimento de todas as ocorrências 
reportadas e a melhoria da qualidade de informação de 
cadastro, com atualizações diárias e permanentes.

Destaca-se pela multiplicidade de funcionalidades 
associadas, respondendo às necessidades das entidades 
gestoras, como sendo o acesso remoto à informação de 
cadastro (G/InterAqua) e de clientes; o conhecimento 
do número de clientes afetados por suspensão e 
abastecimento; o registo, no local, de todos os materiais 
e recursos utilizados; e o controlo e acompanhamento 
pelos responsáveis da operação do estado das ordens 
de trabalho.

Gestão da mobilidade operacional

Gestão comercial

Produtos e soluções

Saiba mais
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http://www.adp.pt/pt/atividade/produtos-e-solucoes/aquamatrix/?id=148
http://www.adp.pt/pt/atividade/produtos-e-solucoes/aquafield/?id=149


O AQUAMAN é uma solução de Manutenção e Gestão 
de Ativos, adaptável ao estado de maturidade da entidade 
gestora, quer no que diz respeito às tecnologias de 
informação disponíveis, quer ao desenvolvimento de 
processos de negócio críticos.

Incide sobre todo o ciclo de vida dos ativos, contribuindo 
para aumentar a eficiência e eficácia dos processos 
de manutenção, garantindo simultaneamente uma 
significativa redução de custos.

Permite também a interligação entre a atividade de 
manutenção com outras áreas relevantes, como as 
áreas financeira e logística.

Totalmente integrado com as soluções G/InterAqua 
(SIG), AQUAField (Mobilidade Operacional) e ERP 
(gestão empresarial).

Operação e manutenção de 
infraestruturas

O G/InterAqua é uma solução de Sistema de 
Informação Geográfica (SIG) de suporte à operação e 
manutenção de infraestruturas, adaptável a qualquer 
entidade gestora.

Permite agregar e sistematizar informação sobre as 
redes, frequentemente dispersa por diversas áreas da 
entidade gestora, diminuindo o risco da vulnerabilidade 
do arquivo e facilitando a pesquisa e o acesso a essa 
informação.

Agiliza também o processo de atualização da informação, 
de forma a garantir um sistema de informação que 
responda às necessidades do dia a dia das atividades de 
planeamento, remodelação, exploração e manutenção 
dos sistemas.

Disponível nas vertentes desktop, web e mobile 
(AQUAField), inclui um conjunto de módulos 
especificamente orientados para o cumprimento da 
legislação em vigor e do enquadramento regulatório 
para o setor.

SIG Gestão operacional

Saiba mais
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http://www.adp.pt/pt/atividade/produtos-e-solucoes/g/interaqua/?id=150
http://www.adp.pt/pt/atividade/produtos-e-solucoes/aquaman/?id=121


O Grupo AdP dispõe de uma equipa interna de 
especialistas em Planos de Segurança da Água (PSA), 
que para além do apoio à sua aplicação no contexto 
interno do Grupo AdP, tem vindo também a prestar 
serviços de consultoria externa a diversas outras 
entidades gestoras, nacionais e internacionais.

Resultado dessa experiência, o Grupo publicou 
também um manual de apoio à implementação das 
metodologias associadas aos PSA, com exemplos que 
ilustram o que tem sido eficaz em empresas do Grupo.

A Águas do Porto, os SIMAS de Oeiras e Amadora, 
o Conselho de Regulação do Abastecimento de Água 
de Moçambique e a ONEE Marrocos estão entre as 
entidades que recorreram aos serviços do Grupo nesta 
área, dando reconhecimento à sua já longa experiência 
na implementação de PSA e relevância às ferramentas 
criadas por esta equipa de especialistas.

Wattwater é uma aplicação informática para apoiar as 
entidades gestoras de água e saneamento na gestão dos 
seus consumos energéticos.

Permite assegurar a integração dos dados relevantes 
para a monitorização das variáveis associadas à gestão de 
energia e, dessa forma, contribuir para uma otimização 
operacional e maior eficiência energética e económica.

Entre outras funcionalidades, a nova aplicação permite 
automatizar a recolha e tratamento dos dados, efetuar 
a correlação entre o consumo de energia, os seus 
custos e os respetivos caudais, bem como configurar 
alertas pelo utilizador de qualquer variável.

Eficiência energética

Desenvolvimento de Planos  
de Segurança da Água

A AdP está entre as primeiras entidades gestoras do mundo a implementar Planos de Segurança da Água, a 
metodologia proposta, em 2004, pela Organização Mundial de Saúde, para monitorização e gestão dos riscos 
associados ao abastecimento público de água.

Saiba mais
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http://www.adp.pt/pt/atividade/produtos-e-solucoes/planos-de-seguranca-da-agua/?id=117
http://www.adp.pt/pt/atividade/produtos-e-solucoes/wattwater/?id=151




MOVIDOS PELA ÁGUA,
MOVIDOS PELO FUTURO.

Garantir às gerações futuras serviços públicos de abastecimento de água e tratamento de águas 
residuais de qualidade e assegurar o equilíbrio entre a gestão do ciclo urbano da água e a conservação 
dos ecossistemas, indispensável à biodiversidade e à renovação dos recursos aquíferos, são 
compromissos que assumimos no desenvolvimento de todas as nossas atividades.

Temos como valores fundamentais a sustentabilidade na utilização dos recursos naturais e a preservação 
da água enquanto recurso estratégico essencial à vida, o equilíbrio e melhoria da qualidade ambiental, 
a equidade no acesso aos serviços básicos e o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

A melhoria contínua e a eficiência crescente são os pressupostos em que se baseia toda a nossa 
atividade, concretizadas pela adoção das melhores práticas de gestão, pela introdução de processos 
inovadores ao nível da operação técnica dos nossos sistemas, pelo reforço das competências e 
motivação dos nossos colaboradores e ainda pela sensibilização das populações para a utilização 
racional da água e proteção dos ecossistemas.

De olhos no futuro, garantimos qualidade de vida no presente.

Saiba mais

http://www.adp.pt/pt/sustentabilidade/boas-praticas/?id=36


Harmonizar a gestão do ciclo urbano da água com os  
desafios do desenvolvimento sustentável é um compromisso 
do Grupo AdP

Reconhecido pelo elevado contributo dado à melhoria exponencial da qualidade da água de consumo público e 
das águas balneares e ao aumento da cobertura dos serviços de água registado nas últimas décadas em Portugal, 
o Grupo AdP prossegue no desenvolvimento de soluções para responder aos grandes desafios que as entidades 
gestoras dos serviços de águas enfrentam no caminho do crescimento sustentável e que integram, nomeadamente:

•  Promoção da eficiência e racionalidade na utilização dos recursos, designadamente através da adoção de 
tecnologias e práticas que apoiem a economia circular.

•  Melhoria da resiliência às alterações climáticas, enquadrando um modelo integrado de gestão de ativos, 
operação de investimento e promovendo parcerias catalisadoras de respostas inovadoras para novos desafios.

•  Envolvimento da comunidade, através da partilha de valores na cadeia de fornecimento e sensibilizando para a 
importância da utilização sustentável dos serviços de águas.
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Desafios

Conservamos os recursos

Protegemos os ecossistemas

Valorizamos os subprodutos

Otimizamos o uso dos recursos hídricos que 
afetamos às nossas atividades, garantindo que os 
ecossistemas têm a quantidade e qualidade de 
água necessária para funcionarem de forma eficaz. 

Promovemos a gestão adequada dos caudais 
captados, o controlo e redução de perdas 
durante os processos de tratamento e 
transporte e a garantia da qualidade do efluente 
descarregado no meio recetor.

Implementamos soluções de reaproveitamento 
e reutilização das águas residuais tratadas, 
quer para usos internos, como lavagem 
de pavimentos, equipamentos e órgãos de 
tratamento, quer para utilizações municipais, 
como lavagem de ruas e contentores, a rega de 
campos de golfe e o arrefecimento de sistemas 
de refrigeração.

Adotamos boas práticas relacionadas com a proteção e valorização de espécies de flora e de fauna nas áreas das 
concessões, contribuindo, desta forma, para a valorização da riqueza natural das respetivas regiões. 

Privilegiamos a integração paisagística das infraestruturas, considerando o impacto visual, quer em contexto rural, 
quer em malha urbana, bem como necessidades de desodorização e de controlo de ruído, constrangimentos 
relacionados com a fase de obra, entre outros.

Desenvolvemos soluções e tecnologias que promovem a minimização da produção de resíduos e privilegiamos 
sempre que possível a sua valorização. São exemplo as lamas resultantes dos processos de tratamento de água 
e águas residuais, na sua grande maioria valorizadas como corretivo agrícola.

Aproveitamos o potencial energético dos nossos ativos e recursos endógenos, de forma a produzir energia a 
partir de fontes alternativas aos combustíveis fósseis: a exposição solar de algumas infraestruturas para micro e 
miniprodução de energia solar fotovoltaica, o biogás libertado nos processos de tratamento das águas residuais 
e a energia cinética da água nas condutas. 

EFICIÊNCIA
na utilização dos recursos



e adaptação às alterações climáticas
RESILIÊNCIA

Desenvolvemos soluções

Planeamos intervenções

Fortalecemos parcerias

Promovemos alternativas

Estudamos cenários e avaliamos impactos para a definição de políticas, estratégias e medidas de adaptação  
às alterações climáticas, coerentes e consistentes, integrando também as melhores práticas mundiais.

Capitalizamos toda a nossa experiência no desenvolvimento de soluções de previsão, monitorização e melhoria 
de eficiência operacional que garantam a segurança e aumentem a resiliência dos sistemas de água e saneamento.

Apostamos em projetos de Inovação e I&D assentes em parcerias com o meio académico e empresarial  
e no âmbito dos quais somos simultaneamente contribuidores e beneficiários na conceção, demonstração  
e disseminação de novos produtos e soluções.

Desenvolvemos fontes alternativas de abastecimento para usos menos exigentes, nomeadamente através da 
reutilização de águas residuais tratadas, reforçando a capacidade de resposta a situações de seca e escassez de 
água. Disponibilizamos ainda ferramentas e serviços ao consumidor que, conjugados com ações de educação 
e sensibilização, promovam uma mudança efetiva de comportamentos ao nível da utilização responsável  
do recurso água.



e sensibilização da comunidade
ENVOLVIMENTO

Educamos para a ação

Abrimos as portas

Geramos conhecimento

Privilegiamos a credibilidade

Fomentamos uma política de portas abertas das nossas empresas e infraestruturas, que valoriza os serviços 
que prestamos e os recursos que afetamos à garantia da qualidade de vida e do ambiente. Esta proximidade 
está também patente na adoção de um papel ativo no envolvimento com a comunidade nas questões sociais e 
ambientais relevantes em cada território onde operamos.

Promovemos a partilha de conhecimento através de projetos de cooperação com o sistema académico  
e científico e o meio empresarial e por via do investimento na relação com a cadeia de fornecedores. Damos 
também um importante contributo para a profissionalização do setor, através da capacitação dos recursos 
humanos do setor e da prestação de apoio técnico a nível nacional e internacional.

Comprometemo-nos a garantir a credibilidade do nosso modelo de gestão, assente nos princípios da 
transparência e do rigor, e materializada em ferramentas de prevenção, implementação e controlo que visam 
assegurar uma conduta ética e responsável.

Informamos e educamos para o desenvolvimento sustentável, com incidência nas temáticas do consumo 
responsável da água e da proteção do ambiente.
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