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Ao nível operacional as Entidades Gestoras (EG) necessitam: 

 de uma ferramenta de apoio que permita gerir de uma forma integrada os 

recursos, meios e materiais afetos às atividades de operação e manutenção 

das redes; 

 de informação fiável e fidedigna, para efeitos de Gestão Patrimonial de 

Infraestruturas (GPI) / Gestão Integrada de Ativos Físicos; 

 melhorar a eficiência operacional alinhando-a com os objetivos 

estratégicos; 

 ter uma visão global sobre as  

atividades da empresa e  

dar a visibilidade a todos  

os stakeholders 

 

 

Enquadramento 



Decreto Lei nº 194/2009 - Artigo 8.º - Deveres da entidade gestora: 

 dispor de informação sobre as infraestruturas, caracterização, avaliação do 

estado funcional e de conservação; 

 garantir a melhoria da qualidade do serviço e da eficiência 

económica; 

 promover e manter um sistema de Gestão Patrimonial de Infraestruturas 

(GPI), para as EG que sirvam mais de 30 mil habitantes. 
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Decreto Lei nº 194/2009 - Artigo 10.º - Análise e desempenho: 

 devem implementar mecanismos de avaliação, cujo conteúdo contemple, 

pelo menos, um sistema de análise de desempenho. 

 

Decreto Lei nº 194/2009 - Artigo 61.º - Direito à informação: 

 os utilizadores têm direito a ser informados de forma clara e 

conveniente pela EG das condições em que o serviço é prestado; 

 as EG devem dispor de um sítio na internet no qual seja disponibilizada 

informação essencial sobre a sua atividade, entre outras, informação 

sobre interrupções do serviço. 
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Solução AQUAField 

Inovação na aplicação do conceito work anywhere.  

A implementação da solução assegura a gestão e controlo das operações ao longo do seu 

ciclo de vida, sem recurso a papel. 



 Acesso à informação de cadastro georreferenciado, pelas equipas em 

campo. 

 Gestão das intervenções nas redes de distribuição de água e de drenagem 

de águas residuais ao nível de, entre outras: 

• verificações/inspeções; 

• reparação de roturas; 

• execução de ramais; 

• limpeza e desobstrução de coletores; 

• pavimentos; 

• substituição de contadores. 

Solução AQUAField 



 Inovação no fecho de válvulas  

suspensão de abastecimento, com recurso à  

aplicação de modelos hidráulicos. 

 

 Ter acesso on-line à informação dos clientes no terreno 

• Situação do contrato (em corte ou ativo); 

• Clientes reais afetados por uma quebra de abastecimento. 

 

 Comunicação ao sistema de clientes da duração prevista e real da 

suspensão de abastecimento. 

 

 Informação das ruas afetadas para atualização no portal da EG. 

 

Solução AQUAField 



 Caracterização e registo da OT no local da  

Intervenção. 

 

 Controlo on-line, pelos responsáveis da Operação e  

manutenção, do planeado versus executado. 

 

 Consulta de Material consumido e Atualização da Guia de Transporte 

Solução AQUAField 
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 Componente Ambiental: 

• redução do volume de água desperdiçada (perdas ou consumo): execução de 

fechos otimizados da rede; 

• minimização da utilização de papel: registo e transmissão de informação a 

partir dos dispositivos móveis; 

• redução do consumo de combustível e de emissões de CO2: 

planeamento adequado das intervenções e a consulta em tempo real da situação 

do cliente minimiza deslocações. 

Resultados 



 Componente Social: 

• redução do número de clientes afetados, no caso de fecho da rede, e dos 

tempos de suspensão de abastecimento com vantagens no serviço prestado; 

• conhecimento em tempo real das áreas afetadas por interrupções de 

abastecimento; 

• transmissão de informação adequada e atempada aos clientes; 

• melhoria do conhecimento da infraestrutura. 

Resultados 



 Componente Económica: 

• redução do número de horas de trabalho administrativo; 

• redução de perdas de faturação, em suspensões de abastecimento; 

• impacto na Conservação da infraestrutura, com a aplicação do fecho 

otimizado de válvulas; 

• regularização de fluxos de trabalho em armazém, tornando mais eficiente a 

sua gestão; 

• redução do tempo médio de reparação de condutas. 

Resultados 



 Componente Económica: 

• melhoria na gestão e na qualidade dos dados; 

• mais e melhor informação, com impacto na fiabilidade do cadastro e 

na definição de planos de reabilitação. 

Resultados 
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Obrigado ! 



III Fórum de Partilha e Divulgação de Boas Práticas 

Inovação na Gestão de Sistemas de abastecimento de Água e Saneamento 

 

22 de maio – Grande Auditório LNEC 

 
As inscrições no evento são gratuitas e serão divulgadas atempadamente através do 

nosso site www.aquasis.pt 


