
“Mosaicos de oportunidades” 

• Eng. Frederico Fernandes, Presidente Águas do Porto 

• Dr.ª Alexandra Roeger, Presidente Esposende Ambiente  

• Dr. Américo Ferreira, Administrador Executivo AdP Internacional 

• Eng. José Santa Marta, Diretor Internacional Aquapor

Moderador: Eng. Fernando Ferreira

Administrador EFACEC e Administrador PPA

Pontes e Parcerias nos Países de Língua Portuguesa



Águas do Porto
Grandes Números

152.542
N.º de 
clientes

45.490 m3

Volume de água 
distribuído 
por dia

20,2%
% de água 

não faturada

99,77%
% de água 
segura

48.262 m3

Volume de 
águas 

residuais 
tratadas 
por dia

€15,6
Fatura média 
de uma família 

padrão

460
N.º de 

colaboradores

100%
Cumprimento 

dos parâmetros 
de descargas

Redução Água Não Faturada

Clientes:Clientes:Clientes:Clientes: Foco no Cliente

Sustentabilidade Financeira: Foco na 
Margem

Processos Internos: Foco na Motivação e 
Inovação

Afirmação: Foco na Cidade

Objetivos Estratégicos

Gestão Integrada do Ciclo Urbano 
da Água



Empresa Municipal, 100% detida pelo Município de Esposende
Início de atividade em Janeiro de 2005

Áreas de Intervenção:
Abastecimento de Água para Consumo Humano – sistema “em baixa”
Drenagem de Águas Residuais – sistema “em baixa”
Drenagem de Águas Pluviais
Gestão da Rede Hídrica Municipal
Gestão do Sistema de Resíduos Urbanos e Limpeza Pública
Gestão de Espaços Verdes
Gestão do Horto Municipal e dos Parques de Compostagem
Gestão do Centro de Educação Ambiental e dos Programas de Educação para a Sustentabilidade
Elaboração e Implementação de Planos em Matéria de Ambiente e Energia
Gestão de Praias e Zonas Balneares



Caracterização da empresa

O Grupo AdP – Águas de Portugal desenvolve
atividades nos domínios do abastecimento de água
e do saneamento de águas residuais, prestando
serviços a cerca de 80% da população portuguesa.
Desde a sua criação, em 1993, realizou
investimentos superiores a 7,5 mil milhões de
euros com impactos relevantes na melhoria da
qualidade da água e no aumento dos níveis de
atendimento.

Actividades no sector da água

• Gestão integrada do ciclo urbano da água, com
atividades em toda a cadeia de valor, desde a
captação, o tratamento e a distribuição de água
para consumo público, à recolha, transporte,
tratamento e rejeição de águas residuais, incluindo
a sua reciclagem e reutilização.
• O Grupo AdP opera ainda nas áreas das energias
renováveis, internacional, serviços partilhados e
sistemas de informação.

Actividades internacionais

O Grupo AdP está presente em Angola e em
Moçambique e tem desenvolvido projetos em
diversos outros países, como Argélia, Brasil, Cabo
Verde, Marrocos, São Tomé e Príncipe e Timor-
Leste, quer num formato de assistência técnica,
onde desenvolve contratos de prestação de
serviços e de assistência técnica.

Áreas de enfoque de I&D

• O desenvolvimento de projetos de inovação e I&D no 
âmbito do grupo Águas de Portugal é transversal a toda 
a cadeia de valor das suas atividades, abrangendo não 
só os processos de gestão e operação, como também a 
relação com os consumidores. O desenvolvimento de 
soluções capazes de conferir maior inteligência aos 
processos (smart technologies) é uma das principais 
apostas do Grupo, também em linha com as 
prioridades de inovação e investimento europeias no 
âmbito da estratégia Europa 2020. 



 

A AQUAGEST é uma empresa de direito Angolano criada no primeiro 
semestre de 2013, com o objeto de desenvolver prestações de serviços e 
atividades de Conceção, gestão, manutenção e operação de Sistemas de 
Abastecimento de Água, Saneamento e
Gestão de Resíduos.

Estrutura Accionista
AQUAPOR SERVIÇOS SA – 49%
Angola Environment Technology – Greentech, Lda – 51%

ACTIVIDADE
2 Contratos com a ELISAL:
� Municípios: Ingombotas e Belas (Luanda) 
� Varredura manual de ruas e calçadas: 290 km 
� Varredura mecânica de ruas: 200 km 
� Lavagem mecânica de ruas: 65 km 
� Limpeza de praias: 1.020 km/mês 
� Quantidade de resíduos recolhida: 1650 toneladas.

A VISAQUA, S.A. é uma empresa Moçambicana criada em 2011, cujo 
objecto é desenvolver prestações de serviços e actividades na Gestão, 
Operação e Manutenção de Sistemas de Água, Saneamento e Resíduos

Estrutura Accionista
AQUAPOR SERVIÇOS SA – 49%
INTELVISA SA – 51% (Subholding dos grupos Intelec e Visabeira 
Moçambique)

ACTIVIDADE
Resíduos Sólidos Urbanos
� Município: Cidade da Matola (2 contratos)
� Nº de Bairros Servidos: 21
� População Servida:308.000 habitantes 
� Fluxo diário de RSU: 380 Ton/dia  
� Sistema de remoção: porta-a-porta e contentores de 6 m3
Resíduos Sólidos Comerciais e Industriais
� Nº de Clientes: 45 
� Fluxo mensal de RS: 280 Ton/mês 
� Indústrias abrangidas: Alimentar, Turismo, Madeira, Comércio e 

Serviços

Saneamento
� 2 contratos de Consultoria (PD Maputo & PLASU) com a AIAS

Arábia Saudita
� Duas parcerias com empresas locais Al-Bawani e TAWZEA;
� Clientes alvo : NWC; MOWE e MODON;
� Fase final de negociação para contrato de Concessão das Wet Utilities de 2 cidades 

Industriais da MODON (JIC2 & JIC 3):
� 10 anos;
� 30.000.000 m2;
� 500 – 1.500 clientes industriais;
� 10.000 – 50.000 clientes domésticos
� 10.000 – 30.000 m3/dia


