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Sistema de abastecimento de água 

Captações – 85 

Unidades de tratamento – 63 

Reservatórios – 91 

Estações elevatórias – 70 

Hidropressoras – 14 

Extensão de rede – 3900km 

Avarias reparadas – 4780 

Intervenção no pavimento – 11499 

Intervenções eletromecânicas – 861 

Intervenções de micromedição - 37601 

 



          A AdRA em Números 
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Sistema de águas residuais 

Extensão de rede – 2000km 

Camaras de visita – 43600 

Estações elevatórias – 493 

Estações de tratamento de águas residuais – 6 

Desobstruções na rede - 2850 

Intervenções eletromecânicas – 1192 

Limpeza de fossas - 3864 

 



          Sistema de Gestão da Manutenção 

Utilização do software de gestão de manutenção (SGM) como ferramenta para a gestão de ativos; 

Implementação do MÁXIMO em fevereiro de 2012; 

Implementação do AQUAMAN em setembro de 2013: 

Interligação das OT, às infraestruturas e aos equipamentos; 

Gestão integrada de todas as OT;  

Georreferenciação das intervenções (interligação com o SIG); 

Custos por atividade e por instalação;  

Histórico de intervenções a instalação e ao equipamento. 
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          Sistema de Gestão da Manutenção 

ARQUITETURA DE LOCALIZAÇÕES 

Nível 1 – Área de negócio 

   Nível 2 – Município 

      Nível 3 – Sistema 

         Nível 4 – Família de infraestruturas 

            Nível 5 – Localização (Infraestrutura/ZMC/Bacia) 

               Nível 6 – Atividade  

                  Nível 7, 8 e 9 – AQUAMAN 
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          Gestão da Reparação de Avarias e Roturas 

Todas as possíveis roturas e avarias da rede são comunicadas ao centro de despacho e telegestão (CDT) que 

as regista no SGM elaborando o correspondente pedido de trabalho (PT). 

Os registos tem origem em: 

 Telefonemas para a linha verde; 

 Comunicações do operacionais; 

 Pesquisa ativa de fugas através do Gabinete de Perdas e Afluências Indevidas (GPAI); 

 Alarmes da telegestão. 
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          Gestão da Reparação de Avarias e Roturas 
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PT preenchido no CDT 
• Descrição da avaria; 
• Localização na arquitetura de localizações; 
• Definição do tipo de problema; 
• Centro prestador de serviço; 
• Georreferenciação e localização no GINTERAQUA/SIG; 
• Identificação do contato de cliente ou operador. 

 
OT preenchida pelos operacionais 

• Confirmação dados depois de intervenção no terreno; 
• Definição da causa e solução; 
• Reserva de materiais ao armazém; 
• Introdução de mão de obra interna ou de prestadores de serviço; 
• Registo das datas de fecho e abertura da água; 
• Criação de OT de seguimento. 
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          Gestão Operacional 

• Emissão e impressão diária das rotas (água e saneamento); 

• Indicação das tarefas a desenvolver; 

• Tarefas descriminadas por tipo de infraestrutura; 

• As rotas diárias também são criadas na gestão de frota; 

• Recolha de dados na gestão de frota; 

• A realização de tarefas é registada nas rotas impressas diariamente; 

• Tratamentos de dados também pode ser realizada no AQUAMAN; 

• Relatórios de atividades mensais, anuais de atividade dos Centros operacionais e Manutenção. 
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          Gestão da Manutenção 
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- Comunicação dos operacionais 
ao CDT a reportar uma avaria; 
- PT criado e preenchido pelo 
CDT; 

- PT é validado e aceite pela coordenação 
da Manutenção; 
- OT é atribuída aos técnicos; 

 
- Manutenção preventiva de 
infraestruturas e equipamentos (Postos 
Transformação, Compressores, 
Geradores, Analisadores de cloro e pH, 
Medidores de caudal, Analisadores de 
energia, Válvulas hidráulicas, AVAC) 
OT são gerados pelo AQUAMAN nas datas 
definidas 
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- Execução de intervenção e report; 
- Reserva de material ao armazém; 
- Introdução da mão de obra; 
- Realização de requisição de compra;  

- Validação da execução do PT; 
- Satisfação do requisitante; 
- Cumprimento do plano de 
manutenção 

Como é tratada uma ação corretiva ou uma ação preventiva planeada? 



          Gestão da Manutenção 

Preenchimento do relatório de avaria, indicando de forma sucinta o que foi detetado e resolvido, sendo utilizado 
para o reporte à operação no relatório mensal enviado; 
Introduzido sempre que necessário fotos ou documentos que apoiem ou sejam utilizados como comprovativo da 
execução dos trabalhos; 
Toda a manutenção preventiva de instalações e equipamentos é realizada pelo AQUAMAN; 
Classificação da avaria (problema, causa e solução); 
 
Alguns exemplos: 

 Indicadores sobre avaria de eletrobombas bombas de saneamento 
 Análise diária do desempenho dos técnicos da manutenção 
 Indicadores sobre manutenção preventiva e corretiva 
 
Utilização de metodologias Lean Management, Hoshin kanri, Kaizen diário, 5’s 
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          Gestão da Manutenção 
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Kaizen mensal de Energia 



          Gestão da Manutenção 
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Kaizen diário dos técnicos 



          Gestão da Manutenção 
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Mapa de controlo e Indicadores de equipamentos avariados 



          Tratamento de Dados 

Periodicamente são analisados: 
 Número e tempo médio de pavimentações; 
 Número e tempo médio de reparação de roturas em condutas; 
 Número e tempo médio de reparação de roturas em ramais; 
 Número de desobstruções; 
 Número de avarias eletromecânicas; 
 Custos de manutenção por ZMC/Bacia; 
 Custos de manutenção eletromecânica por infraestrutura; 
 Cálculo de indicadores para relatório de controlo de gestão; 
 Gestão de ativos; 
 Análise de Problema/Causa/Solução. 
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          Muito Obrigada/o pela Vossa Atenção 

Mário Duarte / 927047050 / mario.duarte@adp.pt 


