Painel Empresarial
“A Inovação e a Internacionalização no Sector da Água”
– Casos de Sucesso –
Centro de Congressos de Lisboa, 13de Abril, 2018

Organização:

Soluções e projectos
apresentados
“PCA – Pela China até à Antártida”, Eng. Jorge Taboada, International
Business Manager, ENKROTT – Gestão e Tratamento de Águas, SA
“Assistência Técnica ao Instituto Nacional de Recursos Hídricos de
Angola”, Eng. Sérgio Bruno Costa, Director Executivo, Simbiente –
Engenharia e Gestão Ambiental, Lda.
“Intervenções na barragem de Laúca em Angola”, Eng. Hugo Silva,
Director Técnico, Ecofirma Internacional, Lda
“Desenvolvimento de Planos de Segurança da Água em contexto
Lusófono”, Eng.ª Joana Pinto Coelho, Especialista em PSA, AdP
Serviços
“Caso de estudo em Vale do Lobo”, Dr. Mário Sousa, Director de
Produto e Pré-Venda, Altice Portugal
“Modelação Hidrogeológica e Numérica do Vale Central da Costa
Rica”, Dr. Carlos César Jesus, PhD, Consultor Sénior, NEMUS – Gestão
e Requalificação Ambiental, Lda.

Caracterização da empresa

Actividades no sector da água

A Enkrott (100% portuguesa) é uma empresa de
engenharia no sector de tratamento água para
consumo humano e processos industriais, estando
a operar em Portugal desde 1961. Desenvolve e
fabrica soluções globais e costumizadas de
tratamento de água. Desenvolve parcerias de
longa data em diversos clientes assegurando a
operação e manutenção de sistemas de
tratamento de água .

A Enkrott posiciona-se no mercado de tratamento
de águas como um fornecedor de serviços global,
desenvolvendo e projetando soluções de
engenharia e equipamentos próprios para ir ao
encontro dos diferentes requisitos dos seus
clientes. A Enkrott atua sobretudo nos seguintes
sectores do mercado: abastecimento público,
indústria, saúde, hotelaria, laboratórios, edifícios
e instalações especiais.

Actividades internacionais

Áreas de enfoque de I&D



•
A Enkrott está presente diretamente em Espanha,
Angola e Cabo Verde e através de representadas
em Moçambique, Marrocos, Irlanda, Polónia,
Bélgica, Dubai e Austrália tendo participado assim
em diversos projetos de tratamento de água um
pouco por todo o Mundo.

•

A Enkrott tem um departamento de Inovação
e Desenvolvimento sendo um elemento
estruturante da sua competitividade e
diferenciação no mercado de tratamento de
águas.
Desenvolve estudos em diversas áreas com
enfoque nos processos de separação por
membranas e de reutilização de água.

Caracterização da empresa

Actividades no sector da água

•

•
•

•

•

Constituída em 2004 como spin-off da
Universidade do Minho.
Mais tarde alargou a sua presença territorial,
constituindo a Simbiente Açores (2009) e a
Simbiente Chile (em fase de prospeção).
6 unidades de projeto: a) Gestão de Recursos
Hídricos, b) Gestão de Resíduos, c) Gestão dos
Usos, Riscos e Recursos do Território, d) Avaliação
Ambiental e de Sustentabilidade, e) Conservação
e Valorização de Ecossistemas, f) I&D+I.

•
•
•
•
•
•
•

Planeamento e gestão de bacias hidrográficas.
Avaliação de riscos de cheias, secas e poluição, e
respetivo planeamento de contingência.
Estudos sobre pressões e balanço hídrico.
Estudos hidrológicos.
Análise económica da água.
Sistemas de apoio à decisão.
Definição de políticas e estratégias.
Análise legal e normativa.
Avaliação, capacitação e assistência institucional.

Actividades internacionais

Áreas de enfoque de I&D

•

•
•

•

•

Projetos de assistência técnica e consultoria em
países como Angola, Chile e Brasil.
Projetos de investigação, desenvolvimento e
inovação (I&D+I) com intervenção em países
como Espanha, França, Dinamarca, Alemanha,
Chipre, Albânia e Índia.
Cerca de 60 parceiros internacionais (autoridades
públicas, centros de investigação e empresas) em
18 países (Europa, África, Ásia, América do Sul e
América do Norte).

•
•
•
•

Gestão integrada de recursos hídricos.
Sistemas de informação e apoio à decisão em
recursos hídricos.
Recuperação de recursos (nutrientes, energia e
subprodutos) de águas residuais.
Análise de Ciclo de Vida (ambiental, social e
económica) de tecnologias ambientais.
Adaptação
tecnológica
a
contextos
desfavorecidos.
Monitorização e otimização de processos.

Caracterização da empresa

Actividades no sector da água

A ECOFIRMA orgulha-se de acompanhar de perto
todas as novidades, no campo das estruturas de
contenção de água, para que todos os seus
clientes possam usufruir das melhores soluções.
Ao longo dos mais de 20 anos de experiência a
ECOFIRMA testou e apurou o seu saber em
diversas técnicas ligadas a estações de tratamento
de água, e conta já com inúmeros casos de
sucesso.

CONCEPÇÃO / CONSTRUÇÃO
• Sistemas de tratamento ou produção de água
potável;
• Sistemas de abastecimento, captação, adução,
distribuição;
• Orgãos de tratamento (floculadores,
decantadores, fitros, microfitração, ultrafiltração
e osmose inversa);
• Soluções integradas (Ecoetar, Reseco);

Actividades internacionais

Áreas de enfoque de I&D

O Grupo Ecofirma está presente em Angola,
Brasil, Argélia, Costa do Marfim e tem
desenvolvido projetos em diversos outros países,
como Cabo Verde, Marrocos, Quénia e São Tomé
e Príncipe, na construção de diversos sistemas de
tratamento de águas tanto residuais como
potáveis, como trabalhos relacionados com
impermeabilizações.

O desenvolvimento de projetos de I&D no âmbito
de criação de software (Watergest) para sistemas
de manutenção e de tratamento de água, que
está no âmbito do programa PT 2020;
Na área de impermeabilizações com a criação de
soluções para injecções em profundidade;
Criação de unidades de fabricação, para
argamassas especiais de impermeabilização;
Reformulação de filtros adequados a África.

Caracterização da empresa

Actividades no sector da água

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.

• 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

Áreas de enfoque de I&D

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 TimorLeste, quer num formato de assistência técnica,
onde desenvolve contratos de prestação de
serviços e de assistência técnica.

• 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.

Caracterização da empresa

Actividades no sector da água

•

•
•

•

Empresa internacional de consultoria, que
presta serviços e soluções inovadoras nas
áreas do planeamento ambiental, políticas
públicas e de desenvolvimento, governança e
sustentabilidade.
Intervenção multidisciplinar adequada de
forma a gerir com sucesso impactos
ambientais, sociais e económicos causados
por diversos tipos de atividades.

•
•
•
•
•

Análise e Gestão de Recursos Hídricos;
Planeamento e Desenvolvimento de Recursos
Hídricos e do Território;
Alterações Climáticas e Adaptação;
Modelação do Ciclo da Água (natural e
urbano);
Serviços Operacionais;
Qualidade da Água;
Avaliação de Risco.

Actividades internacionais

Áreas de enfoque de I&D

•

•

•

Presente na Europa (e.g. Portugal, Espanha,
Grécia), África (e.g. Moçambique, Cabo Verde,
Angola, Malawi, Ruanda, S. Tomé e P.) e
América do Sul (Brasil e Costa Rica), a Nemus
conta com a experiência e know-how de
quase 300 profissionais pelo mundo inteiro.
Atualmente com projetos a decorrer em
Portugal, Brasil, Moçambique, Ruanda e
Malawi.

•

Nemus distinguida pelos PT Global Water
Awards 2017 com o prémio “I+D+I”
(Iniciativas transnacionais de Investigação,
Desenvolvimento e/ ou Inovação) - Projeto
sobre Modelação Hidrogeológica e Numérica
do Vale Central da Costa Rica.
Desenvolvimento de metodologias para a
análise de risco ambiental, incluindo aqueles
associados às alterações climáticas.

Actualmente, a Parceria Portuguesa para a Água integra 130 associados organizados em 4
componentes: empresas, centros de investigação, associações não governamentais e
administração pública, reflectindo assim uma representatividade muito significativa do Cluster
Português da Água.

