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Pelo futuro
do nosso planeta,
abracemos o valor da água.

Desde 1987 uma referência na gestão, operação, manutenção
e soluções de tratamento de águas e águas residuais para
municípios e indústrias.

Atuação 360º
no ciclo urbano da água.

O Grupo Saur

Inovação tecnológica ao serviço da água

>1000
Membros de Equipa

Na Divisão de Soluções
de Água Industrial

>200
Plantas monitorizadas

em tempo real

>1904
>118 anos

de conhecimento

>500
Água Móvel /

Soluções de Aluguer
+ 3 Instalações

de Regeneração

>50.000m2
Área de

Manufactura

>140
Países de 
Entrada

>300
Milhões

de Pedidos de Entrada

>500
Novo projectos

por ano

>5000
Referências

Av. Marechal Gomes da Costa,33 1ºA
1800-255 Lisboa

Telf: 217 928 670 | Fax: 217 974 649
www.lusagua.pt

A Luságua



Auditoria a ETA
Análise integral do processo de tratamento da água a tratar
e avaliação dimensional e infraestrutural da instalação.

Soluções de Tratamento de Água 
Definição de soluções técnicas e economicamente mais vantajosas 
para a construção e reabilitação de infraestruturas de tratamento de 
águas para consumo humano.

Soluções modulares e móveis para a água
Disponibilização de unidades móveis de tratamento de água que 
garantem a segurança, a qualidade e a continuidade do abastecimento 
de água em situações de emergência, planeadas ou continuadas.

O&M de ETA
Garantia de execução de serviço rigoroso, promovendo o melhor 
desempenho das infraestruturas e equipamentos das instalações, 
focados numa gestão racional de recursos ambientais.

Plano de Segurança da Água (PSA)
Apoiar as Entidades Gestoras na elaboração e implementação de 
Planos de Segurança da Água com o objetivo de garantir água segura, 
através da redução do risco inerente ao sistema de abastecimento.

Dessalinização
Apoio na implementação de soluções de dessalinização e experiência 
de operação e manutenção de centrais dessalinizadoras. 

Água de abastecimento

Soluções e Serviços

Áreas de Atuação e Serviços

Integrado num grupo internacional, é um dos principais players no mercado 
nacional da gestão, operação, manutenção e soluções de tratamento de águas
e águas residuais.

Automação e Telegestão 
Desenvolvimento de soluções de telegestão e automação que potenciam a 
eficiência operacional e a racionalização de recursos dos sistemas de 
abastecimento de água e saneamento de águas residuais.

Centros de Controlo Operacional
Desenvolvimento de centros de comando operacional para monitorização
das infraestruturas e tomada de decisão e ação em tempo real. 

Automação e Telegestão

Recolha, tratamento e reutilização 
de águas residuais
Auditoria a ETAR
Análise integral do processo de tratamento das águas residuais a 
tratar e avaliação dimensional e infraestrutural da instalação.

Soluções de Tratamento de Águas Residuais
Definição de soluções técnicas e economicamente mais vantajosas 
para a construção e reabilitação de infraestruturas de tratamento de 
águas residuais.

Soluções modulares e móveis para Águas Residuais
Disponibilização de unidades móveis de tratamento de águas residuais 
que garantem a segurança, a qualidade e a continuidade do tratamen-
to em situações de emergência, planeadas ou continuadas.

O&M de ETAR
Assegurar o funcionamento em contínuo da instalação, garantindo o 
cumprimento dos requisitos legais, através da afetação de uma equipa 
competente e devidamente equipada dos meios técnicos necessários.

Reutilização de Águas Residuais  
Desenvolvimento de soluções tecnológicas que permitem dar resposta 
ao desafio da escassez de água com qualidade compativel com 
diferentes utilizações. 

Eficiência Hídrica
Telemetria
Implementação de tecnologia que permite a medição remota
e comunicação de informação do sensores instalados nas redes de 
água que permite a monitorização online  e gerir a informação com 
vista à eficiência hídrica.

Redução de Água Não Faturada
Implementação de planos de redução de água não faturada,
com a garantia de uma melhoria da eficiência hídrica e operacional
do sistema e redução de custos.

Redução de Afluências Indevidas
Implementação de planos de redução de afluências indevidas,
com a garantia de uma redução de custos e melhoria da eficiência 
hídrica e operacional do sistema.

Gestão da Função Comercial  
Otimização e aumento de performance no processo comercial
que garanta uma eficiente recuperação de custos.

Eficiência Energética
Auditoria Energética
Avaliação de instalações consumidoras de energia que incide sob a conceção 
e o seu estado de conservação com propósito de otimização continua
da eficiência energética e promoção de fontes de energia renováveis.

Otimização de Consumos
Monitorizar e aferir com a melhor metodologia as oportunidades de 
otimização tecnológica e operacional dos sistemas de bombagem de 
água e de arejamento de águas residuais.

Diversificação de Fontes de Energéticas
Conceção, desenvolvimento e implementação de soluções alternativas 
para produção de energia elétrica a partir de redes de abastecimento 
de água e de águas residuais.

Valorização de Lamas
Desenvolvimento de soluções de recuperação de recursos contribuindo 
para a economia circular.

Soluções modulares
e móveis para tratamento de lamas
Disponibilização de soluções móveis de desidratação de lamas de 
elevada performance e de simples utilização que se adequam a 
diferentes sistemas de tratamento de águas e águas residuais.

Tratamento
e Valorização de Lamas

Resíduos
Recolha de resíduos
Serviços de recolha e transporte de resíduos urbanos com recurso às 
melhores tecnologias e práticas.

Limpeza Urbana e de Praias
Utilização meios mecânicos e manuais adequados à limpeza de áreas 
urbanas e praias.

Otimização de Circuitos e Logística
Utilização das mais modernas tecnologias e sistemas de informação 
para planeamento e otimização dos serviços.

Laboratório
 
Serviços de referência nacional de controlo de qualidade de águas e de águas 
residuais.

Pré-tratamento de Águas
Tratamentos Biológicos

(Aeróbios e Anaeróbios)

Afinação e Desinfeção

Reutilização de Águas
Tratamento e Valorização de Lamas

Águas de Processo e Refrigeração
Recuperação de Recursos

para Águas e Águas Residuais

Tecnologias para:

Recursos
Energéticos

Valorização 
de Resíduos

Tratamento
de Água

Cidades Indústrias


