Desde 1987, a AQUAPOR / LUSÁGUA é um dos principais players do
mercado na Gestão de Concessões Municipais e Prestações de
Serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas
residuais diretamente à população, às autarquias e às industrias.
Atualmente o Grupo é constituído por várias empresas tais como:
TRATAVE, Águas de Gondomar, Águas do Vouga, Águas da Teja, Águas
do Planalto, Águas da Figueira, Águas do Lena, Luságua Alcanena,
Águas de Alenquer, Águas de Azambuja, Luságua Lisboa, Águas de
Cascais, Águas do Sado, Visaqua e Aquagest. Empresas que
constituem uma enorme fonte de know-how do Grupo e mesmo
referências no sector.

ATUALMENTE O GRUPO ESTÁ PRESENTE EM PORTUGAL,
ANGOLA, MOÇAMBIQUE E ARÁBIA SAUDITA
25 MUNICÍPIOS TÊM SERVIÇOS CONCESSIONADOS À AQUAPOR E
A LUSÁGUA PRESTA SERVIÇOS EM 58 MUNICÍPIOS DE PORTUGAL

A principal atividade da AQUAPOR / LUSÁGUA envolve a Prestação de
Serviços, nas áreas da conceção de sistemas, gestão de projetos e
exploração de serviços públicos de Abastecimento, Saneamento e de
recolha de Resíduos e Limpeza Urbana, procurando, por um lado,
assegurar a qualidade e disponibilidade da água que é fornecida aos
consumidores e, por outro, a proteção dos recursos hídricos e a
preservação da saúde pública.
Na AQUAPOR / LUSÁGUA o foco está na satisfação do cliente, o que se
reflete numa procura da melhoria continua dos níveis de serviço e um
incremento da eficiência operacional.
Transversal à atuação da empresa é a melhoria do ambiente e da
qualidade de vida, que se reflete em ações que promovem a utilização
eficiente de recursos naturais, a minimização e gestão adequada de
resíduos e a prevenção da poluição e de riscos para a segurança de
pessoas e bens.
Envolver todos os colaboradores na melhoria contínua das suas
atividades, fomentado uma orientação para o cliente e a adoção de
boas práticas ao nível ambiental e de segurança é um dos pilares da
AQUAPOR / LUSÁGUA.

A AQUAPOR / LUSÁGUA É ATUALMENTE LÍDER DE MERCADO NOS
SEGMENTOS DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO
A LUSÁGUA ASSEGURA A RECOLHA DE RESÍDUOS E LIMPEZA
URBANA EM BRAGA, TAROUCA, ÁGUEDA E ESTARREJA
1084 COLABORADORES
378 000 CLIENTES DE ABASTECIMENTO
E 305 000 DE SANEAMENTO
ABASTECIMENTO
SANEAMENTO

ABASTECIMENTO/SANEAMENTO
e RESÍDUOS

1,3 milhões HABITANTES ABRANGIDOS

ABASTECIMENTO/SANEAMENTO
e ENERGIA

53 milhões m³ DE ÁGUA DISTRIBUÍDA

RESÍDUOS
ENERGIA

118 milhões m³ DE EFLUENTE RECOLHIDO
Dados | 2014

167 000 ton/ano DE RESÍDUOS RECOLHIDOS

Projeto e planeamento integrado de infraestruturas e
execução de obras;
Projeto, execução e gestão de ativos no âmbito de
Concessões de infraestruturas;
Desenvolvimento de estudos piloto, auditorias especializadas
e estudos de viabilidade;
Prestação de serviços que inclui a gestão, operação
e manutenção de infraestruturas;
Soluções integradas de acordo com as necessidades do cliente
final “soluções chave na mão”.
As nossas Certificações e Alvarás:
APCER - NP EN ISO 9001
Requisitos”

“Sistemas de Gestão da Qualidade:

APCER - NP EN ISO 14001 “Sistemas de gestão ambiental
Especificações e linhas de orientação para a sua utilização”
APCER - OHSAS 18001 “Occupational health and safety management
systems- Specification”
INCI - Alvará de Obras Públicas, que acredita a empresa para a
instalação de equipamentos electromecânicos até ao montante de
€1.328.000,00
IMT - Alvará para exercício da actividade de transporte rodoviário de
mercadorias por conta de outrem
IPAC - NP EN ISO/IEC 17025 “Requisitos Gerais de Competência para
Laboratórios de Ensaio e Calibração”

Planos de Gestão
Patrimonial de
Infraestruturas e Planos de
gestão e melhoria nos
processos de faturação e
cobrança

Laboratório Luságua
acreditado para a colheita
de amostras e ensaios
físico-químicos e
microbiológicos

ABORDAGEM INTEGRADA AO PROCESSO PRODUTIVO
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