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Guimarães
Santo Tirso
Trofa
Vila Nova de Famalicão
Vizela

1987
Cons tuição
da Luságua

1996
Águas do
Vouga

1997
Águas do
Lena

1997
Águas do
Planalto

1997
Águas da
Teja

1997
Águas do
Sado

2018
Águas de
VRSA

2017
Contrato de
Concessão
na Arábia
Saudita (cidades
industriais de
Jeddah 2 e 3)

2012
Luságua
Lisboa

2011
2011
Cons tuição da
Início da
empresa Visaqua internacionali(Moçambique)
zação do Grupo

1997
Cons tuição
da AQUAPOR
(Grupo AdP)

1998
TRATAVE

1999
Águas da
Figueira

2001
Águas de
Cascais

2001
Luságua
Alcanena

2009
Priva zação
da AQUAPOR

2009
Águas da
Azambuja

2003
Águas de
Alenquer

2002
Águas de
Gondomar

2001
Aquisição de
100% do capital
da Luságua pela
AQUAPOR

Gondomar

Trancoso

Águeda
Albergaria-a-Velha, Aveiro
Estarreja, Ílhavo, Murtosa
Oliveira do Bairro, Vagos
Ovar

Carregal do Sal
Mortágua
Santa Comba Dão
Tábua
Tondela

(Grupo AdP)

Figueira da Foz

Batalha

O posicionamento da LUSÁGUA no mercado português dos serviços
ambientais visa responder às necessidades de aumento de eficiência dos
serviços de água, saneamento e resíduos, reduzindo o impacto ambiental
dos mesmos.

Alcanena

Azambuja

Criada em 1997, a AQUAPOR é a principal empresa a atuar
no mercado de Gestão de Concessões Municipais e
Prestações de Serviços, sendo detida unicamente por
capitais portugueses.
Desde a sua criação que a AQUAPOR tem sido um
importante instrumento empresarial no estudo,
montagem, gestão, manutenção e exploração de sistemas
municipais vocacionados para a participação nos mercados
do abastecimento de água e do saneamento de águas
residuais através de contratos de concessão estabelecidos
com os municípios.

1,2 MILHÕES
HABITANTES
SERVIDOS

26 MUNICÍPIOS
SERVIDOS
POR CONCESSÕES
EM PORTUGAL
CONTINENTAL

103 MILHÕES m³
EFLUENTES
FATURADOS

382 MIL CLIENTES

PRESENTE EM
4 PAÍSES

59 MILHÕES m³
ÁGUA FATURADA

1.140
COLABORADORES

3,8 MILHÕES DE
FATURAS EMITIDAS

VOLUME NEGÓCIOS
CONSOLIDADO
70 M€

Alenquer

As soluções globais da LUSÁGUA, nas suas diversas vertentes, englobam:
metodologias e procedimentos, projetos de conceção, otimização
processual, telegestão, sistemas de informação e ferramentas de apoio à
operação e decisão assentes em processos de análise de dados.

Porto de Lisboa

Cascais

Setúbal

Olhamos cada desafio que nos é colocado como uma forma de explorar
novas soluções, promovendo uma melhoria contínua dos serviços. Temos
com os nossos clientes uma relação próxima que transcende a vertente
comercial e na qual nos revemos mutuamente como parceiros.

Vila Real de Santo António

Atualmente encontra-se presente em 26 municípios de um
total de 47 que optaram pela gestão concessionada dos
serviços por empresas privadas.
No plano internacional, a AQUAPOR iniciou em 2011 a sua
internacionalização em Moçambique e Angola através do
estabelecimento de parcerias com empresas locais
estratégicas. Em 2016, foi-lhe adjudicado o contrato de
concessão das cidades industriais de Jeddah 2 e 3 na Arábia
Saudita.
A atuação da AQUAPOR no mercado das concessões pautase pela melhoria contínua da eficiência dos serviços
públicos por si geridos, traduzindo-se em ganhos
operacionais e económicos de grande relevância.

https://lusagua.pt/products

