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AdP – Águas de Portugal 
 
Grupo Águas de Portugal no Caminho para a 
Sustentabilidade 
 
 

O Grupo Águas de Portugal actua num sector fundamental para a sociedade. As 

actividades de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de 

tratamento e valorização de resíduos, desenvolvidas pelas suas participadas, materializam 

a prestação de um conjunto de serviços básicos às populações, envolvendo igualmente 

intervenções no âmbito da revalorização dos recursos ambientais.  

 

A defesa e a valorização da água e do ambiente são a 

essência da sua própria actividade, promovendo a 

equidade no acesso aos recursos naturais e investindo 

na qualidade de vida que resulta da preservação e 

utilização sustentada dos recursos que a natureza 

coloca à nossa disposição. 

 

 

O conceito de “desenvolvimento sustentável” é, assim, assumido pelo Grupo e pelas suas 

empresas como forma de responder às preocupações de âmbito económico, ambiental e 

social no exercício da sua actividade. 

 

A sua política de desenvolvimento de produtos e serviços, bem como dos respectivos 

métodos de produção, tem em consideração preocupações de natureza ambiental. 

Apostando numa política interna de benchmarking, o Grupo e as suas empresas e 
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unidades de negócio beneficiam da transferência de experiências que se traduzem em 

melhores práticas ambientais e melhorias de desempenho operacional. 

 

Membro do Conselho Empresarial para o 

Desenvolvimento Sustentável (BCSD 

Portugal), o Grupo Águas de Portugal 

assume um conjunto de importantes 

compromissos que visam:  

 

i) difundir os princípios do desenvolvimento 

sustentável; 

 

ii) promover a articulação entre empresas, Governo e sociedade civil, em tudo o que diga 

respeito ao desenvolvimento sustentável;  

 

iii) desenvolver actividades de formação que conduzam à comunicação eficaz dos 

princípios do desenvolvimento sustentável;  

 

iv) definir projectos e recolher casos de estudo que ilustrem e estimulem o 

desenvolvimento sustentável; e, por último,  

 

v) participar e promover actividades específicas relacionadas com o desenvolvimento 

sustentável. 

 

Neste sentido, e considerando a elevada responsabilidade que detém enquanto gestor de 

serviços de utilidade pública na área do Ambiente, o Grupo Águas de Portugal trilha o 

caminho para a sustentabilidade com a prossecução dos objectivos de aumento dos níveis 

de atendimento, através do investimento em infra-estruturas e projectos que permitam 

um melhor serviço às populações e também a preservação e a melhoria da qualidade do 

ambiente. 

 

A incorporação das preocupações ambientais e da responsabilidade social tem vindo a ser 

orientada para a economia dos recursos naturais, o aproveitamento de energias 
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renováveis, a optimização de recursos energéticos, a monitorização da eficácia do 

funcionamento e impactes ambientais dos sistemas de tratamento de águas residuais, a 

integração e recuperação paisagística de infra-estruturas e a recolha selectiva de resíduos 

recicláveis dentro das empresas do Grupo. 

 


