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• Grupo Águas de Portugal (AdP)

• A AQUASIS, Sistemas de Informação, S.A. (Empresa Instrumental)

• Arquitetura de Sistemas de Informação (SI)

• Evolução do SIG (25 anos)

• O SIG Corporativo (G/InterAqua)

• O SIG na Organização

• Partilha de Informação
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QUEM SOMOS



O grupo AdP tem por MISSÃO conceber, construir, explorar e gerir 

sistemas de Abastecimento de Água e de Saneamento de 

Águas Residuais num quadro de sustentabilidade económica,

financeira, técnica, social e ambiental.

QUEM SOMOS



QUEM SOMOS



O QUE FAZEMOS



População abrangida em Portugal Continental

Mais de 80% da população

Água produzida

573 milhões de m3

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

E SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS

O QUE FAZEMOS

Águas residuais  tratadas

547 milhões de m3



A
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.



A AQUASIS

A MISSÃO

Prestar, desenvolver e implementar

serviços, produtos e soluções

para potenciar

a eficiência operacional,

a racionalização de custos e

a sustentabilidade ambiental

nas Entidades Gestoras de Água, Saneamento e Resíduos,

com base nas

tecnologias de Informação.



ARQUITETURA DE SI

•Localização das OT

•Fecho otimizado de válvulas

•Quebras de Abastecimento

• Informação de repavimentação

•Registo no local da intervenção

•………

ERP/CRMERP

• Projetos de Investimento

•Contabilidade Geral e Analítica

• Imobilizado

• Catálogo de Materiais

• Armazéns/Compras

• Custos de Manutenção

• ……..

• Localização dos Ativos

• Localização OT

• Localização Infraestruturas

•Georreferenciação de Eventos

•Análises Espaciais

•Mapas Temáticos

•……..

•Características Técnicas de Ativos

•Localização física de Ativos

•Valorização de Ativos

•Pedidos e Ordens de Trabalho

• Registo de horas / Custos

•Manutenção Preventiva/Corretiva

•Reserva de Materiais

•………

• Registo de Avarias

• Registo de Manobras

• Registo de Funcionamento

• Monitorização de Falhas 

• Monitorização de Atuadores

• Monitorização de Detetores 

SIG SMGA

SGO

SCADAs



Soluções Isoladas, 
mantendo-se na 
esfera da Sala de 

Desenho

Com a evolução 
das TIC, partilha 
de informação 

intranet

Integração com 
Sistemas de 
Informação 

Corporativos

Utilização de 
ferramentas de 

mobilidade 
multiplataforma 

(Android Windows
Phone, iOS)

Partilha de 
Informação entre 

Entidades 
(Serviços Web)

EVOLUÇÃO DO SIG (25 ANOS)



Ferramenta de Gestão. Apoio, à operação e 

manutenção de sistemas infraestruturais. 

Integração com outros sistemas

In An Overview and Definition of GIS. In Geographical Information Systems, Principles and 
Applications - D. J. Maguire, M. F. Goodchild and D. W. Rhind (edits), Longman Scientific & 

Technical, U.K.(1991)

Recolha de informação de cadastro e 

operacional e integração de dados

Ferramenta de Análise e suporte à tomada de 

decisão

EVOLUÇÃO DO SIG (25 ANOS)



O SIG CORPORATIVO

desktop

web

mobile



 Reestruturação do Grupo AdP

• Compatibilização dos SIG sem 

esforço significativo

• Apoio na elaboração dos novos 

Contratos de Concessão
19 EMPRESAS

5 SISTEMAS 

REGIONAIS

PRINCIPAIS VANTAGENS DO SIG



 Ganhos Operacionais - Componente Ambiental:

• redução do volume de água desperdiçada (perdas ou consumo);

• minimização da utilização de papel: registo e transmissão de informação a

partir da Web e de dispositivos móveis;

• redução do consumo de combustível e de emissões de CO2:

planeamento adequado das intervenções minimiza deslocações.

PRINCIPAIS VANTAGENS DO SIG



 Componente Social:

• redução do número de clientes afetados, no caso de fecho da rede, e dos

tempos de suspensão de abastecimento com vantagens no serviço prestado;

• conhecimento em tempo real das áreas afetadas por interrupções de

abastecimento;

• transmissão de informação adequada e atempada aos clientes;

• melhoria do conhecimento da infraestrutura.

PRINCIPAIS VANTAGENS DO SIG



 Componente Económica:

• melhoria na gestão e na qualidade dos dados;

• mais e melhor informação, com impacto na fiabilidade do cadastro e na

definição de planos de reabilitação.

• redução do número de horas de trabalho administrativo;

• impacto na conservação da infraestrutura;

• redução do tempo médio das intervenções.

PRINCIPAIS VANTAGENS DO SIG



O SIG NA ORGANIZAÇÃO

Conselho de 
Administração

Direção de 
Manutenção

Direção de 
Operação de AA

Direção de 
Operação de AR

Direção de 
Gestão de Ativos

Cadastro / SIG

…

Órgãos de staff (…)

Após uma fase de infraestruturação

do país, o grupo AdP encontra-se

numa fase de gerir as infraestruturas

existentes.

Neste contexto, o Cadastro / SIG

encontra-se maioritariamente sob a

Direção de Gestão de Ativos.

Empresa Multimunicipal



PARTILHA DE INFORMAÇÃO

No grupo AdP, a partilha de informação é considerada a vários níveis:

• Entre áreas dentro da mesma Empresa Participada;

• Entre Sistemas de Informação Corporativos (SIG, ERP, SMGA, SGO);

• Com outros Sistemas de Informação (LIMS, SCADA, Gestão Documental);

• Com Entidades Públicas (ERSAR,APA, MAOT, Câmaras Municipais);

• Com Entidades Privadas (Projetistas, Fornecedores, Prestadores de Serviços).

No que respeita ao SIG, a Solução Corporativa do grupo AdP encontra-se alinhada com as boas práticas

internacionais de partilha de informação, nomeadamente:

• Através de utilização de serviços standard de acordo com as boas práticas do Open Geospatial

Consortium (OGC);

• Assegurando a compatibilidade com a Diretiva da União Europeia Infrastructure for Spatial Information in

the European Community (INSPIRE).
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Obrigado!


