
 

Águas de Portugal assina contrato com Governo de Goa 

 

O Grupo Águas de Portugal vai prestar assistência técnica ao Governo de Goa com vista à 

melhoria da eficiência operacional dos sistemas de tratamento de água e ao planeamento 

de intervenções em sistemas de saneamento neste Estado indiano. O contrato será 

formalizado no próximo sábado, 15 de fevereiro, integrado na visita de Estado do 

Presidente da República à Índia. 

 
Contribuir para melhorar a operação das principais estações de tratamento de água de Goa e 
apoiar na conceção de sistemas de tratamento de águas residuais no município de Valpoi são 
os principais objetivos do contrato que será assinado entre o Grupo AdP - Águas de Portugal 
e o Estado de Goa, Índia, no dia 15 de fevereiro. 
 
O contrato tem duração de dois anos e envolve a prestação de serviços de assistência técnica 
pela AdP Internacional, empresa responsável pela atividade internacional do Grupo AdP, ao 
Departamento de Obras Públicas de Goa (PWD - Public Works Department). 
 
Avaliada em meio milhão de euros, esta prestação de serviços incidirá em áreas de gestão de 
ativos, gestão de energia, processos operacionais e desenvolvimento de sistemas de 
informação e de telegestão.  
 
A formalização deste contrato, que conta com a presença do Presidente da República 
Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, representa o início da atividade do Grupo AdP na Índia. 
 
Para o Grupo AdP, os grandes projetos nacionais em curso na Índia no setor do abastecimento 
de água e saneamento são muito interessantes, sendo este primeiro contrato em Goa uma 
excelente oportunidade para aplicar as suas competências especializadas e partilhar as 
soluções que tem desenvolvido em Portugal. 
 
Este processo iniciou-se com a assinatura de um memorando de entendimento assinado pelo 
Ministro do Ambiente Português, João Pedro Matos Fernandes, com o Ministro das Obras 
Públicas, Transportes, Navegação e Museus de Goa no decurso da visita à Índia que ocorreu 
no final de setembro de 2018.  
 
Em dezembro desse ano, o Grupo AdP recebeu uma delegação de Goa, chefiada pelo Ministro 
das Obras Públicas, num encontro onde se analisaram áreas de interesse comum nos 
domínios do abastecimento de água e do saneamento e se realizaram visitas técnicas a 
instalações designadamente à Estação de Tratamento de Água (ETA) da Asseiceira em Tomar, 
infraestrutura gerida pela EPAL e na qual é produzida a água que abastece Lisboa, e a Estação 
de Tratamento de Águas Residuais de Alcântara em Lisboa, gerida pela Águas do Tejo 
Atlântico e uma das maiores do nosso país. 
 
 
Sobre o Grupo AdP 



 
Detido pelo Estado português, o Grupo AdP – Águas de Portugal foi fundado em 1993 como 
instrumento empresarial para a concretização das políticas públicas e dos objetivos nacionais 
no setor do ambiente. Através de um conjunto de empresas constituídas em parceria com os 
municípios, tem uma presença alargada em todo o território continental português, 
prestando serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais a cerca de 
80% da população portuguesa.  
 
O desenvolvimento de capacidades e competências no mercado nacional permitiu a expansão 
internacional do Grupo, atuando como montra das vantagens competitivas que Portugal 
detém no setor do ambiente.  
  
Nos últimos anos, associando-se a parceiros locais bem como a empresas portuguesas do 
setor, têm sido desenvolvidos diversos projetos em países como Angola, Azerbaijão, Cabo 
Verde, Costa do Marfim, Marrocos, Moçambique, República Democrática do Congo, São 
Tomé e Príncipe e Timor-Leste, quer num formato de assistência técnica, quer através da 
gestão de concessões de serviços de águas e resíduos. 
 
 

http://www.adp.pt/
http://www.adp.pt/pt/atividade/internacional/projetos-concluidos/?id=124

