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João Nuno Mendes, presidente do Grupo
Águas de Portugal fala à Portugal Inovador
sobre o trabalho desenvolvido pela AdP em
torno da temática da água.

A Águas de Portugal (AdP) foi constituída em 1993 tendo,
na sua génese, a missão de ser o instrumento empresarial do
Estado para a concretização de políticas públicas e de objetivos nacionais nos domínios do abastecimento de água e do
saneamento de águas residuais.
O Grupo AdP desenvolveu-se através da criação de parcerias regionais com os municípios e, em pouco mais de duas
décadas, concretizou e alavancou importantes investimentos,
num montante superior a 6,3 mil milhões de euros, e com grande
impacto quer ao nível da qualidade da água quer no aumento
dos níveis de atendimento das populações.
Hoje, Portugal encontra-se no conjunto dos países com
melhores desempenhos ambientais da Europa comunitária. No
que respeita ao abastecimento de água, destacam-se os indicadores de qualidade da água da torneira e da qualidade de
serviço. Esta evolução positiva é ainda mais notória no que
respeita aos serviços de saneamento, onde existem hoje soluções integradas que garantem o tratamento de águas residuais
e a sua devolução aos cursos naturais em condições ambientalmente seguras, com reflexo na melhoria da qualidade das
águas balneares que é atestada nomeadamente pelo elevado
número de bandeiras azuis.

SUSTENTABILIDADE E VALORIZAÇÃO
AMBIENTAL
A água é indispensável à vida das pessoas e à qualidade do
ambiente. Este é também um recurso essencial para a economia
uma vez que está presente em todas as atividades produtivas.
Nesse sentido, além da qualidade da água da torneira e do
tratamento de águas residuais, temos por missão garantir bons
níveis de serviço na totalidade do território nacional, incluindo
nas áreas de menores densidades populacionais, para um
desenvolvimento mais equilibrado do país.
Outros desafios que enfrentamos são também preocupações globais, nomeadamente a descarbonização e eficiência
energética das atividades e a promoção da economia circular.

WATER INNOVATION WEEK
Trata-se de um evento de grande relevância e a realização
na cidade do Porto demonstra a importância crescente que o
nosso País tem vindo a conquistar no domínio da inovação no
setor da água ao nível internacional.
Destaco o contributo da inovação para a concretização de
muitos dos objetivos e desafios já referidos, nomeadamente a
eficiência da gestão e operação, descarbonização e eficiência
energética, promoção da economia circular. Novos problemas
exigem novas soluções e é o investimento em inovação, seja
financeiro mas também de dedicação, tempo e recursos humanos, que permite criar as bases para a evolução positiva do setor.
A Water Innovation Week vem potenciar a partilha da informação e incentivar a troca de experiências e o estabelecimento
de novas redes de parcerias o que, sem dúvida, são fatores de
valorização para a rede de inovação do setor e do nosso País.
Sermos anfitriões de um grande evento desta natureza é
também uma oportunidade para mostrarmos o que fazemos
de melhor, o que nos diferencia, valorizando a competência
e capacidade do nosso setor, muito para lá das fronteiras de
cada entidade gestora.

