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• Ciclo da Água: 
Engenharia, Consultoria 
e Inovação

• Desenvolvimento, 
implementação e 
otimização de projetos 
a qualquer escala

• Foco no suporte 
operacional de utilities
do setor da água

Foco

Acreditamos no trabalho em 
equipa, 

• Desenvolvendo e 
implementando projetos que 
respondam a necessidades 
objetivas

• Acompanhamos as tendências 
e a evolução do setor

• Com uma visão ampla da água 
e saneamento

Portugal

Angola

EAU

Cabo Verde

Moçambique
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Equipa

Abastecimento de Água

Tratamento de águas residuais

Modelação hidráulica

Águas pluviais
GESTÃO DE PERDAS

SIG

GESTÃO DE AFLUÊNCIAS INDEVIDAS 
Qualidade da água

Hidrologia

Tratamento de água
Suporte institucional Sistemas de informação

Gestão de recursos hídricos
GESTÃO PATRIMONIAL

Tecnologia
PROJETO

Águas residuais

Otimização de sistemas

Inteligência operacional e de gestão
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Parceiros

• Presença global nos mercados com escassez de recursos hídricos, com abrangência 
global do ciclo de tratamento de água e água residual;

• Mais de 3000 projetos desenvolvidos até à data, incluindo 34 concessões e 
contratos de O&M de longo prazo;

• Sede no Dubai, suportada por escritórios estrategicamente localizados nas regiões de 
Sharjah para os EAU, estados do golfo e Arábia Saudita, no Cairo para África, em 
Jacarta para  o sudeste da ásia e em Shenzhen para a China.

A nossa rede de negócios

Acionista principal
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ENGENHARIA

O que fazemos

• Estudos, projetos e 
otimização de sistemas de 
abastecimento de água, 
água residual e pluvial

• Projetos e otimização de 
processos de tratamento 
de água e água residual

• Engenharia hidráulica

• Gestão integrada de 
recursos hídricos

• Soluções inteligentes para 
a gestão da água

CONSULTORIA INOVAÇÃO

• Assistência técnica e 
gestão de projetos

• Programas de redução de 
perdas e de afluências 
indevidas

• Planos de gestão 
patrimonial de 
infraestruturas

• Qualidade e segurança da 
água

• Estudos económico-
financeiros

• Desenvolvimento 
institucional

• Soluções para promover a 
gestão eficiente da água

• Ferramentas de business 
intelligence, monitorização 
e avaliação de 
desempenho

• Transferência de 
conhecimento, formação e 
capacitação
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Exemplos de projetos

CIM ALTO MINHO
Programa de ação para gestão de 
perdas nas redes de distribuição de 
água dos municípios da CIM Alto 
Minho

INDAQUA
Monitor – Gestão de perdas
Monitor I&I – Gestão de afluências 
indevidas

INRH [BANCO MUNDIAL]
Assistência técnica ao Instituto 
Nacional de Recursos Hídricos de 
Angola

MINUHA 
Plano de política sectorial associadas 
aos Recursos Hídricos e aos Sistemas 
e serviços urbanos de água e 
saneamento

MCA GROUP
Ampliação e remodelação da ETA de 
Songo (Hidroelétrica de Cahora 
Bassa)

MOTA ENGIL ANGOLA
Expansão e reabilitação do Sistema 
de abastecimento de água da cidade 
de Dundo

CIM ALTO MINHO
Estudo económico-financeiro para a
definição do modelo de gestão
Intermunicipal para 10 Municípios do 
Alto Minho

UNICA
Sistema de captação e adução de 
água, regularização, drenagem e 
descarga de efluente

ÁGUAS DO PORTO
Gestão de dados do cadastro de 
infraestruturas na Águas do Porto

ÁGUAS DO NORTE
Projeto de execução dos sistemas de 
drenagem de águas residuais de 
Retorta e Valdosende

METITO [BANCO MUNDIAL]
Apoio técnico e de gestão no âmbito 
do contrato de O&M à entidade 
gestora da Huíla

HFN 
Projeto de execução dos sistemas de 
abastecimento de água às localidades 
de São Salvador do Mundo e São 
Lourenço dos Orgãos

AO PT AO PT

PTAOAO

AOMZ CVPT

P
T

CONSULTORIA

CONSULTORIA

CONSULTORIA CONSULTORIA CONSULTORIA CONSULTORIA

ENGENHARIAENGENHARIA ENGENHARIA

ENGENHARIA CONSULTORIA ENGENHARIA



a nossa perspetiva
[o que nos move]
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Os chavões

Machine learning
Inteligência artificial

SIGSCADA

Telemetria
TelegestãoMonitorização

Dados

Indicadores de desempenho [KPIs]
Business intelligence

GPI

Software como Serviço [SaaS]
Blockchain

Internet das coisas [IoT]
Algoritmos

Medição inteligente [Smart metering?]
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Mas normalmente os problemas não estão na tecnologia

Nas áreas de
gestão
operação
planeamento
…

Para recorrer a “coisas”
espertas
inteligentes
incríveis
…

Podemos começar por onde?

•Ao nível dos dados 

•Nos conceitos e especificação das necessidades

•Para perceber o quê / porquê / como é que temos acesso a esses dados e 
como os podemos usar para os transformar em algo [fiável / robusto / …] que os 
utilizadores compreendam (e conheçam a origem)

•E assim os processos (que dependem de pessoas) resultam
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E esta é uma realidade universal

Sendo fundamental reconhecer com o que estamos a lidar e que os dados são 
essenciais para as nossas atividades (ainda que não a qualquer preço):

1. a thing is a thing, not what is said of that thing

2. (…) The age of information (…) not, of course, that there has ever 
been any other kind of age. Information and knowledge: these are
currencies that have never gone out of style

Retirado de:
1. Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), 2015 
2. American Gods, Neil Gaiman, 2001
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Para podemos ir evoluindo

3. Think of AI as the top of a pyramid of 
needs. 

Yes, self-actualization (AI) is great, 
but you first need food, water

and shelter (data literacy, 
collection and infrastructure).

Retirado de:
3. Monica Rogati, The AI Hierarchy of Needs, 2017 (https://hackernoon.com/the-ai-hierarchy-of-needs-18f111fcc007)



12

Qual tem sido a nossa abordagem

A solução já
existe e adapta-se 
à nossa 
realidade?

O essencial é comum:
Trabalhar em conjunto com o cliente, percebendo as 
necessidades reais, a estratégia e os objetivos (curto e 
longo prazo)
Definir uma solução, com os parceiros certos para o 
projeto

A solução não 
existe ou requer 
uma perspectiva 
nova?



13

Exemplos de projetos em EGs da água

Monitorização

+Perdas
+Afluências 
indevidas
+Planos 
estratégicos / 
táticos

SIG e cadastro

+Estruturar e gerir 
dados
+Gestão de 
processos
+Recolha e 
qualidade dos dados

Gestão O&M

+Estruturar e gerir 
dados
+Implementar 
procedimentos
+Gerir equipas
+Recolha e qualidade 
dos dados
+Decidir com base 
em conhecimento

A seguir

+Gestão integrada
+AquaHUB
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Visão

Identificar, conhecer e perceber as 
necessidades; 

pensar no que faz falta, no que é
necessário saber e no que seria preciso 
se estivessem a planear seriamente o 

futuro.



www.douroeci.com
douroeci@douroeci.com

Vamos trabalhar ?


