O FUTURO MOVE-NOS.
VISÃO
Sermos reconhecidos pela nossa eficiência, competência, sustentabilidade e criação de valor para a região.
MISSÃO
Gerir o sistema de abastecimento de água em “alta”, garantindo a eficiência, a fiabilidade, a qualidade do
serviço, a segurança do produto e o respeito pelos valores sociais e ambientais mais elevados.

Felgueiras

Paços de Ferreira

Lousada

Amarante

ÁREA ABRANGIDA

Maia

2.715

Valongo
Matosinhos

Paredes

km2

Baião

Porto

Marco de Canaveses

POPULAÇÃO ABRANGIDA

1,8

Gondomar

Vila Nova de Gaia

milhões de habitantes

Cinfães

INVESTIMENTO TOTAL REALIZADO

Castelo de Paiva

432

Espinho

Stª Mª da Feira

M€

Arouca

VOLUME ÁGUA FORNECIDA

102

S.João da Madeira
Ovar

Oliveira de Azeméis

Vale de Cambra

milhões m3

Nº DE ANÁLISES À ÁGUA

66.800
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MOVIDOS
PELA ÁGUA,
MOVIDOS PELO
BEM-ESTAR.

O NOSSO DIA-A-DIA
1
7

5

Captação subterrânea
Captações superficiais

ETA
asseguram água de qualidade
e em quantidade.

26 Estações Elevatórias

102 milhões de m

3

de água fornecida.

CAPTAÇÃO

A Águas do Douro e Paiva, S.A. (AdDP), empresa do Grupo Águas
de Portugal, SGPS, S.A., foi criada em maio de 1995 para gerir os
recursos hídricos da segunda maior concentração urbana do país, o
Grande Porto.
Em 2015, através do Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, a
empresa foi agregada à Águas do Norte.
A 1 de fevereiro de 2017, através do Decreto-Lei 16/2017, é constituída
a AdDP, tornando-se novamente a empresa responsável pela
construção, gestão e concessão do sistema multimunicipal de
abastecimento do sul do Grande Porto, em regime de exclusivo, até
2036.
A empresa tem como objetivo a captação, o tratamento e o
abastecimento de água para consumo público a 1,8 milhões de
habitantes residentes nos 20 Municípios acionistas, abrangendo uma
área de 2.715 km².

Desde o início da concessão, em 1996, até 2016, a empresa investiu
o montante de cerca de 432 milhões de euros, dos quais cerca de
181 milhões foram comparticipados pelo Fundo de Coesão.
A AdDP tem implementado e certificado um Sistema de Gestão
(SG) nas vertentes de Gestão da Qualidade, Gestão Ambiental e
Gestão da Segurança, de acordo com as normas internacionais ISO
9001, ISO 14001 e ISO 45001, respetivamente, tornando-se, em
2003, na primeira empresa do seu setor a possuir um SG
certificado nas três áreas por entidade independente externa de
certificação. Entretanto, a AdDP obteve a certificação na norma
internacional de Responsabilidade Social (SA 8000) e no referencial
da Gestão de Energia (ISO 50001), bem como a acreditação do
Laboratório da empresa concedida pelo IPAC - Instituto Português
da Acreditação (ISO/IEC 17025).

RESERVATÓRIO

99,9%

502km

de cumprimento de parâmetros de
qualidade da água fornecida.

66.800

de condutas de transporte e rede
de distribuição.

CONSUMO

1,8 milhões de habitantes
População abrangida.

36 Reservatórios

análises
LAMAS

1.669
92%

QUALIDADE DO PRODUTO
A AdDP procura sistematicamente antecipar e satisfazer as necessidades e
expectativas dos seus Clientes e demais partes interessadas, com vista a um
aumento da eficácia e eficiência no serviço prestado aos consumidores.
A segurança da água abastecida para consumo humano constitui uma
preocupação central na empresa, que dá permanente atenção à verificação da
conformidade do produto, à proteção da saúde do consumidor e à gestão dos
riscos em todas as fases do sistema de abastecimento que possam pôr em
causa a segurança do produto.
Os resultados do controlo da qualidade da água obtidos no âmbito do Plano
de Controlo da Qualidade da Água são publicados trimestralmente no site da
AdDP (www.addp.pt) e enviados à Autoridade de Saúde, sendo ainda,
anualmente, remetidos à ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Água e
Resíduos.

ton.

das lamas produzidas são valorizadas.
ETA de Lever

A qualidade da água fornecida pelas entidades gestoras é avaliada e divulgada
anualmente pela ERSAR, no seu Relatório Anual do Setor de Águas e Resíduos
em Portugal (RASARP).

