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Nos últimos anos o investimento privado e 
as exportações de bens e serviços foram os 
grandes impulsionadores do crescimento 
económico, com forte peso sobre o PIB. 
Contudo, recentemente, verificou-se 
uma deterioração do saldo importações/
exportações na balança de bens e serviços.
Precisamos de continuar a inovar e criar 
valor nas soluções de bens e serviços que 
apresentamos ao mercado, para poder 
comercializar com diferentes parceiros 
comerciais do País! 
Para inovar, criar valor e diferenciar os bens e 
serviços, potenciando as empresas privadas 
no mercado internacional “competitivo”, 
temos de ter em termos nacionais uma 
“consolidação” e “expressão”, isto só é 
possível se continuamos a apostar nestas 
empresas, com o fortalecimento de trading de 
know-how e tecnologia entre Universidades, 
Centros de Investigação e Empresas, com 
a execução de novos investimentos em 
áreas estratégicas relacionadas com a 
circularização da economia, reduzindo o 
desperdício, e com a reabertura do acesso 
ao mercado das utilities, fomentando os 
serviços de tecnologia e engenharia.
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2019: NOVOS CONTRATOS

A Luságua assumiu a 1 de janeiro de 2019 os 
serviços de limpeza urbana na freguesia do Parque 
das Nações, uma das zonas mais emblemáticas de 
Lisboa.
Os serviços numa das maiores freguesias da 
cidade, em número de moradores e visitantes, 
introduziram novos sistemas de limpeza urbana, 
com destaque para lavadoras de pavimentos e 
equipamentos de aspiração elétricos, além de 

varredoras mecânicas de pequeno e grande porte. 
Os resíduos recolhidos são encaminhados para 
valorização e as águas usadas nas limpezas são 
recicladas nos próprios equipamentos, reduzindo 
assim o consumo da rede pública. O objetivo 
é promover a sustentabilidade ambiental, com 
equipamentos que reduzem a pegada ecológica e 
as emissões de gases com efeito estufa.

Desde maio do ano passado que a Luságua hasteou 
a sua bandeira na zona sul do país na área dos 
resíduos, com o início da prestação de serviços 
de recolha e transporte de resíduos urbanos e 
equiparados, fornecimento, lavagem, desinfeção 
e manutenção de contentores e limpeza urbana 
no município de Albufeira. Um contrato cuja 
sazonalidade confere particulares características, 

contando com cerca de 150 pessoas e 40 viaturas.
Um verdadeiro desafio superado, que tem vindo 
a ser incrementado com melhorias significativas 
do serviço, comprovadas com a recente avaliação 
da qualidade do serviço prestado pela Luságua, 
cujo resultado atingiu os 75% de satisfação dos 
munícipes, num inquérito realizado à população 
pela empresa Nielsen.

LISBOA: SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA FREGUESIA DO 
PARQUE DAS NAÇÕES 

ALBUFEIRA: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RECOLHA  

E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 
URBANOS, LIMPEZA URBANA



N O T Í C I A S 5

Em setembro de 2019 deu-se início ao contrato de 
Prestação de Serviços para os trabalhos de limpeza 
exterior, remoção e encaminhamento para destino 
final de resíduos sólidos do Mercado Abastecedor 
da Região de Lisboa. Os trabalhos englobam:
a) A Limpeza Exterior do Mercado é a gestão de um 
serviço de limpeza das zonas comuns exteriores do 
MARL – incluindo varredura, lavagem, desinfeção, 
desodorização, limpeza e desobstrução de coletores, 
caleiras, sumidouros, caixas de retenção de sólidos 
no exterior dos pavilhões e restantes edifícios e 
ainda limpeza de rede de esgotos.
b) A Remoção de Resíduos Sólidos é a gestão de um 
sistema de recolha de resíduos sólidos do Mercado 

- incluindo a lavagem, desinfeção, desodorização, 

colocação, substituição e manutenção de 
contentores e a exploração e gestão de um sistema 
de transporte/encaminhamento dos resíduos 
sólidos orgânicos e indiferenciados do Mercado 
para destino final, e ainda os resíduos inorgânicos 
valorizáveis.
O Mercado Abastecedor da Região de Lisboa é o 
maior centro logístico de distribuição agroalimentar 
e de serviços a nível nacional, constituído por 
um conjunto de infraestruturas e de instalações, 
destinadas às atividades de comércio grossista 
e de outras complementares, a serem utilizadas 
por uma diversidade de agentes económicos no 
desempenho de uma variedade de funções técnico-
funcionais inerentes à sua atividade.

No dia 1 de janeiro deste ano a Luságua começou a 
operar no Município de Monção, depois ter vencido 
o concurso de recolha de resíduos e limpeza urbana. 

Com esta conquista, a empresa vai beneficiar das 
sinergias instaladas na zona norte do País.

MARL:  
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  

DE LIMPEZA EXTERIOR  
E REMOÇÃO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

MONÇÃO
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A Luságua em conjunto com a Douro ECI iniciou, em 
2019, o contrato de Bolsa de Trabalhos para Controlo 
de Caudais da Águas do Tejo Atlântico (AdTA) no 
concelho de Torres Vedras. Este contrato de 270 
dias tem como objetivo proceder à minimização/
mitigação de afluências indevidas aos sistemas de 
drenagem da Águas do Tejo Atlântico, contribuindo 
assim para uma melhoria no desempenho dos 
sistemas de drenagem e igualmente para diminuição 

do impacto de afluências indevidas nas ETAR e 
incide no estudo nos subsistemas do Turcifal, Torres 
Vedras e Vila Facaia.
A bolsa de trabalhos irá permitir diagnosticar as 
entradas de caudais em alguns subsistemas da 
AdTA,  e estudar o funcionamento dos sistemas 
com recurso a modelação hidráulica, apoiada em 
levantamentos de campo, levantamentos cadastrais 
e medições de caudal. 

A Luságua está a executar a prestação de serviços 
de consultoria para a elaboração do Plano de 
Gestão Patrimonial de Infraestruturas dos sistemas 
de abastecimento de água e de drenagem de águas 
residuais no município de Albufeira. Com vista a 
assegurar um equilíbrio entre as dimensões de 
desempenho, risco e custo, numa perspetiva de 
longo prazo, a metodologia para a Gestão Patrimonial 
de Infra-Estruturas encontra-se subdividida em três 
fases distintas de planeamento: Estratégico, Tático e 
Operacional.

TORRES VEDRAS: AQUISIÇÃO DE BOLSA DE TRABALHOS PARA 
CONTROLO DE AFLUÊNCIAS INDEVIDAS DA ÁGUAS DO TEJO 
ATLÂNTICO

ALBUFEIRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
TÉCNICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE 
GESTÃO PATRIMONIAL DE INFRAESTRUTURAS (GPI)
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A Luságua está a fazer por um período de um ano 
o acompanhamento e manutenção das condições 
de exploração das EEAR e ETAR que constituem 
o sistema de drenagem do subsistema de 
saneamento da Ponta do Sol, na Região Autónoma 
da Madeira.

MADEIRA/PONTA DO SOL: 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES DA ESTAÇÃO 
DE TRATAMENTO DE ÁGUAS 
RESIDUAIS - ETAR DA PONTA 
DO SOL E DAS ESTAÇÕES 
ELEVATÓRIAS DE ÁGUAS 
RESIDUAIS – EEAR ASSOCIADAS 

No Município de Lagoa a Luságua presta serviços de 
assessoria técnica para implementação do plano de 
segurança da água.
O Plano de Segurança da Água assenta numa 
avaliação de risco criteriosa e exaustiva e materializa-
se através da implementação de medidas preventivas 
dos riscos identificados, ou sempre que possível, de 
formas de minimização dos mesmos. Constituem 
uma completa ferramenta, transversal à atividade 

das Entidades Gestoras, ao redor da qual surgem 
procedimentos, protocolos de comunicação, gestão 
de recursos e planeamento de emergência.
Os Planos de Segurança da Água são um forte 
aliado na relação entre as Entidades Gestoras 
e os consumidores, atestando a segurança da 
água abastecida, e contribuindo para uma maior 
aceitação da água para consumo público por parte 
dos mesmos.

LAGOA:  
PRESTAÇÃO SERVIÇOS  

DE ASSESSORIA TÉCNICA 
PARA IMPLEMENTAÇÃO DO 

PLANO DE SEGURANÇA  
DA ÁGUA 
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OTA:  
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DA ETAR DA BASE AÉREA 

Desde 1 de janeiro de 2019 que a Luságua está 
a efetuar a prestação do serviço de operação e 
manutenção preventiva da estação de tratamento 
de águas residuais do CFMTFA da Ota.

A Luságua foi recentemente adjudicatária de três 
propostas para EDIA - Empresa de Desenvolvimento 
e Infraestruturas do Alqueva, S.A.: 

• Prestação de serviços relativa à realização de 
trabalhos de manutenção dos Aproveitamentos 
Hidroagrícolas de Alqueva 
O local de execução dos trabalhos situa-se nos 
seguintes aproveitamentos:

• Aproveitamento Hidroagrícola de Monte Novo

• Aproveitamento Hidroagrícola de Loureiro Alvito

• Aproveitamento Hidroagrícola de Alfundão

• Aproveitamento Hidroagrícola de Ferreira, 

Figueirinha e Valbom

• Aproveitamento Hidroagrícola do Pisão

• Aproveitamento Hidroagrícola de Vale do Gaio

• Aproveitamento Hidroagrícola de Roxo Sado

• Aproveitamento Hidroagrícola de Ervidel

• Prestação de serviços relativa à realização de 
trabalhos de manutenção dos Aproveitamentos 
Hidroagrícolas do Pedrógão e Alvito Pisão
O local de execução dos trabalhos situa-se nos 
seguintes aproveitamentos:

• Aproveitamento Hidroagrícola de Beringel-Beja 

• Aproveitamento Hidroagrícola de São Matias 

• Aproveitamento Hidroagrícola de São Pedro Baleizão 

• Aproveitamento Hidroagrícola de Baleizão Quintos 

• Aproveitamento Hidroagrícola de Cinco Reis e Trindade 

• Aproveitamento Hidroagrícola de Pedrógão 

• Aproveitamento Hidroagrícola do Alvito Pisão 

• Prestação de serviços relativa à realização de 
trabalhos de manutenção dos Aproveitamentos 
Hidroagrícolas do Ardila
O local de execução dos trabalhos situa-se nos 
seguintes aproveitamentos:

• Aproveitamento Hidroagrícola de Orada Amoreira

• Aproveitamento Hidroagrícola de Brinches

• Aproveitamento Hidroagrícola de Caliços Machados

• Aproveitamento Hidroagrícola de Caliços Moura

• Aproveitamento Hidroagrícola de Serpa

• Aproveitamento Hidroagrícola de Brinches Enxoé

• Aproveitamento Hidroagrícola do Pias

Prevê-se que os contratos iniciar-se-ão no início 
de 2020, decorrendo ao longo 36 meses. Estarão 
afetos aos contratos uma equipa local constituída 
por 46 colaboradores e 26 de viaturas. 

EDIA



N O T Í C I A S 9

DIVERSOS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PA4 E 
PA2 NA ETAR DE FROSSOS
Esta obra iniciou-se em 2018 e foi concluída no 1º semestre de 2019, 
e foi realizada em duas fases. Fase1: Enchimento e preparação de 
leito e Fornecimento e instalação de novo Parafuso de Arquimedes 
nº4 com capacidade de 1100 m3/h, incluindo variador de velocidade 
e quadro elétrico de potência e comando. Fase 2: Reparação de 
leito e substituição por novo Parafuso de Arquimedes nº2 de igual 
capacidade. Saliente-se que para ambas as intervenções foi feita a 
integração com o atual sistema de supervisão da instalação.

SERVIÇOS REALIZADOS EM 2019 NO ÂMBITO DAS MELHORIAS E 
BENEFICIAÇÕES DE CONTRATOS:

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
INTEGRAÇÃO DE ANALISADORES DE 
AMÓNIA E NITRATOS (HACH AMTAX E 
HACH NITRATAX PLUS) NA ETAR DE 
FROSSOS
Melhoria que consistiu no fornecimento, instalação e integração de 
analisadores de Amónia (Hach Amtax) e Nitratos (Hach Nitratax Plus), 
controlador Hach SC1000 e sistema de filtração Filtrax na Etar de 
Frossos.

IMPLEMENTAÇÃO DE OPERAÇÕES 
COFINANCIADAS PELO FUNDO DE 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA FEE
Esta obra consistiu na implementação das seguintes melhorias: 
Substituição da iluminação existente por tecnologia nas ETAR de Ruães e 
Palmeira; Instalação de VEV e sistema de controlo de funcionamento do 
sistema de extração da ETAR de Palmeira; Instalação de VEV para controlo 
dos motores dos Reservatórios de Lamaçães de Cima e Lamaçães de 
Baixo; Instalação de controladores automáticos com VEV incorporado 
para regulação de nível da cisterna e caudal das bombas elevatórias das 
EEAR Cruzeiro e Feital.

2

3

1
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
COBERTURA EM PRFV PARA O DIGESTOR 
SECUNDÁRIO DA ETAR DE FROSSOS
Fornecimento e instalação de cobertura circular em PRFV formada 
por módulos retos de perfil semicircular com viga diametral de apoio 
central. Uma vez unidos entre si, os módulos, formam um só corpo, 
que se apoia sobre a lateral do espaço a cobrir.

AUTOMAÇÃO DA ETAR DE PALMEIRA 
(EXECUTADO EM COOPERAÇÃO COM  
A EQUIPA DE AUTOMAÇÃO LSA)
Fornecimento e montagem de posto de cliente e alteração do sinóptico 
no SMARB da ETAR de Palmeira. Nestes trabalhos foi ainda feita a 
validação de todos os sinais e comandos, assim como do sistema de 
redundância GPRS existente.

5

REABILITAÇÃO DE CONDUTA SEM 
ABERTURA DE VALA POR MÉTODO CURA 
UV – LARGO SRA A. BRANCA
Esta obra que consistiu na reabilitação de conduta de drenagem de 
águas residuais de DN 200 mm, em grés com uma extensão aproximada 
de 85 metros, sem abertura de vala utilizando o método Cured in Place 
Pipe  (CIPP) com cura UV. Esta técnica foi selecionada após analise 
da inspeção vídeo realizada à conduta e das especificidades do local 
a intervir, sobretudo atendendo aos constrangimentos e impacto 
provocados por uma eventual intervenção com abertura de vala a 
executar neste local. A tecnologia CIPP caracteriza-se pela reconstrução 
da tubagem antiga mediante a instalação e cura in situ de uma manga 
de GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic) composta por uma matriz em 
resina de poliéster com reforço de fibra de vidro, aplicada sobre uma 
tela de feltro agulhado de poliéster. O conjunto destes materiais, após 
concluídos os trabalhos de reconstrução e endurecimento, formará 
um material compósito que garante a estanquidade e resistência 
mecânica da tubagem recuperada.

6

4
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ATUALIZAÇÃO DAS CERTIFICAÇÕES DA 
LUSÁGUA E APOIO DOS SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA NO TRABALHO;
Em 2019, no âmbito do seu “Sistema de Gestão da Segurança 
e Saúde no Trabalho”, a Luságua Serviços Ambientais efetuou 
a migração da Norma OHSAS 18001:2007 para a norma ISO 
45001:2018:  Occupational health and safety management systems 
— Requirements with guidance for use.
No âmbito do seu Sistema de Gestão da Qualidade procedeu à 
extensão do mesmo, passando a incluir a “Execução de empreitadas 
de saneamento básico, instalações elétricas e mecânicas”.
 
Por outro lado, durante 2019, o Serviço Interno de Segurança no 
Trabalho da Luságua, iniciou as visitas técnicas de SST aos cinco novos 
contratos de Resíduos urbanos e limpeza urbana: Expo, MARL, Elvas, 
Albufeira e Monção. Deu também o apoio necessário em todas as 
obras em que a Luságua Serviços foi a entidade executante, de modo 
a garantir o cumprimento legal de segurança e saúde no trabalho.

LISBOA: POPULAÇÃO DÁ 
CANTONEIRO DA LUSÁGUA 
COMO EXEMPLO
Os trabalhadores da Luságua têm servido de exemplo 
pelos serviços que desenvolvem. Desta vez foi a 
revista da Junta de Freguesia do Parque das Nações 
a destacar o trabalho de Vítor Santos Pedro pelos 
elogios que tem recebido por parte de quem visita, 
trabalha e reside naquela zona de Lisboa. Vítor 
Santos Pedro em entrevista diz que “Ganhei o hábito 
de trabalhar bem. Não gosto de fingir que estou a 
trabalhar”.

8

7
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LABORATÓRIO

O Laboratório da Luságua, sediado em Albergaria-
a-Velha, encontra-se acreditado desde outubro 
de 2002 de acordo com a norma NP EN ISO/
IEC17025:2005, que define os “Requisitos gerais 
de competência para laboratórios de ensaio e 
calibração”. O laboratório compromete-se assim a 
garantir a satisfação dos seus clientes. Esta garantia 
passa pelas boas práticas profissionais e pela 
qualidade dos ensaios fornecidos aos clientes.

Atualmente o laboratório possui acreditação para 
a totalidade dos parâmetros que realiza em águas 
para consumo humano, bem como para alguns 
parâmetros em águas naturais, residuais e piscinas. 
Encontra-se igualmente acreditado para realizar 
a colheita de amostras na água para consumo 
humano para a totalidade dos parâmetros legislados 
pelo Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de agosto, bem 
como para a colheita de amostras para os ensaios 
microbiológicos em águas de piscinas.

No âmbito da acreditação do Laboratório Luságua foi 
concedido em 2018 pelo IPAC  (Instituto Português 

de Acreditação) a extensão para acreditação flexível 
intermédia, a qual acresce à acreditação de âmbito 
fixo descrita no Anexo Técnico nº L0302-1.

Em 2019, e na sequência da publicação da nova 
versão da Norma NP EN ISO/IEC 17025: 2018: 
Requisitos gerais de competência para laboratórios 
de ensaio e calibração, o Laboratório Luságua 
elaborou um Plano de Transição e implementou 
as ações necessárias ao cumprimento na íntegra 
daquele referencial normativo. Em julho ocorreu 
a auditoria de renovação, tendo-se solicitado a 
transição para a nova Norma. Os resultados foram 
positivos e aguarda-se o parecer final do IPAC.

ALBERGARIA-A-VELHA: LABORATÓRIO DA LUSÁGUA
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ENERGIA 

O ano de 2019, marcado pelo tema da transição 
energética e do roteiro para neutralidade carbónica, 
vertido no Plano Nacional Energia-Clima 2030, 
revelou-se, para a Área de Energia da Luságua, num 
ano de elevada procura de serviços de auditoria 
energética. 

Focalizada na auditoria energética de instalações 
do Ciclo Urbano da Água, foram auditadas em 
2019 mais de 100 instalações de onde resultaram 
oportunidades de melhoria para uma redução 
média dos consumos energéticos de 13,5% (3 350 
MW.h; 1 580 tCO2/ano). 

No lado dos preços de eletricidade, o aumento 
regular potenciado por diversos fatores de pressão 
nos mercados elétricos, sejam eles a irregularidade 
no mix energético com períodos de seca, o aumento 
de preço das commodities, o agravamento nas 
licenças de carbono, entre outros, traduz-se, em 
particular para o consumidor final, na necessidade 
de otimizar as suas consultas de mercado e o 
seu poder de negociação com comercializadores 
por forma a procurar otimizar custos na fatura 
de eletricidade. Neste âmbito, os serviços de 

consultoria da área de energia, atingiram a meta 
de 19 empresas assessoradas e nos processos 
de consulta, negociação e gestão de contratos de 
eletricidade, num total de mais de mil instalações e 
mais de 70 GWh de consumo anual de eletricidade.

No eixo da produção, a estabilidade na hidroelétrica 
de Oliveirinha tem reforçado a robustez do projeto 
levado a cabo pela participada Spheraa, traduzindo-
se num fator de sucesso no aproveitamento de 
recursos energéticos endógenos a replicar noutros 
referenciais. 

ÁREA DA ENERGIA DA LUSÁGUA
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TELEGESTÃO/TELEMETRIA/AUTOMAÇÃO

Numa altura em que se fala da importância dos 
planos de segurança da água e saneamento, como 
forma de proteger recursos cada vez mais escassos, 
a Telegestão surge como uma resposta rápida, 
eficaz e eficiente a estas ameaças, possibilitando o 
eficaz controlo local e à distância, de infraestruturas 
de captação, tratamento, armazenamento e 
distribuição de água, bem como, drenagem, 
tratamento e rejeição de águas residuais.

A empresa já possui quatro Unidades de Engenharia 
de Telegestão, localizadas em Lisboa, Alcanena, 
Maia e Braga, contando com técnicos com vasta 
experiência em diferentes áreas, tais como, 
automação, supervisão, rede de comunicações, 
segurança informática, entre outras.

Através desta permanente monitorização e da 
possibilidade de prever futuros problemas, a 
Telegestão assume um papel fundamental para 

todas as empresas que pretendem otimizar gastos 
de exploração, assim como controlar e minimizar as 
intervenções no terreno.

Para além da área da água, a empresa também 
disponibiliza estas ferramentas na área dos resíduos 
e energia, com o desenvolvimento de soluções 
técnicas que permitem uma melhor racionalização 
da utilização deste bem, disponibilizando-as também 
para diferentes tipos de indústria, otimizando os 
processos automáticos de controlo, assim como os 
respetivos consumos inerentes aos mesmos.

Para a Luságua, a aposta na Telegestão é reforçada 
através das novas soluções da Rockwell, Siemens 
e Schneider, conhecidos como os principais 
fabricantes de equipamentos para Automação e 
softwares de Telegestão.

LUSÁGUA REFORÇA POSIÇÃO NA ÁREA DE NEGÓCIO 
TELEGESTÃO E AUTOMAÇÃO, INOVANDO NO AUMENTO DE 
EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE ÁGUA, RESÍDUOS E ENERGIA



TELEGESTÃO/TELEMETRIA/AUTOMAÇÃO SOLUÇÕES
CIDADE

INDÚSTRIA

ÁGUA RESÍDUOS ENERGIA

CUIDAMOS DO FUTURO
SOLUÇÕES AMBIENTAIS PARA UM FUTURO MELHOR
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SOLUÇÕES DE SERVIÇOS LUSÁGUA

CONSULTORIA
• Redução de Perdas de Água

• Gestão Comercial de Perdas

• Planos de Segurança da Água

• Gestão Patrimonial Infraestruturas

• Redução de Afluências Indevidas

• Auditorias a Sistemas de Tratamento

• Modelação de Sistemas de Tratamento

LABORATÓRIO
• Águas de Abastecimento

• Águas Residuais

• Lamas

ENERGIA
• Auditorias Energéticas

• Otimização de Consumos

• Gestão de Fontes de Energias

• Microprodução de Energia

• Gestão de Tarifários Energéticos

SOFTWARE
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SOLUÇÕES DE SERVIÇOS LUSÁGUA

RESÍDUOS
• Recolha de Resíduos 

Urbanos

• Limpeza Urbana

• Otimização de Circuitos e 
Logística

• Estudos Tarifários (PAYT)

• Comunicação e 
Sensibilização

MANUTENÇÃO E 
MONITORIZAÇÃO

• Telegestão

• Telemetria

• Manutenção Corretiva e 
Preventiva

• Videoscopia de Ramais de Água

• Controlo Inteligente do 
Arejamento

TRATAMENTO 
DE ÁGUAS E 
EFLUENTES

• Exploração de ETA e ETAR

• Soluções de Tratamento 
de Águas

• Soluções de Tratamento 
de Efluentes

• Reutilização de Águas 
Residuais

CUIDAMOS DO FUTURO
SOLUÇÕES AMBIENTAIS PARA UM FUTURO MELHOR
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EVENTOS

O evento realizou-se a 22 de março no Vale d’Azenha 
Hotel & Residences, em Alcobaça, e reuniu mais de 
60 colaboradores do seu Quadro Técnico.
Indo ao encontro de uma das mais recentes 
políticas públicas - Plano de Ação para a Economia 
Circular em Portugal – a Luságua tem vindo a 
promover soluções que integram a valorização de 
recursos e a minimização do desperdício, numa 
lógica de crescimento assente nos princípios da 
economia verde. Foi este o foco das apresentações 
que abordaram temáticas relacionadas com a 
gestão integral do ciclo urbano da água, gestão de 
resíduos e eficiência energética:

• Estratégia da Economia Circular na Luságua

• Medidas de sustentabilidade em sistemas 
de saneamento com vista à otimização da 
Eficiência Energética

• Reutilização de Águas Residuais
• Remoção de Contaminantes Emergentes
• Criar valor para subprodutos e resíduos 

urbanos
• Eficiência dos Processo de Tratabilidade de 

Lamas – Redução Pegada Ecológica
• Análise do Ciclo de Vida dos Equipamentos 

Eletromecânicos e ETAR – uma nova 
estratégia de abordagem ao Reinvestimento

• Inovação tecnológica em Cidades Sustentáveis

ENCONTRO DE QUADROS

Pelo terceiro ano consecutivo, a Luságua promoveu a realização 
do seu Encontro de Quadros, este ano dedicado à temática da 
Economia Circular.
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Decorreram nos passados dias 14, 15, 16 e 18 de 
novembro as 11as Jornadas Técnicas Internacionais 
de Resíduos (JTIR), promovidas pela Associação 
Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental 
(APESB), que tiveram como tema “Economia Circular: 
Novos modelos, novos negócios”.
Nos dois primeiros dias, foram abordadas temáticas 
relacionadas com a Economia Circular, Licenciamento e 
Operação de Resíduos, Recolha Seletiva de Bioresíduos. 
Já o terceiro dia foi marcado por masterclasses e visitas 
técnicas a diferentes instalações.
O último dia foi dedicado à limpeza urbana, onde 
foram abordados temas relacionados com inovação 

e desenvolvimento e campanhas de comunicação 
nesta atividade. Num painel dedicado ao “Desafio 
da Limpeza Urbana: Inovação e Desenvolvimento”, a 
Luságua esteve em destaque pois foi referida em duas 
comunicações. 
O primeiro destaque foi da empresa Cortexia que 
apresentou um software que tem por objetivo 
monitorizar os resíduos existentes nas ruas 
otimizando a sua recolha. Este sistema automático 
de reconhecimento, baseado em inteligência artificial 
e com recurso a câmaras, reconhece e mapeia o tipo 
de resíduos existentes de acordo com categorias pré-
definidas, criando um índice de limpeza.

LUSÁGUA NAS JORNADAS TÉCNICAS DE RESÍDUOS

A Luságua disponibilizou uma das suas varredoras 
mecânicas afeta à prestação de serviços de limpeza 
urbana da freguesia do Parque das Nações, para a 
recolha de dados. 

Foram recolhidos dados durante 2 semanas que 
permitiram identificar o tipo de resíduos existentes nos 
circuitos de varredura mecânica, originando o Clean 
City Index (CCI). Neste teste piloto, o resultado foi de 3.7 
(numa escala de 0 a 5) muito influenciado por ser época 
de queda da folha.

A Luságua foi novamente alvo de destaque na 
apresentação do presidente da J.F do Parque das Nações, 
Engº Mário Patrício que abordou a utilização de sistemas de 
geolocalização como ferramenta de apoio à limpeza urbana. 
De salientar que esta Junta de Freguesia é a única de Lisboa 
cujo serviço de limpeza urbana está subcontratado a uma 
entidade privada. 
O foco desta apresentação esteve na parceria entre a Junta 
de Freguesia do Parque das Nações e a Luságua, em utilizar 
ferramentas de geolocalização (GPS) para a otimização e 
monitorização de serviços, nomeadamente, otimização 
de cantões de varredura manual, criação/otimização de 
circuitos de varredura mecânica e lavagem de pavimentos 
e respostas a solicitações.
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OUTROS EVENTOS

PARTICIPAÇÃO NA IEQTA
A Luságua deu continuidade à sua participação na 
iniciativa em Energia, Qualidade e Tratamento de 
Água – iEQTA promovida pelo Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil (LNEC), tendo sido realizada a 
avaliação do desempenho operacional de cada uma 
das 3 ETAR selecionadas, em termos de fiabilidade, 
energia e gestão de lamas, através de índices de 
desempenho.
Esta iniciativa que tem como objetivo promover 
a sustentabilidade e resiliência das estações de 
tratamento águas residuais (ETAR) e dos serviços 
urbanos de água terminará já no início de 2020.

Participação em conferências, seminários e outros eventos de caráter 
nacional e regional

CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO 

ALBUFEIRA

FEIRA ORGANIZADA PELAS ÁGUAS 
DO PORTO

AQUAPORTO

SEMINÁRIO APEMETA

WASTE 2 BUSINESS

PATROCÍNIO DE PROGRAMA 
AVANÇADO DE GESTÃO DE 
SERVIÇOS DE ÁGUA

PROÁGUAS
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Divulgação de tecnologia Luságua

LUSÁGUA NA TSF

TSF

CRIAÇÃO DE NOVO VIDEO

VIDEO LUSÁGUA

cuidamos do futuro
soluções ambientais por um futuro melhor

LUSÁGUA - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.
Av. Marechal Gomes da Costa. 33 - 1ºA
1800-255 Lisboa
Telf: 217 928 670 | E-mail: geral@lusagua.pt

Reduzir

R
eutilizar

R
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CONSULTORIA ENERGIA

LABORATÓRIO SOFTWARE

TRATAMENTO 
DE ÁGUAS 

E EFLUENTES

MANUTENÇÃO E
 MONITORIZAÇÃO

RESÍDUOSWWW.LUSAGUA.PT

Publicidade no jornal SOL

JORNAL SOL

ARTIGO WEB Sobre novo contrato 
Marl

DINHEIRO VIVO

REPORTAGEM NO PROGRMA  
NETWORK NEGÓCIOS NA RTP

NETWORK NEGÓCIOS

ARTIGO WEB Sobre novo contrato 
Marl

EXECUTIVE DIGEST

cuidamos do futuro
soluções ambientais por um futuro melhor

LUSÁGUA - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.
Av. Marechal Gomes da Costa. 33 - 1ºA
1800-255 Lisboa
Telf: 217 928 670 | E-mail: geral@lusagua.pt

Reduzir
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CONSULTORIA ENERGIA

LABORATÓRIO SOFTWARE

TRATAMENTO 
DE ÁGUAS 

E EFLUENTES

MANUTENÇÃO E
 MONITORIZAÇÃO

RESÍDUOSWWW.LUSAGUA.PT

Publicidade no jornal i

JORNAL i

FÓRUM ENERMETER - BRAGA  - 21 DE MAIO DE 2019

PLATAFORMA

CRIAÇÃO DE VIDEO DO SOFTWARE 
NEPTUNE

VIDEO NEPTUNE

REPORTAGEM NA RTP 1 EM 
CAMINHA

RTP 1 - CAMINHA

ARTIGO WEB SOBRE  
TELEGESTÃO

JORNAL ECONÓMICO

ARTIGOS DE OPINIÃO EM REVISTA

ÁGUA E AMBIENTE

cuidamos do futuro
soluções ambientais por um futuro melhor

LUSÁGUA - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.
Av. Marechal Gomes da Costa. 33 - 1ºA
1800-255 Lisboa
Telf: 217 928 670 | E-mail: geral@lusagua.pt

WWW.LUSAGUA.PT

UMA NOVA E MAIS FÁCIL EXPERIÊNCIA
DE COMUNICAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS

O NOVO

CRIAÇÃO DE NOVO WEBSITE 
LUSÁGUA

WEBSITE LUSÁGUA
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CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO
DURANTE O ANO DE 2019, A LUSÁGUA REALIZOU VÁRIAS 
CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAMINHA 
E ALBUFEIRA.

A NOSSA PRAIA SEMPRE LIMPA
A campanha “A Nossa Praia Sempre Limpa” realizou-
se no início de julho nas praias de Moledo, Vila Praia 
de Âncora, Foz do Minho e Gelfa e contou com a 
participação de mais de 200 crianças.
Esta ação deu a conhecer os diferentes tipos de resíduos 
produzidos, destinos possíveis e a importância da sua 
correta separação na origem, para a perseveração das 
praias limpas como garantia do galardão da bandeira 
azul, promovendo a qualidade da água e da areia. 
É de referir que as ações foram realizadas com colónias 
de férias, excetuando a ação do dia 4 na Praia da Gelfa, 
que foi realizada com famílias.  Na Praia das Crianças 
foram efetuadas ações em dois dias, dado que foi a 
praia onde se verificou mais afluência de grupos.
A ação consistiu numa roleta onde estavam 
representados os principais destinos dos RU, 
nomeadamente os ecopontos amarelo, verde, azul, 
vermelho, laranja, orgânicos e “outros”.
No separador “outros” foram considerados os resíduos 
indiferenciados e os REEE e todos os que não se incluíam 
nos outros ecopontos.  Os participantes faziam rodar a 
roleta por forma a que fosse selecionado um ecoponto 

e seguia-se um pequeno debate onde eram colocadas 
questões acerca do ecoponto, tiravam-se dúvidas e 
eram facultados dados e informações sobre o mesmo. 
O processo repetiu-se até todos os ecopontos terem 
sido explicados. 
No final da ação foi oferecido a cada participante uma 
garrafa reutilizável com o intuito de promover a redução 
da produção de resíduos.

OS SUSPEITOS DO COSTUME
“Os Suspeitos do Costume” – realizada a 11 de julho 
na Praia de Moledo, Casa do Povo de Lanhelas, cerca 
de 20 crianças. 
Esta ação, proposta pela ABAE – Associação da 
Bandeira Azul da Europa, teve como objetivo alertar a 
população para a importância de manter o galardão 
da bandeira azul e todos os resultados positivos que 
advém dele. Esta campanha serviu para transmitir 
e consciencializar a população para os tipos de 
resíduos que podemos encontrar nas praias e o 
quão importante é mantê-las limpas.
A ação decorreu numa extensão de areia de cerca de 

100 por 15m de largura, na qual se fez uma crivagem 
de onde resultaram resíduos aí depositados. Os 

“Suspeitos do Costume” foram identificados e 
classificados pelo grupo.

EM CAMINHA



E V E N T O S 23

O NOSSO NOVO 
SUPER-HERÓI

CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO

PAPELÃO

Sob o lema “Somos por um Planeta Brilhante”, a 
Luságua, empresa do Grupo Aquapor, apresenta a 
sua nova mascote.
Esta ainda não tem nome oficial, mas, durante o 
primeiro trimestre de 2020, vai ser efetuada uma 
votação interna de forma a envolver o máximo de 
colaboradores nesta ação.
Com o objetivo de sensibilizar os jovens (e os menos 
jovens) para a importância da preservação do planeta, 
a nossa mascote funciona como um ‘super-herói’ que 
tem como missão defender a Terra e a utilização das 
boas práticas ambientais.
O ‘super-herói’ , que incorpora três dos principais 
Elementos (Terra, Água e Ar) e que é composto por 
terra/raízes, plantas/natureza e água e ar, conta com 
uma série de ajudantes que, cada um deles à sua 
maneira, o ajudam na batalha (permanente) pela 
defesa do planeta Terra.
Assim, encontramos o Vidrão (representado pela 
cor verde), Oleão (laranja), Embalão (amarelo), Pilhão 
(vermelho), Organicão (castanho) e Papelão (Azul) que, 
através da reciclagem de diferentes materiais, ajudam 
o ‘super-herói’ na preservação do meio ambiente.

Para além do ‘super-herói’ e destes ‘pequenos 
comilões’, a Luságua também apresenta a Dona Água e 
o Senhor Energia que como elementos fundamentais 
da empresa irão servir de suporte a várias atividades e 
campanhas planeadas para este ano.
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ALBUFEIRA TAMBÉM  
É A SUA CASA
A campanha “Albufeira também é a sua casa” 
desenvolvida pela Luságua ocorreu em agosto.
Foram entregues mupis impressos e ficheiros digitais 
para publicidade. Os ficheiros digitais foram visíveis 
em publicação nas redes sociais e também em 
suportes multimédia na cidade de Albufeira. 
Foram colocadas lonas em ecocentros e foi decorada 
a Porta P5. 
A campanha desenvolveu-se pelas ruas da cidade 
de Albufeira, tendo sido estendida também a duas 
praias, Santa Eulália e Olhos de Água. A acção contou 
com a presença de promotoras que durante os dois 
dias distribuíram brindes aos cidadãos. Os brindes 
consistiam num porta-chaves (alusão à ideia de que 
a cidade também é a tua casa) com um magnético 
(para colocar em casa com o número de recolha de 
monos). Esta ação foi fundamental para aproximar 

a marca Luságua das pessoas. A estratégia para a 
entrega de brindes compreendeu três targets: locais, 
comércio local e turistas. 

EM ALBUFEIRA
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DESCOBRIR A CIÊNCIA COM OS 
CINCO SENTIDOS 
O Centro de Exploração Maia participou numa ação 
com patrocínio da Fundação Idílio Pinho e da Câmara 
Municipal da Maia num infantário da Santa Casa da 
Maia. A colaboração englobou a cedência temporária 
de material de laboratório, para a instalação de um 
mini laboratório no infantário/creche pré-escolar e 
apoio técnico no decorrer das ações com as crianças.
O Projeto envolveu a divulgação do projeto “Descobrir 
a Ciência com os cinco sentidos – O ciclo da água “.
Foram realizadas uma série de experiências 
demonstrativas do trabalho realizado na ETAR de 
Parada com ensaios físicos e químicos, envolvendo 
experiências científicas simples, mas apelativas, 
envolvendo os cinco sentidos.

EM MAIA

SEMANA EUROPEIA DE 
PREVENÇÃO DE RESÍDUOS 2019
Entre 18 e 25 de novembro, a Luságua desenvolveu 
uma série de ações de sensibilização junto dos 
jardins de infância e das escolas básicas do 1º ciclo 
do concelho de Caminha, num total de 683 crianças.

“Mude os seus hábitos, reduza os seus resíduos” foi 
o tema deste ano. A prevenção de resíduos e o seu 
correto encaminhamento foram privilegiados, mas 
também a poupança da água e o que não deve ser 
atirado para o esgoto, foram assuntos abordados 
nas ações. 
As abordagens foram adaptadas às idades das 
crianças:
Nos jardins de infância foi elaborado um placard com 
imagens alusivas ao tema e a cada assunto abordado, 
complementado com dois desafios.                 
1º desafio: das diferentes imagens apresentadas 
às crianças, estas foram aprovando e reprovando 
atitudes;
2º desafio: foi dado a cada criança um tipo de resíduo, 
onde deveria de ser colocado no ecoponto correto;       
No final da sessão desafiamos as crianças a construir 
um puzzle com a imagem de um planeta feliz, um 
planeta limpo e brilhante.
No 1º ciclo a apresentação do tema, foi feita em 
PowerPoint, ao longo da qual foram sendo abertos 
espaços de discussão e colocação de questões, 

conferindo dinâmica e participação das crianças na 
sessão. A apresentação foi orientada à adoção de 
medidas de prevenção de resíduos no dia-a-dia.
A equipa de sensibilização da Luságua foi muito 
bem recebida por todas as escolas e foi notório 
o entusiasmo e participação de todas as crianças.  
Todas as crianças receberam como brinde de 
participação um livro de atividades, para trabalhar o 
tema em casa com familiares e amigos.
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Nos últimos anos, pese embora as crises 
económico-financeiras ocorridas, a Luságua 
manteve a sua atividade core nos serviços 
das águas e foi capaz de redefinir as linhas 
orientadores estratégicas, definir os fatores 
críticos de sucesso e implementar planos 
operacionais de melhoria de forma a penetrar 
em novos segmentos e mercados ( resíduos, 
energia, soluções, etc).
O sucesso da empresa está cada vez 
mais direcionado para converter novos 
conhecimentos e descobertas tecnológicas, 
em produtos e práticas úteis ao negócio.
Acompanhando este ritmo de crescimento, 
também o quadro técnico superior da 
Luságua se foi especializando e adaptando às 
novas necessidades, mantendo a estrutura 
mais experiente essencial para a transmissão 
de conhecimento e qualidade de excelência 
nos serviços.
Os gráficos seguintes refletem esta tendência 
crescente.
Ao longo desta tendência crescente, a 
organização tem-se adaptado e foram criadas 
equipas operacionais, de projeto, equipas 
multidisciplinares interfuncionais e equipas 
de gestão, todas especializadas nas suas áreas, 
mas ao mesmo tempo interdependentes 
para o alcance de um objetivo comum.

RECURSOS HUMANOS

O ATUAL PANORAMA DO MERCADO DAS PRESTAÇÕES 
DE SERVIÇOS AMBIENTAIS EM PORTUGAL CONDUZ A 
UMA GRANDE ROTATIVIDADE DE EMPRESAS PRIVADAS 
PRESTADORAS DE SERVIÇO, O QUE IMPLICA A 
CONSEQUENTE RENOVAÇÃO DOS QUADROS AFETOS AOS 
SERVIÇOS.
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DESTACAM-SE DE SEGUIDA 
ALGUNS COLABORADORES 
ENVOLVIDOS NA CADEIA DE 
VALOR DA EMPRESA

JOÃO PAULO GRAÇA

RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIO

Licenciado em Engenharia do Ambiente e Mestre em Inovação e 
Empreendedorismo Tecnológico

Com mais de 17 anos de experiência profissional, em áreas como as 
energias renováveis, os resíduos urbanos e o abastecimento de água e 
drenagem de águas residuais.

ÁREA COMERCIAL

ANA RITA PEREIRA

ASSESSORA DA ADMINISTRAÇÃO

Mestre em Engenharia do Ambiente, perfil Engenharia Sanitária

Com mais de 14 anos de experiência profissional na Luságua, o percurso 
profissional incidiu essencialmente na prossecução da atividade comercial. 

ÁREA COMERCIAL

RECURSOS HUMANOS

FILIPA FALCÃO

GESTORA DE PROJETO

Mestre em Engenharia do Ambiente, perfil Engenharia Sanitária

Detentora de mais de 9 anos de experiência profissional, das quais 7 na área de 
elaboração de propostas económicas e técnicas ao nível nacional e internacional.

ÁREA COMERCIAL
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SÉRGIO CAETANO

GESTOR DE PROJETO

Licenciado em Geografia (vertente ambiente e desenvolvimento) e Mestre 
executivo em Gestão Empresarial, possui ainda Pós-Graduação em Sistemas de 
Informação Geográfica.
 Detentor de 10 anos de experiência no setor de resíduos, desempenhando funções 
na área de gestão de contratos (5 anos) e na área de estudos, propostas e otimização 
operacional (2014 até ao momento), integra a equipa da Luságua desde 2017.

ÁREA COMERCIAL

MARCELO MACHADO

GESTOR DE PROJETO

Licenciado em Engenharia Eletrotécnica e Computadores / OE e DGEG
 

Detentor de mais de 20 anos de experiência, na área de Automação e Controlo, 
Telegestão e Energia, integrou a equipa da Luságua em setembro de 2019.

ÁREA COMERCIAL

JORGE FIGUEIREDO

RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE MEDIÇÃO, MONITORIZAÇÃO E CONTROLO

Licenciado em Engenharia Eletrónica e de Automação

Detentor de mais de 21 anos de experiência profissional incididos em trabalhos de 
automação, supervisão, eletricidade e instrumentação, em 2015 ingressou na Luságua 
e é neste momento responsável pela Área de Medição, Monitorização e Controlo.

ÁREA OPERACIONAL

MARGARIDA CÔRTE-REAL

DIRETORA DO LABORATÓRIO LUSÁGUA

Licenciatura em Biologia

Detentora de mais de 30 anos de experiência, em 2003 assumiu o cargo de 
Diretora do Laboratório Luságua.

ÁREA OPERACIONAL
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TIAGO PARENTE

RESPONSÁVEL DA ÁREA DE ENERGIA

Mestre em Engenharia Mecânica

Desde 2010 que exerce funções de auditoria e planeamento energético.

ÁREA OPERACIONAL

IVO BRAGA

COORDENADOR DE CONTRATOS DA UNIDADE DE NEGÓCIO ÁGUA

Licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores – Ramo 
Automação e Sistemas

Detentor de mais de 13 anos de experiência profissional, integra a equipa da 
Luságua desde 2010.

ÁREA OPERACIONAL

PAULA SACADURA

RESPONSÁVEL QAS

Licenciada em Engenharia Química - ramo Indústria, possui Pós-graduação em 
Segurança e Saúde no Trabalho e Pós-graduação em Sistemas Integrados de 
Qualidade, Ambiente e Segurança.
Com mais de 20 anos de experiência, é Responsável da Área de Qualidade, 
Ambiente e Segurança desde 2003.

ÁREA OPERACIONAL

BRUNO NAVIO

RESPONSÁVEL DA ÁREA DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE NEGÓCIO ÁGUA

Licenciado em Engenharia Eletrotécnica    

Mais de 15 anos de experiência profissional, 12 dos quais no setor da água, 
principalmente nos domínios de Exploração, Operação e Manutenção de sistemas 
de abastecimento de água e saneamento.

ÁREA OPERACIONAL
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EDUARDA COSTA

GESTORA DO CENTRO DE EXPLORAÇÃO DE MAIA

Licenciada em Engenharia Química  

Detentora de mais de 10 anos de experiência, principalmente no domínio da 
gestão, operação e manutenção de sistemas de tratamento de efluentes urbanos e 
industriais, desempenha a função de Gestora/Responsável de Contrato.

ÁREA OPERACIONAL

FÁTIMA PEDROSO

RESPONSÁVEL DA ÁREA DE OPERAÇÃO DA UNIDADE DE NEGÓCIO ÁGUA

Mestre em Engenharia do Ambiente, perfil Engenharia Sanitária

Detentora de mais de 16 anos de experiência em empreendimentos de hidráulica, 
saneamento e abastecimento. Em 2018 ingressou na Luságua, onde atualmente 
assume a coordenação operacional dos centros de exploração.

ÁREA OPERACIONAL

ALEXANDRA SILVA

GESTORA DO CENTRO DE EXPLORAÇÃO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Licenciada em Engenharia das Ciências Agrárias

Detentora de mais de 10 anos de experiência no domínio da gestão, operação 
e manutenção de sistemas de tratamento de efluentes urbanos e industriais, 
desempenha a função de responsável de contrato em diversos contratos.

ÁREA OPERACIONAL

IVO RIBEIRO

GESTOR DO CENTRO DE EXPLORAÇÃO DE BRAGA 

Licenciatura em Engenharia Biológica 

Detentor de mais de 15 anos de experiência na gestão, supervisão e exploração de 
sistemas de tratamento de águas, sendo atualmente responsável pela gestão do 
contrato de Operação e Manutenção das ETAR de Braga e EEAR.

ÁREA OPERACIONAL
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BRUNO DIAS

GESTOR DO CENTRO DE EXPLORAÇÃO DE LISBOA E SUL

Licenciado em Engenharia Eletrotécnica e Computadores

Detentor de mais de 17 anos de experiência profissional. Integrou a equipa da 
Luságua em 2018 onde assumiu a Gestão do Centro Exploração de Lisboa e Sul.

ÁREA OPERACIONAL

CRISTINA RAMOS

GESTORA DO CENTRO DE EXPLORAÇÃO DA FIGUEIRA DE FOZ

Licenciada em Engenharia do Ambiente

Detentora de mais de 20 anos de experiência, principalmente no domínio da 
gestão, operação e manutenção de sistemas de tratamento de efluentes urbanos e 
industriais, desempenha a função de Responsável de Contrato.

ÁREA OPERACIONAL

DÉBORA SANTOS

GESTORA DO CENTRO DE EXPLORAÇÃO DA MADEIRA

Licenciada em Engenharia do Ambiente e Biológica

Detentora de mais de 10 anos de experiência profissional, em 2016 ingressou na 
Luságua, com o cargo de Responsável de Contrato de ETAR e EEAR.

ÁREA OPERACIONAL

JOSÉ MATEUS

GESTOR DO CENTRO DE EXPLORAÇÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO

Especialização em Qualidade Ambiental

Detentor de mais de 10 anos de experiência como responsável de contratos 
de água e de 5 anos como gestor de contratos de exploração e manutenção de 
infraestruturas de águas residuais e potáveis.

ÁREA OPERACIONAL
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CRISTIANA CARDOSO

COORDENADORA DE CONTRATOS DA UNIDADE DE NEGÓCIO RESÍDUOS

Licenciada em Engenharia Química

Um percurso de 15 anos na área dos resíduos e desde 2018 na Luságua como
coordenadora de contratos da unidade de negócio dos resíduos.

ÁREA OPERACIONAL

SÓNIA FERNANDES

GESTORA DE CONTRATO

Licenciada em Engenharia de Minas e Geoambiente

Detentora de 10 anos de experiência, integrou os quadros da empresa Luságua em 
2015, como responsável pela gestão de contratos.

ÁREA OPERACIONAL

PAULO PEREIRA

GESTOR DE CONTRATO 

Mestre em Gestão Ambiental

Com mais de 10 anos de experiência na área do ambiente, integrou a Luságua em 
2016, onde tem desempenhado a função de gestor de contratos de recolha de 
resíduos na zona centro.

ÁREA OPERACIONAL

TIAGO SILVA

RESPONSÁVEL OPERACIONAL NORTE

Licenciado em Engenharia do Ambiente e Pós-graduação em Engenharia de 
Segurança

Detentor de mais de 13 anos de experiência profissional no setor de resíduos, 
integra a equipa da Luságua desde 2018.

ÁREA OPERACIONAL
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CLAUDIO TEIXEIRA

GESTOR DE CONTRATO 

Licenciado em Engenharia do Ambiente 

Detentor de uma experiência profissional com 15 anos, dedicados na sua totalidade 
ao setor do ambiente, sendo que a grande maioria foram anos de estreita ligação com 
a área da gestão de resíduos, nomeadamente os resíduos industriais.

ÁREA OPERACIONAL

PARA ALÉM DESTES TÉCNICOS, TODOS OS DIAS CENTENAS DE COLABORADORES 
REPRESENTAM A LUSÁGUA JUNTO DOS SEUS CLIENTES.  

São estes que proporcionam prestações de serviços de elevada qualidade, com 
grande rigor, garantido a resposta necessária em todas as situações, sejam elas da 
garantia no normal funcionamento com a maior eficiência, sejam as de emergência, 
às quais se deverá acorrer com a maior celeridade, de um modo expedito e com os 
recursos adequados. Por todas estas razões a Luságua reconhece que os Recursos 
Humanos são sem dúvida o seu fator diferenciador.

PEDRO SEIXAS

RESPONSÁVEL OPERACIONAL SUL

Licenciado em Engenharia do Ambiente

Detentor de cerca de 15 anos de experiência na área de gestão de resíduos.

ÁREA OPERACIONAL

RUI LEITÃO

GESTOR DE CONTRATO 

Licenciado em Geografia – Ambiente e Desenvolvimento e Pós-Graduação em 
Ciência & Sistemas de Informação Geográfica

A trabalhar na área dos resíduos desde 2015, atualmente é responsável de 
contratos de higiene urbana na zona da grande Lisboa.

ÁREA OPERACIONAL
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