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APRESENTAÇÃO DA EMPRESA ÁGUAS DE SANTIAGO 
 
a) Apresentação 
A A guas de Santiago, Empresa Pu blica Intermunicipal, S.A. e uma sociedade ano nima 
de capitais exclusivamente pu blicos, com sede na cidade de Assomada, Santa Catarina 
de Santiago, cujo estatuto foi aprovado atrave s da Portaria nº 27/2014, de 12 de Maio, 
do Ministro do Ambiente Habitaça o e Ordenamento do Territo rio, publicada no Boletim 
Oficial nº 32, I Série. 
 
A criaça o da A guas de Santiago, Empresa Publica Intermunicipal, S.A. (AdS) enquadrase 
na política do Governo de Cabo Verde de realizar uma profunda reestruturaça o no 
sector da a gua e saneamento, visando a sua sustentabilidade, tendo, a ní vel da ilha de 
Santiago, como principal objetivo estabelecer uma base institucional financeiramente 
solida, eficiente e transparente na prestaça o de serviços de a gua e saneamento. 
 
b) Missão 
A missa o da A guas de Santiago e fornecer a gua e saneamento de forma sustenta vel e 
a preços acessí veis a todas as categorias da populaça o. 
 
c) Visão 
A visa o da A guas de Santiago e ser um operador de a gua cabo-verdiano de refere ncia, 
gerido de forma eficiente para proporcionar serviços de cara cter social e orientados 
para o cliente”. 
 
d) Objetivos Estratégicos de AdS 
Destacam-se alguns dos objetivos estrate gicos traçados para a empresa, com base nas 
obrigaço es decorrentes das suas atividades: 
a. Assegurar a sustentabilidade econo mico-financeira da empresa; 
b. Ligaça o de novos clientes ao sistema de a gua e saneamento 



 

c. Reduça o das perdas fí sicas e comerciais 
d. Melhoria de qualidade de serviço na ilha de Santiago 
e. Aumento de efica cia de faturaça o e de cobrança 
f. Melhoria do sistema de comunicaça o interna e externa da AdS 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA REQUERIDA   
 
A segurança das infraestruturas de a gua e saneamento e uma questa o estrate gica, 
fundamental para preservar a fiabilidade do serviço prestado de distribuiça o de a gua 
de forma a evitar as ameaças que pairam sobre o recurso hí drico. 
 
Os serviços de distribuiça o de a gua, deve primar por cumprir com os requisitos mí niños 
de qualidade da a gua para consumo humano recorrendo as soluço es ambientais 
sustenta veis e tecnicamente via veis para a garantia deste princí pio fundamental do 
direito humano a a gua, por isto, a preocupaça o para ter a segurança das infraestruturas 
hí dricas e um grande desafio para AdS. 
 
Enquadrado no programa Fundaça o Canaria para Aça o Exterior (FUCAEX), solicitamos 
a assiste ncia te cnica no quadro do setor de Engenharia, com o intuito de identificar a 
melhor sistema de segurança nas infraestruturas de a gua e saneamento afim de impedir 
o livre acesso das pessoas estranhas e com vigia permanente de forma controlada. 
 
MARCO DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO EN EL QUE DICHO PROYECTO SE ENMARCA  
 
A criaça o da A guas de Santiago, Empresa Publica Intermunicipal, S.A. (AdS) enquadrase 
na política do Governo de Cabo Verde de realizar uma profunda reestruturaça o no 
sector da a gua e saneamento, visando a sua sustentabilidade, tendo, a ní vel da ilha de 
Santiago, como principal objetivo estabelecer uma base institucional financeiramente 
solida, eficiente e transparente na prestaça o de serviços de a gua e saneamento. 
 
 
CONTENIDO ESPECÍFICO DEL ESTUDIO O DE LA ASISTENCIA TÉCNICA A REALIZAR 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo Geral 
Assessoria te cnica na implementaça o da segurança das infraestruturas de a gua e 
saneamento a nível da ilha de Santiago. 
 
Objetivos Específicos 
 
a) Garantir o apoio institucional na ana lise de meio adequado para segurança das 
infraestruturas; 
b) Instruir a segurança com tecnologia avançada de modo a monitorizar a dista ncia; 
c) Implementar sistema de vigia de forma controlada e com maior precisa o; 
d) Aumentar a fiabilidade nos sistemas de distribuiça o de a gua. 



 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
I. Soluça o via vel para controlo de infraestrutura de a gua e saneamento; 
II. Documentaça o finalizada para encargo com projeto te cnico; 
III. Conhecer a veracidade da situaça o atual da infraestrutura. 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 
Para a materializaça o desse projeto e necessa rio implementar as seguintes atividades: 
1º) Diagnostico detalhado das infraestruturas; 
2º) Elaboraça o dos estudos e projetos tecnicos; 
3º) Elaboraça o de caderno de encargo e orçamento; 
 
 
DISPONIBILIDAD DE FINANCIACIÓN PARA LA POSTERIOR EJECUCIÓN DE LAS 
ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD.  
 
A empresa AdS nesta ocasia o, na o dispo em de nenhuma refere ncia das empresas com 
disponibilidade financeira para execuça o dos projetos te cnicos. Sendo assim, o estudo 
da viabilidade sera um documento com forte potencial para submeter aos possí veis 
entidades financeiras. 

 
OPORTUNIDADES POTENCIALES PARA LAS EMPRESAS CANARIAS  
 
Realización de proyectos técnicos derivados del estudio. 


