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Gestão de Ativos 
na Gestão da 
Manutenção



Gestão de Ativos na 
Gestão da Manutenção
A necessidade de prestar um serviço diferenciador leva a TRATAVE a uma 

constante pesquisa de ferramentas e metodologias que facilitem e melhorem 

o desempenho da Manutenção das ETAR.

O Departamento de Manutenção da TRATAVE tem como função prestar 

assistência técnica a 5 ETAR do SIDVA e a 1 Estação Elevatória, sendo a equipa 

constituída por 10 elementos. Tem 3 pilares de atuação—Manutenção 

Preventiva, Manutenção Corretiva e Modificações/Melhorias—, e a gestão 

e intervenção é suportada em princípios de Melhoria Contínua.

A Gestão da Manutenção tem como objetivo assegurar o bom funcionamento dos 

Equipamentos, Infraestruturas e Edifícios, garantindo que são intervencionadas 

nas oportunidades e com o alcance certos, de acordo com as boas práticas, 

técnicas e exigências legais, de forma a evitar a perda de função ou redução 

do rendimento e, no caso de tal acontecer, que sejam rapidamente repostas 

as normais condições de operação. 

O Plano de Intervenções a realizar semanalmente/diariamente, é norteado 

por critérios que possibilitaram a seleção das intervenções com maior ou 

menor prioridade na execução. O critério usado para avaliação da prioridade 

da intervenção é a combinação de Impacto, Urgência e Resolução (Matriz IUR).

Ambiente e desafio 
de futuro
Ambiente e gestão 
de ativos
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Este é o mês em que o Ambiente é motivo de celebração, 

pela comemoração, a 5 de junho, do Dia Internacional do 

Ambiente, também conhecido como Dia da Ecologia.

Na TRATAVE estamos certos de que o nosso trabalho 

diário é um importante contributo para a celebração 

desta data de reflexão e ação sobre o Ambiente. 

E neste percurso pelas margens do rio Ave e seus 

afluentes, importa olhar para uma nova realidade que 

avança em 2021: a Década das Nações Unidas para a 

Recuperação dos Ecossistemas. É uma iniciativa do 

Programa das Nações Unidas para o Ambiente (UNEP) e 

a Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO) 

que quer acelerar a promoção global da recuperação de 

ecossistemas degradados. Mais uma oportunidade que 

abrirá portas para que a recuperação do ecossistema do 

Ave possa dar mais alguns passos em frente, no sentido 

da sustentabilidade, e de encontro a um novo ponto de 

equilíbrio entre a natureza, a população e a indústria.

Dentro da TRATAVE, o trabalho de despoluição é levado a 

cabo por várias equipas, algumas trabalham no anonimato, 

criando condições para que a água percorra as várias fases 

de tratamento até obter qualidade para ser descarregada 

no rio Ave. E estou a falar da nossa equipa de manutenção 

cujo objetivo primordial é assegurar o funcionamento inin-

terrupto e eficiente dos equipamentos e infraestruturas 

necessárias para que o tratamento das águas ocorra com 

a qualidade e a fiabilidade necessária. A manutenção da 

TRATAVE tem tido uma abordagem sob a perspetiva de 

gestão de ativos, o que contribui para melhor definir o 

propósito da Manutenção, alinhando a ação com o obje-

tivo estratégico dos ativos, tendo como principal foco a 

minimização do risco ao longo do ciclo de vida dos ativos.

Por último, o TRATAVENOTÍCIAS deseja a todos os seus 

leitores o regresso à normalidade, seja das vidas das 

pessoas, seja das empresas, depois de um tempo de 

confinamento que a todos afetou.

Cláudio Costa, Diretor-Geral



A Gestão de Ativos na Gestão da Manutenção 
tem contribuído para uma melhor definição 
do propósito da Manutenção TRATAVE, 
alinhando a ação com o objetivo 
estratégico dos ativos.

Ciclo de Vida
     do Ativo

Adquirir Operação

ManterAlienação

O Planeamento, Execução e Registo das várias intervenções, é realizado com 

o apoio de um Sistema Informático de Gestão da Manutenção (Glose EAM), 

onde todas as intervenções de Manutenção realizadas pela nossa equipa e 

os Trabalhos Externos, são registadas.

A ISO 55001 - Sistema de Gestão de Ativos, define um conjunto de requisitos 

que permitem garantir o bom desempenho da gestão dos ativos de uma 

organização e auxilia na definição das melhores estratégias a serem aplicadas 

na Gestão da Manutenção, para se atingir um melhor equilíbrio entre Custo, 

Desempenho e Risco. 

Gestão de Ativos é uma atividade coordenada para produzir valor a partir dos 

ativos, onde os objetivos são traduzidos em decisões, em planos e em atividades 

relacionadas com os ativos, tendo como foco a minimização do Risco 

(Probabilidade e Impacto) de uma avaria, ao longo do ciclo de vida do ativo. 

A TRATAVE identifica os equipamentos críticos e avalia os riscos associados de 

uma eventual avaria, analisando as consequências desse impacto na qualidade 

do nosso serviço para garantia do equilíbrio dos ecossistemas do Vale do Ave.

A necessidade de prestar um serviço diferenciador leva a TRATAVE a uma 

constante pesquisa de ferramentas e metodologias que facilitem e melhorem 

o desempenho da Manutenção das ETAR.

O Departamento de Manutenção da TRATAVE tem como função prestar 

assistência técnica a 5 ETAR do SIDVA e a 1 Estação Elevatória, sendo a equipa 

constituída por 10 elementos. Tem 3 pilares de atuação—Manutenção 

Preventiva, Manutenção Corretiva e Modificações/Melhorias—, e a gestão 

e intervenção é suportada em princípios de Melhoria Contínua.

A Gestão da Manutenção tem como objetivo assegurar o bom funcionamento dos 

Equipamentos, Infraestruturas e Edifícios, garantindo que são intervencionadas 

nas oportunidades e com o alcance certos, de acordo com as boas práticas, 

técnicas e exigências legais, de forma a evitar a perda de função ou redução 

do rendimento e, no caso de tal acontecer, que sejam rapidamente repostas 

as normais condições de operação. 

O Plano de Intervenções a realizar semanalmente/diariamente, é norteado 

por critérios que possibilitaram a seleção das intervenções com maior ou 

menor prioridade na execução. O critério usado para avaliação da prioridade 

da intervenção é a combinação de Impacto, Urgência e Resolução (Matriz IUR).

De acordo com a Assembleia Geral das Nações Unidas, 

a degradação dos ecossistemas causou um impacto 

direto no bem-estar de cerca 3,3 mil milhões de 

pessoas. A pensar nesta situação aquele órgão da ONU 

declarou 2021-2030 a Década das Nações Unidas para 

a Recuperação dos Ecossistemas. É uma iniciativa 

conjunta entre o Programa das Nações Unidas para o 

Ambiente (UNEP) e a Organização para a Alimentação e 

a Agricultura (FAO) que pretende acelerar a promoção 

global da recuperação de ecossistemas degradados. E 

um contributo importante para as metas do combate à 

perda de biodiversidade, mitigação e adaptação às 

alterações climáticas e, por esta via, o assegurar, de 

forma mais justa e equitativa, o aprovisionamento, a 

segurança alimentar e a disponibilidade de água.

Na região onde a TRATAVE desenvolve o seu trabalho há 

mais de duas décadas existe uma realidade incontestável 

e incontornável: a biodiversidade está cada vez com mais 

saúde. A prova deste facto foi a criação de parques de 

lazer, em que foi realizada arborização, introduzindo-se 

novos indivíduos que deram nova vida em diferentes locais 

da região; a criação das várias pistas de pesca ao longo das 

margens do rio, onde aliás, se vêm realizando campeonatos 

internacionais, é a consequência do aumento do número 

de peixes. Mas também têm sido avistadas ao longo destes 

anos, espécies de animais que regressam ao vale do Ave, 

com especial destaque para lontras e garças.

Ou seja, o SIDVA tem, desde a primeira hora, criado 

condições para que o equilíbrio biológico no vale do Ave 

seja uma boa realidade.

Recuperação dos ecossistemas
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Os nossos parceiros
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Reis & Silva 
Lda

Fundada no mês de dezembro de 1976, a empresa Reis 

& Silva, Lda. iniciou a sua atividade centrada na engorda 

de suínos para abate. 

Refira-se que esta empresa é responsável pela exploração 

da Agropecuária da Gandra, localizada na freguesia de 

Fradelos, concelho de Vila Nova de Famalicão, que ocupa 

uma área de 6,5 hectares. Trata-se de um espaço com-

posto por diferentes edifícios licenciados pela câmara 

municipal de Vila Nova de Famalicão em fevereiro de 1985 

e, posteriormente, em junho de 1992, a Direção Geral de 

Veterinária, através da emissão do Título de Exploração 

de Suínos autorizou a laboração da pecuária, isto é, para 

a criação de porcas reprodutoras em ciclo fechado e em 

regime intensivo.

A Exploração Agropecuária da Gandra, da responsabilidade 

da empresa Reis & Silva, Lda. apresentou o requerimento 

de adesão ao Sistema Integrado de Despoluição do Vale 

do Ave (SIDVA) no dia 22 de junho de 2012, recebeu 

autorização para proceder à ligação das águas residuais 

geradas na agropecuária a 4 de julho de 2012, ligação 

que viria a acontecer no dia 1 de outubro de 2012. 

Saliente-se que as águas residuais da agropecuária sob 

gestão da Reis & Silva estão a ser tratadas na ETAR de 

Agra, em Fradelos.
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Etanor/Penha 
Produção Alimentar e Consultoria Técnica, SA

A Etanor/Penha, com instalações no coração da serra da Penha, na freguesia 

da Costa, concelho de Guimarães – numa zona de reserva ecológica nacional 

(a área protegida da responsabilidade da empresa é de 12,5 hectares) – é 

uma empresa que se dedica ao engarrafamento de água de nascente e à 

produção de bebidas refrigerantes à base de fruta e extratos vegetais.

A água que a Etanor/Penha capta a grande profundidade é de elevado grau 

de pureza, hipossalina e silicatada. Saliente-se que a sua qualidade e 

segurança alimentar – ausência de poluição e qualidade bacteriológica – 

é verificada diariamente e validada periodicamente em laboratórios oficiais. 

Aliás, a empresa, que possui certificação ISO 9001:2015 e ISO 22000:2005, 

adotou os requisitos de normas reconhecidas pelo GFSI, nomeadamente, 

o FSSC 22000, o IFS e o BRC.

Refira-se que a Etanor/Penha, S.A. que integra o Grupo Lactogal, apresentou 

o requerimento de adesão ao SIDVA no dia 10 de dezembro de 2003 e recebeu 

a autorização de ligação a 15 de janeiro de 2004. A ligação das suas águas 

residuais – que estão a ser tratadas na ETAR de Serzedelo – aconteceu no 

dia 28 de novembro de 2013.

 

Damos a conhecer um trabalho essencial, mas tantas vezes invisível: 
a Gestão da Manutenção da ETAR, que minimiza os riscos de avarias, 
garantindo o equilíbrio dos ecossistemas do Vale do Ave.


