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A última edição de 2022 do TRATAVENOTÍCIAS surge 

num tempo marcado pelos festejos natalícios. Neste 

tempo de celebração e de transição, a grande notícia 

é que neste ano os festejos públicos podem – ao fim de 

dois anos de afastamento social por razões sanitárias – 

fazer-se com a energia de que tanto gostamos.

Num tempo mais intenso e cheio de desafios, a edição 

n.º 73 do TRATAVENOTÍCIAS divulga no seu espaço central 

os Sistemas de Informação na TRATAVE. Este sistema 

obrigou a uma sistematização de cada uma das tarefas, 

permitindo um maior controlo processual dos custos 

associados e garantindo o fluxo da informação que a 

mantém acessível, permitindo uma otimização e uma 

gestão operacional do serviço publico de tratamento 

e drenagem de águas residuais.

Nesse sentido a TRATAVE tem vindo a investir nos Siste-

mas de Informação em todos os setores da empresa, 

incluindo o Laboratório, Redes de Intercetores, as ETAR 

e a Manutenção. Este sistema, para além de permitir 

um conhecimento mais aprofundado das condições 

de funcionamento, abre espaço à otimização da gestão 

operacional sendo um Sistema de Apoio à Decisão, 

que conduz a melhorias no desempenho operacional 

e na proteção ambiental.

Nesta edição do TRATAVENOTÍCIAS levamos também ao 

conhecimento dos nossos leitores as evoluções relacio-

nadas com a Qualidade na TRATAVE. Assim, com a 

auditoria de renovação para a avaliação do Sistema 

Integrado (SGI), de acordo com os normativos ISO 9001 

e ISO 14001, que teve lugar em novembro passado, 

a TRATAVE, não só viu ser mantida a acreditação do 

laboratório, como ganhou a aposta na extensão do 

âmbito para a determinação da cor do efluente tratado. 

A confirmação da certificação do Sistema de Gestão 

Integrado, e a Acreditação do laboratório são uma 

realidade muito importante, e demonstra o trabalho de 

equipa desenvolvido por toda equipa TRATAVE.

Por fim, desejamos a todos os nossos clientes e parceiros 

os votos de umas boas festas e o desejo das maiores 

felicidades para o ano de 2023.

Cláudio Costa, Diretor-Geral

Os Sistemas de Informação (SI) com tecnologias Smart estão a entrar na TRATAVE 

e a ajudar a criar mais valor para a nossa atividade. A digitalização está a criar uma 

rede que “vive, sente e fala connosco”, ao contrário dos sistemas de gestão conven-

cionais, em que o controlo e monitorização são estáticos e não “reagem e atuam”.

A complexidade das etapas que têm hoje que ser asseguradas pelos colaboradores 

da TRATAVE, ao mesmo tempo que garantem um serviço de alta qualidade e o 

controlo dos custos operacionais, implica que gestão das tarefas diárias seja mais 

ágil, o que obriga à crescente introdução de soluções tecnológicas avançadas, 

como por exemplo sistemas de monitorização em tempo real, implementados 

nas Redes de Intercetores, Elevatórias  e ETAR.

A TRATAVE tem investido na monitorização da sua Rede de Intercetores (recolha), 

das ETAR (tratamento) e dos Equipamentos (manutenção), permitindo um conheci-

mento mais aprofundado das reais condições de funcionamento e assim otimizar 

a gestão operacional do serviço publico de drenagem, depuração e destino final 

das águas residuais industriais e domésticas, denominado por Sistema Integrado 

de Despoluição do Vale do Ave (SIDVA), através de Sistemas de Apoio à Decisão, 

que têm contribuindo para uma melhoria em termos de proteção ambiental e 

desempenho operacional. 

Atualmente a TRATAVE tem equipamentos de monitorização (Caudalímetros e 

Sensores) em vários locais e equipamentos que permitem uma monitorização 

em tempo real, estando integrados em sistemas SCADA (Supervisory Control 

And Data Acquisition). Estas soluções Smart conciliam aplicações e sensores, 

com uma monitorização e gestão muito próxima, da Rede de Intercetores e das 

várias ETAR, permitindo aos colaboradores da TRATAVE responder às necessidades 

relacionadas com a qualidade do serviço e também o cumprimento dos parâme-

tros e normas exigidos pela regulação.
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Os Sistemas de Informação da TRATAVE tiveram ao longo dos últimos anos um 

grande desenvolvimento e crescimento, com a criação da Rede Privada que 

liga as 4 localizações (Serzedelo, Lordelo, Rabada e Agra), os Computadores 

(Utilizadores) e os 11 Servidores Privados TRATAVE (4 Locais e 7 Cloud); uma APN 

Privada para enviar informação dos sensores colocados na Rede de Interce-

tores, para um Servidor Privado @ Cloud; várias VPN para acesso remoto dos 

colaboradores à Rede Tratave; acesso à Internet centralizado, Firewall Centrali-

zada, Antivírus Centralizado e Backup Centralizado. 

A TRATAVE utiliza cada vez mais a Computação em Nuvem (Cloud Computing) 

e o armazenamento em Nuvem (Cloud Storage), foram desenvolvidas platafor-

mas pela TRATAVE (I&D) de Operação e Manutenção em colaboração com parcei-

ros, temos programas e informação que estão alojados em Servidores Privados 

e utilizamos programas/informação alojados em Servidores Externos.   

A Cibersegurança deve ser uma prioridade para todas as empresas, não há 

transformação digital sem segurança, mas para entrar nesta “onda” a 

abordagem não pode ser ligeira, é preciso monitorizar permanentemente, 

porque um incidente de Cibersegurança, por mais pequeno que seja, pode 

levar uma empresa à falência.

Os problemas de SPAM, Phishing, Emails Maliciosos, Exfiltração de Dados, … 

são “crónicos”, situações com as quais temos de lidar diariamente.  É um 

desafio no dia-a-dia pois não existe um sistema de filtragem 100% eficaz.

Estamos a introduzir gradualmente medidas para que a TRATAVE esteja mais 

protegida contra as atuais ameaças de Vírus e Malware, que cada vez mais 

inundam e tentam de forma ilícita tomar controlo dos dispositivos, sendo 

por vezes a porta de entrada dos ataques mais sofisticados (Ciberataque).

A TRATAVE tem um serviço de email que é alvo de filtragem, uma Firewall 

Flexível, serviço Antivírus com relatórios de monitorização, serviço Backup com 

relatórios de monitorização e uma VPN para acesso restrito e controlado à sua 

rede interna (privada). Sempre que se deteta uma situação suspeita é feita a 

notificação de incidente de Cibersegurança e avaliadas as medidas a tomar.

Na TRATAVE as novas tecnologias dos Sistemas de Informação, são funda-

mentais para levar a cabo a harmonização entre o crescimento industrial e 

a qualidade ambiental da região que serve, para dar corpo ao slogan da 

empresa “No presente e no futuro do Vale do Ave”.

Em novembro de 2022 teve lugar uma Auditoria de 

Renovação, para a avaliação do SGI da TRATAVE, de acordo 

com a ISO 9001 e ISO 14001, no âmbito "Drenagem, 

Depuração e Destino Final das Águas Residuais Lançadas 

ou Entregues pelos Clientes e Utilizadores, no Sistema 

Intermunicipal Concessionado à TRATAVE”. A Equipa 

Auditora, EA, concluiu, na 17.ª visita, que “o sistema de 

gestão está, globalmente, concebido, implementado e 

mantido de acordo com os requisitos das normas de 

referência, e demonstra aptidão para, de uma forma 

consistente, cumprir os requisitos aplicáveis, e atingir 

os objetivos e realizar a política da Organização”. 

Adicionalmente, não tendo sido formulados pedidos 

de ação corretiva “recomendou à Direção da SGS ICS 

a Decisão de Certificação”.

Desde 2005, o âmbito de acreditação do Laboratório 

da TRATAVE inclui 11 determinações em matriz água 

residual. Em 2022, a TRATAVE apostou na extensão do 

âmbito para incluir a determinação da cor em efluente 

tratado. A relevância desta decisão prende-se com a 

influência da componente têxtil no afluente às ETAR do 

SIDVA, que lhe confere uma cor intensa, predominantemente 

avermelhada. Foram implementados e validados os 

métodos de Determinação da Cor por Observação Visual, 

Comparação Visual e EAM, na escala Pt-Co. Em outubro 

de 2022, em resultado da Auditoria de Acompanhamento 

e Extensão, a EA do IPAC concluiu que “uma vez encerra-

das as constatações detetadas, se encontram reunidas 

as condições para ser reconhecida a sua acreditação”. 

A acreditação é o mecanismo por excelência para credibi-

lizar os resultados perante a equipa, utilizadores e clientes 

do SIDVA, a comunidade e as entidades reguladoras.

Assim, a TRATAVE manterá o seu SGI certificado e a 

acreditação do seu Laboratório, em resultado de um 

trabalho de equipa de profissionais motivados e 

empenhados na valorização das suas competências, 

com o foco na melhoria contínua e satisfação dos 

requisitos das partes interessadas.
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Be Stitch  
Indústria Têxtil, Lda

Criada há cerca de 20 anos, a Be Stitch-Indústria Têxtil, 

Lda. é uma empresa têxtil vimaranense que desenvolve 

a sua atividade nas áreas da tecelagem e acabamentos 

para a produção e comercialização de produtos “para 

vestir cada divisão da casa” e para as pessoas. 

São artigos elaborados com fibras naturais como 

o algodão, a lã ou a seda. Para além do linho.

Refira-se que a BeStitch é a primeira empresa portuguesa 

a disponibilizar uma linha de produtos com 30% de linho 

recuperado, resultante do aproveitamento integral dos 

resíduos têxteis gerados pelo seu próprio processo 

produtivo; com outra fibra de excelência, Good Earth 

Cotton, “a única produção de algodão com carbono 

positivo e rastreável do planeta”.

Por último, refira-se que a unidade de tinturaria e 

acabamentos da Be Stitch localizada na Zona Industrial 

de Mide, na freguesia de Lordelo, concelho de Guimarães, 

apresentou o requerimento de adesão ao SIDVA no dia 

5 de julho de 2016, recebeu a autorização de ligação 

no mesmo dia em que efetuou a ligação, estando as 

suas águas residuais a ser tratadas na ETAR de Rabada, 

em Burgães, concelho de Santo Tirso.

FICHA TÉCNICA

Propriedade Tratave

Tratamento de Águas Residuais do Vale do Ave, S.A.

Rua Etar de Serzedelo 4765-543 Serzedelo GMR 

T 252 900 670 | F 252 900 679 | tratave@tratave.pt

Produção e Coordenação
Casimiro Silva

Design
tripledesign.pt

Distribuição
Gratuita

Tiragem
500 exemplares

Interhigiene
Indústria de Produtos de Higiene, Lda

A Interhigiene-Indústria de Produtos de Higiene, Lda. é uma empresa 

que iniciou a sua atividade no ano de 2005, dedicando-se ao fabrico e 

distribuição de produtos de higiene e limpeza para as áreas profissional 

e doméstica.

Com a sua produção direcionada para o mercado de distribuição e 

revenda, a empresa é reconhecida como “uma referência na área 

da investigação, desenvolvimento e fabrico de produtos de higiene 

e limpeza”.

Refira-se que a Interhigiene tem vindo a apostar no alargamento 

progressivo da sua oferta de produtos, abrangendo atualmente três 

segmentos de mercado: doméstico, profissional e cosmético.

Vinque-se, por fim, que a Interhigiene-Indústria de Produtos de Higiene, 

Lda., com instalações na freguesia de Serzedelo, concelho de Guimarães, 

apresentou o seu requerimento de ligação ao Sistema Integrado de 

Despoluição do Vale do Ave no dia 15 de outubro de 2015, recebeu a 

autorização de ligação no dia 20 de novembro desse ano e procedeu 

à ligação das suas águas residuais – que estão a ser tratadas na ETAR 

de Serzedelo – no dia 1 de maio de 2016.

A todos os nossos clientes e parceiros os votos de umas boas festas 
e o desejo das maiores felicidades para o ano de 2023, pleno de 
boas notícias, num espírito de companheirismo e otimismo!


