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ÁGUA

Primeira empresa de canalização europeia, a SADE intervém, desde há 100 anos,
em todas as fases do ciclo da água: da captação do recurso no meio natural até à
sua eliminação após utilização e tratamento, passando pelas redes de transporte
e de distribuição, sistemas de abastecimento e obras conexas.

Especialidades
� Água potável e higiene pública: furos e extrações; sistemas de tra-
tamento de água por filtração; canalizações e ramais; reparação
de fugas; parques de contadores; obtenção de conformidade das
instalações hidráulicas; obras anexas (poços de captação, postos
de visita, etc.).

� Saneamento: canalizações e ramais; unidades de despoluição
de águas sujas; coletores; confinamento de efluentes; docas
secas; saneamento não coletivo.

� Redes específicas: proteção contra incêndio; irrigação; rega.

Serviços
Conceção, construção, ampliação, reabilitação, proteção,
obtenção de conformidade, manutenção.

Gestão patrimonial das redes.

Implantada em mais de 20 países e contando com 9000 colaboradores, a SADE
é especialista em conceção, construção, reabilitação e manutenção de redes e

obras associadas, para todos os clientes dos setores público, industrial e privado.

A sua atividade inscreve-se, desde há muitos anos, numa política voluntária de

desenvolvimento sustentável e numa procura constante de soluções

construtivas respeitadoras do ambiente.

ÁREAS DE
ATUAÇÃO



TELECOMUNICAÇÕES

A SADE está na vanguarda da conceção, construção, exploração técnica e
manutenção de redes de telecomunicações.

Especialidades
� Redes físicas: redes de cobre; redes de fibra
ótica; FTTH; redes de cabos.

� Redes hertzianas: 2G, 3G, 4G; WiFi; redes de
rádio; antenas e retransmissores de TV.

� Redes CFO/CFA: videoproteção; cablagem
VDI; apresentação dinâmica; mobilidade

Serviços
Direção de obra de conceção e execução;
preparação dos locais; evolução da rede;
construção; infraestruturas; ampliação;
ligações; exploração técnica; colocação em
serviço; manutenção e vida da rede;
reparação de avarias; intervenções de
emergência; integração de soluções de
segurança.

Uma oferta global interligada, 
da conceção à implementação
Através da SADE Ingenierie , o seu polo de engenharia integrado, o Grupo SADE
acompanha os seus clientes, municípios e empresas industriais desde os estudos de
conceção até à concretização dos projetos. Os seus especialistas, repartidos por duas
plataformas em Paris e em Bucareste, desenvolvem assim respostas adaptadas aos diversos
problemas, dos mais clássicos aos mais complexos, assegurando internamente a direção
da obra para reforçar a proximidade
com as operações.

No contexto desta oferta global, a
SADE propõe aos seus clientes o
estaleiro do futuro: o estaleiro 4.0,
100% interligado, que responde
plenamente às exigências da "smart
city" e integra as abordagens em modo
BIM (Building Information Modeling).



Especialidades
�  Eletricidade: redes de correntes fortes e fracas; ligações à rede; ligações de
cabos; iluminação; postos de transformação; condutas forçadas para cen-
trais hidroelétricas; postos de carregamento de veículos elétricos.

�  Gás: redes de transporte e de distribuição; ramais de clientes.

�  Parques eólicos.

�  Geotermia.

�  Parques fotovoltaicos.

�  Aquecimento urbano e redes de ar condicionado.

�  Recuperação de calor em redes de água usadas
(procedimento Energido).

Serviços
Conceção, construção, ampliação, ligações, reabili-
tação, proteção, obtenção de conformidade,
manutenção, reparação

ENERGIA

A variedade dos seus domínios de intervenção e a diversidade das competências necessárias para as exercer,
bem como as suas competências históricas em matéria de obras e a autonomia das suas equipas, permitem à
SADE oferecer aos seus clientes industriais uma solução sempre adequada às suas necessidades e limitações
específicas, e no respeito pelos prazos impostos.

Seja qual for a configuração do projeto, a SADE cria soluções
técnicas comprovadas e inovadoras, oferecendo a garantia de
um número significativo de referências, certificações recon-
hecidas e qualificações profissionais ajustadas.

A SADE, presente desde 1977 na CNPE, dispõe, nomeada-
mente, de competências reconhecidas para intervenções
em instalações nucleares. Possuindo uma organização
específica para o efeito, está largamente associada aos
programas de reforço das instalações e prolongamento
do tempo de vida das centrais "pós-Fukushima" e
"Grand Carénage" (programa francês de prolonga-
mento do tempo de vida das centrais nucleares).

Competência em contextos industriais



Especialidades
� Redes inteligentes: modelização e car-
tografia das redes; postos de alerta e de
vigilância de águas brutas superficiais;
pré-localização e deteção de fugas.

� Obras conexas e IOT: leitura remota
dos captadores de água; vigilância contí-
nua da qualidade da água; deteção de
consumos em bocas de incêndio; segui-
mento dos consumos com alertas para
utilizadores e operadores.

� Serviços para habitações: aqueci-
mento; redes, pequena construção civil, reparação de solos, pesquisa de fugas, gestão
dos consumos de água; serralharia.

� Serviços para os operadores das redes: gestão de parques de contadores; otimiza-
ção das contagens; verificação periódica.

� Serviços para as redes interiores: sistemas antipoluição; sistemas de gestão da água;
manobras de válvulas.

� Recolha pneumática de resíduos.

Serviços
Conceção, construção, reabilitação, obtenção de confor-
midade, manutenção multitécnica, reparação.

SERVIÇOS

As conclusões dos primeiros “Encontros da Água” colocaram
recentemente em evidência a necessidade de reforçar o
conhecimento das redes como condição prévia para o relançamento
de investimentos.
A SADE concebeu o CANASCAN®, um serviço rápido, chave-na-mão e fácil
de implementar para:
• conhecer melhor o estado das redes;
• estimar a sua duração previsional;
• criar uma cartografia digital do estado das redes.

Com o CANASCAN®, é agora mais fácil:
• informar a estratégia de gestão patrimonial com dados
fiáveis e relevantes;
• priorizar e otimizar as operações de renovação e
substituição das canalizações;
Respeitar as restrições orçamentais e o calendário.
   

Canascan®: inovação na gestão
patrimonial das redes



ENGENHARIA CIVIL

Todas as etapas das intervenções da SADE envolvem obras de
engenharia civil nos domínios hidráulico e tradicional.

Especialidades
� Engenharia civil hidráulica: reservatórios e bacias; postos de
elevação e de bombagem; trabalhos marítimos e fluviais;
estanquicidade (materiais geossintéticos, paredes em
bentonite-cimento e procedimento hydroclick); poços.

� Engenharia civil tradicional: galerias e túneis; áreas de
acolhimento de viajantes; locais técnicos; áreas de entregas
e estacionamento; passadiços e plataformas; reforço e
adaptação de cais; desmantelamento de obras; paredes
armadas; prefabricados de betão.

� Estradas e redes diversas: calçadas, lancis, pavimentação,
asfalto, recuperação de pavimentos, pequena engenharia
civil urbana.

Serviços
Conceção, construção, reabilitação, obtenção de
conformidade.

Domínio dos grandes projetos
A SADE adquiriu sólidas competências na gestão de grandes projetos que exigem direções de obra
complexas, recurso a múltiplas competências, coordenação de subempreiteiros, forte especialização
técnica e capacidade financeira reconhecida.

A dimensão técnica da empresa traduz-se em estaleiros de envergadura excecional, tanto em França
como no estrangeiro. Afout Essahli (180 km Ø 1400 em ferro fundido) na Mauritânia; projeto de BOT
(27 km em aço Ø 2400) em Chengdu, na China;   participação na construção do 
reator pressurizado europeu de
Flamanville; trabalhos de consoli-
dação do parque nuclear
francês (pós-Fukushima e
"Grand Carénage"); terminal
de metano de Dunquerque;
etc.



TÉCNICAS

Assentamento das redes  em vala aberta por terraplenagem mecânica.

Instalação de redes: perfuração dirigida, extração de conduta,
microtuneladora, perfuração, abertura de poços, tuneladoras, galerias tradicionais,
etc.

Terraplenagem suave (aspiradoras e miniaspiradoras)

Reabilitação das redes: encamisamento, tubagem, injeção, calafetagem
de juntas, proteções, betão projetado, rebentamento da tubagem, etc.

Trabalhos subterrâneos 

Trabalhos em cordas

Trabalhos em espaços confinados 

Sistemas de blindagem

Reciclagem

TÉCNICAS TRADICIONAIS

TÉCNICAS ESPECÍFICAS

TÉCNICAS SEM VALA

A SADE possui as competências, os conhecimentos e o parque de equipamentos para
recorrer às técnicas mais adequadas às características dos projetos.  As técnicas e os
métodos são recomendados, após o estudo, com base na natureza dos terrenos, no
congestionamento dos subsolos e no ambiente adjacente ao estaleiro.

A SADE optou, como princípio, por exercer todas as suas atividades com a preocupação do desenvolvimento
sustentável.

Em tudo o que faz diariamente, a empresa traduz o seu compromisso para com o ambiente através de uma decla-
ração de estaleiros limpos, da medição da pegada carbónica dos seus estaleiros com o seu software certificado
Carbone 6 e dá prioridade à reciclagem (coberturas, solos escavados) no próprio local ou nas imediações.

Para a SADE a prevenção e a segurança são exigências: 
proteção do pessoal, dos utilizadores e dos residentes, e 
prevenção dos riscos associados à presença de redes dos
concessionários. Esta determinação dá frutos: as taxas de
frequência e gravidade dos acidentes são muito inferiores às
da globalidade do sector.

Compromisso com o desenvolvimento sustentável



23-25, avenue du Docteur Lannelongue - 75014 Paris
Tél. : 01 53 75 99 11 - Fax : 01 53 75 99 02
www.sade-cgth.fr

Proximidade que assegura uma reatividade extrema

UM GRUPO INTERNACIONAL

CERTIFICAÇÕES

Organizada de forma flexível e descentralizada, a SADE alia a solidez
de uma grande empresa à reatividade de uma empresa local.

As suas 90 implantações repartidas por toda a França metropoli-
tana asseguram em permanência a proximidade, a disponibilidade e
a reatividade.

Com base na experiência adquirida em França, a SADE exerce
desde há muito as suas atividades a nível internacional. Agrupadas
em quatro áreas geográficas e apoiando-se nos meios e nos ser-
viços especializados da sede, as suas filiais e sucursais realizaram
já intervenções em 75 países nos 5 continentes.

� 8 direções regionais

� 4 serviços especializados

� 23 filiais em França

�  25 entidades no estrangeiro

� ISO 9001

� ISO 14001

� OHSAS 18001

� CEFRI

� COFRAC (N°2.1444, 3-1455)

� GEHSE

� UTO

� MASE/UIC

� TRATAMENTO DO AMIANTO

� GEORREFERENCIAÇÃO E DETEÇÃO DAS REDES

Implantações históricas

Implantações ativas


