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A Problemática 
A atividade humana origina diversos riscos tecnológicos, que podem ser acidentais ou recorrentes.
Os riscos recorrentes resultam em particular dos diferentes tipos de poluição, e podem ter impacto tanto sobre a saúde
das populações, como sobre o ambiente.
Os riscos acidentais resultam da presença de produtos ou de processos perigosos, suscetíveis de provocar acidentes com
consequências graves e imediatas, para os trabalhadores de uma empresa, para os moradores, para os bens e o ambiente
das zonas afetadas.

As principais consequências de um acidente industrial
podem ser: 

• A dispersão na água ou no solo, de produtos perigo-
sos ou explosivos

• O escoamento e evacuação de águas de combate a
incêndio contendo produtos poluentes

• O escoamento de águas pluviais em caso de tempes-
tade

Na presença de atividades suscetíveis de causar riscos
para o homem e para o ambiente, é importante zelar
pelo cumprimento das devidas precauções, a fim de
não comprometer de forma irreversível, os recursos
naturais e o enquadramento ambiental das gerações
atuais e futuras

As nossas competências
A SADE propõe soluções chave na mão, que ajudam os industriais na prevenção destes riscos e na limitação da poluição
resultante das suas atividades. Reconhecida pelas suas competências ao nível do cumprimento das normas ambientais e
técnicas de reabilitação, a SADE desenvolveu um “Know-How” em matéria de segurança dos locais, seja em caso de
incêndio, em caso de poluição acidental ou de saneamento pluvial.
A SADE acompanha os seus clientes desde a conceção á realização do projeto, ou seja, desde a fase da engenharia ao
contrato de manutenção das redes e das obras hidráulicas associadas.



Serviços
Análise dos riscos 
A localização, a natureza e o estado das redes são dados
essenciais muitas vezes desconhecidos. Graças aos seus téc-
nicos, a SADE inventaria e identifica os problemas hidráuli-
cos no próprio local:

• Marcação das redes e relevos topográficos (diâmetro, pro-
fundidade, deteção por georadar) 

• Diagnóstico do estado das redes

• Identificação dos defeitos hidráulicos (mau dimensiona-
mento, declives, falhas) 

• Pesquisa de fugas (inspeção vídeo) Prevenção de Riscos
•Cumprimento das Normas de prevenção de incêndios

• Criação de reservatórios para o combate a incêndios
(tanques e bacias de betão)

• Controlo dos dispositivos antirretorno e dos
hidrantes de incêndio

Soluções de Contenção
• Segurança das zonas de descarga: domínio

dos processos de descarga e/ou trasfega de produ-
tos perigosos, através do armazenamento das águas
poluídas

•Obturação de redes: isolamento dos destroços
poluentes no interior de uma tubagem, com
recurso a comportas e obturadores pneumáticos
ou mecânicos

•Retenção de águas pluviais: armazenamento e
regulação do débito de águas pluviais através de bacias
de tempestade, em caso de chuvas fortes; tratamento
dos efluentes com equipamentos hidráulicos (cilindro
lavador, crivo de areia, decantador, separadores de
óleos e hidrocarbonetos…) antes da sua devolução ao
meio natural

•Retenção de águas poluídas: antes do seu envio
para unidades de tratamento de águas poluídas, as
águas acidentalmente poluídas ou destinadas ao com-
bate a incêndios, são armazenadas em tanques de
contenção

•Deteção de poluentes e estações de alerta,
que permitem um seguimento constante da evolução
da qualidade da água

Manutenção
A SADE assegura uma manutenção global: testa e verifica o
estado da hidráulica, e o bom funcionamento das instalações,
tendo em vista a prevenção dos riscos associados. 
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Serviços Complementares 

•Criação de paredes estanques (paredes em bentonite e
paredes compósitas com membranas PEAD)

• Controlo de contadores

• Uso de técnicas ambientais sem abertura de vala: perfura-
ção horizontal, perfuração dirigida, micro tuneladora…)

• Perfurações verticais para a captação de água

• Reabilitação de redes sem abertura de vala: tubagem, iso-
lamento, moldes prefabricados, projeção de argamassa

Mais-Valias da SADE

•O gabinete de estudos integrados

• A proximidade aos clientes

• O dinamismo nas intervenções

• A reputada experiência

• As certificações
ISO 14001, MASE, GEHSE, CEFRI

• A autonomia de meios

• A oferta global


