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HIDURBE
SERVIÇOS

A Hidurbe Serviços é uma empresa portuguesa, especializada em 

diversos domínios, nomeadamente na valorização de resíduos, água, 

serviços urbanos, espaços verdes, infraestruturas, mobilidade urbana, 

energia e engenharia. 

Com mais de 40 anos de experiência consolidada, conta com um forte 

espírito de equipa, baseado num capital humano altamente qualificado 

em diversas áreas da engenharia, economia, ciências da terra e 

ciências sociais, que trabalham a par da tecnologia mais avançada, 

num ambiente altamente criativo e inovador para materializar novos 

serviços e soluções ambientais.

ETRSU da Meia Serra - Madeira
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Espelho de Água - Central de Valorização Orgânica da LIPOR
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>  Assumir os compromissos com todos os clientes de modo a 

verificar integralmente o cumprimento dos requisitos definidos 

contratualmente;

>   Aceitar desafios, apresentando aos seus clientes soluções criativas, 

tecnologicamente inovadoras e amigas do ambiente;

>  Desenvolver novas áreas de negócio, através da investigação   

 e desenvolvimento de soluções e projetos estratégicos para a 

atividade da empresa;

>   Participar ativamente na estratégia de gestão sustentável, 

assegurando de forma continuada a melhoria da qualidade  

 de vida da população, desenvolvendo estratégias através da  

 elaboração de projetos e estudos, baseados nos mais altos padrões 

de performance em termos de qualidade e proteção ambiental;

>   Respeitar e cumprir a Política de Qualidade e Ambiente da Hidurbe;

>   Respeitar e cumprir a legislação ambiental aplicável, assegurando o 

pleno respeito pelo Ambiente em todas as suas atividades.

MISSÃO



Espaços Verdes - Mosteiro dos Jerónimos

Serviços Urbanos - Parque Expo

Central de Tratamento de Resíduos - Hornillos, Valência
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VISÃO
>  Ser uma empresa de referência no domínio do ambiente,  tornando-se numa 

organização fortemente competitiva e empreendedora nas suas áreas de 

intervenção;

>  Estabelecer com os parceiros uma cultura de confiança e respeito mútuo;

>  Obter a confiança e credibilidade crescente dos clientes, através de elevados  

níveis de satisfação resultantes do seu desempenho.

A Hidurbe tem implementado e certificado o seu sistema de gestão, de acordo  

com as normas NP EN ISO 9001 – Sistemas de Gestão de Qualidade  

e NP EN ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental.

FOCO 
NA QUALIDADE

Serviços Urbanos – Docapesca

Serviços Urbanos – Expo

Conceção, gestão e exploração de sistemas e 
atividades de limpeza urbana, recolha e transporte 
de resíduos urbanos ou similares e manutenção em 
vias ou espaços públicos e de equipamentos  
e locais de acondicionamento de resíduos



SERVIÇOS  
URBANOS

A presença de resíduos na via pública representa um 
problema ambiental, originando um impacto visual negativo 

e acarretando alguns riscos higiénicos e sanitários para a 
saúde pública. Deste modo, a limpeza das cidades é uma 

necessidade imperativa.

Serviços Urbanos - Óbidos
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Limpeza urbana
> Varredura manual;

> Varredura mecânica;

> Lavagem de espaços públicos;

> Limpeza e remoção de graffiti;

> Monda química, térmica e ceifa de ervas;

> Limpeza e desobstrução de elementos de drenagem de águas pluviais.

Recolha e transporte de resíduos
> Recolha indiferenciada de resíduos urbanos;

> Recolha seletiva de resíduos urbanos;

> Manutenção, lavagem e desinfeção de contentores e papeleiras.

+ 400
+ 3.000.000

MUNICÍPIOS

HABITANTES

Serviços Urbanos - Serralves

Serviços Urbanos - Óbidos



VALORIZAÇÃO  
DE RESÍDUOS

Sabendo que só o melhor serviço garante a preservação 
do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, em 

cada projeto procuramos inovar e contribuir para aumentar 
a eficiência de todos os processos e técnicas utilizadas, 

transformando o resíduo num recurso.

Valorização de Resíduos - LIPOR
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Centrais de valorização
>  Conceção; 

>  Construção;

>  Reabilitação/otimização;

>  Operação e manutenção.

Confinamento
>  Conceção, gestão e operação de estações de transferência, 

tecnosistemas de confinamento de resíduos (aterros sanitários);

>  Conceção e gestão de soluções para resíduos especiais, de 

descontaminação de solos, recuperação de escombreiras e minas;

>  Conceção, montagem e gestão de sistemas de captação, 

tratamento e cogeração de biogás;

>  Licenciamentos.

8
CENTRAIS DE DIGESTÃO 
AERÓBIA DA FRAÇÃO 
ORGÂNICA DE RSU

18
CENTRAIS DE VALORIZAÇÃO 
ENERGÉTICA

405 
MW INSTALADOS EM 
GERAÇÃO DE VALORIZAÇÃO 
ENERGÉTICA

9 
CENTRAIS DE RECICLAGEM  
DE EMBALAGENS

7
CENTRAIS DE 
PROCESSAMENTO DE 
RESÍDUOS ORGÂNICOS

6 
CENTRAIS DE 
PROCESSAMENTO DE RCD

+3,1 
MILHÕES DE TONELADAS  

DE RESÍDUOS PROCESSADOS

+5,4 
MILHÕES DE HABITANTES

49
INSTALAÇÕES CONSTRUÍDAS

29 
INSTALAÇÕES EM OPERAÇÃO

34 
CENTRAIS DE TRIAGEM  

DE RESÍDUOS

25
PROJETOS DE VALORIZAÇÃO 

ENERGÉTICA DE BIOGÁS

Valorização de Resíduos - LIPOR



ÁGUA

Soluções em todo o ciclo da água, sempre com o foco na 
redução do impacto ambiental.

Água - ETAR de Barcelos
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62.300 
clientes de água

50.500
clientes de tratamento  

de águas residuais

6.550.000 m 3

de água vendida 

 6.850.000 m 3

de águas residuais tratadas

700.000.000 m 3

de água fornecida

9.650.000
população servida de água em 6 países

890.000 m 3/dia 
de capacidade em centrais 

de tratamento de águas residuais

13.000 km
de rede de águas residuais 

Operação e manutenção 

> Captação;

> Tratamento de água;

> Adução e distribuição domiciliária;

> Gestão de águas residuais;

>  Atuação em concessões de água  

para consumo humano.

 

Cadastro
>  Criação e atualização de cadastro de redes de águas e 

saneamento.

Concessões

Dessanilização
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www.aguasdebarcelos.pt

www.aguasdepacosferreira.pt

www.aguasdomarco.pt



ESPAÇOS
VERDES

Recurso a recentes tecnologias de sistemas 
de rega e tratamento de resíduos verdes, 

utilizando máquinas e veículos com baixas 
emissões e materiais ecológicos, de modo a 

preservar o ambiente.

Espaços Verdes - Cascais

Espaços Verdes - Lisboa

Espaços Verdes - Maia
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Gestão de espaços verdes e floresta
>  Construção e manutenção de jardins e 

zonas arborizadas;

> Limpeza;

> Plantação;

> Reflorestação;

> Trabalhos florestais;

> Recuperação hídrica;

> Controlo de pragas.

Cadastro florestal

Requalificação e manutenção 
paisagística

> Espaços públicos / parques urbanos;

> Loteamentos e áreas residenciais;

> Jardins particulares;

> Relvados desportivos;

>  Integração paisagística – estabilização 

biológica de taludes;

> Revestimento vegetal;

> Obras de engenharia natural.

Conceção de áreas recreativas para o 
fomento do lazer ao ar livre, centros 

de interpretação da natureza e 
percursos verdes.

+ 200.000

+ 80.000
ÁRVORES PLANTADAS ANUALMENTE

PLANTAÇÕES



INFRAESTRUTURAS

Infraestruturas - Via Litoral, Madeira

A Hidurbe presta serviços no âmbito das infraestruturas 
viárias e não viárias, relacionados com a sua manutenção, 

conservação, limpeza, desobstrução e lavagem, 
desempenhando um papel preponderante na mobilidade 

de pessoas e bens.
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Conservação e limpeza de vias
Varredura, aspiração mecanizada e limpeza

> Pavimentos e bermas;

> Valetas de bordadura adjacentes às bermas;

> Passeios em obras de arte e túneis;

>  Limpeza e remoção de resíduos e detritos em separadores e taludes.

Limpeza e desobstrução

>  Rede de drenagem, incluindo bueiros e gárgulas das obras de arte e 
túneis;

> Caixas de visita das valetas;

> Evacuadores laterais;

> Rede de drenagem subterrânea;

> Juntas de dilatação;

>  Superfícies de betão ou de alvenarias, de pinturas indesejadas, cartazes, 
musgos, fungos e sujidade de poluição;

> Barreiras acústicas.

Lavagem

> Equipamentos fixados nas bermas e separador central;

> Sinalização vertical, nós e ligações à rede viária;

> Delineadores;

> Paredes dos túneis, muros de ala e avenida.

Manutenção industrial
> Limpeza;

> Manutenção;

> Instalação e manutenção de equipamentos de ar condicionado. 

Infraestruturas - Via Litoral, Madeira Infraestruturas - Via Expresso, Madeira



MOBILIDADE
URBANA

Incorporamos em todos os sistemas de estacionamento 
o controle automático de entradas e saídas, gestão de 

pagamentos com máquinas automáticas e leitura de 
matrículas, oferecendo ainda outros sistemas de pagamento 

e controlo que permitem disponibilizar um serviço eficiente.
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+ 100.000
+ 20

LUGARES DE ESTACIONAMENTO

MUNICÍPIOS

Estacionamento regulado
>  Gestão e manutenção de estacionamento regulamentado em via pública;

>  Preparação de estudos no âmbito de parqueamento urbano;

>  Elaboração de marcações e sinalética.

Estacionamento regulado - Tavira

Estacionamento regulado - Tavira



ENERGIA
Procuramos oferecer as melhores tecnologias disponíveis, 

adaptando-nos às necessidades de cada cliente, 
garantindo serviços que promovam a maior eficiência 

energética em prol de um desenvolvimento sustentável.

Infraestruturas - Hospital de Braga



HIDURBE SERVIÇOS, S.A. 2120

Eficiência energética 
> Gestão energética de edifícios;

>  Operação e manutenção de instalações industriais e comerciais ou de 

serviços;

> Instalação de equipamentos de alta eficiência;

> Reposições e reparações de equipamentos;

> Gestão de ciclo de vida de equipamentos;

> Monitorização e controlo de variáveis energéticas;

> Auditorias e estudos de eficiência energética;

>  Realização de protocolos de verificação e medida de poupanças 

energéticas.

Iluminação pública
>  Adequação da iluminação às vias de circulação e envolvente utilitária, 

privilegiando a eficiência e a racionalização do consumo de energia.



Especialização em projetos EPC (Engineering, Procurement and Construction).

ENGENHARIA

Apresentamos soluções “chave na mão”:
desde a definição conceptual e financiamento do projeto 

até à sua construção, operação e manutenção.

Ampliação do Canal do Panamá
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A Hidurbe acredita que a inovação, otimização e melhoria contínua 
são fatores essenciais para alcançar o êxito. Para isso, contamos com 

ferramentas que garantem a excelência nos nossos projetos. 

O desenho de soluções com business intelligence e novas tecnologias 
permite obter serviços mais eficientes e projetos de engenharia mais 

ambiciosos, que visem o aumento das percentagens de reciclagem e 
novos materiais a partir de resíduos.

A Hidurbe responde assim às exigências de uma sociedade cada vez mais 
conectada e comprometida com o meio ambiente, contribuindo para o 

crescimento da economia circular.



Sede 

Rua Padre António, 232 – 5.o – sala 5.3 
4470-136 Maia 
Porto – Portugal
Tel: + 351 220 112 630 / Fax: + 351 220 112 659
E-mail: hidurbe@hidurbe.pt

www.hidurbe.pt

Delegação

Avenida dos Bombeiros Voluntários de Oeiras, n.o 109
2740-302 Porto Salvo
Oeiras – Portugal
Tel: + 351 214 216 688 / Fax: + 351 214 216 682
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