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A EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA POTÁVEL DE SANTO DOMINGO (EQUADOR)
ESCOLHEU COLABORAR COM SUEZ PARA OTIMIZAR A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
PARA OS 450 000 HABITANTES DA CIDADE

No Equador, a Empresa Municipal de Água e Saneamento de Santo Domingo (EPMAPA-SD)
escolhe colaborar com a SUEZ para melhorar o desempenho da rede de distribuição de água
potável. Por um montante total de 23 milhões de euros - e por um período de 10 anos - este
contrato de assistência técnica e comercial cumpre a mesma ambição de preservar os recursos
naturais no coração da cidade.
A gestão integrada e otimizada dos recursos hídricos é uma das preocupações do governo
equatoriano, evidenciada pela definição do plano nacional "2017-2021: uma vida inteira". Em um
país que concentra a maioria dos rios por quilômetro quadrado e uma das maiores densidades de
biodiversidade da região, o acesso à água potável e a continuidade dos serviços continuam sendo
grandes desafios : quase 17% dos moradores da cidade e mais de 60% dos habitantes rurais não têm
acesso a água potável.
Jogador histórico na cidade, a empresa municipal EPMADA-SD encarregada da gestão da água em
Santo Domingo pretende melhorar o desempenho das redes de distribuição de água potável. Para
implementar essa ambição e enfrentar os desafios da cidade, a instituição decidiu confiar à SUEZ,
especialista em gestão sustentável de recursos hídricos, um contrato de assistência técnica e
comercial.
"Esta parceria público-privada é única no país : queríamos fortalecer a atratividade do nosso
território com programas técnicos inovadores. A experiência técnica da SUEZ, combinada com nosso
conhecimento de questões locais, nos permitirá projetar juntos uma gestão mais eficiente da água
potável, criando valor agregado na qualidade do serviço para nossas comunidades” explica Freddy
Sánchez, diretor da EPMADA-SD.
A missão da SUEZ será conseguir a continuidade do serviço de distribuição 24 horas por dia, reduzir
fugas de água, instalar medidores e implementar transferência de saber-fazer para um
gerenciamento otimizado e sustentável da água potável na cidade de Santo Domingo.
"A SUEZ orgulha-se de colocar suas soluções e seu saber-fazer a serviço da cidade de Santo Domingo
e, assim, promover o acesso a água de qualidade em um país onde ainda há muitas necessidades de
infraestruturas. Graças a esta nova parceria, a cidade de Santo Domingo aparece como um modelo
de cidade ecológica, comprometida na preservação do recurso.” diz Francisco Beltran, diretor da
Business Unit SUEZ América Central, Caribe, Colômbia e Equador.
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Com este novo contrato, a EPMAPA-SD continua a crescer. Crescimento compartilhado, baseado
em um novo tipo de governança que combina lucratividade econômica e desenvolvimento
sustentável.
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EPMAPA-SD
A Companhia Municipal de Água Potável e Saneamento de Santo Domingo (EPMAPA SD) fornece água potável para mais
de 75 000 usuários na região. Nos últimos quatro anos, a empresa optou por enriquecer sua oferta por meio de novas
tecnologias e pela implementação de um novo modelo de gestão voltado para a melhoria contínua. O crescimento
excessivo da população de Santo Domingo, uma cidade com um forte ativo comercial, criou novos desafios para a cidade,
que ainda não atingiu um abastecimento de água potável 24 horas por dia. Em vista disso, a empresa queria desenvolver
uma aliança estratégica e cercar-se de especialistas internacionais para atingir seus objetivos em um tempo mais curto e
ideal.
SUEZ
Com 90 mil funcionários em cinco continentes, a SUEZ é líder mundial no gerenciamento inteligente e sustentável dos
recursos hídricos. O Grupo oferece soluções no gerenciamento de água e resíduos que permitem às cidades e indústrias
otimizar o gerenciamento de seus recursos e melhorar seu desempenho ambiental e econômico de acordo com a
regulamentação em vigor. Para responder aos desafios de qualidade e disponibilidade, a SUEZ está totalmente
comprometida com a revolução dos recursos. Graças ao potencial das tecnologias digitais e das soluções inovadoras, o
Grupo reúne 17 milhões de toneladas de resíduos por ano e produz 3,9 milhões de toneladas de matérias-primas
secundárias e 7 TWh de energia local e renovável. Também protege os recursos hídricos, distribuindo 58 milhões de
habitantes em serviços de saneamento e reutilizando 882 milhões de metros cúbicos de águas residuais. Em 2017, a
SUEZ atingiu um volume de negócios de 15,9 bilhões de euros.
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