
 
 

 

 

1/1 

AVISO 
 

 
1. Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 47.º da Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, 
torna-se público que a Autoridade da Concorrência recebeu, a 2021-12-06, uma notificação de 
uma operação de concentração de empresas, apresentada ao abrigo do disposto no artigo 37.º 
do referido diploma. 
 
2. A operação de concentração em causa consiste na aquisição do controlo exclusivo da Plainwater 
Serviços, SGPS, S.A. (“Plainwater”), pela Indaqua – Indústria e Gestão de Água, S.A. (“Indaqua”). 
 
3. As atividades das empresas envolvidas são as seguintes: 
 

 Indaqua – empresa detida pela Miya Water Portugal Holdings, S.A, que integra empresas 
concessionárias que prestam, nomeadamente, serviços de abastecimento relacionados 
com a distribuição de água para consumo humano e recolha e drenagem de águas 
residuais. A Indaqua exerce a sua atividade no âmbito de cinco concessões municipais: 
Indaqua Santo Tirso/Trofa – Gestão de Águas de Santo Tirso e Trofa, S.A.; Indaqua Feira – 
Indústria de Águas de Santa Maria da Feira, S.A.; Indaqua Matosinhos – Gestão de Águas 
de Matosinhos, S.A.; Indaqua Vila do Conde – Gestão de Águas de Vila do Conde, S.A.; e 
Indaqua Oliveira de Azeméis – Gestão de Águas de Oliveira de Azeméis, S.A.. Detém, ainda, 
a sociedade Aqualevel Unipessoal Lda.  

 Plainwater – empresa ativa no sector do abastecimento de água e recolha e tratamento 
de águas residuais em Portugal, através da exploração de três concessões a longo prazo 
no Norte de Portugal. Detém, ainda, a Hidurbe Serviços, S.A., uma empresa multisserviços 
de operações e manuseamento de infraestruturas de água. 
 

4. Quaisquer observações sobre a operação de concentração em causa, devem identificar o 
interessado e indicar o respetivo endereço postal, e-mail, n.º de telefone e fax. 
Se aplicável, as observações devem ser acompanhadas de uma versão não confidencial, bem 
como da respetiva fundamentação do seu caráter confidencial, sob pena de serem tornadas 
públicas. 
 
5. As observações devem ser remetidas, por email (adc@concorrencia.pt) à Autoridade da 
Concorrência, no prazo de 10 dias úteis contados da publicação do presente Aviso, indicando a 
referência Ccent. n.º 56/2021 – Indaqua / Plainwater.  
 


