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Texto introdutório
A APDC publica este ano um conjunto de Client Stories dos seis setores em
análise no 29º Digital Business Congress: Energy, Commerce, Government,
Insurance, Manufacturing e Media. Algumas delas contam com a
colaboração da Nova School of Business and Economics e da Católica
Lisbon School of Business & Economics.
O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise detalhada e
estruturada de casos concretos paradigmáticos e ilustrativos das mudanças
que estão a ocorrer nas empresas, num quadro de transformação para o
digital.
Todas as Client Stories serão publicadas apenas em formato digital, de
forma faseada, na sequência da sua apresentação no Congresso da APDC,
durante as várias sessões sobre “The Future of Manufacturing”. Pretende-se
desta forma mostrar que é possível transformar os negócios com sucesso e
preparar o futuro, inspirando todas as organizações a acelerar o processo
de transição rumo ao digital.

Water Cloud
EPAL
“A água que renova as nossas
vidas”, renovou os seus sistemas
de informação com uma cloud
híbrida, dando um passo
fundamental na sua
transformação digital
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O Projeto Water Cloud da EPAL
“A água que renova as nossas vidas”, renovou os seus sistemas de informação com uma

A cloud Water Cloud EPAL tem uma arquitetura híbrida, com um centro de dados principal e outro de

cloud híbrida, dando um passo fundamental na sua transformação digital

disaster recovery com infraestruturas de computação, armazenamento e backup totalmente

Sérgio Trindade, Diretor de Sistemas de Informação da EPAL – Empresa Portuguesa das Águas

virtualizados.

Livres, S.A.; Rita Riberinho, Portugal Marketing Manager da Hewlett Packard Enterprise
DESCRIÇÃO DO PROJETO
A EPAL – Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. dedica-se à captação, produção,

transporte e distribuição de água para consumo humano. Complementarmente, presta
serviços de análise e controlo laboratorial, aferição e reparação de contadores e
monitorização de redes de distribuição. A EPAL oferece ainda aos seus clientes empresariais,
sistemas de informação e gestão, de redução de perdas de águas, e de informação e incentivo
à eficiência de utilização de água. Os serviços complementares suportados pelos sistemas de
informação da empresa, têm-lhe permitido liderar a inovação no setor através da
disponibilização de soluções pioneiras que têm contribuído para melhorar o desempenho a

A computação do centro de dados principal é efetuada através de tecnologia de última geração HPE
Synergy, uma infraestrutura composable e definida por software para dar o máximo de flexibilidade à
gestão dos sistemas, permitindo alocar os recursos de TI – quer físicos, quer virtuais – aos projetos,
aplicações e workloads necessários a cada momento e de forma instantânea. Os dados estão
armazenados em sistemas HPE 3PAR StoreServ altamente eficientes, tanto em desempenho, como em

capacidade de compressão e deduplicação de dados, numa arquitetura de SAN Fibre Channel, com
switches fibre channel e com uma combinação de tecnologias SSD e SAS, garantindo elevado
desempenho nos “picos” de acesso e escrita. Os backups são efetuados online para uma plataforma
HPE Apollo 4200 para garantir elevada performance e capacidade de armazenamento interno e,

diversos níveis, bem como o serviço aos seus clientes e aos cidadãos.
Este elevado ritmo de inovação tem sido possível graças à transformação digital em que a

empresa apostou. O projeto “Water Cloud EPAL” foi uma peça basilar dessa transformação,

posteriormente, são efetuadas cópias para tape HPE StoreEver MSL2024, assegurando o cumprimento
de todos os requisitos legais e do negócio.

permitindo dar uma resposta rápida e flexível ao negócio, sem bottlenecks tecnológicos.
Tratou-se de um projeto de renovação e consolidação de TI, que consistiu na criação de
uma cloud híbrida com redundância total de meios e recuperação em caso de desastre, e

ajustadas às necessidades típicas de um disaster recovery, e inclui uma frame HPE Synergy, backup
HPE Apollo e armazenamento HPE 3PAR StoreServ, com a funcionalidade de Remote Copy ativada

com capacidade de escalar para a cloud pública.
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ÂMBITO
CENÁRIO INICIAL

A Water Cloud EPAL envolveu todos os sistemas de informação dos centros de dados da
EPAL.

O desafio foi otimizar e consolidar os nove centros de dados anteriormente existentes (Oeste,
Guarda, Castelo Branco, Asseiceira, Lisboa – Arco, Lisboa – Parque das Nações, Lisboa –
Sede, Portalegre e Évora), num centro de dados principal (em Lisboa, no Parque das Nações)
e um de disaster recovery (em Lisboa, no Arco), com os objetivos de reduzir os custos

operacionais e aumentar a capacidade de resposta dos sistemas de informação.

Definiu-se que o projeto teria que cumprir com os seguintes critérios/premissas:
•

100% de virtualização

•

Aumento de capacidade

•

99% de servidores renovados (190 equipamentos)

•

Aplicações clustered

•

Redundância entre servidores / comunicações

•

Site de disaster recovery

CENÁRIO FINAL

Do ponto de vista tecnológico, a implementação da Water Cloud EPAL em disaster recovery
incluiu a renovação das infraestruturas de computação, armazenamento, backup, redes,
sistemas operativos, bem como os respetivos serviços
e suporte.
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Para além da prestação dos serviços inerentes ao fornecimento de água, nomeadamente, atendimento e

DESTINATÁRIOS
assistência domiciliária, são complementarmente prestados serviços de análise e controlo laboratorial, aferição
Ao estar na base de todos os sistemas de informação da empresa, a Water Cloud EPAL,

e reparação de contadores e monitorização de redes de distribuição.
suporta o core do negócio e os seus sistemas de apoio e gestão, servindo todos os seus
Desde a produção à distribuição de água, a EPAL monitoriza os seus sistemas através de sensores que
stakeholders, e é crucial no apoio aos seus projetos de I&D.
fornecem dados cruciais para o desenvolvimento da sua atividade diária, permitindo resolver rapidamente
falhas ou mesmo antecipá-las. A Water Cloud EPAL veio acelerar o tratamento desses dados e a
A EPAL tem uma área de atuação de mais de 36.000

km2,

serve 88 clientes municipais e 2
disponibilização da informação relevante para as suas estruturas internas, bem como para os seus clientes.

clientes multimunicipais, com uma abrangência de 3,5 milhões de consumidores no País. Com a
Este projeto suporta também os negócios da EPAL respeitantes à comercialização de sistemas
sua área de intervenção e o número de consumidores servidos, apresenta uma captação de
complementares aos seus clientes empresariais, como são exemplo:
água anual de 219,5 milhões de metros cúbicos, um volume de negócios na ordem dos 250
•

O AQUAmatrix®, destinado a entidades gestoras de água, saneamento e resíduos sólidos;

•

O WONE®, um sistema de redução de perdas de águas;

•

O waterbeep®, um serviço de informação e incentivo à eficiência de utilização de água;

•

O Billmeter®, uma aplicação para ajuda no combate às perdas aparentes.

milhões de euros, integrando mais de 1.000 trabalhadores. Trata-se da maior empresa
nacional no setor do abastecimento de água e a maior empresa do Grupo Águas de Portugal.

A EPAL EM NÚMEROS E COBERTURA
Clientes

>33% Portugal – 3,5 milhões de consumidores

Adicionalmente, a EPAL tem apostado no desenvolvimento de serviços aos consumidores finais, também
Municípios

88 + 2 Sistemas Multimunicipais

baseados na infraestrutura da Water Cloud EPAL. O projeto mais recente nesta área, lançado em 2019, é a
Km2

Área de atuação

> 36.000

Localizações

> 2.190

Produto

> 200M m3 de água (200 000 000 000 Litros)
Saneamento (exceto Lisboa e Oeste)

Volume de negócios

250 M€

Trabalhadores

> 1000 Pessoas

aplicação gratuita H2O Quality, pioneira no setor da água a nível mundial, e que funciona por
georreferenciação. Esta aplicação permite a qualquer cidadão ou turista aceder aos resultados da qualidade
da água relativos ao local onde se encontra na cidade de Lisboa, com informação atualizada diariamente, em
português e em inglês.
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RESULTADOS
A convergência dos nove centros de dados num centro de dados principal e um secundário para disaster

Do ponto de vista da segurança e robustez, a arquitetura tem redundância total de meios e

recovery permitiu uma redução dos custos operacionais, um incremento da capacidade, e revelou-se uma

recuperação em caso de desastre, cumprindo os requisitos legais e de continuidade do negócio.

excelente escolha na facilitação de migrações e atualizações tecnológicas.

Acresce que as migrações decorrem sem corte de serviço ou com um impacto mínimo, o que é
extramente relevante para a garantia da qualidade e manutenção dos serviços ao cliente final.

A Water Cloud EPAL permitiu disponibilizar infraestrutura por medida para qualquer nova necessidade e

Este projeto permitiu, ainda, uma redução do consumo energético superior a 60% e respetiva

foi desenhada de forma a permitir o crescimento simples da plataforma sem alterações de base. Ao estar

redução da pegada ecológica da EPAL.

preparada para a cloud, permite retirar todas as vantagens de um modelo híbrido, combinando segurança
e agilidade. Desde logo, verificou-se um aumento da velocidade de processamento e uma enorme

MÉTRICAS DE SUCESSO

flexibilidade ao nível do armazenamento, com movimento dinâmico dos dados entre diferentes tecnologias

✓ Redução da dos custos de manutenção

de disco.

✓ Otimização dos licenciamentos

A interligação de sistemas relevou-se fulcral quer ao nível da flexibilidade necessária para responder às

✓ Redução do Custo Total de Propriedade (TCO)

exigências do negócio, quer do ponto de vista do próprio trabalho desenvolvido no departamento de

✓ Processamento dinâmico

sistemas de informação. Em particular, a escolha de centralizar a informação numa única plataforma, e a

✓ Armazenamento flexível

sua respetiva proteção, tem sido muito útil no que respeita ao cumprimento do Regulamento Geral sobre a

✓ Redução de falhas

Proteção de Dados, e facilitou a sua gestão.

✓ Aumento dos níveis de serviço (SLA) dos sistemas de informação EPAL

A Water Cloud EPAL é muito simples de gerir e reduziu o tempo dedicado a manutenção. Muitas das

✓ Renovação de recursos

tarefas do ecossistema passaram a estar automatizadas, permitindo à equipa de TI ter maior

✓ Assignação de pessoas a novas funções, mais orientadas à inovação

disponibilidade e foco em inovação. Agora, dar suporte a novos projetos ou aplicações do negócio, desde o
seu desenvolvimento à sua implementação e acompanhamento, é muito mais rápido e com garantia de

Referências bibliográficas
www.epal.pt

performance dos sistemas de informação.
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