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QUEM SOMOS?

116 
PAÍSES

100 
MEMBROS

5.º Fórum Mundial da Água, Istambul,
Turquia, Março de 2009

A Parceria Portuguesa para a Água
tem como missão projetar no Mundo
o conhecimento e as capacidades
portuguesas no sector da água e
catalisar oportunidades nos
mercados internacionais, num
quadro de ação para o
desenvolvimento de projetos
sustentáveis e em linha com os
objetivos de desenvolvimento
sustentável, frequentemente em
Parceria com Países irmãos.

E se constituíssemos 
uma rede Portuguesa 
que reunisse todas  as 

entidades do setor?

http://www.ppa.pt/wp-content/uploads/2019/03/Directorio-2019.pdf
http://www.ppa.pt/wp-content/uploads/2019/03/Directorio-2019.pdf


ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA

EMPRESAS 

PÚBLICAS E 

PRIVADAS (75%)

CENTROS DE 

INVESTIGAÇÃO

ASSOCIAÇÕES 

EMPRESARIAIS E 

PROFISSIONAIS 

E ONGs

QUEM SOMOS?



• Criação de portaria de 

sistemas multimunicipais e 

abertura dessas atividades 

ao setor privado

Criação da sub-holding do 

IPE, Águas de Portugal

A NOSSA HISTÓRIA NOS ÚLTIMOS 30 ANOS
Investimento de 

10 Biliões de 
EUROS 

Infraestruturas

Planeamento 
estratégico 

nacional

Capacitação 
Institucional

Modelos de 
gestão eficazes

DL nº372/93 e 

DL nº379/1993

• Criação de empresas

multimunicipais de 1.ªgeração

• Primeira concessão municipal

• 1998: Criação do IRAR

PEAASAR 2000-2006 2000

PEAASAR 2007-2013 2007

• Criação de empresas

multimunicipais de 2.ªgeração

QCA II

• Criação das primeiras 

parcerias Estado-

Municípios

• Criação da Águas do 

Noroeste – agregação da 

Águas do Minho-Lima 

com Águas do Cávado e 

Águas do Ave

• Internacionalização

2014

1993

QCA III QREN

• Processos de agregação 

/ reformulação de 

sistemas multimunicipais 

e integração vertical de 

sistemas municipais

POSEUR Portugal 2020

2020

PENSAAR 2014 - 2020

PENSAARP 2020 - 2030



· 

98%
de qualidade nas águas

balneares costeiras 

84%
das famílias com 

acesso ao serviço 

público de saneamento 

99%
de água controlada e de 
boa qualidade para 
consumo humano

96,5%
das famílias com acesso

ao serviço público de 

abastecimento

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

QUALIDADE DA ÁGUA

SANEAMENTO

QUALIDADE ÁGUAS COSTEIRAS

Fonte

95%
meta nacional 

alcançada

99%
Água de boa 

qualidade e controlada

50%
má qualidade ou não 
conhecida

Qualidade das águas balneares costeiras 

SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA

Abastecimento de água

95%
meta nacional 

alcançada

Qualidade da água para consumo humano

Saneamento de águas residuais

“Portuguese Miracle”
Paul Reiter

Antigo Diretor Executivo
IWA

2016

28%
nível de recolha e 

tratamento há 25 anos

90%
meta nacional para a 

recolha e tratamento

de AR por alcançar

98%
de qualidade nas

águas balneares

costeiras 

A NOSSA HISTÓRIA

https://rea.apambiente.pt/content/latest-edition-0?language=en
http://www.ersar.pt/pt/site-publicacoes/Paginas/edicoes-anuais-do-RASARP.aspx


COMPETÊNCIAS PORTUGUESAS

SERVIÇOS DE 
ÁGUAS
- Planos estratégicos de 

médio e longo prazo 
- Políticas consistentes de 

investimento
- Importância  da regulação
- Grande evolução nos 

níveis de atendimento

RECURSOS 
HÍDRICOS
- Nova e avançada Lei da 

Água (2005)
- Criação de Administrações 

de Região Hidrográfica
- Planos nacional e de bacia 

hidrográfica
- Sistema de licenciamento 

rigoroso mas flexível 

EMPREENDI-
MENTOS 
HIDRAULICOS
- Empreendimento de Fins 

Múltiplos de Alqueva
- Programa Nacional de 

Barragens com Elevado 
Potencial Hidroelétrico

GESTÃO 
COSTEIRA
- Ordenamento de zonas 

costeiras
- Valorização e 

ordenamento de praias
- Controlo dos processos 

erosivos e outras 
intervenções de 
engenharia costeira

GOVERNANCIA
- Conselhos de Região 

Hidrográfica 
- Contratos-programa entre 

as administrações central 
e local

- Delegação contratualizada 
de competências nos 
municípios e nas 
Associações de 
Utilizadores

PORTUGAL ADQUIRIU E DESENVOLVEU EXPERIÊNCIA EM 5 ÁREAS CHAVE



COMPETÊNCIAS PORTUGUESAS
ABRANGEM TODA A CADEIA DE VALOR DO SETOR DA ÁGUA, COM APLICAÇÕES NO MUNDO

Regulação 
ambiental e dos 

serviços de águas

Investigação , 
Desenvolvimento 

e Inovação

Serviços de Águas

Estudos 
Estratégicos e 

Consultoria

Projetos de 
Engenharia

Construção

Serviços de 
Operação e 

Manutenção

Assistência 
Técnica

• Dimensionamento de sistemas
• Selecção de novas tecnologias
• Termos de referência e especificações 

técnicas
• Simulação 3D das obras projectadas
• Conformidade ambiental dos projectos

• Telegestão e automação
• Sistemas de apoio à decisão
• Gestão integral dos serviços

• Sistemas automáticos de 
operação

• Gestão patrimonial de infra-
estruturas

• Monitorização e análises 
laboratoriais

• Gestão de projectos 
• Gestão do risco
• Fiscalização 
• Construção civil
• Fabrico, fornecimento e montagem de 

equipamentos
• Instalações eléctricas, telegestão e automação

• Formação em áreas específicas
• Regulamentação e Normalização técnicas

• Sistemas de avaliação de desempenho
• Assessoria à implementação de projectos

• Supervisão e acompanhamento de contratos
• Preparação e gestão de processos de 

financiamento

• Sistemas de previsão e modelação 
computacional

• Sistemas de informação geográfica
• Planeamento estratégico
• Participação pública
• Integração das componentes económica, 

ambiental e social
• Planos directores (recursos hídricos, 

hidroelectricidade, água e saneamento) 



• Permite efetuar e acompanhar pedidos de

licenciamento e comunicar com a APA

/Administrações de Região Hidrográfica

• Os pedidos dos utilizadores são totalmente

geridos na plataforma eletrónica que liga o SIG

com os formulários de fluxo de trabalho.

• A Agencia Portuguesa do Ambiente (APA), em

diferentes bacias hidrográficas, utiliza a mesma

matriz de decisão para o licenciamento dos

usos da água

https://siliamb.apambiente.pt

Mais de 

250 000 

utilizadores 

registados

Mais de

50 000 

processos de 

licenciamento 

em 3 anos

Smart water for wise cities

SOLUÇÕES “MADE IN PORTUGAL”
PLATAFORMA DE LICENCIAMENTO EM RECURSOS HÍDRICOS



• A aplicação móvel da Entidade Reguladora dos

Serviços de Águas e Residuos (ERSAR), disponibiliza

informação dos vários indicadores de prestação de

serviço nos vários concelhos de Portugal:

• Qual a qualidade da água

• Quanto custam os serviços de águas e

resíduos

• Além de poder conhecer os dados sobre o seu

concelho poderá compará-los com os de qualquer

outro concelho de Portugal Continental.

APLICAÇÃO MÓVEL DA ENTIDADE REGULADORA Reconhecido pela 

OCDE (2016) como 

caso de sucesso de 

inovação no sector 

público

SOLUÇÕES “MADE IN PORTUGAL”



SOLUÇÕES “MADE IN PORTUGAL”
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Utilização Agrícola Lavagem de Ruas

Utilização IndustrialRega de espaços 

verdes

Passagem de ETAR a Fábrica de Água
agua+, marca da água reciclada não potável

3 Fábricas

de Água em

Lisboa: 

Alcantara 

Chelas e  

Beirolas

“FÁBRICAS DE ÁGUA”- “ESTAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RECURSOS” (ERR, EM VEZ DE ETE)



SOLUÇÕES “MADE IN PORTUGAL”
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Uma nobre Reutilização - A 

Cerveja VIRA 

3 

Fábricas

de Água

em

Lisboa

Plano Estratégico de Reutilização da Água da
Cidade de Lisboa (AdTA/ CML/HIDRA)(2019)
(Origem– ETAR/ERR de Alcântara, Chelas e
Beirolas)( lavagens e rega de espaços verdes, e
hortas urbanas)



SOLUÇÕES “MADE IN PORTUGAL”
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REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA

• Lisboa posiciona-se como uma das cidades mais
eficientes do mundo com menos de 10% de perdas
água ( reais e aparentes)

• Para combater as perdas de água em Lisboa, a
EPAL desenvolveu a solução WONE®

• O WONE® permite a integração dos dados
provenientes das mais de 160 Zonas de
Monitorização e Controlo (ZMC) do sistema de
Lisboa, disponibilizando a informação necessária (
pressão e caudais) para que se possam identificar
com exatidão e rapidez os locais de fuga e atuar
rapidamente no seu controlo.



SOLUÇÕES “MADE IN PORTUGAL”
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PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO

• Projeto Horizonte 2020 de 4 
anos (2015-2019), LNEC

• Objetivo: Estudar os impatos
das Alterações Climáticas no
ciclo da água e medidas de
adptaçãp . 6 casos
demonstrativos na Europa

• Projeto Interreg Espaço
Atlântico, IST

• Objetivo: visa melhorar a
eficiência energética nas redes
de água através da instalação
de tecnologia micro-
hidroelétrica inovadora.

• Projecto TWIST – Estratégia
transnacional para a
inovação

• Objetivo: criar parcerias

para desenvolver

processos de I&D+I do

domínio do saneamento.

Foco nos Laboratórios
vivos.



O FUTURO – DESAFIOS E PERSPETIVAS

15

➢ O Crescimento populacional e a expansão das cidades;
➢ A escassez de recursos ( água, energia, materias, …)
➢ As exigências da Sociedade e os compromissos de decisores
➢ O Mundo em mudança ( mudanças climáticas, a urbanização crescente,

novos padrões de consumo, ….) e a globalização competitiva.

❖ ODS e Acordos de Paris. Os apoios e investimentos potenciais no setor.
❖ Um vasto oceano de oportunidades, em Parceria para uma gestão

“inteligente” dos ativos ( “life lines”) - “Fazer mais com menos”- Soluções
baseadas na natureza e ecoeficiência; Reutilização e recuperação de
recursos (economia circular); Controlo de perdas de água;
cibersegurança hidrica, digitalização, gestão de ativos,…..

❖ PREOCUPAÇÕES: pluviais poluidos; pequenos aglomerados,
envelhecimento e reabilitação dos ativos, micropoluentes, incentivar a
inovação e economia circular.



www.ppa.pt

MUITO 
OBRIGADO!

Reconhecimento 
internacional 

(BM, BEI, BID, EU, 
OCDE…)

Capacidade, 
Experiência e 

Know-how

Lusofonia

Criatividade e 
capacidade de 
adaptação a 

novas culturas

Excelentes 
Universidades e 

Centros de 
Investigação

Soluções 
diversificadas e 

Living Labs

Why Portugal ? Os Fazedores de Pontes

José Saldanha Matos
(jose.Saldanha.matos@tecnico.ulisboa.pt)


