
Serviços de Água, Gestão, Escala 
e Sustentabilidade 

 
2.ª Conferência sobre as Políticas Públicas da 

Água (COPPA2)  

APRH 

Fundação Calouste Gulbenkian  

 

Jaime Melo Baptista 
Investigador-Coordenador do LNEC 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO2pra25-cgCFcMKGgodoXIPCA&url=http://www.lamirsa.com/sectores/sector-industrial/circuitos-de-refrigeracion-y-calderas-vapor-condensado/&psig=AFQjCNGktS5N0SYmu_dM1_E81AFxzrx5UQ&ust=1446818554855529


Introdução 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO2pra25-cgCFcMKGgodoXIPCA&url=http://www.lamirsa.com/sectores/sector-industrial/circuitos-de-refrigeracion-y-calderas-vapor-condensado/&psig=AFQjCNGktS5N0SYmu_dM1_E81AFxzrx5UQ&ust=1446818554855529


Introdução 

 As carências ainda existentes nos serviços 

de águas em muitos países levam-nos em 

geral a centrar as sua políticas públicas no 

curto/médio prazo.  

 Porém, uma sociedade evoluída deve dispor 

de políticas públicas capazes de enfrentarem 

os desafios mais relevantes que é possível 

percecionar no médio/longo prazo. 

 Essas políticas públicas devem ter presente 

a evolução previsível de fatores sociais, 

ambientais, económicos, tecnológicos, etc. 

 Apresenta-se o que se  pensa ser uma visão 

de futuro das políticas públicas dos serviços 

de águas, em termos internacionais. 
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Políticas públicas de 

serviços de águas 
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 Cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas (2015). 

 Cumprimento do Direito Humano à Água e ao 

Saneamento das Nações Unidas (2010). 

 Seguimento da Carta de Lisboa (2015) e da Carta 

de Bona (2005) da IWA. 

 Seguimento dos princípios de boa governança da 

OCDE (2015). 

 Aposta estratégica dos países nos serviços de 

águas com acordos de regime para assegurar 

estabilidade das estratégias do setor.  

 Maior clarificação do enquadramento 

institucional. 

 Desenvolvimento de modelos eficazes e 

eficientes de regulação dos serviços.  

 

Políticas públicas de serviços de águas 
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 Melhoria do contexto legislativo com  ponderação 

do valor acrescentado da legislação.  

 Adoção de modelos eficazes e eficientes de 

governação dos serviços. 

 Aperfeiçoamento dos modelos de organização e 

gestão interna das entidades. 

 Definição ponderada de metas de cobertura e 

qualidade do serviço. 

 Definição de políticas tarifárias seguindo o 

princípio do utilizador-pagador e a lógica dos 3Ts. 

 Compatibilização das tarifas com capacidade 

económica da população.  

 Proteção de situações sociais extremas com 

tarifários sociais. 

 Reforço geral dos instrumentos de defesa dos 

utilizadores. 

Políticas públicas de serviços de águas 

Sustentabilidade 
económica e financeira, 
tão importante como a 
sustentabilidade  social, 

ambiental e técnica! 
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 Atração e gestão eficiente do indispensável 

investimento e financiamento para o setor. 

 Conceção e construção das infraestruturas com 

conceitos modernos e tecnologia adequada. 

 Integração geográfica dos serviços obtendo 

economias de escala (*). 

 Integração horizontal dos serviços obtendo 

economias de gama. 

 Integração vertical dos serviços obtendo 

economias de processo. 

 Capacitação de recursos humanos com formação 

adequada e especialidade.  

 Promoção de investigação e desenvolvimento 

criando conhecimento endógeno e autonomia 

nacional. 

Políticas públicas de serviços de águas 
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 Introdução de concorrência nos serviços, 

aproveitando o desenvolvimento tecnológico e 

alterando o contexto do sector.  

 Práticas de integridade e transparência. 

 Reforço da participação pública nos processos 

de decisão e no acompanhamento do 

desempenho dos serviços. 

 Disponibilização regular de informação fiável 

sobre os serviços prestados. 

 Desenvolvimento do tecido empresarial gerando 

atividade, emprego e riqueza.  

 

Políticas públicas de serviços de águas 
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 (*) Integração geográfica dos serviços obtendo 

economias de escala: 

• Os serviços de águas podem ter economias de 

escala na produção de água e também na sua 

distribuição. 

• É importante aproveitar essas economias … 

mas também evitar a sua pretensa/indevida 

utilização, como por vezes acontece! 

• Há economias de escala () quando aumenta o 

volume de água … mas deseconomias de 

escala () quanto aumenta a distância média 

aos consumidores! 

Políticas públicas de serviços de águas 

Produção de água Distribuição de água 
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 Isso significa que: 

• Zonas urbanas densas permitem economias de 

escala quer na produção e quer na distribuição. 

• Zonas rurais pouco densas permitem 

economias de escala na produção mas podem 

ter grandes deseconomias na distribuição. 

• Zonas urbanas com periferias semi-densas ou 

rurais ficam numa situação intermédia. 

 A integração geográfica (economias de escala) 

não é um objetivo em si mas um (eventual) meio 

para atingir o objetivo de reduzir custos unitários. 

 Cada situação deve ser estudada 

cuidadosamente antes de uma decisão final. 

 Haverá ainda que aceitar a necessidade de 

compromissos (trade-offs) na decisão final.  

Políticas públicas de serviços de águas 
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Articulação da políticas 

públicas dos serviços de 

águas com outras políticas 

sectoriais 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO2pra25-cgCFcMKGgodoXIPCA&url=http://www.lamirsa.com/sectores/sector-industrial/circuitos-de-refrigeracion-y-calderas-vapor-condensado/&psig=AFQjCNGktS5N0SYmu_dM1_E81AFxzrx5UQ&ust=1446818554855529


 Interdependência crescente entre políticas 

ambientais e serviços de águas. 

 Minimização dos impactes dos serviços nos 

recursos hídricos (simultaneidade no 

abastecimento e na drenagem/ tratamento, 

minimização da água extraída, destino final 

adequado para resíduos do tratamento, etc.). 

 Minimização dos impactes dos serviços nos 

recursos energéticos (conservação de energia, 

realização de auditorias, recuperação de energia 

em adutoras, valorização das lamas, etc.). 

 Minimização dos impactes dos serviços na 

atmosfera (emissões gasosas perigosas ou com 

efeito de estufa nas instalações de tratamento). 

Nexus Serviços de águas - Ambiente 

 

A interface dos serviços de águas com o 

ambiente 
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 Interdependência entre clima e serviços de águas. 

 Perceção da grande  vulnerabilidade dos serviços 

às alterações climáticas.  

 Aumento de escassez hídrica e secas na Europa 

do Sul, Central e de Leste. 

 Aumento do risco de inundação em todo o 

continente europeu. 

 Mitigação e adaptação dos serviços de águas às 

alterações climáticas (cidades inteligentes). 

 Recolha, cruzamento e divulgação de dados de 

alterações climáticas e de serviços de águas.  

 Investigação sobre previsão, incertezas críticas, 

prevenção e gestão de riscos. 

Nexus Serviços de águas – Clima 
Algumas projeções feitas por organizações internacionais parecem indiciar 

situações surpreendentes como as seguintes ... 

 

A interface dos serviços de águas com o 

clima 
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A interface dos serviços de águas com o 

clima 

Cenário de aquecimento de 
2°C , considerado 
atualmente como o limiar 
para evitar uma mudança 
climática catastrófica.  

Projeção baseada num 
aquecimento de 4°C , 
correspondendo à ausência 
de medidas.  

Bombaim, Índia 
Gateway of India  
Projeções de aumento do 
nível do mar post-2100 

From The Program on Sea Level Rise - Climate Central (link to http://sealevel.climatecentral.org/) 
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A interface dos serviços de águas com o 

clima 

Cenário de aquecimento de 
2°C , considerado 
atualmente como o limiar 
para evitar uma mudança 
climática catastrófica.  

Projeção baseada num 
aquecimento de 4°C , 
correspondendo à ausência 
de medidas.  

Xangai, China 
Projeções de aumento do 
nível do mar post-2100 

From The Program on Sea Level Rise - Climate Central (link to http://sealevel.climatecentral.org/) 
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A interface dos serviços de águas com o 

clima 

Cenário de aquecimento de 
2°C , considerado 
atualmente como o limiar 
para evitar uma mudança 
climática catastrófica.  

Projeção baseada num 
aquecimento de 4°C , 
correspondendo à ausência 
de medidas.  

Londres, UK 
Projeções de aumento do 
nível do mar post-2100 

From The Program on Sea Level Rise - Climate Central (link to http://sealevel.climatecentral.org/) 
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 Interdependência entre políticas energéticas e 

serviços de águas. 

 Redução da dependência energética dos serviços 

de águas com novas tecnologias. 

 Integração das preocupações energéticas na 

gestão patrimonial de infraestruturas (ex. 

reduzindo perdas de água).  

 Recuperação de energia das águas residuais (ex. 

biogás em estações de tratamento, recuperação 

de calor nos coletores).  

 Desenvolvimento de energias renováveis (hídrica, 

eólica e solar). 

 

Nexus Água - Energia 

A interface dos serviços de águas com a 

energia 
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 Interdependência entre políticas agrícolas e dos 

serviços de águas. 

 Controlo e prevenção da poluição agrícola na 

origem que afeta as captações  de água.  

 Controlo da poluição química (ex. fertilizantes, 

pesticidas e medicamentos para uso veterinário).  

 Controlo da poluição microbiológica por poluição 

difusa (ex. bactérias e vírus). 

 Monitorização das pressões sobre os recursos 

hídricos  água por práticas agrícolas. 

 

Nexus Serviços de águas - Alimentos 

 

A interface dos serviços de águas com a 

agricultura 
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 Interdependência entre políticas de saúde 

pública e dos serviços de águas. 

 Riscos para a saúde associados a deficiente 

prestação dos serviços por alterações 

demográficas, alterações climáticas e poluentes 

químicos e biológicos emergentes. 

 Controle na origem de produtos farmacêuticos 

para proteção dos recursos hídricos. 

 Correlação entre os serviços de águas e a 

incidência de doenças por via hídrica. 

 

Nexus Serviços de águas – Saúde 

pública 

 

A interface dos serviços de águas com a 

saúde pública 



Articulação da políticas 

públicas dos serviços de 

águas com políticas 

transversais 
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 Reforço da importância da C&I&I nos serviços de 

águas.  

 Reforço de uma estratégia mais centrada na 

procura. 

 Reforço de uma estratégia colaborativa 

internacional, interdisciplinar e inter-

organisacional de C&I&I.   

 Resposta à variabilidade regional dos desafios da 

água. 

 Reforço da C&I&I da água enquanto componente 

das cidades inteligentes. 

 Atração de financiamento público e privado para 

a C&I&I (0,5%?).  

 Conversão dos resultados da C&I&I em valor 

comercial para sector da água. 

Os serviços de águas versus a ciência, 

investigação e inovação 
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 Reforço da importância da economia digital nos 

serviços de águas.  

 TIC na garantia da segurança e qualidade de 

água nas redes de distribuição.  

 TIC na otimização a utilização de água, energia e 

reagentes no tratamento de água.  

 TIC na interoperabilidade entre sistemas de 

informação a nível nacional/regional/local. 

 TIC na eficiência de gestão em tempo real de 

infraestruturas de água. 

 TIC no alerta precoce e na previsão e gestão de 

eventos extremos. 

 TIC na estratégia das cidades inteligentes. 

 TIC na criação de empregos verdes e de valor 

acrescentado nos serviços de águas. 

Os serviços de águas versus economia 

digital 
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 Reforço da importância do empreendedorismo 

nos serviços de águas. 

 Desenvolvimento do tecido empresarial criador 

de emprego e riqueza a nível nacional, regional e 

local. 

 Desenvolvimento da economia verde e da 

economia circular. 

 Internacionalização crescente das empresas. 

 Valorização internacional das inovações na água. 

 Mecanismos de financiamento para apoio aos 

empreendedores  nacionais e locais nos serviços 

de águas. 

Os serviços de águas versus o 

empreendedorismo 
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 Reforço da importância dos serviços de águas na 

indústria.  

 Indústria dependente de abastecimento contínuo 

e de qualidade da água.  

 Água como driver económico e social. 

 Promoção da competitividade através da 

indústria verde e da economia circular. 

 Dissociação entre aumento da produção 

industrial e poluição dos recursos hídricos. 

 Controlo na origem e na cadeia de valor dos 

processos de produção e poluição. 

 Recuperação de água, materiais e energia com 

redesenho das tecnologias.  

 Controlo de poluição em 'fim-de-linha' apenas 

quando inevitável.  

Os serviços de águas versus a indústria 
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 Reforço da importância da água na cooperação 

internacional.  

 Risco crescente de conflitos internacionais 

relacionados com a água.  

 Cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas. 

 Cumprimento do Direito Humano à Água e ao 

Saneamento das Nações Unidas. 

 Gestão mais eficaz dos recursos de água 

transfronteiriços. 

 Reforço da ligação entre segurança da água e 

segurança dos Estados. 

 Reforço e intensificação da diplomacia de água. 

Os serviços de águas versus a indústria 
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 Reforço da importância da água na gestão de 

crises humanitárias.  

 Risco de acesso insuficiente à água potável.  

 Risco das migrações relacionadas com a água.  

 Risco de colapso das infraestruturas devido a 

eventos climáticos extremos, a inundações e a 

secas. 

 Necessidade de capacitação dos profissionais e 

da sociedade na gestão de crise dos serviços de 

água e saneamento. 

Água versus crises humanitárias 
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Conclusão e desafio 
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 Uma política pública implica a compreensão dos 

desafios futuros para ter respostas adequadas, 

assegurando qualidade de serviço a preço justo. 

Um desafio para todos nós? 

 Constituição de uma plataforma nacional de 

excelência. 

 Enfoque em políticas públicas, regulação e 

gestão de serviços de águas. 

 Funcionamento em rede, concentrando 

conhecimento e I&D&I orientada pela procura. 

 Oferta de capacitação profissional. 

 Apoio à incubação de novas empresas no setor. 

 Apoio à capacitação das empresas para 

exportação de serviços. 

 Aconselhamento geral às entidades do setor.  

Conclusão 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPzUjOrn-8gCFQNZGgodD5wG_Q&url=http://www.projectocaerus.org/atividades/eixo3/&bvm=bv.106923889,d.d2s&psig=AFQjCNFk_TQOTOeNF3bu8ITSwUT20A2N9Q&ust=1446899760057380

