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RESUMO: A Águas do Norte está a implementar um Sistema de Gestão de Ativos que pretende ser uma ferramenta
de ganhos (entenda-se ganhos como a otimização de custos de O&M e de Investimento numa perspetiva de
otimização do desempenho a riscos controlados) a curto, médio e longo prazo, tendo em conta o controlo mais
eficiente de todo o ciclo de vida dos ativos, desde a sua aquisição e manutenção até à sua melhoria e/ou substituição.
Não podemos, todavia, deixar de conferenciar o quanto esta tarefa se tem mostrado desafiadora, desde logo
pela adoção da melhor ESTRATÉGIA de reabilitação e renovação de ATIVOS atendendo à dispersão geográfica e à
variância das especificidades nas unidades funcionais existentes, mas também na adoção de ferramentas, sejam elas
procedimentais ou informáticas (INOVAÇÃO), adequadas ao compromisso sempre difícil pela concretização entre o
presente, que não podemos simplesmente “apagar”, e o futuro, que todos ambicionamos seja a “Terra do Nunca”. E
é este contexto desafiador que tem potenciado algumas soluções, que acreditamos serem realmente inovadoras na
governança da água: estamos a falar da “radiografia contínua” a todas as nossas infraestruturas sob o ponto de vista
dual de cadastro e desempenho.
Palavras-Chave: ativos; estratégia; inovação.
ABSTRACT: Águas do Norte is implementing an Asset Management System, which aims to be a gain tool (understanding gain
as proactive O&M and Capital replacement plans based on cost benefit analyses) in short, medium and long term, taking
into account the most efficient control of the entire assets life-cycle, from acquisition and maintenance to improvement
or replacement. However, this task has been challenging about the best ASSETS rehabilitation and renewal STRATEGY,
taking account the geographical dispersion and the multiple functional units, and also in adopting the right tools, whether
procedural or informatics (INNOVATION), suited to the ever-difficult compromise between realizing the present, which
cannot simply “be erased”, and the future we all aspire “Neverland”. This challenging context gives rise to some solutions,
which we believe are really innovative for water governance: we are talking about “continuous radiography” to all our
infrastructures from the dual point of view: inventory and performance.
Keywords: assets; strategy; innovation.
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1. INTRODUÇÃO
Nos últimos meses, a Águas do Norte tem operado
um esforço muito significativo pela compreensão
daquela que poderá ser a melhor Estratégia de
Reabilitação e Renovação dos seus Ativos, não
obstante se admita que essa compreensão é,
ela própria, transformativa das melhores opções
estratégicas vindouras. Sem atenção particular pela
busca de uma qualquer singularidade, tal Estratégia
apresenta-se suficientemente cíclica, capaz de se
sustentar a si própria, compreendendo-se o enfoque
pela “arte” de começar bem, ainda mais, quando
imbuídos de uma curiosidade transformativa
pelas melhores respostas aos anseios legítimos da
organização.
Neste contexto, é com naturalidade que abraçamos
os ensinamentos de quem excluía das ciências a
perceção por ouvir-dizer, ou mesmo pela experiência
vaga, particularmente quando nos recorda que “(…)
no entendimento, considerado em si mesmo, não
pode haver nem memória nem esquecimento” (Bento
de Espinosa, 1677). Foi certamente ancorados nesta
“ideia” que voltámos a olhar para o significado de
Gestão de Ativos, sabendo que muitos, antes de
nós, já o haviam feito mas compreendendo que a
simples leitura desse entendimento não deveria ser,
por si só, suficiente: “que a definição compreenda a
causa próxima”, como coisa criada que é.
Iniciámos, pois, pelas “essências objetivas”, que
facilmente e por definição se encontram num
dicionário (Porto Editora, 2009), no qual Gestão
é entendida como a “utilização racional de
recursos em função de um determinado projeto ou
de determinados objetivos” e os Ativos como o
“conjunto de valores patrimoniais positivos de
uma empresa ou pessoa”. E porque, “para que se
diga perfeita, a definição deverá revelar a essência
íntima das coisas”, somos a inferir por:
Gestão de Ativos a utilização racional do
conjunto de valores patrimoniais em função de
determinados objetivos.
Aqui chegados, e para o caso específico das utilities,
especificamente a Águas do Norte, a “perceção pela
essência ou pelas causas próximas” revela-nos o
seguinte: i) a UTILIZAÇÃO RACIONAL traduz-se na
melhor estratégia de utilização no sentido lato, i.e.,
englobando todas as fases e focada na minimização
de custos ao longo do ciclo de vida dos ativos; ii)
o CONJUNTO DE VALORES PATRIMONIAIS estará
naturalmente associado ao valor dos Subsistemas
de Abastecimento de Água e de Águas Residuais,
ou das próprias Infraestruturas e/ou Atividades (são
todos Sistemas, i.e., conjuntos de componentes que
podem ser, também eles, ou parte deles, Ativos que
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asseguram um serviço que é necessário garantir;
(iii) os OBJETIVOS são facilmente traduzidos nos
níveis de serviço e económicos previamente
estabelecidos pela organização, redundando
numa nova aproximação à definição previamente
ensaiada:
Gestão de Ativos como a materialização da
estratégia pela qual a organização deverá
garantir níveis de serviço e económicos
previamente estabelecidos com o menor esforço
possível.
Estará longe de ser a melhor definição de Gestão
de Ativos. Desde logo, entre tantas outras, destacase o “processo integrado de tomada de decisão,
planeamento e controlo quanto à aquisição, uso,
proteção e eliminação de ativos, com vista a maximizar
o seu potencial de resposta em serviço e benefícios e
a minimizar os riscos que lhes estão associados e os
seus custos ao longo do seu ciclo de vida” (Bhagwan,
2009). Ou então, a “atividade coordenada de uma
organização para percecionar e produzir valor a partir
dos ativos”(NP, 2016a) entendendo perceção de valor
pelo equilíbrio entre Risco, Custo e Desempenho.
Estivéssemos envolvidos num debate não custa
aceitar a distinção desta última pela mestria numa
assertividade concisa. Todavia, julgamos preferível
um entendimento incompleto a uma cópia perfeita,
mais ainda quando é, ele próprio, facilitador da
avaliação partilhada: “(…) separar a ideia verdadeira
das outras Perceções”.
Entendido o objeto da Gestão de Ativos, do ponto
de vista conceptual no âmbito de uma empresa
como a Águas do Norte, tornou-se urgente estender
esse entendimento ao diagnóstico do estado-daarte na organização. Este último, naturalmente
reforçado pela implementação de um Sistema de
Gestão de Ativos – SGAt, nesta primeira fase com
fronteiras aceitáveis à sua implementação no curto
prazo. Paralelamente, entendeu-se assegurar um
conjunto de atividades cruciais, que resultariam,
não custa aceitar, da própria implementação do
SGAt mas que, pela sua clareza, foram antecipadas
sem mais demora: estamos a falar de conhecer
exatamente o que se tem pela simples razão de que
tudo o resto, com maior ou menor complexidade,
disso depende.
Face ao exposto, a estratégia adotada passou
por: i) cadastrar os ativos infraestruturais; ii)
implementar um projeto inovador, garante da
conformidade do cadastro existente – SIGAME;
iii) avaliar a aptidão funcional das infraestruturas
integradas aos municípios, redundando no estado/
condição, sabendo que as que foram construídas
pela Águas do Norte ainda são relativamente

recentes, não apresentando por isso o mesmo grau
de preocupação; iv) implementar e certificar um
Sistema de gestão da Gestão de Ativos – SGAt que
se quer facilitador perante a realidade da Águas do
Norte; v) aderir à transformação digital da água.

2. ENQUADRAMENTO
A Águas do Norte é a entidade gestora do Sistema
Multimunicipal (SMM) em “alta” do Norte de
Portugal responsável pela captação, tratamento
e abastecimento de água para consumo público,
pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes
domésticos, urbanos e industriais. Cobre cerca de
1/5 do território nacional, servindo 1 em cada 10
portugueses. Também tem a seu cargo a exploração
e gestão do sistema de águas da região do Noroeste,
em resultado da celebração de uma Parceria entre
o Estado (Administração Central) e 8 Municípios
(Administração Local).
Aos dias de hoje, a Águas do Norte, à semelhança
das demais Entidades Gestoras (EG) nacionais,
tem a esmagadora maioria dos Subsistemas de
Abastecimento de Água (SAA) e dos Subsistemas de
Águas Residuais (SAR) em exploração. O paradigma
já não é tanto o da construção de ativos novos
mas antes a sua gestão que, embora já leve alguns
anos, não poderá ser considerada avançada no seu
ciclo de vida. Por conseguinte, os desafios atuais
estão, sobretudo, focados na melhoria contínua do
serviço prestado - fortemente centrada na adoção
das melhores práticas associadas aos processos
de O&M -, perspetivando-se, num futuro próximo,
a necessidade pela implementação da melhor
estratégia de reabilitação e renovação dos ativos
em exploração.
No que respeita às infraestruturas em “alta”
(dados do último reporte oficial) estão em
exploração 16 Barragens, 206 Estações Elevatórias
de Abastecimento de Água - EEAA, 36 Estações
de Tratamento de Água – ETA, mais de 2.500
km de Condutas de Abastecimento de Água,
433 Reservatórios, 381 Estações Elevatórias de
Águas Residuais – EEAR, mais de 1.600 km de
Intercetores de Águas Residuais e 182 Estações de
Tratamento de Águas Residuais – ETAR. Estes ativos
infraestruturais apresentam duas proveniências
principais: a mais significativa respeita à sua
construção (investimento inicial previsto no
contrato de concessão) mas também se assiste, aqui
e ali, à integração de infraestruturas que estão sob
a gestão dos municípios da concessão do SMM e
que são essenciais à gestão do todo, sempre numa
perspetiva do modelo de sistemas infraestruturais.

3. GESTÃO DE ATIVOS NA ÁGUAS DO NORTE
Tal como indicado no 1º capítulo, atualmente são
cinco os pilares de suporte à Gestão de Ativos na
Águas do Norte: i) cadastro patrimonial; ii) cadastro
técnico atualizado – SIGAME; iii) estado/condição
das infraestruturas integradas; iv) implementação
e certificação do SGAt; v) transformação digital.
Sabendo que o primeiro e o terceiro são tarefas
pontuais, e que o segundo é uma ferramenta a
ser incorporada nas funções dos colaboradores da
empresa, restam-nos o SGAt e a digitalização. Por
maioria de razão, o presente trabalho debruçar-se-á
mais sobre a estratégia de implementação do SGAt
embora uma atividade não se dissocie da outra.
Cada vez menos.
No seguimento, far-se-á um breve resumo
das atividades agrupadas pelos diferentes
pilares, pormenorizando-se um pouco mais a
implementação do SGAt, por se perceber que é
sobre esta que irá assentar o futuro da Gestão de
Ativos dos Ativos da Águas do Norte. Não fossem
os milhares de km de tubagem enterrada e as
centenas de estações de tratamento, estações
elevatórias, reservatórios, e a estratégia associada
à implementação ficaria um pouco mais facilitada,
em linha com as práticas que vão sendo adotadas.
Todavia, a realidade da Águas do Norte obriga à
adoção de uma estratégia desenhada à medida,
desde logo pela dimensão, dispersão e diversidade
de tipologias de ativos infraestruturais, cuja
relevância não deve ser menorizada.

3.1 Cadastro patrimonial
A revolução tecnológica é tal, que toda a humildade
do mundo poderá revelar-se parca na perceção
de uma fantasia emprestada à realidade muito
aquém de uma qualquer extravagância imaginária:
serão os equipamentos do futuro, quase presente,
suficientemente inteligentes para fazerem eles
próprios a sua gestão? Se tecnicamente não
custa aceitar um esmorecimento significativo das
dificuldades, já a decisão global ter-se-á de apoiar
num outro algoritmo que, também ele tenderá a
existir por si só mas que não nos deve murar, muito
antes pelo contrário, ao “entendimento” pelo todo:
não pode espantar que, num dado momento,
a opção mais vantajosa passe pela mudança
de direção, podendo mesmo, em casos mais
espetaculares, passar pela inversão do sentido da
marcha: assim se poderá compreender um pouco
melhor a “arte” na Gestão de Ativos.
Não custa aceitar que este espírito criativo
encontre solo fértil no conhecimento rigoroso
dos bens, alicerçado em bases de dados técnicas
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e contabilísticas suficientemente robustas e
atualizadas. Iniciou-se pelo cadastro técnico,
estando em finalização uma aquisição de serviços
que, entre outras coisas, nos vai permitir obter:
a) o cadastro das infraestruturas em
conformidade com os procedimentos constantes
no documento corporativo do Grupo Águas de
Portugal, incluindo as seguintes tarefas:
i. angariação e carregamento da informação
de cadastro prevista para cada infraestrutura,
independentemente da sua tipologia;
ii. identificação ou, se previamente
identificadas, validação das unidades
funcionais aplicáveis a cada infraestrutura;
iii. identificação ou, se previamente
identificadas, validação da localização dos
ativos, equipamentos, ou componentes que
integram as infraestruturas, correspondendo
em alguns deles um código de telegestão
e/ou codificação associada ao Sistema de
Informação Geográfica da Águas do Norte;
iv. identificação de equipamentos, filhos e/
ou suas componentes, existentes em cada
localização de 8º nível, ou nos casos em
que já estão previamente identificados na
ferramenta informática disponibilizada
pela Águas do Norte (SIA) para efeitos de
inventariação, proceder à sua validação,
efetuando as reclassificações e alterações
que se têm revelado necessárias;
b) todos os ativos etiquetados em conformidade
com os procedimentos definidos na “Ficha de
Cadastro de Ativos”, documento corporativo;
c) o registo das características técnicas mínimas
dos equipamentos - Características a preencher
por Subclasse de Equipamento;
d) a listagem dos recintos e infraestruturas
inventariadas.
Concluído o cadastro técnico, já está em curso
um segundo projeto, o da reconciliação financeira
dos ativos, e que deverá contribuir para a recolha
de outros aspetos cruciais ainda em falta.
Apesar das reservas no início deste subcapítulo,
completamente justificadas se atentos ao estado
da arte, tudo converge para a criticidade de um
cadastro técnico e contabilístico rigoroso com vista
à implementação adequada do SGAt, desde logo
como alicerce fundamental a qualquer tomada de
decisão no âmbito da Gestão de Ativos. Dir-se-ia
uma intuição a favor da “ideia verdadeira”, de fácil
exame, sabendo que a “verdade se revela a si própria”.
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3.2 Projeto SIGAME
Corresponde a um projeto interno, cuja ideia
remonta a junho de 2018, que tem por objetivo
principal manter atualizada parte dos atributos
do cadastro técnico. O foco são os ativos físicos
infraestruturais, em especial a sua localização,
assim como os atributos e a etiquetagem dos
respetivos equipamentos. Com efeito, por
melhor que seja o trabalho de inventariação em
curso, e por mais oleados que possam estar os
processos relativos à inventariação dos novos
ativos, poderão ocorrer deficiências que devem
ser permanentemente auditadas. E quem melhor
do que as partes interessadas? Pretende-se, pois,
incentivar visitas regulares ao cadastro técnico
da empresa (físicas e virtuais) disponibilizando, a
todos os Colaboradores, uma aplicação de registo
de sugestões ou informação pertinente, acessível
através de um smartphone, tablet, ou computador.
A consulta e a visualização do cadastro físico podem
ser feitas através de um portal e de uma aplicação
móvel. O Portal de Mapas das Águas do Norte é
uma plataforma colaborativa que reúne informação
geográfica e disponibiliza dois visualizadores de
mapa simples para consulta de cadastro. A app
Explorer for ArcGIS, disponível através da App Store
ou do Google Play, permite o acesso ao cadastro
físico a partir de equipamentos móveis. A aplicação
SIGAME foi, pois, criada com o propósito de permitir
a contribuição de quaisquer Colaboradores da
Águas do Norte, permitindo aos utilizadores inserir
informação relevante na base de dados geográficos
da empresa, pelo que o acesso à mesma tem de ser
devidamente autenticado e autorizado.
A este respeito, e na perspetiva de tornar a adesão
tão transversal quanto desejável, a Águas do
Norte promoveu uma iniciativa que premeia os
Colaboradores mais participativos na atualização
do cadastro, nomeadamente os mais despertos às
novas tecnologias. Quando todos falam em Drones
e “outros”, a Engenharia da Águas do Norte, em
especial a área de Sistemas de Informação Geográfica
opta por enfatizar a complementaridade de
funções que os colaboradores, sobretudo Técnicos
Operativos e Técnicos de Manutenção, podem
desempenhar, valorizando as suas competências.
Estes são ideais que se espera possam captar a nossa
curiosidade, embora contrários à vox populi, assente
fundamentalmente na desvalorização do trabalho
mais operativo a favor de uma inteligência artificial,
muitas vezes sobrevalorizada por encantamentos
furtuitos, mais sensacionalistas do que realistas:
SIGAM(E)(nos) a favor de uma imaginação científica
aplicada à Gestão de Ativos.
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Figura 1. Projeto SIGAME.

3.3 Integrações
Avaliação do estado/condição das infraestruturas
integradas, com recursos próprios, através da
implementação de planos anuais de inspeção.
Avançou-se, paralelemente, com a contratação
de uma aquisição de serviços para avaliação
das infraestruturas lineares de águas residuais
partilhadas e integradas aos municípios. O foco
nestas infraestruturas decorre do diminuto
conhecimento infraestrutural existente, em
contraponto com as construídas pela Águas do
Norte, e com a respetiva idade média dos ativos,
que é tendencialmente bastante mais elevada.

Concorre, simultaneamente, para a atualização do
cadastro físico destas infraestruturas, conhecida
a ausência, na esmagadora maioria dos casos, de
telas finais e outros elementos essenciais à sua
caraterização. Para efeitos de concurso foram
considerados 41.868 m de intercetores e 6.218
caixas de visita.
Face ao exposto, conclui-se que ambos os projetos,
quer o cumprimento dos planos de inspeção com
equipas internas, quer a execução do contrato
para avaliação das infraestruturas lineares,
têm permitido melhorar o conhecimento das
infraestruturas integradas e partilhadas do SMM
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da Águas do Norte, possibilitando deste modo o
incremento do ritmo de reabilitação destes ativos,
com perspetivas de melhoria no seu desempenho,
nomeadamente no que respeita à diminuição das
afluências indevidas por infiltração, bem como
na diminuição da probabilidade de ocorrência de
descargas indevidas de água residual não tratada.

Figura 2. Inspeções a Intercetores Águas do Norte.

3.4 SGAt – Sistema de Gestão de Ativos
No seguimento do artigo, compreende-se que a
implementação do SGAt na Águas do Norte não
se pode dissociar do novo paradigma de gestão
que a organização começa a abraçar, assente
na melhoria contínua. Deve-se, desde logo, ao
desafio empresarial - motor de excelência de
qualquer organização focada na competitividade,
num contesto de globalidade onde a busca das
melhores práticas é uma constante - mas também
ao nível da excelência imposta por um Regulador,
cada vez mais focado nesta universalidade de
conceitos. Aliás, é neste contexto que a Águas do
Norte encara os desafios da ERSAR, promovendoos à categoria das oportunidades, e sabendo que
todos partilhamos a visão pela otimização e pela
eficácia da prestação do serviço.
Foi, pois, deste modo que surgiu a proposta de
implementação do SGAt. Não podia ter sido melhor
acolhida pela Administração da Águas do Norte,
que logo desafiou a Direção com a Gestão de Ativos
para a certificação da empresa segundo a NP EN
ISO 55001. Isto por cedo intuir os benefícios numa
aposta em objetivos empresariais cada vez mais
difundidos e materializados a uma escala mundial.
Falamos numa estratégia de otimização da gestão
de ativos com elevado nível de serviço através
do equilíbrio entre Desempenho, Custo e Risco,
assegurando, deste modo, a melhoria contínua dos
processos e suportando a gestão da mudança na
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organização através da implementação atempada
de ações mitigadoras de eventuais efeitos adversos.
O foco da organização centra-se, cada vez mais,
na avaliação da eficiência/eficácia dos seus
processos, na avaliação dos custos no curto, médio
e longo prazo e na avaliação dos riscos associados,
obrigando-se a confirmar informação fiável e
rigorosa quanto às variáveis afetas aos indicadores/
critérios presentes nessas avaliações. Razão da
importância pelo controlo da qualidade de dados,
aliás, em linha com as boas práticas nestas matérias
(IAM, 2015). Ajuda a metodologia do ciclo PDCA
prevista na norma ISO 55001: Plan - planear a
estratégia para cumprimento dos objetivos; Do executar os planos que permitam o atingimento e o
controlo desses objetivos, Check - verificar (avaliar)
os resultados de desempenho para detetar falhas;
Act - atuar pela revisão do sistema, conhecidas as
falhas, com base na melhoria contínua.
Na busca da síntese deste subcapítulo, nada
melhor do que Brown & Humpfrey (2005), para
quem “Gestão de Ativos é a arte de conciliar
desempenho, custo e risco. O equilíbrio assenta em
três pilares de competência: gestão, engenharia
e informação” (Helena Alegre and Maria do Céu
Almeida, 2007). Sintetizando agora para o exemplo
da Águas do Norte, a implementação do SGAt
pretende constituir-se na democratização dos
melhores processos e procedimentos, atendendo
ao contexto da empresa, que corroborem na
adoção da melhor estratégia no suporte à tomada
de decisões de gestão pela organização, sejam
elas de cariz estratégico, tático ou operacional,
com a implementação suportada na ferramenta
normativa ISO 55001.

3.4.1 Certificação segundo a Norma ISO 55001 (NP,
2016)
Dada a impossibilidade de estender o SGAt a
toda a empresa foi necessário definir fronteiras.
A escolha do SAA de Areias de Vilar e do SAR de
Vila Real teve por critério a certificação entretanto
obtida pela empresa, tanto na ETA como na ETAR
dos subsistemas respetivos, segundo a NP EN ISO
50001. Aliás, numa fase inicial, o âmbito chegou
mesmo a ser coincidente mas esbarrou no conceito
de Ativo a adotar no contexto das EG desta natureza
- os ativos físicos da Águas do Norte, se avaliados
quanto ao serviço prestado ou numa perspetiva
mais redutora, uma vez que estes ativos fazem parte
de sistemas de água, poderão subdividir-se em
três grandes grupos: subsistemas, infraestruturas
e equipamentos, sendo que a sua gestão difere
consoante o grupo a que pertencem porquanto

as variáveis, as métricas e os pressupostos dessa
análise também.
Assentes as razões que levaram à opção pelo
subsistema, que representa o ativo por excelência
numa análise entre proveitos e gastos (sendo
que estas rúbricas, enquanto agregadoras, estão
dependentes do nível de desempenho, risco
e custo associado aos ativos que o constituem
e, nesse sentido, o ciclo torna-se completo e
suficientemente abrangente, e também complexo
o quanto baste), seguiu-se a constituição da Equipa
de Gestão de Ativos (EGAt) em estrita articulação
com os Coordenadores e Responsáveis dos
Centros de Exploração desses subsistemas. Porém,
sabendo-se o SGAt transversal a toda a Organização,
atribuindo responsabilidades e autoridades aos
mais variados intervenientes que, de algum modo,
participam na sua implementação a diferentes
níveis de planeamento, alargou-se a EGAt a todas
as áreas da empresa com responsabilidade, mais
ou menos direta, na gestão dos seus ativos. A
própria Administração também está presente na
EGAt em estreito alinhamento com as melhores
recomendações (APDA, 2017).

Figura 3. EGAt Águas do Norte.

Referir, por último, que a EGAt reúne periodicamente
o seu núcleo mais “ativo”, constituído pelo
Diretor do Departamento da Gestão de Ativos e
Engenharia (primeiro co-autor do presente artigo),
colegas e Coordenador da área da Gestão de Ativos
e apoio à Direção, pela Coordenadora e colegas
da área da STE e pelo Consultor contratado para
o apoio à implementação do SGAt, alargando a
outros intervenientes sempre que os temas em
discussão o justifique, sendo certa a necessidade
de uma estreitíssima colaboração e envolvimento
interfuncional no desenvolvimento de um conjunto
de ações conducentes à implementação das
melhores práticas.

3.4.2 Definição da Estratégia
A implementação do Sistema de Gestão de
Ativos na Águas do Norte teve por base dois
aspetos fundamentais: i) num ponto de vista mais
estratégico, o facto de a empresa já não estar mais
num “Ciclo de Investimentos” mas antes num “Ciclo
de Gestão de Ativos” a que acresce, por isso mesmo,

a necessidade de balizar a idade média dos seus
ativos, no sentido lato, e tudo o que se lhes relaciona;
ii) num ponto de vista mais tático e operacional, o
conhecimento de particularidades dos sistemas da
empresa, alguns deles integrados aos municípios,
assim como a criticidade de alguns dos ativos, e de
outros detalhes impactantes na Gestão dos Ativos.
Se atentarmos aos números do investimento
ao longo dos últimos anos, e apesar do volume
ser ainda expressivo no contexto nacional, em
especial no contexto empresarial do grupo Águas
de Portugal, estes indiciam uma clara tendência
de estabilização do ciclo de investimentos em
novas infraestruturas. Razão suficiente para que a
Estratégia comece a assentar num novo ciclo, o da
otimização da gestão dos ativos. Passados cerca de
15 anos de investimentos, importa saber gerir os
ativos construídos, mas também os integrados e os
adquiridos de modo avulso, seja por via de simples
substituições, seja por opções de melhoria.
Definida a estratégia macro, importa implementar
planos com vista à sua concretização: Planos
de ativos (estratégicos ou outros), Planos
de Manutenção, de Inspeção, de Ações, de
Investimentos, sem perder o foco noutro tipo de
informação que se mostre necessária ao processo
de tomada de decisão. Todavia, de nada serve se
estes planos não são sucessivamente auditados
na busca da melhoria contínua, daí a opção pela
ISO 55001. Importa, pois, verificar e monitorizar as
variáveis apensas aos planos de gestão de ativos,
identificando falhas e lacunas nos processos. Essas
falhas serão incorporadas em sucessivas iterações ao
plano de cumprimento dos objetivos estratégicos.
O SGAt é, pois, um “processo” vivo, sujeito a revisão
permanente.

3.4.3 Implementação da Estratégia
O Plano Estratégico de Gestão de Ativos - PEGA
congrega, como o próprio nome indica, o
planeamento estratégico da gestão dos ativos,
evidenciando riscos e oportunidades previstos
no Plano de Gestão de Riscos e Oportunidades
no âmbito da gestão dos ativos físicos da Águas
do Norte, com respeito pelas metas estratégicas
estabelecidas na organização, o seu contexto
e pelas necessidades e expetativas das partes
interessadas. O acompanhamento é anual e revisto
quinquenalmente, ou sempre que necessário.
Este planeamento considera: i) compromissos
assumidos na Política de Gestão; ii) compromissos
estratégicos da empresa; iii) objetivos e respetivo
desempenho de gestão dos ativos; iv) requisitos
Legais e outros aplicáveis aos ativos no âmbito e
fronteiras do SGAt; v) resultados das avaliações dos
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ativos; vi) resultados da monitorização do SGAt.
Especificamente o cadastro dos ativos é tida
como uma das atividades mais críticas estando,
por isso, previstos e estabelecidos todos os
processos que asseguram a correta inventariação
dos ativos físicos, i.e., o carregamento nas Bases
de Dados de todas as caraterísticas técnicas e
contabilísticas essenciais à sua gestão, a sua correta
georreferenciação e uma adequada etiquetagem no
terreno. Complementarmente, estão garantidos os
processos inerentes ao registo continuado de ativos
no sistema de gestão patrimonial, que podem ter as
seguintes proveniências: i) aquisições decorrentes
da execução de obras; ii) aquisições de bens; iii)
aquisições decorrentes da execução de serviços; iv)
integrações de infraestruturas municipais.
Assegurado o cadastro dos ativos importa
a sua avaliação acurada, mas também a sua
disponibilização em tempo oportuno. Os resultados
caminham para ficar acessíveis em tempo real,
facilitando a eficácia na sua gestão a dois níveis
de avaliação principais: i) um primeiro para os
Subsistemas e ii) um outro para as Infraestruturas,
de modo a permitir a priorização das ações a
implementar. Como resultado desta avaliação,
apoiada em critérios de Desempenho, Custo e
Risco vertidos numa matriz batizada Matriz Gestão
de Ativos, resultam Subsistemas e Infraestruturas
“Satisfatórios” ou “Insatisfatórios”.
A operacionalização do SGAt da Águas do Norte
pode ser melhor compreendida na figura infra, onde
está espelhada a preocupação pela abrangência de
todos os processos com implicação, mais ou menos
direta, na gestão dos ativos, abraçando todo o ciclo
de vida dos ativos e as diferentes especificidades
no que respeitam à sua proveniência (aquisições
simples, empreitadas, integrações), à sua
exploração (interna, outsourcing), ao seu estado
(em manutenção, substituição, abate…) para que a
avaliação possa ser o mais fiel possível, redundando

em inspeções necessárias e, por conseguinte, em
ações vantajosas: acrescentar valor à organização.
Todo este processo assenta na Matriz Gestão de
Ativos, no Plano de Inspeção e no Plano de Ações.
O resultado da primeira permite selecionar os
ativos insatisfatórios, que serão objeto de inspeção
por forma a implementar atempadamente ações
mitigadoras de eventuais efeitos adversos ou
mesmo de melhoria, se for o caso.

3.4.4 Aptidão Funcional das Infraestruturas da Águas
do Norte
O SGAt é, ele próprio, o conjunto de processos e
procedimentos essenciais à implementação da
melhor estratégia de reabilitação e renovação de
ativos, na medida em que é a política de Gestão
de Ativos subjacente ao próprio SGAt que tem por
objetivo último a sustentabilidade económica,
ambiental e infraestrutural, bem como a melhoria do
nível de serviço dos sistemas. Como já se observou,
o caso particular da Águas do Norte aponta aos
subsistemas e às infraestruturas, sendo estas últimas
o objeto do presente subcapítulo.
Em face desta contextualização, importa clarificar
os benefícios num caminho conjunto entre a
implementação do SGAt e a necessidade de reporte
quinquenal da aptidão funcional das infraestruturas
ao Regulador. Uma estratégia que se quer
integradora, i.e., cumprindo os preceitos normativos
necessários à certificação no âmbito da NP EN ISO
55001 e respondendo às exigências da ERSAR, sem
menorizar, em momento algum, a necessidade de
avaliação do desempenho dos próprios ativos na
ótica de uma gestão cada vez mais eficiente pela
busca de uma melhoria contínua e sustentada.
Trata-se, sobretudo, de uma oportunidade de
melhoria. A este respeito, o Decreto-Lei n. 195/2009,
de 20 de agosto, estabelece, no ponto 4 da Base X
- Inventário e relatório técnico, a obrigatoriedade

Figura 4. Esquema simplificado da Matriz Gestão de Ativos.
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Figura 5. SGAt Águas do Norte. Arquitetura.

Figura 6. SGAt Águas do Norte. Estratégia.
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das EG procederem à entrega de um “(...) relatório
técnico referente à aptidão funcional, segurança,
estado de conservação das principais infraestruturas
(…) evidenciando prioridades de reabilitação ou
renovação (...)”. Considerando inapropriado um
exercício autónomo, propõe-se a compilação
sistemática de informação relevante, resultado
da atividade de gestão, parte dela já reportada ao
Regulador. Acrescem os dados da Segurança, sendo
avaliado o cumprimento da respetiva conformidade
legal no que respeita a requisitos associados a
equipamentos, instalações elétricas, prevenção
e proteção em caso de emergência e controlo de
riscos/proteção coletiva.
É neste contexto que surge, por um lado, o estado
de conservação infraestrutural e, por outro, a
priorização e calendarização das necessidades
de reabilitação/renovação (fazem parte todas as
infraestruturas da Águas do Norte com exceção
das Barragens por terem tratamento autónomo
junto da APA enquanto Autoridade Nacional nesta
matéria). A avaliação inicia-se com a análise dos
resultados anuais obtidos por aplicação da Matriz
Gestão de Ativos, que culmina na sua classificação
no âmbito do serviço prestado. Feita esta primeira
triagem, corroborada pelas iterações que se
revelarem necessárias, calendarizam-se inspeções
às infraestruturas insatisfatórias para acomodar
eventuais necessidades, mais tarde traduzidas num
Plano de Ações.
Este Plano de Ações deverá responder às
necessidades imediatas através do registo de
Ocorrências no Sistema Documental e/ou do
registo de Ordens de Trabalho no Sistema de Gestão
da Manutenção. As outras serão incorporadas no
exercício de Orçamentação do ano seguinte. A

vantagem do tratamento conjunto deste último
grupo resulta na possibilidade da sua avaliação
assentar numa visão integradora, garante de
uma gestão mais eficiente na priorização dos
investimentos de reabilitação/renovação. Os
investimentos propostos, que deverão, sempre
que possível, englobar múltiplas propostas de
investimento, terão de merecer o aval do órgão
competente à aprovação da despesa, submetida
pelo/a Departamento/Área responsável pela ação.

3.5 Digital
Desde o ano de 2017 que a Águas do Norte aposta na
transformação digital, assente numa estratégia e num
plano de ação, a médio/longo prazo, materializados
numa plataforma inovadora que altere o paradigma
de gestão instituído, com criação de valor para os
stakeholders pela integração de cadeias horizontais
e verticais, permitindo a digitalização de serviços e
uma maior proximidade aos clientes. Assiste-se à
inversão do modelo empresarial, do tradicional fazervender para uma orientação mais dependente do
desenvolvimento da capacidade de envolvimento
com o exterior (p. ex.: clientes, mercados, parceiros,
concorrentes, reguladores) num processo contínuo
de adaptação às condições empresariais em
permanente mudança.
Para o sucesso na transformação digital, o Board
da Águas do Norte precisará de dominar estas
matérias e gerir todas as suas interações para criar,
de facto, valor através do digital. Os requisitos
funcionais passam por: i) organizar informação
adaptada à área de negócio; ii) integrar informação
de gestão de ativos (cadastral) e operacional; iii)
integrar com outras soluções, nomeadamente
de gestão; iv) criar um ambiente de trabalho

Figura 7. SGAt Águas do Norte. RAF,
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único para toda a informação integrada; v)
descomplicar, através de uma utilização simples e
intuitiva, minimizando dependências; vi) permitir
agendas e registos associados a qualquer sistema
e objeto, com documentos associados e alertas;
vii) fomentar pesquisas espaciais por atributos,
agendamentos; viii) facilitar a criação instantânea
e auto-programada de relatórios; ix) suportar a
gestão otimizada dos SAA e SAR, com base na
análise de históricos de informação agregada e
no desempenho dos respetivos ativos; x) dotar os
requerentes de capacidade de parametrização;
xi) permitir o acesso local e remoto, sem colocar
em causa a segurança da informação. Numa frase:
digitalização pela humanização da Gestão de
Ativos.

Figura 8. Digitalização na Águas do Norte (IDCFuturescapes-Preditions).

4. CONCLUSÕES
O SGAt implementado na Águas do Norte foi
certificado, de acordo com a NP EN 55001, no final
do ano de 2019. Ficou acordado, com a equipa
auditora, a contenção do eventual alargamento
das fronteiras dados os parcos recursos humanos
existentes face ao universo dos ativos físicos da
empresa, pelo menos no decorrer de 2020, mesmo
porque são conhecidas, por todos, as dificuldades
de contratação no universo do setor empresarial
do estado. Também se considerou vantajoso que
esta oportunidade, a acontecer, seja devidamente
sustentada, com o objetivo de promover
adaptações internas que se revelem facilitadoras do
melhor desempenho da empresa, em particular no
que respeita ao âmbito da Gestão dos seus Ativos.
No que respeita, concretamente, aos resultados
obtidos por aplicação da Matriz Gestão de Ativos
aos subsistemas fronteira do SGAt, não foi com
surpresa que deram satisfatórios, o mesmo
acontecendo para a maioria das infraestruturas.
São subsistemas praticamente construídos de

raiz, com infraestruturas em idade não-crítica,
pelo que o Plano de Inspeções se cingiu às poucas
infraestruturas integradas, mais por força do
cumprimento dos procedimentos internos, que
obrigam à sua inspeção, o qual está concluído,
aguardando-se agora a sua execução. Como ponto
frágil destaca-se a qualidade dos dados, matéria
em desenvolvimento com vista à manutenção da
certificação mas, mais importante, como parte
fundamental à estratégia implementada.
Fica o compromisso de um segundo artigo, que
se espera mais analítico, com foco nos resultados
entretanto recolhidos, uma vez que todos os
pontos aqui enunciados estão já implementados
na Águas do Norte - ancorados na esperança que
os mesmos estejam suficientemente maduros para
permitir uma análise confiável. Já o artigo presente
pretendeu ser mais uma partilha com quem possa,
na sua empresa, estar numa fase idêntica. Como
ficou fácil de compreender, a estratégia deve ser
a de cada qual, sendo sempre preferível, na nossa
opinião, uma estratégia menos ambiciosa mas que
seja “genuína”, respondendo aos anseios que são
diferentes, em acordo não só com a natureza da
empresa mas também com o estádio em que esta
se encontra. E esse “entendimento” só acontece no
terreno. Nesse sentido o relato aqui deixado servirá,
quando muito, de modelo inspirador.
Não obstante o muito que terá ficado por partilhar,
importa sobretudo garantir a firme intenção de
não abandonar este espírito criativo que nos tem
ocupado, desde que suficientemente alicerçado
nas ciências exatas, as quais tenderão a ser
dominadas por “outros” mas que, por hora, tudo
indica, continuarão a salvo desta curiosidade tão
nossa. Já não importa tanto saber multiplicar, coisa
que “outros” farão certamente muito melhor do que
nós, importa antes “entender” o que multiplicar ou,
mesmo, “entender” se não será mais criativo dividir,
ou subtrair, coisas que “outros” farão certamente
muito melhor do que nós.
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