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FICHA TÉCNICA
Este documento foi elaborado pela Comissão Especializada de Inovação (CEI) da Associação
Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), no qual é apresentada a análise das 101
respostas obtidas no “Inquérito à Inovação 2017”, realizado entre 22/06/2017 e 01/09/2017.
A composição da CEI é a seguinte:
•

Coordenador: Miguel Carrinho (Águas do Ribatejo)

•

Ana Paula Barros (Águas de Gondomar, SA);

•

Cláudia Guerreiro (Aquapor Serviços);

•

Francisco Marques (SMAS de Tomar);

•

Maria Cândida Marreiros (SIMAS de Oeiras e Amadora);

•

Maria Manuela Sobral (Câmara Municipal do Barreiro);

•

Nuno Campilho (SIMAS de Oeiras e Amadora);

•

Nuno Medeiros (EPAL);

•

Patrícia Mestre (SMAS de Almada);

•

Paulo Sá (Indaqua);

•

Vitor Vale Cardoso (EPAL);

•

Zélia Fernandes (Esposende Ambiente).
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SIGLAS E ACRÓNIMOS
APDA

Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas

CEI

Comissão Especializada de Inovação

EG

Entidade Gestora

ERSAR

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos

IDI

Inovação, Desenvolvimento e Investigação

I&D

Investigação e Desenvolvimento

NUT

Nomenclatura das Unidades Territoriais

RASARP

Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal

SCT

Sistema Científico e Tecnológico
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INTRODUÇÃO
Vivemos num mundo em constante mudança. Sempre terá sido assim, com uma pequena (grande)
diferença: é que a velocidade a que essa mudança ocorre é, hoje, incomparavelmente superior ao que
vinha sucedendo no passado.
E, perante este novo cenário, os desafios que se colocam à sociedade, aos decisores políticos, às
empresas e demais atores económicos são cada vez mais numerosos e complexos obrigando, assim, a
“romper” com o status quo, resultando em mudanças de paradigma cujo impacto, em muitos casos,
ainda não conseguimos percecionar em toda a sua extensão.
Ora, sendo os Serviços de Água uma peça deste gigantesco “puzzle“ que é o mundo em que vivemos,
e então, por maioria de razão, também estes Serviços terão de acompanhar e adaptar-se a esta
(rápida) evolução o que, sem grande margem para dúvidas, implicará Inovar.
Uma vez que a Comissão Especializada de Inovação (CEI) da APDA se constitui como um espaço de
debate e reflexão, de forma a contribuir para melhorar as dinâmicas de Inovação ao nível das Entidades
Gestoras (EG), e com vista a “sentir o pulso” ao setor em matéria de Inovação, a CEI entendeu
promover a realização de um inquérito dirigido às EG com um conjunto de questões sobre esta
temática.
Importa, agora, dar a conhecer os resultados desse trabalho que se entende ser de extrema
importância para se conhecer melhor a realidade das Entidades Gestoras no que a esta temática diz
respeito.
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METODOLOGIA
Constituindo-se como objetivo primordial a obtenção de informação sobre a perspetiva das EG relativa
à Inovação, o método de investigação de eleição seria a realização de entrevista ao universo das EG ou
de uma amostra representativa. A exploração de questões do tipo “como” e “porquê” permitiria
aprofundar o conhecimento do objeto de investigação, contudo as limitações físicas de
implementação, sobretudo de recursos apropriados e a ausência de informação histórica ou estudos
preliminares sobre o setor que permitisse selecionar uma amostra, determinaram a realização de
inquérito por questionário.
Na elaboração do questionário, a caracterização da EG foi desde logo limitada à sua designação de
forma a privilegiar a inclusão de questões mais diretivas e temáticas para as quais não existem outras
fontes de informação. Considera-se a ERSAR a principal fonte a utilizar para a obtenção de dados
públicos, mais concretamente o Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal
(RASARP) e ficheiros de dados associados.
Definidos os objetivos e a informação a recolher, a construção do questionário privilegiou questões de
resposta rápida e objetiva e limitou ao mínimo as questões que exigem recolha de informação
interdepartamental uma vez que se considera constituir um dos fatores do insucesso na resposta aos
questionários recebidos nas organizações.
Considerando que o tema Inovação se relaciona intimamente com os conceitos de Investigação e
Desenvolvimento, foi necessário determinar conceitos objetivos e universalmente aceites para os
distinguir e focalizar as respostas nos questionários.
Para o efeito, foram adotados os conceitos de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI)
explicitados na NP 4456:2007 - Gestão da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI) - Requisitos
do sistema de gestão da IDI:
•

Investigação: Indagação original e planificada que pretende descobrir novos conhecimentos e
uma maior compreensão no âmbito científico e tecnológico.
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•

Desenvolvimento: Trabalho sistemático desenvolvido com utilização do conhecimento gerado
no trabalho de investigação e na experiência, com o propósito de criar novos ou
significativamente melhorados materiais, produtos, processos ou serviços, inovações de
marketing ou inovações organizacionais

•

Inovação: Inovação corresponde à implementação de uma nova ou significativamente
melhorada solução para a empresa, novo produto, processo, método organizacional ou de
marketing, com o objetivo de reforçar a sua posição competitiva, aumentar o desempenho,
ou o conhecimento.

As hipóteses de trabalho a partir das quais foi desenvolvido o questionário foram “Como é que as EG
do setor tratam a Inovação?”, “Existem muitas EG a investir nesta área? Porquê?” e “Quais as áreas
mais relevantes?”. Foram ainda acrescidas questões relativas às áreas de interesse a explorar como a
predisposição para colaboração com entidades do Sistema Científico e Tecnológico, a existência de
soluções inovadoras desenvolvidas e utilizadas pelas EG e a capacidade própria para criar soluções
inovadoras.
O questionário final incorpora os dois tipos de questões: fechadas e abertas. Sendo certo que as
questões fechadas têm como vantagem principal a rapidez da reposta, maior uniformidade, rapidez e
simplificação na análise das respostas, não sendo suficientemente exaustivas para identificação de
todas as opções, podem levar a respostas aproximadas, sem exatidão ou sem resposta. Por outro lado,
as questões abertas apresentam vantagens relevantes como a variedade da informação recolhida,
permitem obter originalidade e mais representatividade, mas induzem maior dificuldade na
organização e sistematização das respostas e consequente análise agrupada de resultados. Face ao
objetivo proposto é incontornável incluir os dois tipos de questões.
Atendendo à especificidade do tema, a adoção dos sistemas de escalas mais correntes como as de
Likert, VAS (Visual Analogue Scales), escala Numérica e escala Guttman não se revelou adequada.
Assim foram desenvolvidas escalas à medida de cada grupo e subtema a avaliar.
A utilização duma ferramenta digital esteve sempre na base da conceção do questionário, pelo que
tendo sido selecionada a aplicação Google.Docs, foram realizadas versões de teste para os membros
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da CEI de forma a aferir a perceção do questionário, obter sugestões de melhoria, testar o tempo de
resposta e a extração de dados.
A composição final do questionário inclui 15 questões, algumas das quais com sub-questões (o
Inquérito é apresentado em anexo ao presente - Anexo I). Conforme já foi referido, a caracterização
da EG limitou-se à recolha da sua identificação, o departamento e função da pessoa que responde ao
questionário, a manifestação da disponibilidade para futuros contactos bem como a opção de
confidencialidade dos dados (questões 1, 2, 3, 14 e 15).
Assim as questões específicas foram limitadas a 10, quase todas com sub-questões, visando no
essencial recolher informação sobre as seguintes dimensões:
- a importância da IDI na estratégia das EG e a identificação de possíveis obstáculos / desafios a uma
maior aposta nessa área (questões 4 e 5);
- a predisposição para colaborar e cooperar com entidades do Sistema Científico e Tecnológico
nacional (universidades, centros de investigação, etc.): se sim, em que áreas, com que entidades; se
não, porquê? (questões 6 e 7);
- que ferramentas / soluções que possam ser consideradas inovadoras são utilizadas pelas EG, se existe
capacidade própria para criar esse tipo de soluções, e quais as
principais motivações para a adoção de solução / práticas
inovadoras (questões 8 a 13).
A divulgação do Inquérito foi efetuada pela APDA, através de
correio eletrónico, para todas as EG nacionais (Portugal
Continental e Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira),
e as respostas foram recolhidas entre 22 de junho e 1 de
setembro de 2017.
Foram obtidas 101 respostas ao Inquérito.
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A análise global realizada permitiu constituir uma base de trabalho e obter uma visão geral dos
resultados, contudo foi considerado necessário aprofundar a análise e avaliar todas as respostas em
função do Modelo de Gestão, da localização geográfica e da dimensão a que designamos como Eixos
de Análise.
Assim, de forma a obter uma visão padronizada dos resultados, os quatro Eixos de Análise fixados
foram:
•

1 – Dados Gerais

•

2 – NUT 2

•

3 – Modelo de Gestão

•

4 – Dimensão

Nesta fase de tratamento de dados, a informação complementar para análise destas dimensões foi
obtida a partir da consulta do Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal (RASARP),
publicada pela ERSAR. A partir da identificação de cada Entidade Gestora foi pesquisada a informação
relativa ao tipo de sistema (alta/baixa), modelo de gestão, número de alojamentos existentes e com
serviço.
A informação referente às unidades territoriais, NUT2, NUT3, Distrito, Concelho, População
Abastecida, foi conseguida através do ficheiro “Dados_Qualidade_Água_BAIXA_2016” disponível no
site da ERSAR o qual compila todos os dados da Qualidade da Água para Consumo Humano em 2016
na torneira do consumidor - Entidades Gestoras em Baixa.
No que concerne ao eixo de análise “Dimensão”, foram definidos pela CEI os seguintes critérios, para
agrupamento das Entidades Gestoras:
•

Pequena <20.000 habitantes

•

Média > / = 20.000 e < / = 100.000 habitantes

•

Grande > 100.000 habitantes
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De referir ainda que a análise com base na dimensão, geografia e modelos de gestão visou, sobretudo,
identificar possíveis alterações no padrão das respostas, em comparação com o conjunto global de
resultados. Isto é, o objetivo foi verificar se, para cada questão, as respostas de um sub-conjunto de
EG, quer fossem agrupadas por dimensão, modelo de gestão ou unidade territorial eram coerentes
com o conjunto global das respostas. Assim, e na apresentação dos dados, serão salientadas as
situações em tal sucedeu.
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RESULTADOS DO INQUÉRITO À INOVAÇÃO 2017
Os resultados foram organizados em face das grandes linhas de análise, já mencionadas no capítulo
anterior:
•

a importância da IDI na estratégia das EG e a identificação de possíveis obstáculos / desafios
a uma maior aposta nessa área;

•

a predisposição para colaborar e cooperar com entidades do Sistema Científico e Tecnológico
nacional;

•

que ferramentas / soluções inovadoras são utilizadas pelas EG e quais as principais
motivações para a adoção dessas soluções.

Dentro de cada uma dessas áreas, são apresentados os resultados questão a questão, incorporando
cada uma das respostas uma breve análise parcial dos dados, tendo sempre por base os eixos de
análise referidos anteriormente.
Antes de apresentar os dados resultantes das respostas obtidas, será efetuada uma primeira análise
em relação ao universo de respostas obtidas.
Tal como já mencionado, foram obtidas 101 respostas ao Inquérito. A distribuição dessas respostas,
por localização geográfica, é a seguinte:
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1
5

18

31

9

10

27

Alentejo

Algarve

Centro

Lisboa

Norte

Norte, Centro, Lisboa, Alentejo

Região Autónoma dos Açores

Gráfico 1

É possível constatar, da leitura do gráfico, que a região com maior número de respostas foi a NUTII
Norte, com 31 respostas, seguindo-se o Centro, com 27. De salientar que o facto de ser apresentado
um resultado que abrange 4 NUTII fica a dever-se à Águas de Lisboa e Vale do Tejo, que abrange
Municípios dessas várias NUTII.
Temos, portanto, que no universo de respostas ao Inquérito está representada a totalidade do
território de Portugal Continental e ainda a Região Autónoma dos Açores. A exceção é a Região
Autónoma da Madeira (RAM), não tendo sido recebida nenhuma respostas de EG da RAM.
No que se refere aos Modelos de Gestão, foram recebidas respostas por parte de EG cobrindo todos
os Modelos de Gestão, conforme se pode constatar da tabela seguinte:
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Modelo de Gestão

N.º de respostas

Concessão (concessão multimunicipal)

3

Concessão (concessão municipal)

22

Delegação (empresa estatal)

1

Delegação (empresa municipal ou intermunicipal)

17

Delegação (parceria Estado/ municípios)

3

Gestão direta (serviço municipal)

45

Gestão direta (serviço municipalizado ou intermunicipalizado)

10

Tabela 1

Pese embora o maior número de respostas seja de EG com modelo de gestão direta (serviço
municipal), a verdade é que foram as EG com esse modelo de gestão que, considerando o número
total de EG existentes em gestão direta (serviço municipal), apresentaram a taxa de reposta mais baixa,
com cerca de 24%.
No vértice oposto temos a Delegação em empresa estatal e as parcerias Estado/municípios, com 100%
de repostas. Igualmente com um elevado nível de participação no Inquérito estiveram as EG em
modelo de gestão delegada em empresa municipal ou intermunicipal, em que mais de 70% das
mesmas reponderam ao Inquérito. Seguem-se as Concessões Municipais, com cerca de 69%, e as EG
em Gestão direta (serviço municipalizado ou intermunicipalizado), com cerca de 50%, apresentaram
igualmente níveis de participação muito interessantes.
No que se refere à dimensão, temos:
Dimensão

N.º de respostas

Grande

19

Média

37

Pequena

42
Tabela 2

De salientar, em primeiro lugar, que 3 das EG que responderam ao Inquérito, por prestarem serviço
apenas em “alta”, não são classificados por dimensão, já que este critério tem a ver com a população
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abastecida em baixa (razão pela qual o somatório das respostas da tabela supra totalizar 98 respostas,
e não 101).
Tendo presente o universo global de EG, podemos constatar que a participação das EG neste Inquérito
foi tanto maior quanto maior a dimensão das EG: cerca de 83% do total das EG de grande dimensão,
46% nas de média dimensão e apenas 26% nas de pequena dimensão.
Em termos globais, no que se refere ao conjunto de EG que responderam ao Inquérito, podemos
afirmar que esse conjunto é muito representativo do universo dos Serviços de Água em Portugal na
medida em que:
•

o número global de EG que responderam é muito significativo – 101 respostas;

•

as EG que responderam ao Inquérito são responsáveis pela prestação do serviço a mais de
6,5 milhões de pessoas;

•

responderam ao Inquérito EG de todas as regiões de Portugal Continental e ainda da região
Autónoma dos Açores;

•

os diversos Modelos de Gestão estão representados na amostra deste Inquérito;

•

as respostas ao Inquérito refletem a realidade de EG de pequena, média e grande dimensão.
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Para aferir a importância da IDI na estratégia das EG e identificar os principais desafios e obstáculos a
uma maior posta nessa dimensão, foram colocadas as seguintes questões:
- Qual o grau de importância que atribui à IDI na definição da estratégia da sua EG? (questão 4);
- Quais considera serem os maiores desafios e obstáculos a uma maior aposta da EG em IDI? (questão
5).
Assim, iremos de seguida apresentar os dados referentes ás respostas a etas questões, bem como a
respetiva análise.

QUESTÃO 4
Qual o grau de importância que atribui à IDI na definição da estratégia da sua EG?
A resposta a esta questão foi efetuada através da escolha de uma das seguintes quatro opções:
“Essencial”, “Muito Importante”, “Importante” ou “Pouco Importante”. A distribuição das respostas
enviadas pelas 101 EG consta do gráfico seguinte:

0,99%
12,87%

Essencial
Importante
Muito importante

47,52%
38,61%

Gráfico 2
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Da análise do gráfico anterior, concluímos que mais de 60% das EG consideram que a IDI é “Essencial”
ou “Muito Importante” na sua estratégia. Se considerarmos igualmente as EG cuja resposta foi
“Importante”, temos praticamente a totalidade das EG a colocarem a IDI como um aspeto
incontornável na sua estratégia. Veremos, mais adiante, se esta afirmação tem tradução na sua
atuação concreta e nas opções tomadas pelas EG.
Importa igualmente analisar as respostas das EG, atenta a respetiva localização geográfica (NUT II), de
forma a avaliar se a sua localização geográfica implica, ou não, alguma alteração em relação ao padrão
das respostas do conjunto das EG.
Essencial

Muito importante

Importante

Pouco importante

Alentejo

NUTII

5,56%

38,89%

55,56%

0,00%

Algarve

11,11%

33,33%

55,56%

0,00%

Centro

11,11%

44,44%

40,74%

3,70%

Lisboa

0,00%

90,00%

10,00%

0,00%

Norte

22,58%

54,84%

22,58%

0,00%

Região Autónoma dos Açores

20,00%

0,00%

80,00%

0,00%

Tabela 3

Podemos constatar que a distribuição das respostas, por NUT II, apresenta algumas diferenças. Na
região de Lisboa, apesar de nenhuma EG ter considerado a IDI “Essencial” na respetiva estratégia, 90%
consideram-na “Muito Importante”. Na região Norte, mais de 77% consideram a IDI “Essencial” ou
“Muito Importante”.
Já em sentido inverso, temos a Região Autónoma dos Açores, em que a maioria das EG consideram a
IDI como “Importante”. Nos casos de Alentejo e Algarve, a percentagem de EG que consideram a IDI
como “Essencial” ou “Muito Importante” (um pouco mais de 44%) situa-se igualmente abaixo do limiar
de 60% correspondente à globalidade das respostas.
Na tabela seguinte temos a distribuição das respostas em função do modelo de gestão das EG:
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Modelo de Gestão

Essencial

Muito
importante Importante

Pouco
importante

Concessão (concessão multimunicipal)

0,00%

33,33%

66,67%

0,00%

Concessão (concessão municipal)

9,09%

77,27%

9,09%

4,55%

Delegação (empresa estatal)
Delegação (empresa municipal ou
intermunicipal)

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

23,53%

41,18%

35,29%

0,00%

Delegação (parceria Estado/ municípios)

33,33%

33,33%

33,33%

0,00%

Gestão direta (serviço municipal)
Gestão direta (serviço municipalizado ou
intermunicipalizado)

11,11%

37,78%

51,11%

0,00%

10,00%

40,00%

50,00%

0,00%

Tabela 4

Da análise destes dados resulta que, no caso da Delegação (empresa estatal) e Concessão (concessão
municipal), a percentagem de respostas para “Essencial” ou “Muito Importante” são muito elevadas
(100% e 86,36%, respetivamente).
No caso das Delegações (em empresa municipal ou intermunicipal e ainda no caso das parcerias
Estado/Municípios), a percentagem de respostas para as opções “Essencial” ou “Muito Importante”
situam-se entre os 65% e 67%.
Para a Gestão Direta, essa percentagem situa-se nos 50% e no caso das Concessões Multimunicipais
33,33%.
Considerando a dimensão das EG que responderam, e atentos os dados da tabela seguinte, verificamos
que a importância atribuída à IDI, em termos de estratégia, aumenta de acordo com a dimensão da
EG, isto é, são as EG de Grande Dimensão que atribuem mais importância á IDI e as Pequenas atribuemlhe menos importância (ainda assim, com mais de 45% a considerarem ser “Essencial” ou “Muito
Importante”).
Dimensão

Essencial

Muito importante

Importante

Pouco importante

Grande

10,53%

68,42%

21,05%

0,00%

Média

18,92%

51,35%

29,73%

0,00%

Pequena

9,52%

35,71%

52,38%

2,38%

Tabela 5
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Em suma, e no que se refere à questão n.º 4 (Qual o grau de importância que atribui à IDI na definição
da estratégia da sua EG?), poderemos concluir que a grande maioria das EG atribuem grande
importância à IDI na definição da sua estratégia. Por outro lado, foi também possível verificar que a
distribuição das respostas, em função da localização geográfica, modelo de gestão e dimensão das EG,
apresentou diferenças, nalguns casos significativas, em relação ao padrão da distribuição global das
mesmas.

QUESTÃO 5
Quais considera serem os maiores desafios e obstáculos a uma maior aposta da EG em IDI?
Em relação a esta questão, foram disponibilizadas cinco opções de resposta (podendo ser selecionada
mais do que uma), as quais constam da tabela seguinte:

1.
2.
3.
4.
5.

Opções de reposta
Escassez/insuficiência de recursos financeiros
Escassez/insuficiência de recursos técnicos e humanos
Aversão à mudança
Falta de informação sobre oportunidades de financiamento e/ou parcerias
Não sabe/ Não responde
Outro
Tabela 6

Da análise das respostas, obtiveram-se os resultados que constam na figura seguinte:

Inquérito à Inovação 2017

PÁGINA 19 DE 55

2,50%

16,25%
28,13%
10,63%

42,50%

Escassez / insuficiência de recursos financeiros
Escassez / insuficiência de recursos técnicos e humanos
Aversão à mudança

Falta de informação sobre oportunidades de financiamento e/ou parcerias
Não sabe / Não responde

Gráfico 3

Como se pode verificar no gráfico apresentado, os maiores desafios e obstáculos identificados pelas
EG a uma maior aposta em IDI foram a “Escassez/insuficiência de recursos técnicos e humanos” e a
“Escassez/insuficiência de recursos financeiros”, com uma percentagem de resposta de 42,5% e
28.13%, respetivamente.
Tendo em conta a localização geográfica das EG por NUTII, verificou-se que (ver tabela seguinte), para
praticamente todas as localizações, a “Escassez/insuficiência de recursos técnicos e humanos” foi
considerado também como o maior desafio e obstáculo a uma maior aposta em IDI. Nas EG da NUT IINorte foi dada a mesma importância à “Escassez /insuficiência de recursos financeiros”.
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NUTII

Alentejo
Algarve
Centro
Lisboa
Norte
Região Autónoma dos
Açores

Escassez /
insuficiência de
recursos
financeiros

Escassez /
insuficiência
de recursos
técnicos e
humanos

Aversão à
mudança

30.00%
23.08%
23.08%
29.41%
33.33%

40.00%
61.54%
51.28%
41.18%
33.33%

10.00%
0.00%
10.26%
17.65%
8.33%

Falta de
informação
sobre
oportunidades
de
financiamento
e/ou parcerias
13.33%
15.38%
12.82%
11.76%
22.92%

27.27%

36.36%

18.18%

18.18%

Não sabe /
Não
responde

6.67%
0.00%
2.56%
0.00%
2.08%
0.00%

Tabela 7

Na tabela seguinte é apresentada a distribuição das respostas em função do modelo de gestão das EG.
Como se pode verificar, apenas as EG cujo modelo de gestão é Concessão Municipal indicaram como
maior desafio a uma maior aposta em IDI a “Falta de informação sobre oportunidades de
financiamento e/ou parcerias”. Já as EG com modelo de gestão de Delegação (empresa Municipal ou
intermunicipal) indicaram como maior desafio a uma maior aposta em IDI a “Escassez/insuficiência de
recursos financeiros”.
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Modelo de Gestão

Escassez /
insuficiência de
recursos
financeiros

Escassez /
insuficiência
de recursos
técnicos e
humanos

Aversão à
mudança

0.00%

75.00%

25.00%

0.00%

0.00%

28.13%

25.00%

3.13%

37.50%

6.25%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

38.46%

34.62%

11.54%

15.38%

0.00%

25.00%

50.00%

0.00%

25.00%

0.00%

29.87%

49.35%

7.79%

10.39%

2.60%

12.50%

43.75%

37.50%

6.25%

0.00%

Concessão (concessão
multimunicipal)
Concessão (concessão
municipal)
Delegação (empresa estatal)
Delegação (empresa
municipal ou intermunicipal)
Delegação (parceria Estado/
municípios)
Gestão direta (serviço
municipal)
Gestão direta (serviço
municipalizado ou
intermunicipalizado)

Falta de
informação sobre
Não sabe /
oportunidades de
Não responde
financiamento
e/ou parcerias

Tabela 8

Analisando as respostas tendo presente a dimensão das EG, e atentos aos dados da tabela seguinte,
verifica-se que qualquer que seja a dimensão das EG todas consideraram que os maiores desafios e
obstáculos a uma maior aposta em IDI é a “Escassez/insuficiência de recursos técnicos e humanos”,
para a qual se obteve uma média de respostas acima dos 41%. Para as Médias e pequenas EG a
“Escassez /insuficiência de recursos financeiros” é o segundo maior desafio à IDI. Para as Grandes EG
o segundo maior desafio à IDI é a “Falta de informação sobre oportunidades de financiamento e/ou
parcerias”.
Escassez /
insuficiência de
recursos
financeiros

Escassez /
insuficiência de
recursos
técnicos e
humanos

Grande

18.52%

Média
Pequena

Dimensão da EG

Aversão à
mudança

Falta de
informação sobre
oportunidades de
financiamento
e/ou parcerias

Não sabe /
Não
responde

40.74%

18.52%

22.22%

0.00%

34.48%

36.21%

8.62%

18.97%

1.72%

28.17%

46.48%

8.45%

12.68%

4.23%

Tabela 9
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Em suma, a maioria das EG consideraram que os maiores desafios e obstáculos a uma maior aposta
em IDI são a “Escassez/insuficiência de recursos técnicos e humanos”, seguida pela opção
“Escassez/insuficiência de recursos financeiros”. O padrão de respostas em função da localização
geográfica e dimensão foi idêntico ao da globalidade das respostas.
Apenas em termos do modelo de gestão se verificaram algumas diferenças, uma vez que as EG cujo
modelo de gestão e a “Concessão municipal” valorizaram mais a “Falta de informação sobre
oportunidades de financiamento e/ou parcerias” em detrimento da “Escassez/ insuficiência de
recursos técnicos e humanos”. Já as empresas Municipais ou intermunicipais valorizaram mais a
“Escassez/ insuficiência de recursos financeiros” em relação à “Escassez/insuficiência de recursos
técnicos e humanos”.
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Após analisar a importância da IDI na estratégia das EG, foi considerado relevante avaliar a
predisposição das EG para cooperar com as entidades do Sistema Científico e Tecnológico (SCT)
nacional (Universidades, Centros de Investigação, entre outros).
De facto, julgamos ser hoje absolutamente consensual que apenas por via de um estreitar de
cooperação entre o mundo empresarial e as entidades do SCT é possível criar um verdadeiro
“ecossistema” de Inovação, unindo esforços para encontrar soluções para os problemas e desafios
existentes.
Para efetuar essa avaliação, foram colocadas as seguintes questões:
- A EG participou em projetos e iniciativas IDI em colaboração com Universidades, Centros de
Investigação ou outras Entidades? (questão 6). Em face de uma resposta afirmativa, procurou ainda
identificar-se qual ou quais as áreas temáticas desses projetos, com que entidades do SCT e com que
montantes de investimento. No caso de uma resposta negativa, procuraram identificar-se os principais
motivos para essa situação;
- Gostaria de participar em projetos e iniciativas em colaboração com Universidades, Centros de
Investigação ou outras entidades? (questão 7). Em face de uma resposta afirmativa, procurou ainda
identificar-se qual ou quais as áreas temáticas de interesse. No caso de uma resposta negativa,
procuraram identificar-se os principais motivos para essa situação.
Passemos, então, à análise das respostas.

QUESTÃO 6
A EG participou em projetos e iniciativas IDI em colaboração com Universidades, Centros de
Investigação ou outras Entidades?
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A esta questão 45 EG (cerca de 44,5%) responderam de forma positiva (SIM) e 56 EG (cerca de 55,5%)
responderam de forma negativa (NÃO).

45%

56%

SIM -participaram em projetos IDI

NÃO participaram em projetos de IDI

Gráfico 4

A distribuição das respostas, por localização geográfica, consta da tabela seguinte:
NUTII

Sim

Não

Alentejo

33,33%

66,67%

Algarve

44,44%

55,56%

Centro

44,44%

55,56%

Lisboa

60,00%

40,00%

Norte

48,39%

51,61%

Região Autónoma dos Açores

20,00%

80,00%

Tabela 10

Da análise destes dados é possível constatar que existem diferenças significativas face ao às respostas
globais: das EG localizadas na Região Autónoma dos Açores, apenas 20% afirmam já ter participado
em projetos em colaboração com entidades do SCT, seguindo-se o Alentejo com 33,33%. O Algarve,
Centro e Norte estão em linha com o resultado global, enquanto a região de Lisboa é aquela em que o
maior número de EG afiram já ter integrado projetos em conjunto com entidades do SCT.
Analisando as respostas atendendo aos Modelos de Gestão, temos:
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Modelo de Gestão

Sim

Não

Concessão (concessão multimunicipal)

100,00%

0,00%

Concessão (concessão municipal)

77,27%

22,73%

Delegação (empresa estatal)

100,00%

0,00%

Delegação (empresa municipal ou intermunicipal)

47,06%

52,94%

Delegação (parceria Estado/ municípios)

100,00%

0,00%

Gestão direta (serviço municipal)

20,00%

80,00%

Gestão direta (serviço municipalizado ou intermunicipalizado)

40,00%

60,00%

Tabela 11

Podemos constatar que, no caso das EG em gestão Direta (serviço municipal), apenas 20% respondeu
SIM, contrastando com os 100% das EG cujo modelo é a Concessão (concessão multimunicipal),
Delegação (empresa estatal) ou a Delegação (parceria Estado/ municípios).
As Concessões municipais apresentam um valor bastante acima da média global, enquanto as
Delegações em empresa municipal ou intermunicipal estão ligeiramente acima dessa média. Já os
serviços municipalizados ou intermunicipalizados estão um pouco baixo da média.
Quando analisamos as respostas atendendo à dimensão das EG, temos:
Dimensão

Sim

Não

Grande

73,68%

26,32%

Média

51,35%

48,65%

Pequena

21,43%

78,57%

Tabela 12

Como facilmente se pode concluir, a percentagem de EG que afirmam já ter participado em projetos
em cooperação com entidades do SCT é tanto maior quanto a dimensão dessas EG.
Pela análise das respostas a esta questão podemos verificar que a região onde se situam as EG, a sua
dimensão e Modelo de Gestão se traduziram em desvios significativos face ao padrão das respostas
globais, isto é, estas várias dimensões de análise têm influência na forma como as EG se posicionam
face a estas iniciativas de colaboração.
Passemos, agora, à análise das respostas das EG que afirmam já ter participado em projetos (teremos,
portanto, um universo de 45 respostas), no que se refere às áreas temáticas dos mesmos, às entidades
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com as quais colaboraram e em relação aos montantes investidos e respetivas fontes de
financiamento.
Relativamente às áreas temáticas dos projetos em que as EG participaram, eram apresentadas as
seguintes opções de resposta (sendo que as EG podiam selecionar mais que 1 opção de resposta):
Opções de resposta
1.

Monitorização em tempo real de fugas (Por ex: sensores acústicos instalados nas condutas)

2.

Monitorização em tempo real de indicadores de temperatura e pluviosidade

3.

Medição em tempo real de indicadores de operacionalidade em equipamentos

4.

Modelação matemática de redes de água

5.

Modelação matemática de redes de águas residuais e pluviais

6.

Setorização e controlo de caudais de águas para consumo humano

7.

Setorização e controlo de caudais de águas residuais

8.

Balanços Hídricos de águas residuais e pluviais

9.

Balanços Energéticos

10. Mobilidade elétrica (utilização de veículos elétricos)
11. Controlo e monitorização de qualidade da água em tempo real
12. Produção de Energia a partir de fontes renováveis
13. Mobilidade de Serviços
14. Reutilização de águas residuais e/ou pluviais
Outros
Tabela 13

O gráfico seguinte apresenta os resultados:
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9.Balanços Energéticos

44%

6.Setorização e controlo de caudais de águas para consumo…

38%

4.Modelação matemática de redes de água

33%

16.Outros

27%

15.Smart Metering

27%

8.Balanços Hídricos de águas residuais e pluviais

22%

7.Setorização e controlo de caudais de águas residuais

20%

5.Modelação matemática de redes de águas residuais e pluviais

16%

1.Monitorização em tempo real de fugas

16%

13.Mobilidade de Serviços

13%

12.Produção de Energia a partir de fontes renováveis

13%

14. Reutilização de águas residuais e/ou pluviais

11%

11.Controlo e monitorização de qualidade da água em tempo real

11%

3.Medição em tempo real de indicadores de operacionalidade…

9%

2.Monitorização em tempo real de indicadores de temperatura…

9%

10.Mobilidade elétrica (Utilização de veículos elétricos)

2%

Gráfico 5

Relativamente às temáticas alvo de projetos de IDI, 44,4% das EG já participaram em projetos relativos
ao “Balanço Energético”, 37,7% em projetos no âmbito da “Setorização e controlo de caudais de água
para consumo humano” e 33,3% em projetos cuja temática principal foi a “Modelação matemática de
redes de água”.
As Entidades Gestoras que participaram em iniciativas IDI identificaram 60 entidades com as quais
desenvolveram projetos em pareceria, destacando-se o LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia
Civil referido por 44% das entidades, seguido pelo IST – Instituto Superior Técnico com 22% e o ISEP –
Instituto Superior de Engenharia do Porto com 16%.
O investimento efetuado no âmbito da participação em projetos de IDI situa-se maioritariamente
abaixo dos 50.000 euros, representando 55,5% do universo em análise, conforme se pode constatar
através da análise do gráfico infra:
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Soma de > 250.000€

Soma de Entre 100.000€ e 250.000€

11%

7%

Soma de Entre 50.000€ e 100.000€

22%

Soma de <50.000€

56%

Gráfico 6

No que se refere às fontes de financiamento, apenas 16 das45 EG afirmaram ter obtido financiamento
por parte de programas / entidades externas. Isto é, cerca de 2/3 das EG participaram em projetos e
iniciativas IDI com recursos financeiros próprios.
Em relação às fontes de financiamento externas, destaca-se o programa comunitário de investigação
e inovação, Horizonte 2020, referido por 25% das EG em análise (4 projetos). Outras fontes de
financiamento referidas foram programas comunitários como o LIFE ou INTERREG. A nível nacional,
foram referidos apoios do POVT, POSEUR e FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia.
Importa, agora, perceber quais os principais motivos, dificuldades ou obstáculos que justificam que a
maioria das EG do universo deste estudo (56), afirme não ter participado em projetos e iniciativas IDI.
Para esse efeito, a essas EG foram indicadas várias opções de resposta (podendo as EG selecionar mais
do que uma opção):
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1.
2.
3.
4.
5.

Opções de reposta
Escassez/insuficiência de recursos financeiros
Escassez/insuficiência de recursos técnicos e humanos
Aversão à mudança
Falta de informação sobre oportunidades de financiamento e/ou parcerias
Não sabe/ Não responde
Outro
Tabela 14

Os resultados das respostas são apresentados no gráfico seguinte:

1. Escassez / insuficiência de recursos
financeiros

22

2. Escassez / insuficiência de recursos
técnicos e humanos

3. Aversão à mudança

28

2

4. Falta de informação sobre oportunidades
de financiamento e/ou parcerias

5. Não sabe / Não responde

12

14

Gráfico 7

É possível verificar que a maioria das EG aponta a insuficiência de recursos, quer técnicos e humanos,
quer financeiros, como os principais obstáculos à sua participação em projetos e iniciativas IDI.
De salientar que um número razoável de EG sinalizou que a falta de informação sobre oportunidades
de financiamento e potenciais parceiros é uma barreira, pelo que esta poderá ser uma área de trabalho
a explorar pela CEI.
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QUESTÃO 7
Gostaria de participar em projetos e iniciativas em colaboração com Universidades, Centros de
Investigação ou outras entidades?
A resposta a esta questão foi efetuada através da escolha de uma das três opções: “Sim”, “Não” e
“Talvez”. Das 101 EG que responderam a esta questão, 96 responderam afirmativamente e 5
negativamente pelo que o “Sim” constituiu 95% do universo em causa. A hipótese “Talvez” não
constituiu escolha por parte de nenhuma EG.

5%

95%

Não

Sim

Gráfico 8

Conclui-se que a quase totalidade das EG, independentemente da sua localização, modelo de gestão
e dimensão gostaria de participar em projetos e iniciativas em colaboração com Universidades, Centro
de Investigação ou outras entidades, importando agora perceber quais as áreas temáticas mais
valorizadas.
As possibilidades de resposta, no que se refere às áreas temáticas preferenciais, são elencadas na
tabela seguinte. De referir que, nas suas respostas, as EG podiam selecionar mais do que uma opção:
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Opções de resposta
1.

Monitorização em tempo real de fugas (Por ex: sensores acústicos instalados nas condutas)

2.

Monitorização em tempo real de indicadores de temperatura e pluviosidade

3.

Medição em tempo real de indicadores de operacionalidade em equipamentos

4.

Modelação matemática de redes de água

5.

Modelação matemática de redes de águas residuais e pluviais

6.

Setorização e controlo de caudais de águas para consumo humano

7.

Setorização e controlo de caudais de águas residuais

8.

Balanços Hídricos de águas residuais e pluviais

9.

Balanços Energéticos

10. Mobilidade elétrica (utilização de veículos elétricos)
11. Controlo e monitorização de qualidade da água em tempo real
12. Produção de Energia a partir de fontes renováveis
13. Mobilidade de Serviços
14. Reutilização de águas residuais e/ou pluviais
Outra
Tabela 15

O gráfico seguinte apresenta a distribuição do número de respostas, para cada uma das opções acima
indicadas:

Monitorização em tempo real de fugas

63
62

Outro
Controlo e monitorização de qualidade da água em tempo real

45

Setorização e controlo de caudais de águas para consumo…

40
38
37

Balanços Energéticos
Balanços Hídricos de águas residuais e pluviais
Setorização e controlo de caudais de águas residuais

32

Reutilização de águas residuais e/ou pluviais

26
24
24

Mobilidade de Serviços
Modelação matemática de redes de água
Produção de Energia a partir de fontes renováveis

20
20

Medição em tempo real de indicadores de operacionalidade…
Mobilidade elétrica (utilização de veículos elétricos)

13
11

Modelação matemática de redes de águas residuais e pluviais
Monitorização em tempo real de indicadores de temperatura…

Gráfico 9
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Da análise efetuada aos resultados obtidos constata-se que áreas ligadas ao abastecimento de água
merecem maior destaque, nomeadamente:
•

a monitorização em tempo real de fugas;

•

o controlo e monitorização de qualidade da água em tempo real e;

•

a setorização e controlo de caudais para consumo humano.

Na opção “outro” foi referenciada maioritariamente a monitorização de consumos de água em tempo
real (smart metering), tendo esta opção sido indicada por 54 EG.
No âmbito das águas residuais, aponta-se para investimentos em balanços hídricos de águas residuais
e pluviais e setorização e controlo de caudais de águas residuais.
Apesar do número de EG que responderam não estar interessadas em participar neste tipo de
iniciativas seja bastante reduzido (5 respostas), importa ainda assim tentar perceber o porquê.
Nos casos em que a opção de resposta foi “Não”, foram apresentados os seguintes possíveis motivos
para essa opção ter sido a escolhida:

1.
2.
3.
4.
5.

Opções de reposta
Escassez/insuficiência de recursos financeiros
Escassez/insuficiência de recursos técnicos e humanos
Aversão à mudança
Falta de informação sobre oportunidades de financiamento e/ou parcerias
Não sabe/ Não responde
Outro
Tabela 16

Da análise dos dados, verifica-se que apenas em 4 dos casos foi indicado o motivo. Assim sendo, referese que de entre os motivos possíveis é apontada essencialmente a causa da escassez/insuficiência de
recursos técnicos e humanos para 3 respostas e apenas em entidades pequenas e médias e que a
opção “outro” é apontada numa entidade de pequena dimensão.
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Importa ainda referir que, das 5 EG que responderam “Não”, 3 são Concessões Municipais e 2 são EG
em modelo de gestão direta.
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Um dos principais objetivos do Inquérito foi o de identificar as ferramentas / soluções inovadoras
utilizadas pelas EG, o potencial de desenvolvimento e criação de soluções por parte das próprias EG,
bem como quais as principais motivações para a adoção dessas soluções.
Para esse efeito, foram colocadas várias questões, sendo e seguida apresentados os do tratamento
das respetivas respostas.

QUESTÃO 8
Indique qual ou quais das seguintes soluções são utilizadas na EG
A presente questão apresentava várias opções de resposta, sendo que cada entidade selecionou as
soluções por si utilizadas, dispondo das seguintes opções:
Opções de resposta
1.

Monitorização em real de fugas (Por ex: sensores acústicos instalados nas condutas)

2.

Monitorização em tempo real de indicadores de temperatura e pluviosidade

3.

Medição em tempo real de indicadores de operacionalidade em equipamentos

4.

Modelação matemática de redes de água

5.

Modelação matemática de redes de águas residuais e pluviais

6.

Setorização e controlo de caudais de águas para consumo humano

7.

Setorização e controlo de caudais de águas residuais

8.

Balanços Hídricos de águas residuais e pluviais

9.

Balanços Energéticos

10. Mobilidade elétrica (utilização de veículos elétricos)
11. Controlo e monitorização de qualidade da água em tempo real
12. Produção de Energia a partir de fontes renováveis
13. Mobilidade de Serviços
14. Reutilização de águas residuais e/ou pluviais
Outro
Tabela 17

Inquérito à Inovação 2017

PÁGINA 35 DE 55

As 101 EG responderam a esta questão, no entanto é de salientar que 10 entidades assumiram não
possuir nenhuma das soluções mencionadas (9 EG com modelo de gestão direta – serviço municipal e
1 gestão delegada), e 3 outras EG referem possuir outras soluções, no entanto são soluções
rudimentares.
Quanto às restantes entidades, obtiveram-se os seguintes resultados:

Gráfico 10

Soluções associadas à redução de perdas de água e controlo da qualidade da água para consumo são
as privilegiadas ao nível da seleção por parte das EG. Em segundo plano estão as soluções associadas
ao controlo de caudais de águas residuais e gestão energética. Sem grande relevância estão as soluções
associadas à mobilidade elétrica e monitorização de indicadores climáticos.
Importa também analisar as respostas das EG considerando a respetiva localização geográfica (NUT II).
Assim, verifica-se que, considerando as soluções com maior grau de implementação por localização
geográfica, existe um padrão de resposta do conjunto das EG.
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Gráfico 11

Verifica-se que as soluções associadas ao controlo do sistema de abastecimento, designadamente no
que se refere a perdas, e mobilidade dos serviços possui grande relevância em todo o país, o que
reflete os objetivos que têm sido traçados para o Setor da Água. A gestão e controlo dos sistemas de
águas residuais, neste momento, parecem ainda não ser uma prioridade. Não obstante, das respostas
obtidas, verifica-se que nas regiões do Norte, Lisboa e Algarve existe uma forte inclinação para a
adoção de soluções associadas à modelação e controlo de sistemas de águas residuais e pluviais.
Salienta-se ainda a significância das soluções associadas a balanços energéticos e o seu grau de
implementação nas regiões de Lisboa e Algarve.
Este panorama reflete a visão estratégica e prioridades do Setor, bem como os quadros de
financiamento existentes.
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Cada região possui características muito especificas e que acabam por determinar as opções e soluções
de gestão. Neste sentido, foi, simultaneamente, feita a análise de respostas em função do modelo de
gestão adotado.
Considerando o modelo de gestão da EG, verifica-se que a maioria das EG que responderam a esta
questão são EG com modelo de gestão direta (55%). No entanto, as Concessões Municipais,
representando apenas 22% das EG que responderam à questão, são as que registam maior número de
soluções implementadas.

Gráfico 12
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Tendo presente a dimensão das EG que responderam, verificamos o mesmo cenário, ou seja, são as
EG de Grande Dimensão que implementam mais soluções consideradas inovadoras.

QUESTÃO 9
A sua EG utiliza aplicações ou outros meios como por ex App’s, na relação com os seus clientes, com
o objetivo de promover uma maior interação?
A resposta a esta questão só tinha duas alternativas, “Sim” ou “Não”. Das 101 EG que responderam,
21 responderam positivamente e 80 negativamente, como se pode verificar no gráfico seguinte:

21

80

Sim

Não

Gráfico 13

Ora, e desde já, facilmente se conclui que a larga maioria das EG (cerca de 80%) não utilizam aplicações,
ou outros meios, na relação com os seus clientes.
Importa igualmente analisar as respostas das EG, atenta a respetiva localização geográfica (NUT II), de
forma a avaliar se essa dimensão (geográfica) implica, ou não, alguma alteração em relação ao padrão
das respostas do conjunto das EG.
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NUTII

Sim

Não

Alentejo

22,22%

77,78%

Algarve

0,00%

100,00%

Centro

22,22%

77,78%

Lisboa

50,00%

50,00%

Norte

16,13%

83,87%

Região Autónoma dos Açores

20,00%

80,00%

Tabela 18

Da análise desta tabela podemos concluir que, com exceção da região de Lisboa, que está bastante
acima da média global , e do Algarve, que está bastante abaixo, as restantes regiões apresentam um
padrão de respostas em linha com os resultados globais.
No Tabela seguinte apresenta-se a distribuição das respostas em função do Modelo de Gestão das EG:
Modelo de Gestão

Sim

Não

Concessão (concessão multimunicipal)

33,33%

66,67%

Concessão (concessão municipal)

36,36%

63,64%

Delegação (empresa estatal)

100,00%

0,00%

Delegação (empresa municipal ou intermunicipal)

23,53%

76,47%

Delegação (parceria Estado/ municípios)

0,00%

100,00%

Gestão direta (serviço municipal)

6,67%

93,33%

Gestão direta (serviço municipalizado ou intermunicipalizado)

40,00%

60,00%

Tabela 19

Da análise destes dados resulta que, em função dos diversos modelos de gestão, as respostas das EG
divergem do padrão das respostas globais.
Verifica-se que as EG com modelo de gestão direta (serviço municipal) são as que apresentam uma
taxa de resposta negativa mais elevada, com menos de 7% a responderem afirmativamente.
Tendo presente a dimensão das EG, e atentos os dados do Tabela seguinte, verificamos que a
importância atribuída a esta questão está em quase perfeito equilíbrio.
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Dimensão

Sim

Não

Grande

42,11%

57,89%

Média

16,22%

83,78%

Pequena

16,67%

83,33%

Tabela 20

Também no que se refere à dimensão se constata existir um desvio em relação ao conjunto das
respostas: no caso das EG de grande dimensão, mais de 40% responderam “Sim”, enquanto que no
caso das EG de média e pequena dimensão as respostas afirmativas ficaram abaixo da média global
(na ordem dos 20%).
Para os casos em que a resposta à questão “A sua EG utiliza aplicações ou outros meios como por ex
App’s, na relação com os seus clientes, com o objetivo de promover uma maior interação?” foi “Sim”,
foi solicitado às EG que indicassem qual ou quais as aplicações utilizadas.
Com esta questão pretendia-se saber qual ou quais as aplicações que se encontravam em utilização,
tendo-se isolado a aplicação MyAqua, devido ao número de respostas recolhido, a soma de Outras e,
ainda, foi permitida uma terceira resposta, não identificada (NID), conforme visível no gráfico:

3
9

11

MyAqua

Outras

Gráfico 9

NID

Gráfico 14

Com base no gráfico anterior, concluímos que quase metade das EG que responderam afirmam possuir
a aplicação MyAqua.
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Agrupadas na categoria “outras” estão diversas aplicações, sendo que algumas delas serão
desenvolvidas internamente pelas EG.

QUESTÃO 10
A sua Entidade desenvolveu ou encontra-se a desenvolver alguma solução/ferramenta que
considere inovadora?
A resposta a esta questão só tinha duas opções, “Sim” ou “Não”. Das 101 EG que responderam, 29
sinalizaram que “Sim” e 72 sinalizaram que “Não”, refletindo uma ainda reduzida autonomia das EG
no desenvolvimento de inovação interna.

29%

71%

Não

Sim

Gráfico 15

Importa igualmente analisar as respostas das EG, atenta a respetiva localização geográfica (NUT II), de
forma a avaliar se essa dimensão (geográfica) implica, ou não, alguma alteração em relação ao padrão
das respostas do conjunto das EG.
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NUTII

Sim

Não

Alentejo

22%

78%

Algarve

22%

78%

Centro

18%

82%

Lisboa

50%

50%

Norte

41%

59%

Região Autónoma dos Açores

0%

100%

Tabela 21

Realça-se que a dimensão geográfica é fator diferenciador, verificando-se que nas regiões NUT II de
Lisboa e Norte são onde existe maior percentagem de respostas positivas ao desenvolvimento de
soluções/ferramentas inovadoras.
Na Tabela seguinte temos a distribuição das respostas em função do Modelo de Gestão das EG:
Modelo de Gestão

Sim

Não

Concessão (concessão multimunicipal)

33,33%

66,67%

Concessão (concessão municipal)

50,00%

50,00%

Delegação (empresa estatal)

100,00%

0,00%

Delegação (empresa municipal ou intermunicipal)

35,29%

64,71%

Delegação (parceria Estado/ municípios)

66,67%

33,33%

Gestão direta (serviço municipal)

13,33%

86,67%

Gestão direta (serviço municipalizado ou intermunicipalizado)

20,00%

80,00%

Tabela 22

Identifica-se que nas concessões municipais e nas entidades com o modelo de gestão de delegação
são onde o desenvolvimento de soluções inovadoras é superior, tendo este menor incidência nas
entidades de gestão direta.
Tendo presente a dimensão das EG, e atentos os dados do Tabela seguinte, facilmente se conclui que,
quanto maior a dimensão, maior a percentagem de EG que conseguem alocar recursos para o
desenvolvimento de soluções inovadoras.
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Dimensão

Sim

Não

Grande

68,42%

31,58%

Média

27,03%

72,97%

Pequena

11,90%

88,10%

Tabela 23

Para os casos em que a resposta foi afirmativa (29 EG), foi igualmente solicitado às EG que indicassem
qual ou quais as soluções/ferramentas inovadoras desenvolvidas.
Tendo em conta a diversidade de respostas obtidas (visto tratar-se de uma questão com resposta
“aberta”), as respostas foram agrupadas em 7 áreas temáticas:
Áreas temáticas

Total de respostas

Controlo de Afluências Indevidas

7

Mobilidade e Apps

6

Organização e Gestão. Interna

5

Sensores e Monitorização

4

SIG e Cadastro

2

Controlo de Perdas

2

Outras

7
Tabela 24

Observa-se que o controlo de afluências indevidas aparece como a área com maior produção de
soluções inovadoras, evidenciando o esforço das entidades para controlar e reduzir as mesmas.
Seguem-se a Mobilidade e Apps, a organização e gestão interna e a sensorização e monitorização.
As áreas com menor expressão neste âmbito são o SIG, Cadastro e controlo de perdas. Uma explicação
para esta situação poderá passar por uma maior variedade de soluções disponíveis no mercado para
estas áreas, o que tornará menos interessante para as EG a alocação e recursos para o respetivo
desenvolvimento.
Por último, e nos casos em que as EG responderam ter desenvolvido soluções / ferramentas
inovadoras, foi ainda pedido a resposta à questão “Está disponível para partilhas as
soluções/ferramentas inovadoras que a Entidade desenvolveu?”.
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A resposta a esta questão tinha duas alternativas, “Sim” ou “Não”. Pese embora somente 29 EG
tenham afirmado ter desenvolvido soluções/ferramentas inovadoras, o número de EG que respondeu
a esta questão foi bastante superior: 53.
Das 53 EG, 48 responderam que “Sim” e apenas 5 responderam que “Não”, refletindo uma grande
maioria disponível para partilhar as soluções desenvolvidas.

9%

91%

Não

Sim

Gráfico 16

QUESTÃO 11
A sua Entidade tem um sistema de Business Intelligence, Analytics ou de Data Analysis (Por ex
Primavera BSS, Aquamatrix BI, Microsoft) para apoio à gestão?
Perante a questão colocada, e conforme apresentado no gráfico seguinte, verifica-se que cerca de 20%
das Entidades gestoras que responderam ao inquérito indicou não saber ou não responder. Tal facto,
suscita a dúvida sobre a efetiva inexistência ou apenas desconhecimento das ferramentas existentes
na organização.
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Gráfico 17

Gráfico 18

Analisando a distribuição da tipologia de modelo de gestão das entidades que referiram desconhecer
ou não responder, denota-se uma preponderância das EG de modelo de gestão direta.
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Gráfico 19

No que se refere à distribuição das entidades gestoras que indicaram possuir ferramentas de BI,
verifica-se uma predominância de modelo de governança por delegação ou concessão. Tal facto,
reforça a dimensão de negócio associado ao serviço prestado pelas das entidades gestoras e respetivo
conhecimento.
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Gráfico 20

Analisando as ferramentas adotas pelas diversas EG, é de salientar a escolha preponderante por
múltiplas soluções comerciais. De referir ainda, o elevado número de EG da amostra, que recorre a
soluções desenvolvidas pelos próprios.
No que concerne a Entidades que indicaram ter apenas uma ferramenta de BI, a escolha mais
significativa, recaiu sobre o Aquamatrix BI.

QUESTÃO 12
Quais as medidas que a sua EG tem ou está a implementar em termos de eficiência ambiental
A presente questão apresentava várias opções de resposta, sendo que cada entidade selecionou as
medidas por si implementadas, dispondo das seguintes opções:
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Opções de resposta
1.

Reutilização de águas residuais e/ou pluviais

2.

Reutilização de nutrientes dos processos de tratamento

3.

Utilização de energia verde e/ou produção de energia via biogás

4.

Valorização de lamas

5.

Desmaterialização de processos
Outro
Tabela 25

Das 101 EG que responderam à questão, 19 entidades assumiram não ter implementado qualquer
medida de eficiência ambiental, sendo que 7 delas referem ter implementado outras medidas não
elencadas no questionário, designadamente medidas para redução de consumíveis e eficiência
energética.
Quanto às restantes entidades, obtiveram-se os seguintes resultados:

Gráfico 21

Conclui-se que as medidas associadas à desmaterialização de processos são implementadas por cerca
de 60% das EG que responderam ao questionário, refletindo o conceito de modernização
administrativa.
Numa segunda linha surgem a valorização das lamas e a reutilização de águas residuais e/ou pluviais,
medidas habitualmente associadas às dinâmicas da economia circular.
Considerando o total de respostas, foram analisados os resultados por localização geográfica (NUT II).
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Gráfico 22

Verifica-se que, considerando as soluções com maior grau de implementação por localização
geográfica, existe um padrão de resposta no conjunto das EG, não obstante as diferenças verificadas
na implementação de algumas medidas, mas que acabam por retratar a realidade da região. As
medidas de desmaterialização de processos estão, amplamente, implementadas nas entidades de
todo o país.
A valorização de lamas tem maior significado nas regiões do Norte e do Alentejo. A região do Algarve
destaca-se pela reutilização de água residuais e pluviais, enquanto Lisboa se destaca pela utilização de
energia verde e/ou produção de energia via biogás.
Esta tendência verifica-se também na avaliação dos resultados quando analisados por modelo de
gestão. A desmaterialização de processos surge em grande escala nos modelos de gestão municipal
(gestão direta e concessão ou delegação municipal), provavelmente reflexo da política pública de
modernização administrativa e consequente gestão de recursos financeiros e humanos. A gestão
direta através de serviço municipal também se destaca pela reutilização de águas residuais e/ou
pluviais.
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Gráfico 23

Quanto à dimensão da EG, verifica-se que as EG de média e grande dimensão são as que implementam
mais medidas de eficiência ambiental.

Gráfico 24
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QUESTÃO 13
Quais os principais objetivos/motivações inerentes à pesquisa/desenvolvimento/adoção de
soluções inovadoras?
A resposta a esta questão foi efetuada através da escolha de uma ou várias das seguintes cinco opções:
“Redução de custos operacionais”, “Melhoria da qualidade de serviço”, “Aumento da eficiência”,
“Imagem” ou “Outro”. As 101 EG responderam a esta questão daí resultando a distribuição que consta
do gráfico seguinte:

1. Redução de custos operacionais

63

2. Melhoria da Qualidade de Serviço

80

3. Aumento de Eficiência

4. Imagem

73

14

Gráfico 25

Com base no gráfico anterior, no qual temos o número de respostas registado para cada uma das
opções, podemos constatar que os dois principais objetivos inerentes ao desenvolvimento e adoção
de soluções inovadoras são a melhoria da qualidade do serviço e o aumento da eficiência, sendo que
a redução de custos operacionais constitui também um objetivo importante a alcançar. Dos quatro
objetivos apontados, a imagem, com apenas 6% na escolha do universo das EG com resposta dada, é
o objetivo menos relevante no que concerne à adoção de soluções inovadoras. Nenhuma EG indicou
“Outro” motivo para além dos constantes nas opções de resposta.
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Efetuada a análise das respostas em função da localização geográfica, modelos de gestão e dimensão,
concluiu-se não existirem desvios relevantes face ao padrão global das respostas.
Em síntese, temos que a qualidade, a eficiência e a rentabilização económica são os principais drivers
para que as Entidades Gestoras ao implementem soluções inovadoras.
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CONCLUSÕES
A realização deste Inquérito, promovido pela Comissão Especializada de Inovação da APDA, é um
exercício pioneiro no nosso país, na medida em que não existia, até agora, nenhum trabalho
semelhante dirigido especificamente ao universo dos Serviços de Águas.
Numa primeira leitura dos resultados do Inquérito, é de salientar que houve uma boa adesão por parte
das EG, com 101 respostas, resultando numa amostra representativa do setor, encontrando-se
representadas todas as regiões, modelos de gestão e dimensões.
Um outro aspeto muito relevante é que a generalidade das EG (mais de 60%) coloca a IDI como um
dos pilares essenciais / muito importantes das respetivas estratégias.
No que concerne à participação em projetos e iniciativas IDI, um número considerável de EG (quase
metade da amostra) já participou em projetos IDI em colaboração com entidades do SCT. Os principais
obstáculos a uma maior participação apontados pelas EG são a escassez de recursos, quer financeiros,
quer técnicos e humanos.
Apesar dos obstáculos, a quase totalidade das EG afirma estar disponível para participar em projetos
IDI, facto que pode e deve ser potenciado pela CEI e pelas restantes Comissões Especializadas e Grupos
de Trabalho da APDA, visando obter uma maior (e mais constante) dinâmica de cooperação entre EG,
entidades do SCT e empresas.
As áreas de interesse preferencial para futuros projetos IDI que foram identificadas são: smart
metering, monitorização em tempo real de fugas e de qualidade da água.
Entre as soluções já utilizadas pelas EG, destacam-se a setorização e controlo de caudais, a
monitorização em tempo real de fugas e qualidade da água e a mobilidade de serviços.
Das respostas ao Inquérito resultou que apenas um número reduzido de EG (cerca de 20%) afirma
utilizar APP ou outro tipo de aplicações na relação com os seus clientes. Estes resultados podem (e
devem) ser vistos como uma oportunidade de melhoria, quer por parte das Comissões da APDA,
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procurando sensibilizar as EG para a importância destas ferramentas quer para as empresas que
tenham, ou aspirem a ter, soluções neste âmbito.
Cerca de 30% das EG indicaram já ter desenvolvido alguma ferramenta / solução inovadora, sendo que
a esmagadora maioria admite partilhá-las. Este aspeto, demonstra, por um lado, algum potencial
interno e proatividade por parte das EG e, por outro, uma abertura quase total para colaborar com
terceiros na partilha dessas soluções.
Um número considerável de EG (cerca de 40%) utilizam sistemas de Business Intelligence, Analytics ou
de Data Analysis, o que parece indiciar uma atenção especial por parte das EG à importância de ter
informação e indicadores de gestão disponíveis para uma melhor tomada de decisão.
A generalidade das EG já implementou ou está a implementar medidas de eficiência ambiental,
destacando-se a desmaterialização de processos, a valorização de lamas e a reutilização de águas
residuais / pluviais. Neste âmbito, e ainda que os resultados revelem que ainda há muito para crescer,
não deixa de ser interessante o facto de praticamente todas as EG estarem a fazer alguma coisa para
melhorar a sua eficiência ambiental.
Quando questionadas sobre quais os fatores / objetivos inerentes ao desenvolvimento e adoção de
soluções inovadoras, a grande maioria das EG indicou a melhoria da qualidade do serviço e o aumento
da eficiência.
Em síntese, e tendo presente tudo quanto antecede, entendemos destacar três ideias principais:
•

as EG têm uma elevada predisposição para colaborar com as entidades do SCT, o que pode (e
deve) potenciar a INOVAÇÃO no setor;

•

a generalidade das EG tem implementadas, e nalguns casos desenvolvidas, soluções e
ferramentas consideradas INOVADORAS;

•

a dimensão das EG é um fator relevante no que à IDI diz respeito, pese embora as EG de
pequena dimensão mostrarem, também, o seu empenho nesta área, demonstrando que,
apesar das dificuldades, é possível INOVAR!
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ANEXO I - INQUÉRITO
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IDI -Inovação, Desenvolvimento e Investigação
A Comissão Especializada de Inovação (CEI) da Associação Portuguesa de Distribuição e
Drenagem de Águas convida-o a responder a este questionário, o qual tem como objetivo
conhecer o grau de implementação da IDI nas Entidades Gestoras (EG) e constituir uma
base de informação a desenvolver para a qual serão direcionadas as nossas atividades no
sentido de consolidar e ampliar o conhecimento nesta área.
Conceitos
Os conceitos IDI utilizados no presente questionário têm como base a NP4456:2007:
Investigação: Indagação original e planificada que pretende descobrir novos conhecimentos
e uma maior compreensão no âmbito científico e tecnológico.
Desenvolvimento: Trabalho sistemático desenvolvido com utilização do conhecimento
gerado no trabalho de investigação e na experiência, com o propósito de criar novos ou
significativamente melhorados materiais, produtos, processos ou serviços, inovações de
marketing ou inovações organizacionais
Inovação: Inovação corresponde à implementação de uma nova ou significativamente
melhorada solução para a empresa, novo produto, processo, método organizacional ou de
marketing, com o objetivo de reforçar a sua posição competitiva, aumentar o desempenho,
ou o conhecimento

1. Endereço de email *

2. 1. Identificação da Entidade Gestora (EG)

3. 2. Departamento/Divisão/Gabinete

4. 3. Função
Responsável pelo preenchimento do
questionário

5. 4. Qual o grau de importância que atribui à IDI na definição da estratégia da sua
EG?
Marcar apenas uma oval.
Nada Importante
Pouco importante
Importante
Muito importante
Essencial
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6. 5. Quais considera serem os maiores desafios / obstáculos a uma maior aposta da
EG em IDI?
Marcar tudo o que for aplicável.
1. Escassez / insuficiência de recursos financeiros
2. Escassez / insuficiência de recursos técnicos e humanos
3. Aversão à mudança
4. Falta de informação sobre oportunidades de financiamento e/ou parcerias
5. Não sabe / Não responde
Outra:
7. 6. A EG participou em projetos e iniciativas IDI em colaboração com
Universidades, Centros de Investigação ou outras Entidades?
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
8. 6.1 Se sim , indique as áreas temáticas:
Marcar tudo o que for aplicável.
1. Monitorização em tempo real de fugas (Por ex: sensores acústicos instalados
nas condutas)
2. Monitorização em tempo real de indicadores de temperatura e pluviosidade
3. Medição em tempo real de indicadores de operacionalidade em equipamentos
4. Modelação matemática de redes de água
5. Modelação matemática de redes de águas residuais e pluviais
6. Setorização e controlo de caudais de águas para consumo humano
7. Setorização e controlo de caudais de águas residuais
8. Balanços Hídricos de águas residuais e pluviais
9. Balanços Energéticos
10. Mobilidade elétrica (Utilização de veículos elétricos)
11. Controlo e monitorização de qualidade da água em tempo real
12. Produção de Energia a partir de fontes renováveis
13. Mobilidade de Serviços
14. Reutilização de águas residuais e/ou pluviais
Outra:
9. 6.2. Quais as entidades com as quais colaborou?
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10. 6.3. Valor de Investimento (aproximado):
Custos internalizados (ex. afetação pessoal próprio)
Marcar apenas uma oval.
<50.000€
Entre 50.000€ e 100.000€
Entre 100.000€ e 250.000€
> 250.000€
11. 6.4. Se financiado por entidades ou programas externos, indique quais?

12. 6.5. Se respondeu Não, indique os principais motivos, dificuldades ou obstáculos
que justificam essa situação:
Marcar tudo o que for aplicável.
1. Escassez / insuficiência de recursos financeiros
2. Escassez / insuficiência de recursos técnicos e humanos
3. Aversão à mudança
4. Falta de informação sobre oportunidades de financiamento e/ou parcerias
5. Não sabe / Não responde
Outra:
13. 7. Gostaria de participar em projetos e iniciativas em colaboração com
Universidades, Centros de Investigação ou outras entidades?
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
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14. 7.1. Se sim, indique as áreas temáticas:
Marcar tudo o que for aplicável.
1. Monitorização em tempo real de fugas (Por ex: sensores acústicos instalados
nas condutas)
2. Monitorização em tempo real de indicadores de temperatura e pluviosidade
3. Medição em tempo real de indicadores de operacionalidade em equipamentos
4. Modelação matemática de redes de água
5. Modelação matemática de redes de águas residuais e pluviais
6. Setorização e controlo de caudais de águas para consumo humano
7. Setorização e controlo de caudais de águas residuais
8. Balanços Hídricos de águas residuais e pluviais
9. Balanços Energéticos
10. Mobilidade elétrica (Utilização de veículos elétricos)
11. Controlo e monitorização de qualidade da água em tempo real
12. Produção de Energia a partir de fontes renováveis
13. Mobilidade de Serviços
14. Reutilização de águas residuais e/ou pluviais
Outra:
15. 7.2. Se não, indique os principais motivos?
Marcar tudo o que for aplicável.
1. Escassez / insuficiência de recursos financeiros
2. Escassez / insuficiência de recursos técnicos e humanos
3. Aversão à mudança
4. Falta de informação sobre oportunidades de financiamento e/ou parcerias
6. Não sabe / Não responde
Outra:
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16. 8. Indique qual ou quais das seguintes soluções são utilizadas na EG:
Marcar tudo o que for aplicável.
1. Monitorização em tempo real de fugas (Por ex: sensores acústicos instalados
nas condutas)
2. Monitorização em tempo real de indicadores de temperatura e pluviosidade
3. Medição em tempo real de indicadores de operacionalidade em equipamentos
4. Modelação matemática de redes de água
5. Modelação matemática de redes de águas residuais e pluviais
6. Setorização e controlo de caudais de águas para consumo humano
7. Setorização e controlo de caudais de águas residuais
8. Balanços Hídricos de águas residuais e pluviais
9. Balanços Energéticos
10. Mobilidade elétrica (Utilização de veículos elétricos)
11. Controlo e monitorização de qualidade da água em tempo real
12. Produção de Energia a partir de fontes renováveis
13. Mobilidade de Serviços
14. Reutilização de águas residuais e/ou pluviais
Outra:
17. 9. A sua EG utiliza aplicações ou outros meios como por ex App’s, na relação com
os seus clientes, com o objetivo de promover uma maior interação?
App - Aplicação instalada num smartphone ou noutro dispositivo móvel, com o objetivo
de facilitar a vida aos utilizadores, proporcionando-lhes um acesso direto a serviços da
empresa, notícias, informação meteorológica, etc, com geo-localização através de GPS
ou utilitários
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
18. 9.1. Se sim, indique qual ou quais

19. 10. A sua Entidade desenvolveu ou encontra-se a desenvolver alguma
solução/ferramenta que considere inovadora?
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
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20. 10.1. Se sim, indique qual ou quais

21. 10.2. Estará disponível para partilhar essas soluções com outras EG?
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
22. 11. A sua Entidade tem um sistema de Business Intelligence, Analytics ou de Data
Analysis (Por ex Primavera BSS, Aquamatrix BI, Microsoft) para apoio à gestão?
BI, BA e DA – Conjuntos de ferramentas, soluções, métodos, políticas e processos
vocacionados para a análise e entendimento de grande quantidade de dados produzidos
pelas pessoas, empresas, entidades, órgãos governamentais e sociedade como um todo
com vista à produção de informação apropriada para o negócio da empresa e tomada de
decisão
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
Não sabe / Não responde
23. 11.1. Se sim, indique qual ou quais

24. 12. Quais as medidas que a sua EG tem ou está a implementar em termos de
eficiência ambiental:
Marcar tudo o que for aplicável.
1. Reutilização de águas residuais e/ou pluviais
2. Reutilização de nutrientes dos processos de tratamento
3. Utilização de energia verde e/ou produção de energia via biogás
4. Valorização de lamas
5. Desmaterialização de processos
Outra:
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25. 13. Quais os dois principais objetivos/motivações inerentes à
pesquisa/desenvolvimento/adoção de soluções inovadoras?
Marcar tudo o que for aplicável.
1. Redução de custos operacionais
2. Melhoria da Qualidade de Serviço
3. Aumento de Eficiência
4. Imagem
Outra:
26. 14. Gostaria de ser contactado para desenvolver melhor esta temática? Em caso
afirmativo deixe-nos o seu contacto

27. 15. Caso pretenda que os seus dados sejam tratados de forma confidencial
assinale aqui
Marcar apenas uma oval.
Assinale aqui

Com tecnologia
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