
 

O projeto TWIST é cofinanciado pelo Interreg SUDOE através do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional. TWIST - N. º SOE2/P1/E0504 

 
 

 
E 1.1.1 Identificação de 
atores e projetos de 
inovação no setor da 
Água 

 

Relatório GT1.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junho 2019 



 

O projeto TWIST é cofinanciado pelo Interreg SUDOE através do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional. TWIST - N. º SOE2/P1/E0504 

 



 

O projeto TWIST é cofinanciado pelo Interreg SUDOE através do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional. TWIST - N. º SOE2/P1/E0504 

Autores 

Ana Galvão (IST) 

António Guerreiro de Brito (ISA) 

Filipe Felício (IST) 

 

Revisão e comentários 

Jean-Marc Berland (OIEAU) 

Pilar Flores Sáenz (CENTA) 

Stephen Midgley (UNILIM) 

Veronique Deluchat(UNILIM) 

  



 

O projeto TWIST é cofinanciado pelo Interreg SUDOE através do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional. TWIST - N. º SOE2/P1/E0504 

 



 

 
O projeto TWIST é cofinanciado pelo Interreg SUDOE através do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional. TWIST - N. º SOE2/P1/E0504 

i 

Índice 

1 Introdução ................................................................................................................ 1 

2 Abordagem ............................................................................................................. 2 

2.1 Metodologia ..................................................................................................... 2 

2.2 Questionário ..................................................................................................... 2 

3 Resultados ............................................................................................................... 6 

3.1 Considerações introdutórias .......................................................................... 6 

3.2 TIpologia das instituições ............................................................................... 6 

3.3 Resultados por questão .................................................................................. 8 

3.3.1 Atividades do sector da Água ................................................................. 8 

3.3.2 Competências das instituições ............................................................... 11 

3.3.3 Prioridades de inovação ......................................................................... 14 

3.3.4 Motivações para a inovação ................................................................... 18 

3.3.5 Obstáculos à inovação em projetos de R&D&I ................................... 20 

3.3.6 Inovação dentro das instituições ......................................................... 22 

4 Recomendações e conclusões ........................................................................... 26 

 

  

Índice de Figuras 

Figura 3.1 – Tipologia de instituições - Portugal ...................................................... 6 

Figura 3.2 – Tipologia das instituições - Espanha ................................................... 7 

Figura 3.3 - Tipologia das instituições - França ....................................................... 7 

Figura 3.4 – Atividades das instituições portuguesas ............................................ 9 

Figura 3.5 - Atividades das instituições espanholas ............................................... 9 

Figura 3.6 - Atividades das instituições francesas. ................................................ 10 

Figura 3.7 – Competências das instituições Portuguesas. ................................... 12 

Figura 3.8 - Competências das instituições Espanholas. ..................................... 12 

Figura 3.9 - Competências das instituições Francesas. ........................................ 13 



 

 
O projeto TWIST é cofinanciado pelo Interreg SUDOE através do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional. TWIST - N. º SOE2/P1/E0504 

ii 

Figura 3.10– Classificação média das prioridades de inovação das instituições 
portuguesas. ...................................................................................................................... 15 

Figura 3.11 – Classificação média das prioridades de inovação das instituições 
espanholas. ........................................................................................................................ 15 

Figura 3.12- Classificação média das prioridades de inovação das instituições 
francesas. ........................................................................................................................... 16 

Figura 3.13- Motivações para inovar em instituições portuguesas ..................... 19 

Figura 3.14- Motivações para inovar em instituições espanholas ....................... 19 

Figura 3.15- Motivações para inovar em instituições francesas ......................... 20 

Figura 3.16- Obstáculos à inovação em instituições portuguesas. ..................... 21 

Figura 3.17 - Obstáculos à inovação em instituições espanholas. ....................... 21 

Figura 3.18 - Obstáculos à inovação em instituições francesas. ......................... 22 

Figura 3.19 – Relação com projetos R&D e interesse no projeto TWIST por parte 
de instituições portuguesas. .......................................................................................... 23 

Figura 3.20 - Relação com projetos R&D e interesse no projeto TWIST por parte 
de instituições espanholas. ............................................................................................ 24 

Figura 3.21 - Relação com projetos R&D e interesse no projeto TWIST por parte 
de instituições francesas. ............................................................................................... 24 

 

 
 
 
Índice de Quadros 

Quadro 3.1– Outras tipologias de instituições ......................................................... 8 

Quadro 3.2– Outras atividades no setor da água ................................................... 10 

Quadro 3.3– Outras competências das instituições .............................................. 13 

Quadro 3.4– Outras prioridades de inovação ......................................................... 16 

Quadro 3.5- Análise estatística das prioridades de inovação .............................. 17 

Quadro 3.6- Outras motivações para inovar. ........................................................ 20 

Quadro 3.7- Outros obstáculos à inovação............................................................ 22 

 

 

 



 

 
O projeto TWIST é cofinanciado pelo Interreg SUDOE através do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional. TWIST - N. º SOE2/P1/E0504 

iii 

Lista de abreviaturas e acrónimos 

AAC – Agencia Andaluza del Conocimiento  

ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo  

AdTA – Águas do Tejo Atlântico, S.A.  

AIDEA – Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 

ANI – Agência Nacional de Inovação, S.A.  

CAGPDS – Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible  

CCDR-LVT – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa 
e Vale do Tejo  

CCI – Chambre de Commerce et d’Industrie  

CENTA – Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua  

EHPADS – Établissement d’Hébergement pour personnes âgées dependants  

IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação  

ISA – Instituto Superior de Agronomia  

IST – Instituto Superior Técnico  

JRC – Joint Research Centre  

MATE – Ministério do Ambiente e da Transição Energética  

OIEau – Office International de l’Eau  

POR – Plano Operacional da Região  

PPA – Parceria Portuguesa para a Água  

R&D(&I) – Investigação e Desenvolvimento (e Inovação) 

RIS3 – Research and Innovation Strategies for Smart Specialization – 
Estratégias de Especialização Inteligente 

UNILIM – Université de Limoges 

  



 

 
O projeto TWIST é cofinanciado pelo Interreg SUDOE através do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional. TWIST - N. º SOE2/P1/E0504 

iv 

 



 

 
O projeto TWIST é cofinanciado pelo Interreg SUDOE através do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional. TWIST - N. º SOE2/P1/E0504 

1 

1 Introdução 

A Atividade GT1.1 tem como objetivo identificar os atores regionais no setor de 
água e os projetos R&D&I existentes. Esta atividade funcionará como uma base de 
dados de potenciais beneficiários do projeto TWIST incluindo o interesse em 
colaborar em projetos de R&D&I relacionados com o setor da água. 

Como base para estabelecer contatos com agentes regionais do sector, esta 
base de dados será relevante para divulgar as atividades do projeto TWIST e 
promover a definição de uma estratégia comum de inovação para o setor de água. 
O objetivo desta atividade foi alcançado através de um processo com duas etapas 
principais: identificando em primeiro lugar os atores relevantes por meio de 
informações disponíveis on-line e através do conhecimento interno dos 
participantes do projeto (construindo a base de dados) e, em segundo lugar, 
criando e divulgando um questionário on-line sobre o processo de inovação, 
fornecido às entidades regionais identificadas na etapa anterior, entre outras. 

O trabalho do GT1.1 foi desenvolvido em paralelo com as atividades previstas 
no GT1.2, onde foi desenvolvida uma análise sobre as oportunidades e sinergias 
para a inovação no setor da água, presentes nas diferentes Estratégias de 
Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente (RIS3). As Atividades 
GT1.1 e GT1.2 fornecerão informações para realizar a Atividade GT1.3, onde será 
desenvolvida uma Estratégia comum TWIST de aprendizagem mútua e 
capitalização dos resultados das RIS3. 
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2 Abordagem 

2.1 Metodologia 

Por forma a identificar os atores do sector da Água e o respetivo interesse 
relativamente a projetos R&D foi elaborada uma base de dados de empresas e 
instituições envolvidas no setor de água de cada região. 

Juntamente com a recolha de informações dos diferentes atores, foi 
construído um questionário on-line, destinado a questionar as instituições sobre 
sua participação, interesse, motivações, obstáculos e prioridades de inovação em 
projetos de R&D&I relacionados com setor de água. O questionário foi preparado 
em formulários do Google em três versões: português, espanhol e francês. O link 
de cada versão do questionário foi enviado por e-mail para as instituições 
regionais identificadas, convidando-as a participar. Para além das principais 
instituições identificadas como agentes de inovação no início da Actividade GT 1.1, 
foram também enviados convites para um número alargado de atores associados 
ao sector da Água, por forma a obter uma visão alargada das necessidades de 
inovação no sector. 

A plataforma on-line onde o questionário foi construído permitiu armazenar as 
respostas e acompanhar a evolução ao longo do tempo. Após exportar todas as 
respostas armazenadas, os resultados foram processados para cada país. Os 
resultados do questionário são apresentados no Capítulo 3. 

2.2  Questionário 

O questionário é composto pelas seguintes perguntas: 

 

Informação sobre a Instituição 

1. Nome: o utilizador é convidado a escrever o nome da entidade que 
representa; 

2. Tipo de Instituição: o utilizador seleciona a opção que melhor traduz a 
tipologia da instituição a partir de uma lista pré-definida. Caso nenhuma das 
opções seja adequada, a tipologia correta pode ser introduzida na opção "Outros". 
As opções são: 
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• Administração pública 
• Centro de Investigação 
• Entidade gestora inserida no ciclo urbano da água 
• Organização profissional 
• Universidade 
• Consultoria em engenharia 
• Fornecedor de bens e serviços 
• Outros: ___________________ 

3. Domínios de actividade da instituição no sector da Água - o utilizador é 
convidado a selecionar todas as opções de uma lista pré definida que se aplicam 
à sua instituição. Caso nenhuma das opções seja adequada, uma nova atividade 
pode ser identificada na opção "Outros". As opções são: 

• Gestão integrada do ciclo urbano da água 
• Gestão de bacias hidrográficas 
• Produção de água para consumo humano 
• Redes de distribuição de água 
• Redes de drenagem de águas residuais 
• Tratamento de águas residuais 
• Apoio aos processos de decisão no sector da água 
• Outros: ___________________ 

4. Quais as principais competências desta entidade no sector da Água? – Esta 
pergunta segue o mesmo princípio da pergunta 3, tendo sido disponibilizadas 
nove opções: 

• Tecnologias para tratamento de águas residuais 
• Eficiência energética 
• Reutilização de água 
• Recuperação de nutrientes 
• Recuperação de resíduos 
• Gestão de lamas 
• Desenvolvimento de ferramentas de apoio à tomada de decisão para 

melhorar a eficiência da drenagem e tratamento águas residuais 
• Adaptação a alterações climáticas 
• Gestão de águas pluviais 
• Outro: ___________________ 
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5. Quais as principais necessidades desta entidade no sector da Água? – Os 
utilizadores são solicitados a classificar entre 1 e 5 cada uma das opções fornecidas, 
de acordo com a relevância que possuem (1 - não relevante 5 – muito relevante) 

• Novas tecnologias para tratamento de águas residuais 
• Eficiência energética 
• Redução do consumo energético 
• Aumento da reutilização de água 
• Recuperação de nutrientes 
• Recuperação de materiais 
• Transformação de lamas em produtos de valor acrescentado 
• Desenvolvimento de ferramentas de apoio à tomada de decisão para 

melhorar a eficiência da drenagem e tratamento águas residuais 
• Adaptação a alterações climáticas 
• Gestão de águas pluviais 

6. Outro – nesta opção o utilizador pode indicar outras prioridades que não se 
encntravam incluídas na lista anterior. 

A Inovação na sua entidade 

7. A sua entidade dispõe de um departamento de Inovação e Desenvolvimento 
(I&D) – questão de resposta positiva ou negativa. Os utilizadores podem também 
indicar departamentos externos de R&D&I;  

8. Quais as motivações da sua entidade para inovar? – O utilizador é solicitado 
a assinalar todas as opções que se aplicam. As opções disponíveis são: 

• Cumprir a legislação 
• Melhorar a eficiência do processo 
• Reduzir custos 
• Evitar riscos 
• Desenvolvimento de novos produtos  

9. Quais são as principais barreiras que condicionam o desenvolvimento de 
elementos inovadores na sua entidade? – Esta pergunta apresenta as mesmas 
características da pergunta 8. Existem 5 opções: 

• Desconexão entre a entidade e centros de pesquisa e inovação 
• Falta de pessoal qualificado 
• Cultura inovadora escassa 
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• Fundos disponíveis 

10. A sua entidade participa em processos de inovação/investigação? – questão 
de resposta positiva ou negativa. 

11. Estaria interessado em participar em processos de inovação/investigação? – 
questão de resposta positiva ou negativa. 

Colaboração futura 

12. Estaria interessado em participar ativamente na definição de uma estratégia 
de inovação no setor de água?  - questão de resposta positiva ou negativa. 

13. Gostaria de ser informado do progresso das iniciativas para promover a 
inovação no setor da água no âmbito do projecto TWIST? – questão de resposta 
positiva ou negativa. 

Recolha de endereços de e-mail 

As questões 14 e 15 estão relacionadas com o Regulamentos de Proteção de 
Dados, solicitando ao utilizador autorização para a recolha dos mesmos e 
indicação do respetivo endereço de e-mail. Os dados serão usados para 
colaboração futura ou divulgarão resultados e eventos do projecto TWIST.  
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3 Resultados 

3.1  Considerações introdutórias 

O presente capítulo apresenta os resultados do inquérito e respetiva análise. 
Foram recolhidos dados dos três questionários e os resultados foram agrupados 
por pergunta. Foram relatadas 35 respostas de instituições portuguesas, 37 
respostas de instituições espanholas e 29 de instituições francesas.  

3.2  TIpologia das instituições 

Os resultados sobre o tipo de instituição a que se refere a pergunta 2 são 
apresentados na Figura 3.1, na Figura 3.2 e na Figura 3.3. Tanto em Portugal como em 
Espanha, a maioria das entidades que respondem ao questionário pertencem à 
administração pública e a Entidades gestoras inseridas no ciclo urbano da água. 
Em França, o maior número de respostas provém de instituições da administração 
pública ou que se identificaram com outras tipologias mais específicas. A lista de 
outras tipologias é apresentada no Quadro 3.1 para cada país. 

 

 

Figura 3.1 – Tipologia de instituições - Portugal 

0 2 4 6 8 10 12 14

Administração pública

Centro de Investigação

Entidade gestora inserida no ciclo urbano da água

Organização profissional

Universidade

Consultoria em engenharia

Fornecedor de bens e serviços

Outros

N.º de respostas

Tipologia das instituições - Portugal



 

 
O projeto TWIST é cofinanciado pelo Interreg SUDOE através do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional. TWIST - N. º SOE2/P1/E0504 

7 

 

Figura 3.2 – Tipologia das instituições - Espanha 

 

 

Figura 3.3 - Tipologia das instituições - França 
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Quadro 3.1– Outras tipologias de instituições 

País Outras tipologias de instituições 

Portugal 
Fornecimento de tecnologias para produção de 
microalgas; 

Espanha 
Empresas públicas de desenvolvimento regional e 
R&D no sector da Água 

França 

Sindicato de qualificação profissional; 

Projecto de instalações sanitárias eficientes em 
edifícios; 

Rede associativa de profissionais de saneamento; 

Laboratório de análises ambientais; 

Espaço de coworking dedicado à inovação e água 
na cidade 

 

Considerando o Quadro 3.1, as tipologias “Fornecedor de tecnologias para 
produção de microalgas”, “Laboratório de análises ambientais” e “Projeto de 
instalações sanitárias eficientes em edifícios” estão relacionadas à opção 
“Fornecedor de bens e serviços” disponível no questionário. 

3.3 Resultados por questão 

3.3.1 Atividades do sector da Água 

Na questão 3, são identificadas as atividades da instituição no setor da água. 
Os resultados são apresentados na Figura 3.4, na Figura 3.5 e na Figura 3.6. Em 
Portugal, as atividades de “abastecimento de água” e “redes de drenagem de 
águas residuais” apresentaram o maior número de respostas, seguidas de 
“tratamento de águas residuais” e “gestão integrada do ciclo da água urbana” Em 
Espanha, a “gestão integrada do ciclo da água urbana” tem a maior representação 
da amostra. Em França, o “tratamento de águas residuais” é a opção mais 
respondida, seguido de “Suporte à tomada de decisão no setor de águas”, “redes 
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de drenagem de águas residuais” e “gestão integrada do ciclo urbano da água”. 
Outras atividades identificadas estão presentes no Quadro 3.2. 

 

 

Figura 3.4 – Atividades das instituições portuguesas 

 

 

Figura 3.5 - Atividades das instituições espanholas 
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Figura 3.6 - Atividades das instituições francesas. 

 

Quadro 3.2– Outras atividades no setor da água 

País Outras atividades  

Portugal 
Promoção duma crescente internacionalização dos 

Associados 

Espanha 

Pesquisa e desenvolvimento no setor de água; 

Serviços de consultoria e assistência ao proprietário do 

projeto a nível local; 

Qualidade da água; 

Relação água-energia: auditorias técnicas a tecnologias 

da água; 

Tratamento de resíduos sólidos domésticos e lixiviados. 

França 

Tratamento de água em edifícios e indústrias; 

Instituição fora de atividade; 

Serviços de consultoria e assistência ao proprietário do 

projeto; 

Urbanismo; 
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Operações de águas subterrâneas e superficiais; 

Saneamento ecológico (separação na fonte); 

Garantir a transparência dentro do setor da água. 

 

A “instituição fora de atividade” representa provavelmente uma instituição que 
encerrou a sua atividade, mas as respostas ainda foram consideradas assumindo 
que foram fornecidas por um ex-gerente com conhecimento do setor de água. 

3.3.2  Competências das instituições 

Os resultados apresentados na Figura 3.7, na Figura 3.8 e na Figura 3.9 mostram 
as respostas relativas à pergunta 4 do questionário. Nesta questão, as opções 
disponíveis estão focadas em tópicos de águas residuais. No entanto, ddo que as 
instituições consultadas realizam a sua atividades nos setores de abastecimento 
de água e saneamento, foram indicadas diversas “outras” competências (Quadro 

3.3). Em Portugal, a maioria das instituições consultadas indicou competências em 
“tecnologias de tratamento de águas residuais”, “eficiência energética” e “gestão 
de águas pluviais”. Em Espanha, as competências mais selecionadas são “eficiência 
energética”, “tecnologias de tratamento de águas residuais” e “adaptação às 
alterações climáticas”. Em França, a competência mais selecionada é “apoio à 
tomada de decisão na gestão de águas residuais” e “gestão de águas pluviais”. 
Várias outras competências foram também identificadas em França. 
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Figura 3.7 – Competências das instituições Portuguesas. 

 

 
Figura 3.8 - Competências das instituições Espanholas. 
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Figura 3.9 - Competências das instituições Francesas. 

 

Quadro 3.3– Outras competências das instituições 

País Outras competências 

Portugal 

Captação, tratamento, armazenamento e 

abastecimento de água; 

Business intelligence; 

Lobby e comunicação; 

Promoção de eventos; 

Recolha de efluentes domésticos; 

Tecnologias da informação; 

Gestão de recursos hídricos; 

Gestão de redes de abastecimento de água e drenagem 

de águas residuais; 

Gestão de bacias hidrográficas; 

Ferramentas de tomada de decisão para apoiar a gestão 

de infra-estruturas e diminuir perdas de água; 

Espanha Detecção de fugas; 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Tecnologias para tratamento de águas residuais

Eficiência energética

Reutilização de água

Recuperação de nutrientes

Recuperação de resíduos

Gestão de lamas

Desenvolvimento de ferramentas de apoio à tomada…

Adaptação a alterações climáticas

Gestão de águas pluviais

Outros

N.º de respostas

Competências das instituições - França



 

 
O projeto TWIST é cofinanciado pelo Interreg SUDOE através do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional. TWIST - N. º SOE2/P1/E0504 

14 

Gestão de poluição por micropoluentes; 

Gestão integrada do ciclo da água municipal; 

Controle da lixiviação de resíduos domésticos; 

Eliminação de biofilme em redes de abastecimento de 

água. 

França 

Suporte técnico de infra-estruturas de água; 

Redes e infra-estruturas de água e esgoto em edifícios; 

Cobrança de royalties e apoio financeiro a projetos no 

setor de água; 

Gestão patrimonial de infra-estruturas relacionadas à 

água; 

Qualificação profissional; 

Proteção dos recursos hídricos e da biodiversidade 

Laboratório de análises físico-químicas. 

 

3.3.3  Prioridades de inovação 

Na questão 5, uma série de tópicos de inovação foram listados nos 
questionários e classificados pelas instituições quanto à sua relevância. Na Figura 
3.10, na Figura 3.11 e na Figura 3.12, a média de todas as classificações em cada um 
dos principais tópicos de inovação é apresentada para cada país. Outras 
prioridades são relatadas no Quadro 3.4 e o Quadro 3.5 apresenta uma análise 
estatística das classificações alcançadas em cada país. 
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Figura 3.10– Classificação média das prioridades de inovação das instituições 
portuguesas. 

 

 

Figura 3.11 – Classificação média das prioridades de inovação das instituições espanholas. 
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Figura 3.12- Classificação média das prioridades de inovação das instituições francesas. 

 

Quadro 3.4– Outras prioridades de inovação 

País Outras prioridades de inovação 

Portugal 

Business intelligence, eventos, lobby e comunicação; 

Otimização de processos; 

Novos modelos de decisão e gestão; 

Espanha 

Detecção de fugas; 

Gestão de informação - big data 

Melhorar os sistemas de informação para 

consciencialização e participação dos utilizadores 

finais; 

Dessalinização da água com energias renováveis; 

Tratamento em pequena escala com baixos requisitos 

tecnológicos; 

França 

Tecnologias de tratamento de micropoluentes; 

Preservação dos recursos hídricos e biodiversidade; 

Melhoria da qualidade dos métodos de tratamento; 

Aumentar a rede de monitorização de fontes de 

poluição; 
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Promover e disseminar conhecimentos sobre a gestão 

de serviços de água potável e saneamento; 

 

Quadro 3.5- Análise estatística das prioridades de inovação  

Innovation priority 
Portugal Spain France 

Média Mediana Média Mediana Média Mediana 

Novas tecnologias de 

tratamento de águas 

residuais 

3,69 4,5 3,54 4 3,05 3 

Eficiência energética 4,29 5 3,92 4 3,61 4 

Diminuição do consumo de 

energia 
4,30 5 3,92 4 3,67 4 

Aumento da reutilização de 

água 
4,11 4 3,86 4 3,32 3 

Recuperação de nutrientes 3,13 3 3,31 3 2,74 2 

Recuperação de materiais 2,83 3 3,14 3 2,05 2 

Transformação e valorização 

de lamas 
3,69 4 3,56 4 2,70 2,5 

Novas ferramentas para 

apoiar a tomada de decisão 

no setor de águas residuais 

4,07 4 3,32 3 3,95 4 

Adaptação às alterações 

climáticas 
4,04 4 3,86 4 3,74 4 

Gestão de águas pluviais 3,93 4 3,00 3 3,90 4 

  

 

O Quadro 3.5 indica que o nexus água-energia é a principal preocupação da 
maioria das instituições no sector da água. De fato, sabe-se que entre 1-3% do 
consumo total de energia está relacionado ao setor de água. Além disso, estima-
se que o consumo de eletricidade no setor de água e águas residuais atinja cerca 
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de 1200 TWh até 2020 e continuará a aumentar em cerca de 2,3% ao ano até atingir 
um total de 1479 TWh em 2040. Os custos operacionais reportados por entidades 
gestoras no sector da água, mas esse desafio é passível de ser alcançado através 
das tecnologias disponíveis.  

Os objetivos de reutilização de água também são mencionados por várias 
instituições, seja de investigação ou de serviços públicos. A reutilização da água 
tornou-se uma prioridade em várias regiões da Europa devido ao aumento das 
situações de escassez de água e à vulnerabilidade climática. 

Importa ainda ressalvar que a recuperação de nutrientes e recuperação de 
materiais ainda não é vista como uma prioridade para todas as instituições. Esses 
tópicos, diretamente ligados ao conceito de economia circular, não surgem como 
relevantes para as entidades gestoras, mas foram apontados por instituições de 
investigação. Possivelmente, o constrangimento diz respeito a tecnologias de 
ponta que poderiam ser aplicadas não estão ainda totalmente disponíveis a um 
preço razoável. Deste modo, investigação e ações de demonstração futuras 
deverão considerar o tópico da recuperação de nutrientes, entre outros. 

Uma prioridade também levantada, nomeadamente em França, é a 
necessidade de ferramentas mais adequadas para apoiar a tomada de decisões e 
a gestão de águas pluviais. A gestão das águas pluviais é agora uma questão 
importante em infra-estruturas verdes ao nível urbano e na aplicação do conceito 
de cidades sustentáveis. 

3.3.4  Motivações para a inovação 

A Figura 3.13, a Figura 3.14 e a Figura 3.15 apresentam os resultados da análise 
referente à questão 8 e as motivações das instituições para inovar. As instituições 
portuguesas e espanholas partilham as mesmas motivações de melhoria da 
eficiência do processo e redução de custos. Em França, a motivação mais citada é 
"melhorar a eficiência dos processos", com todos os demais tópicos tendo a 
mesma ordem de importância. Outras motivações são apresentadas no Quadro 3.6. 
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Figura 3.13- Motivações para inovar em instituições portuguesas 

 

 

Figura 3.14- Motivações para inovar em instituições espanholas 
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Figura 3.15- Motivações para inovar em instituições francesas 

 

Quadro 3.6- Outras motivações para inovar. 

País Outras motivações 

Espanha 

Melhoria dos serviços prestados ao cliente; 

Melhoria da sustentabilidade; 

Diferenciação; 

Adaptação às alterações climáticas. 

França 

Antecipação das evoluções no setor; 

Redução do consumo de água potável; 

Adaptação às alterações climáticas. 

 

3.3.5  Obstáculos à inovação em projetos de R&D&I 

Na Figura 3.16, na Figura 3.17 e na Figura 3.18 são apresentados os principais 
obstáculos à inovação destacados pelas instituições dos três países. Todos os 
países partilham a falta de financiamento como obstáculo. As instituições dos três 
países também consideram a existência de uma desconexão com os centros de P 
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& D & I como um obstáculo. Portugal e Espanha partilham o problema da falta de 
pessoas qualificado. O Quadro 3.7. apresenta outros tipos de obstáculos 
identificados pelas instituições. 

 

 

Figura 3.16- Obstáculos à inovação em instituições portuguesas. 

 

 

Figura 3.17 - Obstáculos à inovação em instituições espanholas. 
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Figura 3.18 - Obstáculos à inovação em instituições francesas. 

 

Quadro 3.7- Outros obstáculos à inovação. 

País Outros obstáculos à inovação 

Espanha 

Falta de tempo para inovar; 

Falta de experiência e conhecimento no setor da 

inovação; 

Falta de agilidade na contratação; 

Falta de suporte técnico, principalmente em pequenas 

instituições locais; 

França Questão não adequada. 

 

3.3.6 Inovação dentro das instituições 

A inovação dentro da instituição foi analisada nas perguntas 7 a 11 e os 
resultados são expressos como precentagem do número total de instituições que 
responderam ao questionário em cada país. 

As perguntas incluíram os seguintes tópicos: 
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• Existência de um departamento de R&D 
• participação anterior em projetos de R & D & I 
• interesse em participar de projetos de R&D 

Também foi questionado o interesse em definir uma estratégia de inovação 
para o setor da água, que constitui um dos resultados do projeto TWIST, bem como 
o interesse em receber informação sobre o projeto. 

Os resultados são apresentados na Figura 3.19, na Figura 3.20 e na Figura 3.21 
para Portugal, Espanha e França, respetivamente. 

 

 

Figura 3.19 – Relação com projetos R&D e interesse no projeto TWIST por parte de 

instituições portuguesas. 
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Figura 3.20 - Relação com projetos R&D e interesse no projeto TWIST por parte de 
instituições espanholas. 

 

 

Figura 3.21 - Relação com projetos R&D e interesse no projeto TWIST por parte de 
instituições francesas. 
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Mais de 60% das instituições espanholas e francesas reportaram a existência de 
um departamento de R&D, e apenas uma instituição espanhola utilizou a opção 
“departamento de R&D externo”. As instituições portuguesas apresentaram a 
menor percentagem de instituições com um departamento de R&D&I, atingindo 
43% do total. 

No que diz respeito à participação anterior em projetos de R&D&I, mais de 70% 
das instituições de todos os países participam em projetos de R&D&I e mais de 
85% relataram interesse em continuar a participar. As empresas espanholas 
revelaram um interesse muito elevado em R&D, pois todas manifestaram interesse 
em participar em projetos de R&D. 

O interesse na Estratégia de Inovação do projeto TWIST, e no andamento do 
projeto em geral foi também elevado, especialmente em Portugal, onde ambas as 
perguntas apresentaram uma taxa de resposta 100% positiva. Este resultado pode 
refletir um forte compromisso no desenvolvimento de ações de P&D nas 
instituições, uma vez que Portugal possuía o menor percentual de instituições 
entre os três países. 

As instituições da Espanha e da França também demonstraram um forte 
interesse nos resultados do projeto TWIST, com mais de 90% das instituições 
interessadas em manter-se informadas sobre o projeto, e uma percentagem 
ligeiramente inferior demostrou interesse na Estratégia TWIST para o setor de 
água. 
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4 Recomendações e conclusões 

A Atividade GT1.1 permitiu uma melhor compreensão da inovação no setor de 
água em Portugal, Espanha e França. Verificou-se que as instituições participantes 
dos três países têm interesse em continuar a desenvolver processos, tecnologias, 
ferramentas e estratégias inovadoras no sector da água. Com base nas respostas 
registadas, pode observar-se que o setor de água demonstrou estar a par dos 
recentes desafios para alcançar um futuro sustentável e dos impactos das 
alterações climáticas. 

Foi igualmente identificada a necessidade de identificar novas estratégias, 
tecnologias e ferramentas para enfrentar os desafios identificados estando as 
instituições participantes interessadas em participar no seu desenvolvimento. O 
nexus água-energia foi claramente destacado pela maioria das instituições como 
relevante, assim como a conservação e recuperação de energia no setor de água. 
A gestão das águas pluviais também foi destacada como prioritária. No entanto, o 
nexus deve ser estendido à água-energia-alimentos, dado que a reciclagem de 
nutrientes constitui também um tópico relevante identificado pelas instituições 
de investigação, sendo, em conjunto com a economia circular, um objetivo 
comum na União Europeia. 

Foi relatado um obstáculo comum à inovação a falta de financiamento para 
projetos de R&D e modelos inovadores de financiamento. A desconexão entre 
empresas e instituições de investigação foi também relatada nos três países como 
um obstáculo comum à inovação. 

As ações identificadas para ultrapassar os desafios do sector da água devem 
ser abordadas na Estratégia TWIST a ser desenvolvida na Atividade GT 1.3. 


