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1 Introdução 

A atividade GT 1.2 tem como principal objetivo analisar as oportunidades nas 
Estratégias de Especialização Inteligente regionais (RIS3) e identificar sinergias 
entre as regiões. Este objectivo foi alcançado através de reuniões com as partes 
interessadas previamente identificadas no GT 1.1. As oportunidades identificadas e 
sinergias dentro do setor da água serão então utilizadas em GT 1.3 para construir a 
Estratégia Comum TWIST para a aprendizagem e capitalização da Estratégia de 
Especialização inteligente (RIS3). 

Este documento descreve a abordagem adoptada para envolver os atores 
relevantes, ou seja, através de reuniões com instituições diretamente envolvidas 
na implementação do RIS3 e atores regionais. As informações recolhidas nas 
reuniões foram analisadas para identificar oportunidades locais dentro do setor da 
água que podem ser ampliadas e reforçadas pelos Living Labs. Outras sinergias 
com o projeto TWIST foram identificadas, assim como as oportunidades comuns e 
as sinergias que podem ser estabelecidas entre regiões.  
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2 Abordagem 

2.1 Breve visão geral das metas do RIS3 

De acordo com informações da UE a respeito da Política de Coesão 2014-2020, 
as Estratégias Inovação Regional para Especialização Inteligente – RIS3 – são 
agendas integradas de transformação económica baseadas em lugares que visam 
cinco objetivos principais: 

• Foco no apoio à política e investimentos em prioridades nacionais/regionais 
importantes, desafios e necessidades para o desenvolvimento baseado 
no conhecimento. 

• Desenvolvimento dos pontos fortes de cada país/região, vantagens 
competitivas e potencial de excelência. 

• Apoio a inovação tanto tecnológica quanto baseada na prática e com o 
objetivo de estimular o investimento do setor privado. 

• Envolver partes interessadas e incentivar a inovação e a experimentação. 
• Desenvolver agendas baseadas em evidências e incluir sistemas sólidos de 

monitorização e avaliação. 

Para implementar o RIS3, os países membros da UE tiveram que definir 
estratégias regionais para permitir o foco a nível nacional e regional. Essas 
estratégias incluem informações relevantes sobre as particularidades de cada 
região e devem ser um ponto de partida para abordar as partes envolvidas. 

Cada objectivo das principais metas RIS3 deve ser considerado na definição de 
oportunidades e sinergias dentro do TWIST. Este aspecto também será relevante 
para definir a Estratégia TWIST, que é o objetivo final do GT1 e, portanto, também 
deve ser considerada na preparação das reuniões com os interessados. 

2.2  Metodologia 

Com o objetivo de identificar as oportunidades para o setor hídrico no RIS3 para 
cada região, os parceiros TWIST designados estabeleceram reuniões de trabalho 
com os interessados relevantes identificados no GT1.1. O objetivo desses encontros 
foi discutir as características relevantes de cada região e identificar oportunidades 
regionais no RIS3 no setor hídrico. 
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Para estabelecer uma base comum para todas as reuniões, foi desenvolvido um 
questionário para fornecer diretrizes comuns e permitir uma comparação mais 
fácil das informações obtidas. O questionário foi elaborado a partir das 
informações já existentes nas RIS3 das regiões abrangidas pelo projecto para atuar 
como ponto de partida para recolher informações e pontos de vista institucionais. 
O principal objetivo desta abordagem foi o de identificar os pontos fortes e áreas 
de potencial interesse de cada região e solicitar aos interessados que atualizem e 
complementem com oportunidades dentro do setor da água. Áreas de interesse 
emergentes, identificadas em alguns relatórios regionais RIS3 também foram 
consideradas nas reuniões. 

A construção de um questionário comum a partir destas informações permitiu 
a recolha de informações de forma estruturada que seja comparável entre as 
regiões e promova uma identificação mais fácil de sinergias entre regiões e 
transferência de conhecimento entre parceiros TWIST. 

Os principais passos para desenvolver reuniões de trabalho com as partes 
interessadas foram os seguintes: 

1. Identificação de áreas estratégicas incluídas em cada RIS3 regional; 
2. Para as áreas estratégicas identificadas na etapa 1, identificação de 

oportunidades no setor da água; 
3. Desenvolvimento de um questionário com foco nas áreas estratégicas e 

oportunidades identificadas anteriormente e incluindo questões 
complementares sobre outras oportunidades e potenciais áreas 
emergentes identificadas pelas partes interessadas. 

Uma vez recolhida, a informação foi analisada para identificar oportunidades 
comuns e sinergias que pudessem potencializar ou acelerar a implementação do 
RIS3 no setor da água. 

2.3  Questionário 

A primeira etapa do questionário foi de recolher informações dos relatórios 
RIS3 regionais das duas regiões de cada país envolvidas no projecto TWIST. 
Juntamente com a informação recolhida das estratégias RIS3, foi também 
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considerado relevante incluir questões sobre iniciativas de Compras Públicas, que 
poderiam ser posteriormente utilizadas no GT3. 

A lista final de tópicos utilizada como orientação em cada reunião foi a 
seguinte: 

1. Identificação de áreas de Especialização para a região 

Concorda? 

É necessário adicionar/remover alguma? 

Quais as áreas de Especialização que estão sob influência direta ou indireta 
da instituição que está a ser entrevistada? 

2. Identificação de áreas emergentes para a região - quais estão sob influência 
direta ou indireta da instituição que está a ser entrevistada? 

Concorda? 

É necessário adicionar/remover alguma? 

Quais as áreas emergentes que estão sob influência direta ou indireta da 
instituição que está a ser entrevistada? 

3. Para cada Área de Especialização e Emergente identifique as 
oportunidades que podem estar relacionadas com o sector da água 

4. Peça à instituição para completar/ajustar: Ações globais dentro do setor da 
água em cada região que podem contribuir para o desenvolvimento da RIS3 

 Laboratório central 

 Utilização de água reciclada em zonas urbanas 

 Promoção de medidas de eficiência hídrica 

5. Existem sinergias dentro da região que podem ser estabelecidas entre as 
diferentes áreas? 

6. A entidade entrevistada já realizou uma Compra Pública Inovadora? 
7. A entidade entrevistada precisa de encontrar soluções inovadoras que 

melhorem alguns dos serviços prestados ao cidadão relacionados com o 
sector da água? 
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2.4  Reuniões de trabalho com instituições envolvidas no 
desenvolvimento da RIS3 

Foram realizados encontros entre parceiros institucionais do projecto TWIST e 
instituições administrativas responsáveis pelo desenvolvimento de cada RIS3 e 
também com atores regionais envolvidos no desenvolvimento e implementação 
da RIS3.  Essas reuniões de trabalho foram realizadas em cada um dos três países 
envolvidos (ES, FR, PT), envolvendo as instituições listadas na Tabela  2.1. 

Tabela  2.1- Listagem das reuniões realizadas por cada parceiro com as partes 

interessadas 

País Parceiros do 

projeto TWIST 

Instituição 

interessada 

Data 

Portugal AdTA 

PPA 

ANI 09/01/2019 (Sede da ANI– Lisboa) 

AdTA 

IST 

PPA 

CCDR-LVT 14/01/2019 (Sede do CCDR-LVT – 

Lisboa) 

Espanha CENTA 

AAC 

JRC 18/12/2018 (Sevilha) 

CAGPDS 20/02/2019 (Sevilha) 

AIDEA 06/03/2019 (Sede da AIDEA- 

Sevilha) 

França UNILIM CCI – Nova 

Aquitânia 

11/01/2019 

Região de 

Nova 

Aquitânia 

04/02/2019 

 

As instituições científicas do projeto TWIST estabeleceram a ligação com a 
comunidade científica, identificando oportunidades tecnológicas, quadros de 
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governança e questões sociais relevantes no setor da água dentro de cada área 
estratégica. Estes temas foram uniformizados tanto quanto possível entre os 
países envolvidos e incluídos no questionário discutido com as partes 
interessadas. Esta abordagem permitiu a estabelecer uma ligação entre as partes 
interessadas e a comunidade científica, a fim de entregar uma solução eficiente e 
tecnicamente adequada às oportunidades identificadas. 

Uma breve descrição de cada reunião é apresentada nos capítulos seguintes. 

2.4.1 Reunião com a Agência Nacional de Inovação (ANI) portuguesa 

A Agência Nacional de Inovação (ANI) portuguesa é a entidade coordenadora 
da Estratégia Nacional de Investigação e Inovação para a especialização 
inteligente (ENEI). A ENEI constitui um plano estratégico que identifica os 
principais temas a desenvolver em Portugal, sendo que o financiamento público 
inserido no Portugal 2020 deve ser coerente com os objetivos desta Estratégia. 

No período em que foi realizada a reunião o plano estratégico da ENEI 
encontrava-se em fase de revisão para estabelecimento dos objetivos a partir de 
2020. Foi referido pelos entrevistados que poderia ser fornecida mais indicações 
sobre os objetivos estratégicos presentes na versão revista da ENEI e ajudar a 
identificar áreas ou oportunidades emergentes que poderiam estar actualmente 
subdesenvolvidas. Deste modo, verificou-se a necessidade de uma futura reunião 
onde a ANI poderá fornecer mais informação sobre o processo de revisão.  

Foi também indicado que a ANI não está diretamente envolvida em nenhum 
projeto do sector da água, mas fornece o financiamento a projetos no sector da 
água alinhados com a ENEI. O Projeto TWIST deve estar ciente destas 
oportunidades de financiamento. 

A nível regional, os Planos Operacionais Regionais (POR) estabelecem as 
prioridades de desenvolvimento em articulação com a RIS3 regional. Para 
identificar oportunidades no setor da água para a região de Lisboa, a ANI sugeriu 
uma reunião com a CCDR-LVT, coordenadora do RIS 3 da região de Lisboa. 

A inovação pública é um grande interesse da ANI e objeto do seu projeto iBUY. 
Embora o projeto iBUY não seja tão desenvolvido em Portugal como, por exemplo, 
o projecto homónimo em Espanha, o projeto TWIST tem aqui a oportunidade de 
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adquirir financiamento para tecnologias de água inovadoras e para o 
desenvolvimento de Living Labs. 

A ANI comprometeu-se a entregar à equipa do projecto TWIST uma lista de 
todos os projetos do setor da água que são financiados desde 2014, incluindo os 
projetos da Co-Labs (um conceito semelhante ao TWIST Living Labs). Estes 
projetos estão sobretudo relacionados com a introdução direta de novas 
tecnologias nos mercados e indústrias.   

A ANI indicou ainda o IAPMEI como uma instituição que normalmente financia 
projetos inovadores em pequenas e médias empresas.  

2.4.2 Reunião com CCDR-LVT portuguesa 

A CCDR-LVT desenvolveu a Estratégia de Inovação Regional para a 
Especialização Inteligente da Região de Lisboa (RIS3 Lisboa) que identifica os 
pontos fortes e oportunidades da região e promove um desenvolvimento regional 
alinhado com as diretivas para o Plano Operacional Regional de Lisboa. 

Foi referido que o RIS3 de Lisboa tem 5 domínios e nenhum deles envolve 
diretamente o sector da água, ao contrário do que está presente na ENEI. As 
potenciais ligações entre o TWIST e a RIS3 Lisboa podem ser encontradas em três 
das linhas de ação abordadas no documento: 

• preservação e valorização dos recursos marinhos; 
• sector de turismo e hotelaria; 
• serviços avançados prestados às empresas (domínio de prioridades 

transversais). 

Foi também indicado que será difícil para o projeto TWIST ser financiado no 
âmbito do Plano Operacional Regional de Lisboa devido à falta de domínios 
diretamente relacionados com o setor da água. No entanto, até ao final de 2020, 
espera-se uma revisão do RIS3 de Lisboa e, eventualmente, uma redefinição das 
prioridades por forma a incluir especificamente o sector da água. 

A CCDR referiu ainda que o Plano de Ação para a Economia Circular do 
Ministério do Ambiente e Transição Energética (MATE) é uma oportunidade 
interessante para o projeto TWIST obter financiamento para as suas ações.  
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2.4.3 Reunião española com Joint Research Centre (JRC)  

O Joint Research Centre (JRC) é uma das instituições que lideram os programas 
europeus INTERREG e RIS3 e é responsável pela plataforma online Eye@RIS3. Esta 
plataforma apresenta todas as estratégias INTERREG e RIS da União Europeia e 
respetivos resultados. 

 Foi explicada a metodologia TWIST para analisar a informação apresentada nas 
diferentes estratégias regionais RIS3 de cada um dos parceiros TWIST no que diz 
respeito à identificação de oportunidades e sinergias dentro do setor da água e 
que contribui para a criação de uma Estratégia Comum TWIST, o principal 
resultado do projeto. 

A JCR comprometeu-se a colaborar com o TWIST na apresentação dos 
resultados e outros resultados do projeto dentro da plataforma Eye@RIS3.  

Esta reunião permitiu estabelecer uma relação colaborativa para projetos 
actuais e futuros.  

2.4.4 Reunião española com a CAGPDS 

A Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (CAGPDS) 
referiu a existência de um documento que contém uma análise das necessidades 
e oportunidades dentro do setor ambiental nas diferentes regiões espanholas, que 
pode ser muito útil para estabelecer as oportunidades dentro do setor de água em 
relação ao projeto TWIST. Com base neste documento, a CAGPDS começou a 
trabalhar numa estratégia de investigação e desenvolvimento ambiental que 
poderia ser relevante para o TWIST considerar na estratégia a ser desenvolvida. 

Neste contexto, a CAGPDS comprometeu-se a colaborar com o projeto TWIST, 
fornecendo contatos dos seus departamentos de recursos hídricos e infra-
estruturas hidráulicas. 

A CAGPDS alertou igualmente a equipa do projecto para o desconhecimento de 
projetos relevantes como o TWIST e respectivos resultados, considerando este 
facto um obstáculo à incorporação de medidas inovadoras nos procedimentos 
administrativos. 
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2.4.5 Reunião española com AIDEA 

A Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (AIDEA) é uma das 
instituições responsáveis pela elaboração e desenvolvimento de estratégias 
regionais RIS3 em Espanha. Esta instituição indicou uma forma alternativa analisar 
as diferentes estratégias de Especialização Inteligente, a fim de obter as 
informações mais detalhadas possíveis: realizar a identificação através das 
medidas desenvolvidas no documento RIS3. As medidas são mais concretas e é 
disso que trata a estratégia TWIST. 

A AIDEA referiu que existe um documento de análise comparativa entre os RIS3 
das regiões da Andaluzia, Algarve e Alentejo, nas quais a ADRAL (parceira no 
projeto TWIST) participou, que poderia ser utilizado como base para a análise da 
RIS3 das seis regiões participantes do TWIST. A AIDEA enviará este documento ou 
referência à CENTA e AAC. 

A AIDEA também mencionou que existem outras iniciativas trans-regionais que 
têm um objetivo semelhante ao TWIST. Em particular, foi discutido um projeto 
sobre nanomateriais, cujo principal resultado é o desenvolvimento de uma 
estratégia de inovação. O contato e o documento de referência seriam fornecidos. 

A AIDEA demonstrou também interesse em conhecer a atividade de Compra 
Pública Inovadora do projeto TWIST, tendo a AAC explicado os principais 
conteúdos desta atividade no contexto do projeto. 

A Fundação CENTA apresentou o conceito de Living Labs à AIDEA, que 
demonstrou interesse em aprofundar. 

A AIDEA, como parte da Comissão de acompanhamento do RIS3, comentou 
alguns dos pontos que podem ser relevantes para o assunto da reunião. 

2.4.6 Reunião francesa com CCI - Nova-Aquitânia 

A Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Nova-Aquitânia é uma 
instituição pública que representa os interesses dos setores industrial, comercial e 
de serviços da região de Nova-Aquitânia. A CCI está envolvida num grupo de 
trabalho regional sobre água e o presidente desse grupo de trabalho é o presidente 
da CCI Haute Vienne. Foi iniciada a formação de um cluster da água, denominado 
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“Réseau des Eco-Entreprises de Nouvelle-Aquitaine », pela fusão entre o Pólo 
Ambiental Limousin, da Aquitaine Croissance Verte e o Pólo Eco-Industries. 
Embora a constituição formal desse grupo ainda não estivesse concluída aquando 
da realização da reunião, o mesmo encontrava-se em desenvolvimento. 

Após uma breve apresentação do projeto TWIST e a explicação do conceito 
Living Labs, foi desenvolvida uma discussão em que a importância do setor de 
água e as oportunidades disponíveis foram identificadas e resumidas em 4 tópicos 
principais: 

• Setor agroalimentar; 
• Setor de água e a transição para um mundo digital; 
• Turismo e lazer; 
• Indústrias de novas tecnologias; 

A indústria de papel foi referida como uma das principais indústrias interessadas 
em tecnologias inovadoras de tratamento de água. O tema do turismo e da gestão 
da água na indústria do turismo também foi abordado várias vezes. Observou-se 
que esse tópico está identificado na estratégia de inovação para a região e 
também faz parte das discussões entre as diferentes CCI. 

O papel de um living lab também foi discutido e surgiram dois entendimentos 
diferentes, entre a visão de um living lab para pilotos de tecnologia (nível TRL 
4/5/6) ou algo mais desenvolvido, ou um papel mais conceptual de gerar 
inovações (TRL 0 / 1/2). 

A CCI sugeriu a apresentação do projeto TWIST no evento Cycl'Eau (10 a 11 de 
abril de 2019). 

A CCI - Nova-Aquitânia está interessada em acompanhar e colaborar com o 
projeto TWIST, sendo um contato direto com a indústria e as empresas. O TWIST 
poderá tirar partido do seu conhecimento sobre a região e das fortes relações com 
toda a atividade relevante e setores políticos da Nova-Aquitânia. 

2.4.7 Reunião francesa com a Região de Nova Aquitânia 

A região de Nova Aquitânia tem um conselho, eleito há 6 anos, responsável 
pela gestão dos assuntos da região. Foi esta instituição que desenvolveu as 
estratégias RIS3 para a região. 
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O Departamento de Ambiente aborda o sector da água tanto do ponto de vista 
qualitativo como do ponto de vista quantitativo. 

No que diz respeito à vertente da qualidade, a abordagem está sobretudo 
orientada para os ambientes aquáticos e para a gestão do ambiente num sentido 
amplo. As principais alavancas são a alteração das práticas agrícolas e a  limitação 
dos  impactos das águas domésticas e residuais. No que diz respeito ao aspeto 
quantitativo, a prioridade engloba o impacto das alterações climáticas nos 
diferentes tipos de  utilização  (agrícola, urbana, industrial). Os três principais 
aspetos  discutidos na reunião foram: 

1. Componente de utilização da água, com melhoria da gestão da água ao 
nível do ordenamento do território, em consulta com o DATAR 
(Delegação Interministerial para  o ordenamento do território e 
atratividade regional) 

2. Componente agrícola, especialmente ao nível quantitativo dos problemas 
de défice durante os períodos de seca. 

3. Ecossistema e componentes ambientais, com organismos públicos 
(Estabelecimento  Territorial Público de Bacias) e agências fluviais, 
através de contratos territoriais. 

Foi também abordada uma melhor gestão da água dentro do ciclo global da 
água.  Espera-se que esta abordagem melhore o conhecimento sobre o estado da 
qualidade da água, com dados mais robustos e uma melhor modelação dos  
impactos das alterações climáticas, com o objetivo de estabelecer diretivas e 
estratégias adequadas. 

O tema de interesse para a região no contexto da inovação no tratamento de 
águas residuais  está relacionado com  serviços de saúde  e ambientes aquáticos. 
Envolve uma melhor compreensão dos impactos de substâncias identificadas 
como disrutores endócrinos e hormonas nos habitats e a procura de um sistema 
de tratamento para estas substâncias. É obrigatório melhorar o conhecimento 
sobre a reatividade destas substâncias,  a sua reatividade e persistência no meio 
ambiente e  desenvolver  soluções de tratamento inovadoras  para as eliminar. 
Essas soluções devem ser implementadas em efluentes urbanos, efluentes 
hospitalares, lares para idosos e pecuária. 
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3 Identificação de Oportunidades e Sinergias 

3.1  Áreas estratégicas identificadas em cada uma das 
diferentes regiões 

As áreas estratégicas (áreas de especialização/emergentes) para cada região 
inicialmente foram identificadas a partir do relatório RIS3 de cada região. Esta 
informação foi ajustada durante as reuniões realizadas com as instituições, sendo 
apresentada na Tabela  3.1 uma lista de áreas estratégicas de cada região. 

Tabela  3.1– Áreas de especialização e emergentes do RIS3 identificadas em cada região 

País Região Áreas de especialização e emergentes 

Portugal Lisboa Investigação, tecnologias e serviços de saúde; 

Conhecimento, prospeção e valorização dos recursos 

marítimos e marinhos; 

Turismo e hotelaria; 

Mobilidade e transportes; 

Meios criativos e indústrias culturais; 

Domínio das prioridades transversais (serviços 

avançados prestados às empresas locais). 

Alentejo Alimentos e silvicultura; 

Tecnologias críticas, energia e mobilidade inteligente; 

Economia de recursos naturais, ambientais e minerais; 

Património, indústria cultural e criativa e turismo. 

Tecnologias e serviços especializados da economia 

social. 

Espanha Andaluzia Sector Agroalimentar e agrário; 

Mineração; 

Saúde e qualidade; 
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Aeroespacial e aeronáutica; 

Energias renováveis; 

Indústrias e serviços ambientais; 

Habitat; 

Turismo e lazer; 

Cultura e criatividade. 

Múrcia Sector agrícola e alimentar; 

Ambiente e ciclo da água; 

Turismo; 

Sector marítimo e marinho; 

Energia. 

França Nova 

Aquitânia 

Drones e robótica; 

Serviços de saúde; 

Cosméticos; 

Economia de prata; 

O turismo. 

Occitanie Transição energética; 

Gestão integrada de recursos hídricos, águas residuais e 

águas integradas; 

Economia costeira e marinha; 

Medicina e saúde para o futuro; 

Aeronáutica e indústrias avançadas; 

Produção agroalimentar; 

Sistemas inteligentes. 

Pode observa-se que todas as regiões partilham mais do que uma área 
emergente ou de especialização. 
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3.2 Oportunidades disponíveis por região 

A partir das diferentes reuniões realizadas durante o projeto, foi possível definir 
oportunidades para cada região dentro do setor de água. As diversas 

oportunidades são apresentadas na Tabela  3.2, na  

Tabela  3.3 e na Tabela  3.4 para Portugal, Espanha e França, respectivamente, 
umas relacionadas com a área de especialização em que estão inseridas. 

 

Tabela  3.2- Oportunidades do setor hídrico em Portugal. 

País Região Área de 

especialização ou  

emergente 

Oportunidades 

Portugal Lisboa Conhecimento, 

prospeção e 

valorização dos 

recursos marítimos e 

marinhos 

Proteção das águas costeiras e estuarinas 

de microplásticos e outros poluentes 

recentemente encontrados. 

Domínio das 

prioridades 

transversais 

Ajudar as indústrias e as empresas locais a 

poupar água nas suas atividades, com o 

objetivo de diminuir as faturas da água. As 

águas residuais tratadas (água recuperada) 

devem ser consideradas como uma fonte 

de água alternativa. 

Alentejo Alimentação e 

Silvicultura 

Avaliação das necessidades de água; 

Impacto das alterações climáticas na 

precipitação; 

Proteção das massas de água contra a 

poluição. 

Turismo associado a massas de água; 

Potencial de irrigação com água 

recuperada. 

 



 
 

 
O Projecto TWIST é co-financiado pelo Programa Interreg Sudoe através do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional. TWIST – Nr. SOE2/P1/E0504 

      19 

Tabela  3.3- Oportunidades no setor de água identificadas em Espanha. 

País Região Especialização ou 

áreas emergentes 

Oportunidades 

Espanha 

Andaluzia 

Setor agro-

alimentar e agrário 

Otimização de irrigação e fertilização, 

melhoria de instalações e aplicação de 

ferramentas para melhorar a gestão. 

Melhorar o conhecimento e o 

desempenho dos sistemas de irrigação 

intensiva. 

Mineração Exploração sustentável e processos de 

tratamento de águas residuais das 

atividades de mineração. 

Indústrias e 

serviços ambientais 

Gestão de recursos e recuperação 

ambiental; 

Gestão integral da água; 

Desenvolvimento de tecnologias e novos 

processos para tratamento de água; 

Gestão do ecossistema aquático; 

Qualidade da água no desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de técnicas de 

amostragem de água. 

Murcia 

Sector agrícola e 

alimentar 

Atualização dos meios de produção (líder 

internacional e possibilidade de aumentar 

a participação na exportação de estufa, 

hidroponia e irrigação localizada, 

tecnologia) 

Ambiente e ciclo 

da água 

Cidades inteligentes (convergência dos 

setores de energia, transporte, água, meio 

ambiente e ICT's no contexto urbano); 

Necessidade crescente de gestão da água; 
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Novos métodos de despoluição e 

purificação biológicos. 

Sector marítimo e 

marinho 

Proteção do meio marinho; 

Novas tecnologias da água: 

dessalinização. 

 

 

Tabela  3.4- Oportunidades no setor de água identificadas na França. 

País Região Especialização ou 

áreas emergentes 

Oportunidades 

França Nova-

Aquitânia 

Drones e robótica Detecção de liberação de poluição e 

seus impactos no meio ambiente; 

Uso de robótica e inteligência artificial 

na indústria de água e esgoto. 

1 Saúde 2 Limitar o impacto negativo das águas 

residuais no meio ambiente e através 

da cadeia trófica; 

3 Avaliação das mudanças climáticas e 

seu impacto na proliferação de 

mosquitos transmissores de doenças. 

4 Cosméticos 5 Limitar a produção de águas residuais 

dessa indústria; 

6 Favorecer a reciclagem da água. 

7 Economia prateada 8 Tratamento de águas residuais da 

EHPAD, problema específico devido à 

grande quantidade de medicamentos 

9 Turismo 10 Qualidade da água para atividades de 

lazer e recreação. 
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11 Trabalho com a indústria hoteleira para 

promover a economia de água. 

12 Occitânia 13 Água, água residual e 

gestão integrada de 

recursos hídricos 

14 Identificação e exploração de 

reservatórios complexos; 

15 Gestão concertada da exploração de 

reservatórios; 

16 Redes inteligentes de abastecimento 

de água; 

17 Águas dedicadas à produção de 

alimentos e não-alimentos; 

18 Saneamento com valorização de 

materiais e água tratada. 

19 Economia costeira e 

marinha 

20 Medidas sustentáveis de 

desenvolvimento costeiro 

21 Produção agro-

alimentar 

22 Desenvolver a agricultura do futuro 

para enfrentar os impactos das 

alterações climáticas. 

23 Agricultura sustentável preservando os 

recursos hídricos. 

24 Sistemas inteligentes 25 Uso de novas tecnologias para 

aumentar a eficiência das 

infraestruturas de abastecimento de 

água e tratamento de águas residuais. 

 

3.3 Sinergia entre regiões 

Do subcapítulo 3.2 podem identificar-se duas áreas de interesse comum entre 
os três países: a proteção das áreas costeiras e dos recursos marinhos (Lisboa, 
Múrcia e Occitânia) e o desenvolvimento de um setor agroalimentar sustentável e 
eficiente (Alentejo, Andaluzia, Múrcia e Occitânia). 
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Andaluzia, Múrcia e Occitânia são líderes globais no setor agroalimentar e 
desejam aumentar a eficiência do seu setor agrário já desenvolvido e produtivo, 
sem comprometer um futuro sustentável. O Alentejo pode beneficiar dos 
programas de conhecimento e inovação sustentável das regiões espanholas e 
francesa, expandindo o desenvolvimento do seu setor agrário com métodos e 
ferramentas privilegiadas e evitando alguns erros de experiências anteriores. 

É também relevante mencionar que todos os países estão preocupados com o 
impacto das alterações climáticas. Desse ponto de vista, a reutilização de águas 
residuais tratadas como fonte alternativa de água para reduzir a pressão sobre os 
recursos de água doce existentes pode ser uma solução a ser explorada. 

A preservação dos recursos costeiros e marinhos pode tirar proveito das 
melhores áreas de especialização de cada região. Como exemplo, a área de Lisboa 
é apresentada como o ponto principal das instituições de R&D em Portugal, 
mobilizando os principais investigadores e centros de investigação. Andaluzia e 
Múrcia têm investido em novas tecnologias da água, incluindo estratégias de 
gestão eficientes e integradas no setor hídrico, novas técnicas de amostragem 
para a detecção de novos micropoluentes (microplásticos, medicamentos e 
outros) e desenvolvendo também o conceito de cidades inteligentes. Assim, 
Lisboa, Andaluzia e Múrcia têm uma sólida base de conhecimento nestes tópicos 
e podem procurar oportunidades para capitalizá-lo em novos produtos, 
explorando as indústrias aeronáutica, robótica, inteligência artificial e outras novas 
tecnologias de ponta, estabelecidas na Nova-Aquitânia e Occitânia. 

Os três países partilham igualmente um forte investimento em turismo e lazer, 
sendo esse setor uma parte importante das suas economias. Mais uma vez, é 
importante preservar a qualidade de corpos de água com fins recreativos, objetivo 
diretamente relacionado com investimento em novas tecnologias da água. 
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4 Recomendações finais e conclusões 

 

As sinergias inter-regionais identificadas revelaram uma forte relação entre 
Portugal, Espanha e França, estabelecendo três aspectos principais: Portugal é o 
país que precisa de crescer e desenvolver as oportunidades identificadas. 
Espanha, juntamente com França, tem experiência comprovada nesses setores e 
um valioso know-how de experiências passadas. França, por outro lado, possui 
tecnologia líder. Entre os três países, é necessário construir uma rede de 
aprendizagem comum para desenvolver o setor hídrico, a economia do setor 
hídrico e garantir um futuro sustentável e verde.    
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