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1 APRESENTAÇÃO

O objetivo do presente documento é apresentar orientações para apoiar o sector

público,  no  âmbito  da  gestão  da  água,  na  identificação  preliminar  de

necessidades  que  poderiam  ser  potencialmente  cobertas  por  Contratação

Pública de Inovação (CPI).

A elaboração desta orientação teve a participação de:

 Especialista em inovação, estratégia e sustentabilidade, que presta serviços

de  assistência  técnica  no  desenvolvimento  de  estratégias  e  estudos

técnicos  no  domínio  da  inovação  e  sustentabilidade  e  serviços  para  a

gestão e execução de projetos de inovação.

 Parceiros  envolvidos  na  atividade  3.3.  Desenvolvimento  de  ações-piloto

relacionadas  com  a  aquisição  de  inovação  no  sector  da  água:  AAC

(coordenador), CENTA, OIEAU, UNILIM, IST, ISA, ADTA.

Esta  orientação  para  a  identificação  preliminar  das  necessidades  do  sector

público no âmbito da gestão da água tem três capítulos:

Capítulo 1. Metodologia para identificar necessidades

O  capítulo  1  deste  documento  é  dedicado  à  conceção  e  aplicação  de  uma

metodologia para a identificação das necessidades do sector público no domínio

da água, nomeadamente no domínio das águas residuais e da reutilização de

água, de acordo com o âmbito dos Living Lab estabelecidos no projeto TWIST.

Os  parceiros  envolvidos  na  atividade  3.3.  participaram  ativamente  no  do

desenvolvimento desta metodologia:

 Fornecendo  informações  sobre  experiências  em  Compras  Pública  de

Inovação  no  sector  da  água  na  sua  região/país  e  programas  de

financiamento  para  Compras  Pública  de  Inovação,  além  de  estratégias,

planos e regulamentos no domínio da água

 Revendo e apresentando comentários sobre a metodologia.

TWIST  Project  is  co-financed  by  the  Interreg  Sudoe  Program through  the  European  Regional
Development Fund. TWIST - nº SOE2/P1/E0506 1/173



Esta  metodologia  de identificação das  necessidades  inclui  uma descrição do

contexto e do quadro teórico e de vários anexos que constituem os instrumentos

práticos para a sua aplicação (Anexo I ao Anexo IV).

A metodologia desenvolvida inclui as três seguintes fases de implementação:

  1ª Fase. Preparação de entrevistas e análise preliminar  

O objetivo desta fase é preparar entrevistas a realizar e identificar e analisar

informações sobre os tópicos que serão abordados no próximo passo.

A  preparação  das  entrevistas  facilita  a  identificação  de  organizações

adequadas (potenciais compradores) e promove a participação na aplicação

da  metodologia.  Uma  vez  identificadas  as  organizações  a  entrevistar,  é

fundamental  para  uma  entrevista  bem  sucedida  desenvolver  uma  análise

preliminar dos vários tópicos que serão abordados.

Anexo  I.  A  preparação  da  entrevista  e  da  análise  preliminar  inclui  as

orientações necessárias para desenvolver esta fase.

 2ª Fase. Entrevistas semi-estruturadas  

Nesta  fase,  serão  realizadas  entrevistas  com  membros  de  cada  uma  das

organizações identificadas na 1ª fase. Esta fase é o núcleo da metodologia e

destina-se  a  explorar,  através  de  diferentes  questões,  as  potenciais

necessidades do sector público da água. Como entrevista semi-estruturada, o

entrevistador pode alterar a sequência das perguntas, adaptar perguntas, etc.

Foram desenvolvidas duas ferramentas para implementar esta fase:

1 Questionário de entrevista (Anexo II. Questionário de entrevista).

2 Orientações para a realização das entrevistas (Anexo III.  Orientações do

questionário de entrevista).

 3ª Fase. Definição de necessidades e priorização  

Após  a  realização  das  entrevistas,  esta  fase  tem  como  objetivo  definir  e

contextualizar as necessidades identificadas e priorizá-las de acordo com o

entrevistado com base na informação e resultados obtidos na 2ª fase.
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Anexo  IV.  Definição  e  priorização  das  necessidades,  que  inclui  uma  breve

orientação e um formato de relatório para desenvolver esta fase.

A metodologia foi aplicada pelos parceiros do projeto a oito organizações:

1 Limoges Metrópole (entrevistado pela OIEAU)

2 Adour-Garonne Water Agency (entrevistada pela OIEAU)

3 Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible

(entrevistado pela AAC e CENTA)

4 Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de

Sevilla, S.A. (entrevistada pela AAC)

5 Empresa Municipal de Agua y Saneamiento de Murcia, S.A.  (entrevistada

pela FUERM)

6 Service d’assainisement, Bordeaux Metropole (entrevistado pela UNILIM)

7 Instituto Superior Técnico (entrevistado pelo IST)

8 Águas do Tejo Atlântico (entrevistados pelo IST)

Os questionários das oito organizações entrevistadas podem ser consultados no

Anexo 1. Questionários das entrevistas feitas.

Capítulo 2. Necessidades identificadas

O capítulo 2 desta orientação é dedicado à identificação de necessidades do

sector público no domínio da água que poderiam potencialmente ser cobertas

pela inovação.

A aplicação das diferentes fases da metodologia explicada no capítulo 1, permitiu

identificar nas oito organizações entrevistadas, os seguintes aspetos:

 Uma lista preliminar das necessidades destas organizações no domínio das

águas residuais e da reutilização de água, bem como as principais razões

que geraram essas necessidades (ver Anexo 1. Questionários das entrevistas

feitas).

 Uma lista final das necessidades destas organizações no domínio das águas

residuais e da reutilização da água com base numa descrição concisa e

TWIST  Project  is  co-financed  by  the  Interreg  Sudoe  Program through  the  European  Regional
Development Fund. TWIST - nº SOE2/P1/E0506 3/173



focada no desafio e  definindo as  principais  funções  e  características  de

desempenho  necessárias  (ver  Anexo  2.   Questionários  de  necessidades

identificadas).

 Um  breve  resumo  de  necessidades  semelhantes  no  campo  das  águas

residuais e reutilização de água.

Capítulo 3. Dificuldades e lições aprendidas

O capítulo 3 desta orientação é dedicado à descrição das principais dificuldades

encontradas e às lições aprendidas na implementação da metodologia.

Este capítulo do documento foi desenvolvido pelos parceiros do projeto TWIST

envolvidos  na  atividade  3.3.,  com  base  em  observações  realizadas  durante  a

aplicação da  metodologia,  bem  como através  de  um  questionário  específico

concebido  para  o  efeito  (Anexo  3.  Questionário  de  dificuldades  e  lições

aprendidas). Este questionário foi respondido pelos parceiros responsáveis pelas

entrevistas,  uma vez concluída a identificação das necessidades no sector da

água.

As  orientações  para  a  identificação  preliminar  das  necessidades  do  sector

público  no  âmbito  da  gestão  da  água,  inclui  os  seguintes  documentos  e

resultados  intermédios  alcançados  através  da  aplicação  da  metodologia

concebida para o efeito:

1. Metodologia de identificação das necessidades

Anexo I. Preparação da entrevista e da análise preliminar

Anexo II. Questionário de entrevista

Anexo III. Orientações do questionário de entrevista

Anexo IV. Definição de necessidades e priorização

2. Necessidades identificadas

3. Principais dificuldades e lições aprendidas

Anexo 1. Questionários das entrevistas feitas
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Anexo 2. Questionários das necessidades identificadas

Anexo 3. Questionário de dificuldades e lições aprendidas

TWIST  Project  is  co-financed  by  the  Interreg  Sudoe  Program through  the  European  Regional
Development Fund. TWIST - nº SOE2/P1/E0506 5/173



2 METODOLOGIA  PARA  IDENTIFICAÇÃO  DAS

NECESSIDADES

2.1 Introdução

TWIST - Estratégia Transnacional de Inovação em Água - é um Projeto Interreg

Sudoe que  tem por  objetivo  desenvolver  um modelo  aberto  de inovação na

gestão de águas residuais, cumprindo a Diretiva-Quadro da Água e promovendo

um modelo de Economia Circular.

O projeto TWIST inclui as seguintes tarefas (GT):

GT 1: Análise de stakeholders e caracterização dos processos de inovação a nível

regional

 Identificação das partes interessadas envolvidas nos processos de inovação

a nível regional

 Análise  das  oportunidades  de  inovação  regional  nas  Estratégias  de

Especialização Inteligente

 Estratégia  comum  TWIST  para  a  capitalização  de  oportunidades  nas

Estratégias de Especialização Inteligente

GT 2: Criação de três Laboratórios Vivos (Living Labs) para a gestão, tratamento,

reciclagem e recuperação de produtos em águas residuais

 Metodologia  comum  para  a  criação,  implementação  e  gestão  de  três

Laboratórios Vivos

 Workshops para a cocriação dos Laboratórios Vivos

 Pesquisa e experimentação nos três Laboratórios Vivos

GT  3:  Análise  dos  resultados  obtidos  nos  Laboratórios  Vivos  e  exploração  de

oportunidades de mercado

 Análise  das  oportunidades  de  mercado  para  soluções  testadas  nos  três

Laboratórios Vivos
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 Estudo de mercado de soluções validadas nos três Laboratórios Vivos

GT 4: Capacitação para o desenvolvimento regional e criação de emprego.

 Desenvolvimento  de  materiais  de  formação  em  Contratação  Pública

Inovadora

 Organização de eventos nacionais para o desenvolvimento de capacidades

de inovação no sector da água

 Criação de  uma Escola  de  Negócios  Transnacional  para  capacitação em

inovação

GT 5: Capitalização e transferência de resultados para outras regiões do Sudoe.

 Seminários nacionais para desenvolver sinergias com outras regiões

 Criação do "Grupo de Interesse em Institutos Externos e Serviços Públicos"

 Roteiro para futuros projetos do TWIST

 Desenvolvimento  do  TWIST  Market  Place,  um  catálogo  virtual  com  as

soluções inovadoras testadas nos Laboratórios Vivos.

2.2 Objeto

Não âmbito da GT 3, este documento propõe uma metodologia para facilitar a

identificação das necessidades no domínio da gestão das águas residuais e da

reutilização  da  água  que  poderiam ser  potencialmente  satisfeitas  através  de

aquisições de inovação.

A metodologia destina-se a ser aplicada em cada uma das regiões participantes

no projeto TWIST, a fim de identificar três necessidades comuns e realizar ações-

piloto de aquisição de inovação no âmbito das atividades do projeto TWIST, no

entanto,  a  metodologia  é  facilmente  adaptada  para  aplicar  em  diferentes

regiões para identificar necessidades e/ou necessidades comuns de utilizadores

únicos.

A  metodologia  abrange  as  seguintes  áreas,  em  consonância  com  as  áreas

tecnológicas dos Laboratórios Vivos da GT 2: 
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 Tratamento e regeneração de águas residuais.

 Tratamento de águas residuais e gestão de infraestruturas.

 Reutilização de águas residuais e recuperação de recursos (água, nutrientes

e energia).

2.3 Por  que  é  que  é  importante  identificar  e  avaliar

necessidades específicas de aquisição de inovação?

De  acordo  coma  Comissão  Europeia1.,  aquisições  de  inovação  são  quaisquer

aquisições que tenha um ou ambos dos seguintes aspetos:

 compra  do  processo  de  inovação  (serviços  de  investigação  e

desenvolvimento) com resultados (parciais),

 compra dos resultados da inovação criado por outros.

São geralmente definidas duas abordagens para tratar a Contratação Pública de

Inovação:

A Contratação Pública de Soluções Inovadoras (PPI, pela sua sigla em inglês)

pode ser utilizada pelos compradores quando os desafios de interesse público

forem abordados por soluções inovadoras que estão quase ou já em pequena

quantidade  no  mercado.  A  PPI  pode,  assim,  ser  utilizada  quando  não  há

necessidade de aquisição de novas R&D para trazer soluções para o mercado,

mas um sinal  claro de uma quantidade considerável  de clientes iniciais  de

lançamento  que  estão  dispostos  a  comprar/implementar  as  soluções

inovadoras  se  estas  puderem  ser  entregues  com  a  qualidade  e  preço

desejados.

O Contratação Pública Pré-Comercial (PCP, pela sua sigla em inglês) pode ser

utilizada por compradores quando ainda não existem soluções próximas do

1 Anuncio de la Comisión. Orientaciones sobre la contratación pública en materia de innovación
(C(2018) 3051 final, 15 de mayo de 2018)

TWIST  Project  is  co-financed  by  the  Interreg  Sudoe  Program through  the  European  Regional
Development Fund. TWIST - nº SOE2/P1/E0506 8/173



mercado que satisfaçam todos os requisitos dos compradores e é necessário

R&D para obter novas soluções desenvolvidas e testadas para responder às

necessidades de aquisição. O PCP pode então comparar  os prós e contras de

abordagens  alternativas  e  passo  a  passo  reduzir  o  risco  da  adoção  de

inovações  promissoras  através  do  design  de  soluções,  protótipos,

desenvolvimento e teste preliminar de produtos.

Fonte: Traduzido de Comissão Europeia2.

Uma das principais características da aquisição de inovação é o seu potencial

para  enfrentar  desafios  do sector  público  que não podem ser  resolvidos  por

meios  de  produtos  ou  serviços  disponíveis  no  mercado.  Por  conseguinte,  a

aquisição de inovação não tem a ver com a substituição de equipamentos pelos

mesmos  contratos  de  serviço  sem  termo,  mas  sim  com  necessidades  não

satisfeitas.

Neste contexto,  uma necessidade não satisfeita pode ser definida como uma

exigência que um comprador público tem neste momento, ou (de preferência)

uma que terá no futuro, que os produtos, serviços ou acordos atuais não podem

satisfazer, ou o custo é excessivo ou tem um risco inaceitável3.

Uma  necessidade  não  satisfeita  pode  ter  origem  em  várias  causas,  algumas

delas são as seguintes:

Um problema que já hoje impacta negativamente a prestação do serviço de

interesse  público  (por  exemplo,  uma  questão  técnica,  uma  alteração

orçamental/fiscal, uma alteração do padrão comportamental dos cidadãos que

está a criar um problema na prestação do serviço de interesse público com a

qualidade e/ou eficiência esperadas).

2 Innovation procurement - H2020 Online Manual
3 Delivering best value through innovation. Forward Commitment Procurement. Practical Pathwa-
ys to Buying Innovative Solutions.
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A necessidade/desejo  de um comprador público para melhorar  a qualidade

e/ou eficiência do serviço de interesse público no futuro ou um novo requisito

operacional emergente para fornecer novas funcionalidades no futuro. Estas

necessidades resultam de uma análise interna regular do agente sobre como

melhorar  as  suas  operações  diárias  a  médio  e  longo prazo  (por  exemplo,  o

desejo  dos hospitais  de fornecerem dispositivos  móveis  de monitorização e

tratamento para salvar mais vidas, melhorar a eficiência das consultas médicas

e reduzir os custos de internamento hospitalar).

Objetivos políticos para fazer face aos desafios sociais a médio e longo prazo

(por  exemplo,  a  necessidade  dos  compradores  procurarem  soluções  mais

ecológicas/mais eficientes em termos energéticos para satisfazer as ambições

políticas de redução da pegada de CO2 do sector público numa percentagem

específica numa data-alvo específica no futuro).

Requisitos legislativos/regulamentares para a prestação de serviços de maior

qualidade/eficiência  de interesse  público no futuro (por  exemplo,  legislação

nacional que exija que uma percentagem específica de uma oferta específica

de  serviço  público  se  torne  mais  acessível  aos  cidadãos  com  deficiências

visuais/auditivas  ou  outras  deficiências  físicas  até  uma  data  específica  no

futuro).

Fonte: The European Assistance for Innovation Procurement (EAFIP4)

A  identificação  das  necessidades  é  um  passo  prévio  fundamental  para  a

realização de um contrato de inovação e permite aos compradores orientar a sua

estratégia de aquisição a médio e longo prazo.

Uma vez identificadas as necessidades, é habitual realizar uma análise prévia (e

pesquisa  de  Propriedade  Intelectual,  PI)  e  uma  consulta  de  mercado  para

confirmar que não existem soluções disponíveis no mercado que satisfaçam as

4 EAFIP Toolkit. 

TWIST  Project  is  co-financed  by  the  Interreg  Sudoe  Program through  the  European  Regional
Development Fund. TWIST - nº SOE2/P1/E0506 10/173



necessidades  identificadas e se existe PI relacionada com as necessidades que

podem influenciar o processo de aquisição.

Abaixo  são  descritos  alguns  exemplos  de  necessidades  abordadas  por

experiências de aquisição de inovação no campo da água das regiões TWIST.

Smart.met  é  uma  experiência  da  França  (e  de  outros  países  europeus),  e  a

experiência focada nas lamas provenientes do tratamento de águas residuais é

uma experiência  local  em Espanha (não foram identificadas experiências em

Portugal).

É  descrita  uma  experiência  adicional  da  Noruega  focada  em  instalações  de

tratamento de águas residuais.

Projeto Smart.met - Necessidade de uma tecnologia avançada de hidrómetro

(França - Europa)
Na Europa, a gestão do abastecimento de água potável enfrenta vários desafios

como: gestão de investimentos e custos operacionais, perdas de água (água não

faturada) devido a fugas e outras falhas do sistema, e em algumas regiões a

escassez de recursos hídricos de boa qualidade.

Os  hidrómetros  tradicionais  são  limitados  na  sua  capacidade  de  auxiliar

efetivamente as empresas de serviços públicos a enfrentar esses desafios.

Uma forma importante de melhorar esta situação é gerar, aceder e utilizar dados

precisos que os hidrómetros comunicam. Esta abordagem permitirá reduzir os

custos operacionais, identificar problemas de desempenho, melhorar o serviço

ao cliente e priorizar melhor os investimentos em infraestruturas.

O projeto Smart.met é um projeto Horizonte 2020, liderado por um grupo de 7

entidades de serviços de água, que visa desenvolver novas tecnologias para lidar

com a recolha e gestão de dados de hidrómetros, através de um Contrato Pré-

Comercial (PCP).

Mais informações: http://www.smart-met.eu
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Novo  modelo  integrado  de  lamas  de  águas  residuais  e  outros  resíduos

(Espanha)

A  Empresa  Metropolitana  de  Abastecimiento  y  Saniamiento  de  Aguas  de

Sevilla  (EMASESA)  realizou  uma  consulta  de  mercado  no  âmbito  de  um

processo de aquisição de inovação.

A EMASESA necessita de um novo modelo integrado de gestão das lamas de

Estações  de  Tratamento  de  Águas  Residuais  (ETAR)  e  de  outros  resíduos

orgânicos, a fim de fazer face às limitações operacionais e adaptar o sistema à

nova  regulamentação  regional  sobre  a  utilização  de  lamas  de  ETAR  para

aplicação agrícola.

Mais informações: http://www.emasesa.com/compra-publica-innovadora

Desenvolvimento de Futuras Instalações de Tratamento de Águas Residuais

(Noruega)

A Bergen Municipality e a Agency for Water and Sewage lançaram um diálogo

com  as  indústrias  relevantes  e  as  partes  interessadas  no  âmbito  de  um

processo de contrato pré-comercial.

De acordo com o apelo ao diálogo, a “Bergen Municipality terá de construir

novas ETAR com tratamento secundário nos próximos anos devido a requisitos

ambientais mais rigorosos. Tais instalações devem ser capazes de lidar com

grandes variações relacionadas com o clima."

Mais informações:

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:317811-

2019:TEXT:EN:HTML

https://www.mercell.com/en/tender/109520972/utvikling-av-fremtidens-

avloepsrenseanlegg---invitasjon-til-dialogkonferanse-tender.aspx
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Por outro lado,  a aquisição pública de inovação está a ser implementada em

vários sectores da Europa através do programa Horizonte 20205,  e  através de

estratégias nacionais e regionais, como a Andaluzia, onde o Governo Regional

identificou as suas principais necessidades que poderiam ser abordadas através

de meios de aquisição de inovação6.

2.4 Oportunidades de inovação na gestão da água

O  papel  fundamental  da  inovação  para  salvaguardar  os  recursos  hídricos  e

impulsionar a economia circular na Europa é destacado pela Comissão Europeia

em diferentes estratégias e planos. Deste modo, a inovação no sector da água é

estabelecida como uma das prioridades no âmbito do Programa-Quadro da UE

para a Investigação e Inovação, Horizonte 2020, abrangendo as seguintes áreas7::

 Preencher  a  lacuna  entre  soluções  inovadoras  no  sector  da  água  e

replicação do mercado.

 Desenvolver abordagens integradas entre o sector da Água e as alterações

climáticas.

 Intensificar a cooperação em R&I da UE no sector da Água.

 Aproveitar os resultados da R&I no sector da Água na UE para apoiar os

decisores políticos da indústria agrícola e os cidadãos.

 Cooperação internacional de R&I no sector da Água.

Por outro lado, a nível regional, as Pesquisas Nacionais/Regionais e Estratégias

de  Inovação  para  Especialização  Inteligente  (RIS3)  constituem  agendas  de

transformação económica baseadas localmente, que visam integrar e apoiar a

política e  investimentos em áreas  prioritárias  chave  a  nível  nacional/regional,

5 EU funded projects implementing Pre-Commercial Procurements (PCP) or Public Procurement 
of Innovative Solutions (PPIs).
6 Demanda de Soluciones Innovadoras de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarro-
llo Sostenible (CAGPDS).
7 Water innovation: boosting its value for Europe.
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desafios  e  necessidades  fundamentais  para  o  desenvolvimento  baseado  no

conhecimento8.

O projeto TWIST aborda na Tarefa 1.2. as oportunidades e sinergias no sector da

Água entre os RIS3 das regiões9 TWIST.  A análise mostra várias oportunidades

relacionadas  com  a  gestão  de  águas  residuais  e  a  reutilização  da  água  que

poderiam ser inicialmente abordadas pelo sector público através da aquisição de

inovação. Algumas destas oportunidades são listadas abaixo como um exemplo:

 Avaliação das necessidades de água.

 Impacto das alterações climáticas na precipitação.

 Água  recuperada  como  fonte  de  água  alternativa  para  diferentes  usos

(industrial, irrigação, etc.).

 Melhoria das instalações e aplicação de ferramentas para melhorar a gestão

da água recuperada no sector agrícola.

 Desenvolvimento de tecnologias e novos processos de tratamento de água.

 Utilização de robótica e inteligência artificial na indústria de água e águas

residuais.

 Saneamento com valorização de materiais e água tratada.

 Utilização  de  novas  tecnologias  para  aumentar  a  eficiência  das

infraestruturas  do  abastecimento  de  água  e  de  tratamento  de  águas

residuais.

 Cidades inteligentes (convergência de energia, transportes, água, ambiente

e sectores das ICT no contexto urbano).

 Novos métodos de despoluição e de purificação biológica.

 Poluentes emergentes.

8 Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3). 
9 E 1.2.1 Análisis de oportunidades en las RIS3 y sinergias entre regiones. 
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2.5 Metodologia para identificar necessidades

Existem  múltiplos  métodos  que  podem  ser  aplicados  para  identificar

necessidades,  como  descreve  a  European  Assistance  for  Innovation

Procurement Initiative no seu toolkit:

 Reuniões internas/ conversas informais em que apenas representantes da

organização pública de procuração participam, como ponto de partida para

o brainstorming.

 Reuniões  e  workshops  com agentes  decisores,  necessárias  do  ponto  de

vista  estratégico,  de  forma  a  receber  apoio  e  aprovação  de  recursos

financeiros (adicional) necessários aos contratos públicos.

 Discussões  estruturadas  em  grupos  de  foco  (visando,  por  exemplo,  os

diferentes tipos de atividades do comprador público, os objetivos políticos),

que poderiam incluir tanto representantes da organização de contratação

pública, como peritos externos/principais partes interessadas.

 Inquéritos realizados por e-mail, telefone ou correio.

 Workshops com clientes/utilizadores finais.

Este  documento  propõe  uma  metodologia  baseada  em  entrevistas  semi-

estruturadas e discussões com gestores de órgãos públicos envolvidos na gestão

da  água  que  podem  atuar  como  potenciais  compradores  de  inovações  no

campo das águas residuais e reutilização de água.

Esta metodologia visa ajudar os órgãos públicos numa identificação inicial das

necessidades que potencialmente poderiam ser satisfeitas através da inovação,

no  entanto,  devem  ser  realizadas  tarefas  adicionais,  consulta  de  mercado  e

análise de IPR,  a fim de definir com precisão as necessidades identificadas e

garantir a viabilidade de um processo de aquisição de inovação.

A metodologia foi desenvolvida com base em:

 Conhecimento  e  experiências  anteriores  dos  parceiros  do  projeto  em

processos de contratação pública.
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 Experiência  dos  parceiros  do  projeto  em  matéria  de  águas  residuais  e

reutilização  de  águas  residuais,  regulamentos,  políticas,  processos  e

inovação.

 Resultados de tarefas anteriores do projeto TWIST

 Experiências  de  projetos  europeus  em  aquisição  pública  de  inovação::

PPI4WASTE10 e SMART SPP11.

 Orientações  gerais  do  toolkit  da  European  Assistance  for  Innovation

Procurement Initiative (EAFIP Toolkit12).

 Serviços de consultoria externa.

A metodologia compreende três fases:

Fase 1. Preparação das entrevista e análise preliminar

O objetivo desta fase é preparar as entrevistas e identificar e analisar informação

sobre os tópicos que serão abordados no passo seguinte.

10 Promotion of Public Procurement of Innovation for Resource Efficiency and Waste Treatment
(PPI4Waste). 
11 SMART SPP - innovation through sustainable procurement. 
12 EAFIP Toolkit. 
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A  preparação  das  entrevistas  permitirá  a  identificação  de  organizações

adequadas  (potenciais  compradores)  e  envolvê-las-á  com  o  objetivo  de

participar na aplicação da metodologia.

Por  outro  lado,  uma  vez  identificadas  as  organizações  a  ser  entrevistadas,  é

fundamental  para  o  desenvolvimento  do  estudo  uma  análise  preliminar  dos

vários tópicos que serão abordados.

Para o efeito,  as orientações gerais estão incluídas no Anexo I.  Preparação da

entrevista e da análise preliminar.

Fase 2. Entrevistas semi-estruturadas

Nesta  fase,  serão  realizadas  entrevistas  com  membros  de  cada  uma  das

organizações identificadas na 1ª fase.

Esta fase é o núcleo da metodologia e foi concebida para explorar, através de

diferentes questões, sobre as potenciais necessidades do sector público.

Como entrevista semi-estruturada, o entrevistador pode alterar a sequência das

perguntas, adaptar perguntas, etc.

Foram desenvolvidas duas ferramentas para implementar esta fase:

 Questionário da entrevista (Anexo II).

 Orientações do questionário da entrevista (Anexo III).

Fase 3. Identificação de necessidades e prioridades

Após a realização das entrevistas, esta fase destina-se a definir e contextualizar

as  necessidades  identificadas  e  priorizá-las  com o entrevistado com base na

informação e resultados da Fase 2.

Para esse fim, foi desenvolvido um modelo e breves orientações no Anexo IV –

Definição de necessidades e priorização.

As  necessidades  devem  ser  definidas  descrevendo  as  principais  funções  e

especificações de desempenho procuradas em vez de descrever um produto ou
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serviço. Um exemplo comparativo entre a descrição simples e uma descrição das

especificações funcionais de desempenho é apresentado abaixo:

A simples descrição dos serviços
As especificações funcionais de

desempenho

"Entrega e instalação de luzes de rua
X com X lâmpadas com uma saída
de X watts."

"As  ruas  X  devem  ser  iluminadas
durante um período de X horas por dia
com uma intensidade luminosa de X. O
tempo de vida mínimo dos elementos
de iluminação deve ser X dias"

Fonte: KOINNO 201713

13 KOINNO Public Procurement of Innovation Guide

TWIST  Project  is  co-financed  by  the  Interreg  Sudoe  Program through  the  European  Regional
Development Fund. TWIST - nº SOE2/P1/E0506 18/173



2.5.1 Anexo I. Preparação da entrevista e análise preliminar

Identificação de potenciais compradores

O primeiro passo consiste em identificar órgãos públicos no domínio da gestão

da água a entrevistar (potenciais compradores). Devem ser organismos públicos

com competências diretas em gestão da água,  nomeadamente na gestão de

águas residuais, na reutilização de águas e/ou em áreas afins.

Pelo menos 3 entrevistas devem ser feitas (3 potenciais compradores) de forma a

garantir uma recolha adequada e representativa de dados em cada região.

Recomendações:

 Identificar pelo menos 5 órgãos públicos que possam ser potencialmente

entrevistados.

 Identificar os órgãos públicos com diferentes perfis de forma a cobrir as

áreas  principais  do  Ciclo  da  Água  relacionadas  com  águas  residuais  e

reutilização da água.

- Governo regional, municípios, empresas públicas.

- Tamanho grande/médio/pequeno.

- Organizações com diferentes funções no ciclo da água; tratamento de

águas  residuais,  gestão  de  lamas  de  esgotos,  reutilização  da  água,

reguladores no campo da reutilização da água, etc.

Os  resultados  da  Tarefa  1.1.  poderão  ser  úteis  para  identificar  potenciais

compradores em cada região.
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Lista de potenciais compradores identificados

Organização
Tipo de

organização
Papel no

ciclo da água
Pessoa de
Contacto

E-mail Telefone

Contacto

Ao entrar em contacto, é importante informar quais os principais objetivos do

projeto TWIST e o propósito da entrevista, focando a aquisição de inovação em

áreas relacionadas com a gestão de águas residuais e reutilização da água.

Será também importante informar qual o perfil adequado dos entrevistados, a

duração  da  entrevista  e  qual  o  tipo  de  informação  e  perguntas  que  serão

abordadas (ver Anexo II).

Perfil  dos  entrevistados  (1  -  3  entrevistados).  Recomenda-se  que  os

entrevistados tenham deveres/conhecimentos sobre as seguintes áreas:

 Inovação

 Planeamento e estratégia na organização

 Regulamentos e políticas

 Processos e tecnologias implementados e o seu desempenho

Perfil do entrevistador (1 - 2 entrevistador). Recomenda-se entrevistadores com

conhecimento nas seguintes áreas:

 Ciclo integrado da água e especificamente em processos e tecnologias

de águas residuais (tendências, oportunidades, barreiras, etc.)

 Regulamentos no domínio da gestão de águas residuais e reutilização da

água
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 Organização do sector da água na região (principais atores, autoridades

competentes, etc.)

 Processo de investigação e inovação

 Principais conceitos relativos à aquisição de inovação

Meios para conduzir a entrevista

A entrevista pode ser conduzida por qualquer meio (presencialmente, telefone,

correio,  etc.)  embora seja altamente recomendado a realização de entrevistas

presenciais para facilitar a interação entre entrevistador e entrevistado.

A  duração  da  entrevista  variará  consoante  os  meios  selecionados.  Estima-se

cerca de 1,5 a 2 h para reuniões presenciais.

Recolha e análise de informações

É  altamente  recomendado  preparar  a  entrevista,  recolhendo  e  analisando

informações e dados sobre os tópicos que serão abordados durante a mesma

(ver Anexo II e Anexo III).

Programas de financiamento para aquisição de inovação na sua região e país

Antes  da  entrevista,  o  entrevistador  deve  tentar  identificar  se  existem

programas de financiamento para aquisição de inovação disponíveis

Texto…

Papel da organização na gestão do ciclo da água

Antes  da  entrevista,  o  entrevistador  deverá  tentar  identificar  as  principais

áreas de intervenção de cada organização no ciclo da água e, especificamente,

nas áreas relacionadas com águas residuais e de reutilização de água.

Organização 1 

TWIST  Project  is  co-financed  by  the  Interreg  Sudoe  Program through  the  European  Regional
Development Fund. TWIST - nº SOE2/P1/E0506 21/173



Texto…

Organização 2

Texto…

Organização 3

Texto…

Objetivos e ambições

Antes  da  entrevista,  o  entrevistador  deve  tentar  identificar  e  analisar

estratégias  e  planos  que  influenciem  as  atividades  e  objetivos  de  cada

organização  no  que  diz  respeito  ao  tratamento  de  águas  residuais  e  à

reutilização da água.

Organização 1 

Planos e estratégias europeias/nacionais/regionais/internas.

Objetivos/objetivos associados.

Organização 2

Planos e estratégias europeias/nacionais/regionais/internas.

Objetivos/objetivos associados.

Organização 3

Planos e estratégias europeias/nacionais/regionais/internas.

Objetivos/objetivos associados.

Regulamentos

Antes  da  entrevista,  o  entrevistador  deve  tentar  identificar  e  analisar  os

principais regulamentos no domínio das águas residuais, reutilização de água

e áreas conexas.
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Organização 1 

Diretivas  Europeias/Nacionais,  Leis  Regionais  e  outros  regulamentos  no

domínio das águas residuais, reutilização de água, tratamento e valorização

das  lamas  de  águas  residuais,  utilização  de  água  recuperada  para  a

agricultura, indústria, etc.

Principais requisitos associados.

Organização 2

Diretivas  Europeias/Nacionais,  Leis  Regionais  e  outros  regulamentos  no

domínio das águas residuais, reutilização de água, tratamento e valorização

das  lamas  de  águas  residuais,  utilização  de  água  recuperada  para  a

agricultura, indústria, etc.

Principais requisitos associados.

Organização 3

Diretivas  Europeias/Nacionais,  Leis  Regionais  e  outros  regulamentos  no

domínio das águas residuais, reutilização de água, tratamento e valorização

das  lamas  de  águas  residuais,  utilização  de  água  recuperada  para  a

agricultura, indústria, etc.

Principais requisitos associados.

Processos e tecnologias na gestão de águas residuais e reutilização de água 

Antes da entrevista,  o entrevistador deverá tentar investigar os processos e

tecnologias  para  águas  residuais,  reutilização  de  água  e  áreas  conexas

implementadas pela organização.

Organização 1

Breve descrição e esquema de processos e tecnologias implementados.

Organização 2

TWIST  Project  is  co-financed  by  the  Interreg  Sudoe  Program through  the  European  Regional
Development Fund. TWIST - nº SOE2/P1/E0506 23/173



Breve descrição e esquema de processos e tecnologias implementados.

Organização 3

Breve descrição e esquema de processos e tecnologias implementados.
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2.5.2 Anexo II. Questionário da entrevista

Introdução
Caro entrevistado,

Esta entrevista é realizada no âmbito das atividades do projeto TWIST.

PROJETO TWIST 

TWIST - Estratégia Transnacional de Inovação em Água é um Projeto Interreg

Sudoe que visa  desenvolver  um modelo aberto de inovação na gestão das

águas  residuais,  dando  cumprimento  à  Directiva-Quadro  da  Água  e

promovendo um modelo de economia circular.

Um dos objetivos do projeto é promover a aquisição de inovação no domínio

da Água como ferramenta para impulsionar a inovação do lado da procura, ao

mesmo  tempo  que  aborda  os  desafios  do  sector  público  e  melhora  a

prestação de serviços públicos.

OBJETIVO

O  objetivo  desta  entrevista  é  discutir  potenciais  desafios/necessidades  do

sector público da Água que poderiam ser potencialmente resolvidos através

de  aquisição  de  inovação  no  domínio  da  gestão  de  águas  residuais  e  da

reutilização da água.

CONTRATAÇÃO PÚBLICA DE INOVAÇÃO

De acordo com a Comissão Europeia14.,  a  aquisição de inovação é qualquer

aquisição que tenha um ou ambos dos seguintes aspetos:

 compra  do  processo  de  inovação  (serviços  de  investigação  e

desenvolvimento) com resultados (parciais),

14 Anuncio de la Comisión. Orientaciones sobre la contratación pública en materia de innovación.
(C(2018) 3051 final, 15 de mayo de 2018).
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 compra dos resultados de inovação criado por outros.

São geralmente definidas duas abordagens para tratar a contratação pública

de inovação:

A CONTRATAÇÃO PÚBLICA DE SOLUÇÕES INOVADORAS  (PPI15 pela sua sigla

em  inglês)  pode  ser  utilizada  pelos  compradores  quando  os  desafios  de

interesse público forem abordados por soluções inovadoras que estão quase

ou já em pequena quantidade no mercado. A PPI pode, assim, ser utilizada

quando não há necessidade de aquisição de novas R&D para trazer soluções

para  o  mercado,  mas  um  sinal  claro  de  uma  quantidade  considerável  de

clientes iniciais de lançamento que estão dispostos a comprar/implementar as

soluções inovadoras se estas puderem ser entregues com a qualidade e preço

desejados.

O CONTRATAÇÃO PÚBLICA PRÉ-COMERCIAL (PCP16 pela sua sigla em inglês)

pode  ser  utilizada  por  compradores  quando  ainda  não  existem  soluções

próximas do mercado que satisfaçam todos os requisitos dos compradores e é

necessário  R&D  para  obter  novas  soluções  desenvolvidas  e  testadas  para

responder às necessidades de aquisição. O PCP pode então comparar  os prós

e contras de abordagens alternativas e passo a passo reduzir o risco da adoção

de  inovações  promissoras  através  do  design  de  soluções,  protótipos,

desenvolvimento e teste preliminar de produtos.

Uma das principais características da aquisição de inovação é o seu potencial

para enfrentar desafios do sector público que não podem ser resolvidos por

meios  de  produtos  ou  serviços  disponíveis  no  mercado  (pelo  menos  em

grande  escala).  Como  tal,  a  aquisição  de  inovação  não  tem  a  ver  com  a

substituição de equipamentos pelos mesmos contratos de serviço sem termo,

mas sim com necessidades não satisfeitas.

Neste contexto, uma necessidade não satisfeita pode ser definida como uma

15 Innovation procurement - H2020 Online Manual.
16 Innovation procurement - H2020 Online Manual.
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exigência que um comprador público tem no momento, ou (de preferência)

que terá no futuro, que os produtos, serviços ou acordos atuais não possam

cumprir, ou só podem fazê-lo a custos excessivos ou com risco inaceitável17 .

Uma  necessidade  não  satisfeita  pode  ser  originada  de  diversas  formas,

algumas delas são as seguintes:

 Um  problema  que  afeta  negativamente  a  prestação  do  serviço  de

interesse público.

 A  necessidade/desejo  de  um  comprador  público  para  melhorar  a

qualidade e/ou eficiência do serviço de interesse público no futuro ou um

novo  requisito  operacional  emergente  para  fornecer  novas

funcionalidades no futuro.

 Objetivos  políticos  para  enfrentar  os  desafios  sociais  a  médio  e  longo

prazo.

 Requisitos  legislativos/regulamentares  para  a  prestação de serviços  de

maior qualidade/eficiência de interesse público no futuro.

A  identificação  das  necessidades  é  um  passo  prévio  fundamental  para  a

realização de um contrato de inovação e permite aos compradores orientar a

sua estratégia de aquisição a médio e longo prazo.

Uma vez identificadas as necessidades, é habitual realizar uma análise prévia

(e  pesquisa  de  IPR)  e  uma  consulta  de  mercado  para  confirmar  que  não

existem soluções disponíveis que satisfaçam as necessidades identificadas e

identificar  se  existem  IPR  relacionados  com  as  necessidades  que  podem

influenciar o processo de aquisição.

PROGRAMAS  DE  FINANCIAMENTO  PARA  A  CONTRATAÇÃO  PÚBLICA  DE

INOVAÇÃO

Com base nas informações recolhidas na Fase 1 (Anexo I da metodologia),  o

17 Delivering best value through innovation. Forward Commitment Procurement. Practical Pathwa-
ys to Buying Innovative Solutions.
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utilizador  da  metodologia  deverá  completar  este  quadro  com  uma  breve

descrição dos programas de financiamento europeus,  nacionais,  regionais e

local a que a organização entrevistada poderia aplicar- se.

Questões de entrevista

1. Contacto

Organização

Nome da pessoa de contacto

E-mail

Telefone

2. Entrevistados

Posição

Breve  descrição  de  funções  e
responsabilidades

Primeiro e último nome

E-mail

Posição

Breve  descrição  de  funções  e
responsabilidades

Primeiro e último nome

E-mail

Posição

Breve  descrição  de  funções  e
responsabilidades
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Primeiro e último nome

E-mail

3. Papel da sua organização na gestão do ciclo da água

Por favor, descreva o papel da sua organização no domínio da gestão da água

abordando as seguintes questões:

 Tipo de organização (município, governo regional, empresa pública, etc.)

 Responsabilidades na gestão da água

 Ligações com outras organizações na área da gestão da água na sua região

(por favor, descreva e desenhe um esquema sobre as entidades de gestão

da água e autoridades competentes da sua região/município)

4. Objetivos e ambições

Por favor, descreva os principais objetivos a médio e longo prazo na sua região

(estratégias e planos no domínio da gestão da água)

5. Regulamentos

Por  favor,  identifique  e  descreva  as  principais  políticas  e  regulamentos  que

influenciam a gestão da água na sua região. Por favor, considere:

 Diretivas europeias e leis nacionais e regionais relacionadas com a Diretiva-

Quadro da Água

 Políticas  e  regulamentos no domínio do saneamento,  da  agricultura,  do

ambiente, etc., que influenciam a utilização da água.
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6. Lacunas existentes e/ou potenciais

Por favor (se aplicável) identifique:

 Lacunas entre o estado atual da gestão da água na sua região/município e

as metas, objetivos, etc. atuais nos regulamentos, planos e estratégias

 Lacunas  potenciais  entre  o  estado  atual  da  gestão  da  água  na  sua

região/município  e  as  metas  futuros,  objetivos,  etc.  em  regulamentos,

planos e estratégias

7. Processos e tecnologias na gestão de águas residuais e reutilização de águas

Por  favor,  descreva  brevemente  e  desenhe  um  esquema  dos  principais

processos  geridos  pela  sua  organização  e  as  principais  tecnologias

implementadas relacionadas com a gestão de águas residuais e a reutilização da

água (se aplicável)

Por  favor,  tendo  em  conta  os  processos  e  tecnologias  implementados,

identifique e descreva problemas e áreas de melhoria, por exemplo:

 Consumo de energia

 Eficiência de remoção de poluentes

 Resíduos produzidos
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 Problemas de custos

 Problemas de controlo e monitorização

8. Investimento

A sua organização tem planos para investimento na gestão da água? Por favor,

descreva brevemente os investimentos planeados.

9. Definição preliminar das necessidades

Com base em questões anteriores, por favor, pode enumerar 5 necessidades da

sua  organização  e indicar  brevemente  a  principal  razão  pela  qual  tem essas

necessidades?

Necessidades
Razões

(regulamentos, planos, operacional,
requisitos do cliente, etc.)

1

2

3

4

5
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2.5.3 Anexo III. Orientações para realização da entrevista

Este  documento  visa  fornecer  orientações  gerais  para  a  realização  das

entrevistas na sequência do questionário do Anexo II.

O  modelo  do  questionário  foi  concebido  para  realizar  uma  entrevista  semi-

estruturada.  Isto  significa  que  o  entrevistador  pode  alterar  a  sequência  de

perguntas, priorizar questões ou, se necessário, adaptar as perguntas.

Introdução

Esta  secção  visa  contextualizar  o  objetivo  da  entrevista  introduzindo  as

seguintes informações:

 objetivo global do projeto

 conceitos principais sobre aquisição de inovação

 oportunidades  no  domínio  dos  contratos  públicos  de  inovação  (fundos

regionais, nacionais, europeus, facilitador de inovação, etc.)

Questões de entrevista

1. Detalhes de contacto

Pelo  menos uma pessoa deve  ser  identificada como pessoa de contacto,  de

preferência uma das entrevistadas.

2. Entrevistados

Através desta pergunta,  o  entrevistador conhecerá o perfil  dos entrevistados;

funções,  conhecimentos,  etc.  Esta  informação  seria  importante  para  guiar  o

entrevistado e para analisar os resultados obtidos.

3. Papel da organização na gestão do ciclo da água

Esta questão visa conhecer as competências e atividades da organização no que

respeita ao ciclo da água. Esta informação ajudará o entrevistador a identificar

potenciais áreas de aquisição no domínio das águas residuais e da reutilização

de águas. Recomenda-se explorar o papel da organização anterior à entrevista.
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4. Objetivos e ambições

Esta  questão  visa  recolher  informações  sobre  objetivos  e  metas  para  a

organização,  decorrentes  de  estratégias  e  planos  internos  e/ou externos  que

influenciam as atividades, processos atuais e/ou futuros, etc.

Através  desta  questão,  inicia-se  um  processo  de  reflexão  para  identificar

potenciais necessidades.

Recomenda-se  tentar  identificar  e  analisar,  antes  da  entrevista,  estratégias  e

planos  no  domínio  da  gestão  da  água  (especialmente  em águas  residuais  e

reutilização de água) que possam afetar a organização.

5. Regulamentos

Esta questão visa identificar regulamentos e políticas diretamente relacionados

com o ciclo da Água (e especificamente áreas relacionadas com águas residuais

e reutilização de água) que a organização deve cumprir.

Recomenda-se  ainda  a  identificação  e  análise  de  regulamentos  e  políticas

anteriores à entrevista.

6. Lacunas existentes ou potenciais

Com  base  em  resultados  de  secções  acima  (Objetivos  e  ambições,

Regulamentos), esta secção visa explorar lacunas entre o estado atual da gestão

da água (e mais especificamente nas áreas relacionadas com a águas residuais e

reutilização de água) e as metas e objetivos, etc. atuais e futuros, de acordo com

estratégias, planos, políticas e regulamentos que influenciam o desempenho da

organização.

Nesta  secção,  espera-se  uma  identificação  preliminar  das  necessidades

potenciais.

7. Processos e tecnologias na gestão de águas residuais e reutilização da água

O  objetivo  desta  subsecção  é  recolher  informação  sobre  os  processos  e

tecnologias  no  domínio  das  águas  residuais  e  reutilização  de  água

implementadas pela organização. Para o efeito, recomenda-se a elaboração de

um esquema sobre processos e tecnologias implementados.
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Com  base  nas  informações  acima  referidas,  o  objetivo  desta  subsecção  é

explorar  as  necessidades  potenciais,  identificando problemas e/ou áreas para

melhorar.  Para isso,  seria  importante incentivar  a reflexão sobre as  questões-

chave como: 

 Remoção de poluentes

 Problemas de custos

 Produção e gestão de resíduos

 Consumo de energia

 Sistemas de controlo e monitorização

Se aplicável, pode tentar relacionar metas e objetivos nos pontos 4 e 5 e lacunas

da  secção  6  com  as  áreas  a  serem  melhoradas  nesta  secção,  de  forma  a

identificar potenciais necessidades.

8. Investimento.

O  objetivo  desta  secção  é  identificar  os  investimentos  planeados  pela

organização em áreas das águas residuais e de reutilização de águas e analisar

se  a  aquisição  de  inovação  poderá  ser  aplicada.  Para  isso,  discutiria  com  os

entrevistados sobre:

 Principais funções do investimento planeado

 Requisitos de desempenho

 Disponibilidade  de  diferentes  soluções  no  mercado  (incluindo  soluções

inovadoras)

9. Definição preliminar das necessidades.

Estas são as secções para conclusões em que pelo menos 5 necessidades devem

ser identificadas com base nas questões anteriormente abordadas.

É recomendável anotar potenciais necessidades ao longo da entrevista, em vez

de esperar até ao fim para preencher esta secção.
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2.5.4 Anexo IV. Definição de necessidades e priorização

Definição de necessidades

Após a entrevista, o entrevistador analisa as informações e dados recolhidos e

define e contextualiza as necessidades (pelo menos 5) num breve relatório.

A descrição das necessidades deve ser concisa centrada no desafio e definir as

principais funções e características de desempenho necessárias.

O breve relatório de cada organização deve ter as seguintes secções:

Tipo  de  organização  (Papel  nas  áreas  relacionadas  às  águas  residuais  e

reutilização de água):

Necessidade 1 Título

Breve descrição
Funções, características de desempenho (ver secção 5, fase
3, da Metodologia do documento principal)

Contextualização Razão

Necessidade 2 Título

Breve descrição
Funções, características de desempenho (ver secção 5, fase
3, da Metodologia do documento principal)

Contextualização Razão

Necessidade 3 Título

Breve descrição
Funções, características de desempenho (ver secção 5, fase
3, da Metodologia do documento principal)

Contextualização Razão
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Priorização de necessidades

Uma vez  definidas as  necessidades,  o  entrevistador deve enviar  o  relatório  a

cada organização e pedir-lhes que confirme e priorizem as necessidades através

da seguinte pergunta e matriz:

Necessidade 1 2 3 4 5

(Sim/Não)

A sua  organização tem planos  para  investir
nesta necessidade?

Tanto  quanto  sabe,  existem  soluções  de
mercado para fazer face a esta necessidade?

Acha que a aquisição de inovação pode ser 
uma forma de fazer face a esta necessidade?

Necessidade 1 2 3 4 5

(1: baixo, 5: alto)

Qual é a probabilidade de a sua organização
investir  nesta  necessidade  dentro  de  dois
anos?

Qual é a probabilidade de a sua organização 
investir nesta necessidade ao fim de dois 
anos?

Até que ponto esta necessidade é abordada 
pelos planos/estratégias atuais da sua 
organização?

De acordo consigo, quão importante é 
resolver esta necessidade?
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3 NECESSIDADES IDENTIFICADAS

A aplicação da metodologia de identificação das necessidades do sector público

na área da água permitiu conhecer as oito organizações entrevistadas:

1. Uma lista preliminar das necessidades destas organizações no domínio das

águas residuais e reutilização de água, bem como as principais razões que

geraram  essas  necessidades  (ver  anexo  1.  Questionários  das  entrevistas

feitas).

2. Uma lista final das necessidades destas organizações no domínio de águas

residuais e de reutilização de águas com base numa descrição concisa e,

focada no desafio e  definindo as  principais  funções  e  características  de

desempenho  necessárias  (ver  anexo  2.   Questionários  de  necessidades

identificadas).

3. Um  breve  resumo  de  necessidades  semelhantes  no  campo  das  águas

residuais e reutilização de água.

A  metodologia  permitiu  identificar  um  total  de  33  necessidades  que

potencialmente  podem ser  cobertas  pela  Aquisição de  Inovação.  Entre  estas

necessidades,  foram  identificadas  várias  necessidades  em  áreas  de  interesse

comuns, tais como:

 Gestão  das  lamas  produzidas  em  estações  de  tratamento  de  águas

residuais.  As  necessidades  neste  domínio  são  motivadas  principalmente

pelo surgimento de novos regulamentos, tanto europeus como regionais.

 Novas soluções para reutilização da água. As necessidades nesta área são

motivadas por várias razões:

1 Défice hídrico a nível regional da agricultura.

2 Procurar uma utilização eficiente dos recursos hídricos.

3 Novos regulamentos no campo da reutilização da água num futuro

próximo.
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 Melhorar  a  gestão  das  redes  de  saneamento  através  de  sistemas  de

monitorização e controlo. As necessidades nesta área são motivadas, entre

outras  razões,  por  fugas  de  água,  custos  operacionais  e  prevenção  do

transbordo.

 Novas  soluções  no  campo  dos  poluentes  emergentes  (deteção,

monitorização  e  tratamento).  As  necessidades  neste  domínio  são

motivadas  principalmente  por  futuras  regulamentações  atualmente  em

desenvolvimento.

As 33 necessidades identificadas que podem ser potencialmente cobertura pela

inovação são:
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3.1 Limoges Metrópole

Entrevistador:OIEAU

Necessidade 1 Modelos de previsão de rutura

Breve descrição

Para  melhorar  a  gestão  de  ativos,  será  necessário  criar  uma
ferramenta  de  modelação  que  integre  um  módulo  de
inteligência artificial para prever as áreas que têm maior risco
de rutura.

Contextualização
Legislação, proteção do ambiente, otimização de custos (OPEX
e CAPEX)

Necessidade 2 Inspeção fiável de tubos

Breve descrição
Para  melhorar  a  gestão  de  ativos  da  rede,  são  necessárias
técnicas  de  inspeção  de  tubos  mais  rápidas  e  fiáveis  com
melhor forma/reconhecimento de quebra

Contextualização
Legislação, proteção do ambiente, otimização de custos (OPEX
e CAPEX)

Necessidade 3
Melhorar  e  acelerar  as  fases  de  aceitação  do  trabalho  e  das
intervenções

Breve descrição
Para  melhorar  a  gestão  de  ativos  da  rede,  será  necessário
melhorar  e  acelerar  as  fases  de  aceitação  do  trabalho  e  das
intervenções realizadas na rede.

Contextualização
Legislação, proteção do ambiente, otimização de custos (OPEX
e CAPEX)

Necessidade 4
Evitar  a  entrada  de  poluentes  por  excedentes  de  águas
residuais

Breve descrição Melhorar a monitorização da rede para limitar os excedentes de
águas residuais a 5% dos fluxos poluentes que chegam. Para
isso,  serão  necessárias  novas  soluções,  como o  sistema  de
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medição e aquisição de dados, bem como infraestruturas de IT
para  armazenamento  e  processamento  de  dados  que  sejam
acessíveis para o Limoges Metrópole.

Contextualização
Legislação, proteção do ambiente, otimização de custos (OPEX
e CAPEX)

Necessidade 5
Melhorar  a  resiliência  do  sistema  de  águas  residuais  face  à
descarga de excedentes 

Breve descrição

Se o poluente libertado por excendentes exceder 5% da carga
poluente que chega, será necessário determinar os trabalhos a
realizar.  Necessidade  de  infraestruturas  acessíveis  para  a
Limoges Metrópole.

Contextualização
Legislação, proteção do ambiente, otimização de custos (OPEX
e CAPEX)
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3.2 Adour-Garonne Water Agency

Entrevistador: OIEAU

Necessidade 1 Valorização de fósforo

Breve descrição
Novas  soluções  para  tratar  e  valorizar  fósforo  das  águas
residuais,  incluindo em pequenas  estações  de tratamento  de
águas residuais

Contextualização
Cumprimento  da  legislação,  proteção  do  ambiente  e  dos
recursos hídricos, recuperação de um recurso limitado (fósforo)

Necessidade 2 Economia circular dos nutrientes das águas residuais

Breve descrição
Reciclagem  e  valorização  dos  nutrientes  durante  as  fases  de
tratamento e gestão de lamas de águas residuais

Contextualização
Proteção  do  meio  ambiente  e  dos  recursos  hídricos,
recuperação de recursos limitados

Necessidade 3 Diagnóstico da rede de esgotos

Breve descrição
Novas  soluções  para um diagnóstico  permanente  da  rede de
esgotos  =>  necessidade  de  solução  para  monitorização  em
tempo real, recolha de dados e tratamento de dados

Contextualização
Cumprimento  da  legislação,  proteção  do  ambiente  e  dos
recursos, otimização de custos (OPEX e CAPEX)

Necessidade 4 Reutilização da água

Breve descrição
Novas e adaptadas soluções para reutilização de águas residuais
tratadas nas zonas rurais

Contextualização Proteção do ambiente e dos recursos hídricos

Necessidade 5 Sistemas descentralizados

Breve descrição Novos  modelos  para  mudar  o  sistema  de  um  sistema
centralizado para um sistema descentralizado.
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A ideia é deixar de procurar transportar todas as águas residuais
de um território para um único ponto de tratamento. Podem ser
utilizados:

 Casas de banho separadas,

 Tratamento local de transbordos combinados de esgotos,

 Reinfiltração local da água da chuva,

Contextualização Proteção do ambiente e dos recursos hídricos
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3.3 Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y

Desarrollo Sostenible

Entrevistadores: AAC e CENTA

Necessidade 1 Reduzir fugas de água

Breve descrição
É  necessário  novas  soluções  para  monitorizar  redes  de  água
urbanas e de irrigação para uma deteção eficiente de fugas de
água

Contextualização

As  perdas  de  água nas  redes  de  distribuição  são  um grande
desafio  para  uma  utilização  eficiente  da  água.  Em  2016,  as
perdas reais de água na Andaluzia representaram 20% da água
fornecida  à  rede  pública  de  abastecimento,  de  acordo  com
dados do Instituto Nacional de Estatística.

Necessidade 2 Otimização da gestão da água

Breve descrição

São  necessárias  novas  ferramentas  de  apoio  à  tomada  de
decisão  na  gestão  da  água  que  permitam  uma  utilização
sustentável no ciclo da água, por exemplo, a utilização conjunta
de  recursos  convencionais  e  não  convencionais  (reutilização,
dessalinização, técnicas de observação por satélite, etc.).

Contextualização

O facto de a Andaluzia ser uma das regiões com maior stress
hídrico  na Europa,  juntamente com a relevância  da atividade
agrícola,  torna  necessário  otimizar  a  utilização  da  água  no
território.

Necessidade 3
Novas  soluções  para  o  tratamento  de  águas  residuais  em
pequenas comunidades

Breve descrição
São  necessárias  novas  soluções  para  reduzir  os  custos  do
tratamento das águas residuais nas pequenas comunidades.

Contextualização
Existem pequenas comunidades onde o tratamento das águas
residuais é realizado de forma ineficiente o que é arriscado para
manter o estado das massas de água e a qualidade do solo.
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Necessidade 4
Novas soluções para facilitar a utilização de água recuperada na
agricultura

Breve descrição

São  necessárias  novas soluções  para  reduzir  o  custo  da  água
recuperada e aumentar  a  garantia  da sua utilização (nível  de
confiança  dos  utilizadores  relativamente  à  qualidade  deste
recurso) para utilizações agrícolas e recreativas (jardins, campos
de golfe).

Contextualização

A  água  regenerada  aparece  como  uma  solução  de  grande
interesse para fazer face ao défice hidrográfico na Andaluzia, no
entanto, o seu custo, bem como questões relacionadas com a
perceção da sua qualidade, dificultam a sua implementação no
sector agrícola.

Necessidade 5 Controlo da qualidade da água

Breve descrição
São  necessárias  novas  técnicas  para  detetar  e  monitorizar  a
presença ou novos poluentes nas massas de água.

Contextualização
Melhorar o controlo das massas de água e cumprir a Diretiva
Quadro da Água 
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3.4 Empresa  Metropolitana  de  Abastecimiento  y

Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. 

Entrevistador: AAC

Necessidade 1
Novo modelo integrado de lamas de águas residuais e outros
resíduos

Breve descrição
Há necessidade  de um  novo  modelo  de  gestão  de  lamas  de
águas residuais que permita o saneamento adequado das lamas

Contextualização

Prevê-se  ter  um modelo  baseado  na  valorização  agrícola  das
lamas (aplicação direta, compostagem e co-compostagem com
biomassa  vegetal).  O  sistema  atual  apresenta  limites
operacionais e produz alguns pequenos efeitos ambientais na
população circundante.

Além disso,  o  novo regulamento jurídico do governo regional
estabelece novas restrições à valorização agrícola das lamas de
esgotos a que a EMASESA deve cumprir.

Necessidade 2
Novas  soluções  para  remover  poluentes  emergentes  nos
processos de purificação de água

Breve descrição
Serão necessárias novas soluções para a remoção de poluentes
emergentes nos processos de purificação num futuro próximo.

Contextualização

A preocupação das administrações públicas sobre a presença de
poluentes  emergentes  (ou micropoluentes  na água)  na água,
levou-os a desenvolver a NCA - Normas de Qualidade Ambiental
mais restritivas nesta área e a alargar as listas de substâncias
(última  extensão:  Decisão  de  Execução  da  Comissão  (UE)
2018/840, de 5 de junho de 2018).

Há projetos de diretivas europeias que irão reforçar ainda mais
as atuais regulamentações relativas aos poluentes emergentes,
com  o  objetivo  de  alterar  o  modelo  de  águas  residuais  nos
próximos 20-30 anos.
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Necessidade 3
Novas  soluções  para  remover  poluentes  emergentes  em
processos de tratamento de águas residuais

Breve descrição
Serão necessárias novas soluções para a remoção de poluentes
emergentes  nos  processos  de  tratamento  de  águas  residuais
num futuro próximo.

Contextualização

A preocupação das administrações públicas com a presença de
poluentes  emergentes  (ou  micropoluentes  na  água)  na  água
levou-os a desenvolver a NCA - Normas de Qualidade Ambiental
mais restritivas nesta área e a alargar as listas de substâncias
(última  extensão:  Decisão  de  Execução  da  Comissão  (UE)
2018/840, de 5 de junho de 2018).

Há projetos de diretivas europeias que irão reforçar ainda mais
as atuais regulamentações relativas aos poluentes emergentes,
com  o  objetivo  de  alterar  o  modelo  de  águas  residuais  nos
próximos 20-30 anos.

Necessidade 4 Novas soluções para detetar e medir poluentes emergentes

Breve descrição
Serão  necessárias  novas  soluções  para  detetar  e  medir
poluentes emergentes para o controlo da qualidade da água.

Contextualização

A preocupação das administrações públicas com a presença de
poluentes  emergentes  (ou  micropoluentes  na  água)  na  água
levou-os a desenvolver a NCA - Normas de Qualidade Ambiental
mais restritivas nesta área e a alargar as listas de substâncias
(última  extensão:  Decisão  de  Execução  da  Comissão  (UE)
2018/840, de 5 de junho de 2018).

Há projetos de diretivas europeias que vão reforçar ainda mais
as atuais regulamentações relativas aos poluentes emergentes,
com vista a alterar o modelo de águas residuais nos próximos
20-30 anos.

Necessidade 5 Novas soluções para resíduos flutuantes

Breve descrição
Novas soluções alternativas para valorizar os resíduos flutuantes
das estações de tratamento de águas residuais.

Contextualização Cumprimento  dos  princípios  da  Economia  Circular  e  dos
requisitos legais estabelecidos no Decreto 73/2012 dos resíduos
provenientes da Andaluzia.
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A valorização dos resíduos flutuantes,  juntamente com outros
resíduos  produzidos  na  estação  de  tratamento  de  águas
residuais, permitirá transformar esta instalação em biorefinarias
urbanas.
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3.5 Empresa  Municipal  de  Agua  y  Saneamiento  de

Murcia, S.A.

Entrevistador: FUERM

Necessidade 1 Novas soluções para água recuperada

Breve descrição
Serão  necessários  novos  tratamentos  avançados  destinados  a
assegurar  a  remoção  dos  poluentes  emergentes  da  água
recuperada.

Contextualização

Espera-se  que  os  futuros  regulamentos  europeus  relativos  à
reutilização da água estabeleçam níveis de qualidade que não
poderiam  ser  atingidos  pelos  sistemas  atualmente
implementados.

As estações de tratamento atualmente em serviço não foram
concebidas para eliminar os poluentes emergentes.

Necessidade 2 Novas soluções para gerir lamas de águas residuais

Breve descrição
Será necessário desenvolver novos tratamentos de saneamento
para satisfazer os requisitos futuros para a utilização de lamas de
águas residuais na agricultura.

Contextualização

Hoje em dia, o destino das lamas de águas residuais é para fins
agrícolas,  no entanto,  espera-se que a  futura regulamentação
europeia estabeleça níveis de alta qualidade para a utilização de
lamas que os sistemas atuais não podem alcançar.
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3.6 Service D’Assainisement, Bordeaux Metropole

Entrevistador: UNILIM

Necessidade 1 Controlo da água da chuva e luta contra inundações

Breve descrição

A  capacidade  de  carga  de  sistemas  de  águas  residuais  é
importante para lidar com a capacidade de fluxos adicionais e
cargas durante o tempo chuvoso.

As  infiltrações  têm a desvantagem de diluir  os  efluentes  das
águas  residuais  e  de  reduzir  a  capacidade  de  transporte
disponível nas redes de esgotos e nas estações de tratamento.

Contextualização

-A taxa média de água de infiltração permanente*  (ECPP)  na
França metropolitana é de 44% das águas residuais e a taxa de
água de água de infiltração meteórica * (ECPM) é de 20 %.

-Os  riscos  associaram  um  transbordo  descontrolado  da  rede
durante  eventos  chuvosos  devido  à  intrusão  de  águas
meteóricas límpidas e parasitas.

-Degradação  do  ambiente  natural,  solicitando transbordos de
rede e, consequentemente, incumprimento dos regulamentos.

Necessidade 2 Recolha, transporte e tratamento de águas residuais

Breve descrição

As necessidades imediatas baseiam-se nos sistemas atuais, na
sua  manutenção  e  melhoria  operacional.  O  tratamento
biológico  das  águas  residuais  é  realizado  por  processos  de
cultura fixa para as estações mais importantes (lamas ativadas
para  as  estações  Cailhocs  e  Lille).  Os  investimentos  atuais
incluem:

-a  implementação  de  equipamentos  de  otimização  e  a
abordagem  de  questões  como  a  reutilização  da  água  e  o
tratamento de micropoluentes,

-criação de um sistema de tratamento de lamas ativadas para
determinadas  estações  e  um  sistema  de  desaguamento  de
lamas,

- reforço da capacidade.
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Contextualização

Para  o  tratamento  das  suas  águas  residuais,  o  território  do
Bordeaux Métropole está organizado em seis grandes redes que
recolhem  e  transportam  efluentes  para  seis  estações  de
tratamento metropolitanas. Estas redes equipam 124 bacias de
sub-captação, das quais 37 estão ligadas por gravidade e 87 por
bombagem. Os troços com função de transporte acumulam um
comprimento  de  233  km,  ou  seja,  9%  dos  coletores  (águas
residuais e unidade). 

Necessidade 3 Gestão operacional e estratégica de ativos

Breve descrição

Um  dos  objetivos  do  plano  de  gestão  das  águas  residuais  é
determinar os riscos de mau funcionamento das redes de águas
residuais,  a  fim  de  antecipar  e  priorizar  ações  preventivas  e
corretivas à escala das bacias de recolha.  Os riscos podem ser
associados  à  dificuldade  de  evacuação  das  águas  residuais
ligadas  à  rede,  devido  à  sua  carga  demasiado  elevada
(acentuada, por exemplo, pela presença de água de infiltração
ou  induzida  por  um  aumento  da  população).  Descarga  de
excedentes descontrolada, fora dos períodos de chuva. A taxa de
saturação  das  estações  elevatórias  expressa  em percentagem
de saturação (para estações com uma taxa superior a 80%).

Contextualização

Nos  últimos  5  anos,  o  Bordeaux  Métropole  gastou  um
orçamento de cerca de 40 milhões de euros por ano em obras
de saneamento, cerca de dois terços dos quais (26 milhões de
euros) são gastos em águas residuais. Para este tipo de efluente,
as  obras  dividem-se  entre  as  extensões  de  redes  para  novos
serviços  de habitação (€ 3,5M/ano)  e  a  renovação da rede (€
7,5M/ano), sendo os restantes dedicados às redes estruturantes
(incluindo  desvios  para  obras  de  elétricos)  ou  estações  de
tratamento. Diretamente ligado ao aumento da população em
Bordeaux.  (neste  momento,  as  capacidades  das  estações
aumentaram  60.000  pe)  Para  o  ano  de  2010  (data  de
disponibilidade  dos  dados  do  recenseamento),  a  população
equivalente  total  da  aglomeração  situou-se  em  930.000  pe,
incluindo  uma  população  doméstica  de  720  000 EqH  e  uma
população não doméstica de 210.000 EqH2.
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3.7 Instituto Superior Técnico

Entrevistador: Instituto Superior Técnico

Necessidade 1 Deteção de fugas de água

Breve descrição

São necessárias novas soluções para modelar e acompanhar o
balanço  da  água  no  Campus,  bem  como  no  campo  da
monitorização, para detetar a localização de fugas e otimizar o
consumo de água.

Contextualização
O IST está fortemente empenhado em reduzir os seus consumos
de  água  e  a  produção  de  águas  residuais  e  alcançou  uma
redução de consumo de água de 59% entre 2010 e 2019.

Necessidade 2 Reutilização da água

Breve descrição
São  necessárias  novas  soluções  para  regenerar  a  água  para
utilizar  em  atividades  que  não  requerem  água  potável  (rega
gota a gota, lavagem do chão, etc).

Contextualização

O IST está fortemente empenhado em reduzir os seus consumos
de  água  e  a  produção  de  águas  residuais  e  conseguiu  uma
redução de 59% entre 2010 e 2019.

Nova legislação no domínio da reutilização de água (Decreto-Lei
119/2019 de 21 de agosto) estabelece o regime legal de produção
de  água  para  reutilização,  obtida  a  partir  do  tratamento  de
águas residuais, bem como a sua utilização.

O  Programa  Nacional  de  Utilização  Eficiente  da  Água  –
implementação 2012-2020 tem como objetivo minimizar o uso
de água potável em atividades que possam funcionar bem com
águas  de qualidade alternativa  e  de  outras  fontes  que não a
rede  pública  de  água  potável,  promovendo  o  uso  de  águas
pluviais e a eventual reutilização de águas residuais tratadas.

Necessidade 3 Uso de água da chuva

Breve descrição
São necessárias soluções inovadoras para permitir a utilização
de água da chuva para irrigação
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Contextualização

O IST está fortemente empenhado em reduzir os seus consumos
de  água  e  a  produção  de  águas  residuais  e  alcançou  uma
redução de consumo de água de 59% entre 2010 e 2019.

O  Programa  Nacional  de  Utilização  Eficiente  da  Água  –
implementação 2012-2020 tem como objetivo minimizar o uso
de água potável em atividades que possam funcionar bem com
águas  de qualidade alternativa  e  de  outras  fontes  que não a
rede  pública  de  água  potável,  promovendo  o  uso  de  águas
pluviais e a eventual reutilização de águas residuais tratadas.
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3.8 Águas do Tejo Atlântico

Entrevistador: Instituto Superior Técnico

Necessidade 1 Reutilização da água

Breve descrição
Há necessidade de novas soluções para regenerar a água das
instalações  de  águas  residuais  para  diferentes  utilizações  de
forma rentável

Contextualização

A nova legislação na área da reutilização de água (Decreto-Lei
119/2019, de 21 de agosto) estabelece o regime legal de produção
de  água  para  reutilização,  obtida  a  partir  do  tratamento  de
águas residuais, bem como da sua utilização.

O  Programa  Nacional  de  Utilização  Eficiente  da  Água  –
implementação 2012-2020 tem como objetivo minimizar o uso
de água potável em atividades que possam funcionar bem com
águas  de qualidade alternativa  e  de  outras  fontes  que não a
rede  pública  de  água  potável,  promovendo  o  uso  de  águas
pluviais e a eventual reutilização de águas residuais tratadas.

Necessidade 2 Gestão de águas pluviais

Breve descrição
São necessárias novas soluções para a gestão das águas pluviais
de uma forma rentável.

Contextualização
Os  sistemas  de  águas  pluviais  são  da  responsabilidade  dos
municípios, mas poucos são geridos corretamente, uma vez que
não geram rendimento.

Necessidade 3 Eficiência energética nas águas residuais

Breve descrição
É  necessário  procurar  soluções  inovadoras  para  melhorar  a
eficiência  energética  das  estações  de  tratamento  de  águas
residuais, a fim de alcançar a neutralidade energética.

Contextualização

A eficiência energética contribuirá para alcançar os objetivos do
Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de
Águas  Residuais  2020  no  domínio  da  gestão  eficiente  dos
recursos e otimização e sustentabilidade económica, financeira
e social.
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Necessidade 4
Soluções  rentáveis  para  o  tratamento  de  águas  residuais  em
pequenas comunidades

Breve descrição
São  necessárias  novas  soluções  para  o  tratamento  de  águas
residuais nas pequenas comunidades de uma forma rentável.

Contextualização

Para o tratamento convencional, os custos são recuperados para
sistemas  de  média-grande  dimensão,  mas  é  difícil  recuperar
custos  para  sistemas  pequenos.  A  implementação  de
tratamento  avançado  dificulta  a  recuperação  de  custos  e
impulsiona  a  necessidade  de  novos  modelos  de  negócio  e
regulação.
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4 DIFICULDADES E LIÇÕES APRENDIDAS

As principais dificuldades encontradas e as lições aprendidas na aplicação da

metodologia foram identificadas com base na observada durante a aplicação da

metodologia pelos parceiros do projeto TWIST envolvidos na sua atividade 3.3.,

bem como através de um questionário específico concebido para o efeito (anexo

3.  Questionário  de  dificuldades  e  lições  aprendidas).  Este  questionário  foi

respondido  por  parceiros  responsáveis  pelas  entrevistas  depois  de  terem

concluído a identificação das necessidades.

Dificuldades:

 Para todos os parceiros foram difíceis de marcar datas para reuniões com

organizações  para  ser  entrevistado.  Para  resolver  este  assunto,  os

parceiros combinaram vários meios para entrevistar cada organização (e-

mail, telefone e reuniões presenciais).

  Não foi possível envolver os funcionários com perfis e responsabilidades

diferentes no seio da organização para a maioria das entrevistas (como

recomenda o Anexo I da metodologia).

 Foi preciso um esforço adicional para entrevistar as organizações com

baixo conhecimento sobre a  contratação pública de inovação (isto foi

especialmente em Portugal onde a contratação pública de inovação está

numa fase inicial de desenvolvimento).

 Nos casos em que a entrevista foi previamente preparada (seguindo o

anexo  I  da  metodologia;  identificando  e  analisando  o  papel  da

organização, os regulamentos aplicáveis, etc.) o processo de identificação

das necessidades foi mais fluente em contraste com os casos em que a

entrevista não foi preparada.

 Foi  difícil  para  parceiros  e  organizações  entrevistadas  descrever

necessidades em termos de características funcionais.
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Lições aprendidas:

 A preparação da entrevista (identificação e análise de informação sobre o

papel  da  organização,  etc.)  é  um  passo  fundamental  que  permite  o

desenvolvimento certo dos mesmos, facilitando o processo de reflexão

para identificar necessidades a médio prazo.  

 Embora algumas das organizações entrevistadas conheçam a aquisição

pública de inovação, e em alguns casos estão a implementar projetos,

não foi  fácil  identificar  necessidades que poderiam ser  abordadas por

este tipo de aquisição.

 Na  maioria  dos  casos,  a  principal  razão  para  as  necessidades  que

poderiam ser  abordadas  pela  contratação  pública  de  inovação  está  a

satisfazer os requisitos dos regulamentos futuros. Além disso, a melhoria

operacional  é  também  uma  área  importante  para  a  aquisição  de

inovação para reduzir custos, melhorar a gestão de ativos e evitar riscos.

 Descrever as necessidades de acordo com as suas funções é um novo

conceito  que  deve  ser  devidamente  explicado  para  a  compreensão

adequada dos contratos de inovação.

 Na maioria dos casos, a aquisição de inovação é vista como um processo

complexo.

 Embora,  em  muitos  casos,  as  entidades  entrevistadas  estejam

conscientes  dos desafios que têm a  longo prazo,  não é  evidente que

considerem a compra pública de inovação como um instrumento para

enfrentar estes desafios.

 Todas  as  organizações  entrevistadas  mostram  interesse  na  aquisição

pública  de  inovação.  Alguns  deles  mostraram  um  grande  interesse,

especificamente:
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1 Águas do Tejo Atlântico (têm um grande interesse em aquisição de

inovação e desejam realizar projetos nesta área, embora em Portugal

este tipo de aquisição esteja numa fase inicial).

2 Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas

de  Sevilla,  S.A.   (está  atualmente  envolvida  num  processo  de

aquisição de inovação).

3 Empresa  Municipal  de  Agua  y  Saneamiento  de  Murcia,  S.A.  (está

atualmente envolvida num processo de aquisição de inovação).

4 Consejería de Agricultura,  Ganadería,  Pesca y Desarrollo Sostenible

(está atualmente envolvida num processo de aquisição de inovação).

5 Adour-Garonne Water Agency.
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5 ANEXO 1. QUESTIONÁRIOS DAS ENTREVISTAS

5.1 Anexo 1.1. Limoges Metrópole

Questões de entrevista

1. Detalhes de contacto

Organização OIEau

Nome da pessoa de 
contacto

BERLAND Jean-Marc

E-mail Jm.berland@oieau.fr

Telefone +33.5.55.11.47.87

2. Entrevistados

Posição

Director do Ciclo da Água e Espaços Naturais

Divisão de Qualidade de Vida

Limoges Métropole – « Urban community »

Breve descrição de funções 
e responsabilidades

Propor  e  implementar  políticas  públicas  relacionadas
com água potável e saneamento, gestão do ambiente
aquático e prevenção de inundações,  áreas naturais e
conservação da biodiversidade

Nome Marie Crouzoulon

E-mail -

3. Papel da sua organização na gestão do ciclo da água

Por favor, descreva o papel da sua organização no domínio da gestão da água

abordando as seguintes questões:

 Tipo de organização (município, governo regional, empresa pública, etc.)

 Responsabilidades na gestão da água
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 Ligações com outras organizações na área da gestão da água na sua região

(por favor, descreva e desenhe um esquema sobre as entidades de gestão

da água e autoridades competentes da sua região/município)

A competência coletiva de saneamento, exercida por Limoges Métropole, é um serviço
público de natureza industrial e comercial. Divide-se em dois segmentos de negócio:

A gestão das águas residuais,  que visa  preservar os recursos hídricos e proteger  o
ambiente, de forma a controlar o impacto da atividade humana, mas também abordar
as  questões  de  saúde  pública  e  de  segurança  através  da  implementação  de
tecnologias amigas do ambiente.

Gestão  das  águas  pluviais  para  evitar  o  impacto  do  aumento  das  superfícies
impermeáveis (inundações, iões poluentes) ligados à urbanização e promovê-la, mas
também  melhorar  o  tratamento  coletivo  de  águas  residuais,  separando  as  redes
destinadas a reduzir os volumes que entram nas estações de tratamento

Estas competências  são implementadas através do estudo do território de forma a
definir  as  técnicas  a  desenvolver  de  acordo  com  diferentes  critérios  de  escolha
(urbanização, qualificação do solo, densidade populacional, custo de trabalho).

A Limoges Metrópole gere e opera diretamente os sistemas de recolha e purificação
de 14 municípios: Aureil, Bonnac la Côte, Condat on Vienna, Eyjeaux, Feytiat, Isle, Le
Palais-sur-Vienne, Le Vigen, Limoges, Peyrilhac, Rilhac Rancon, Saint Gence, Solignac e
Veyrac.

Para os outros 4 municípios de Limoges Métropole:  Boisseuil,  Panazol,  Saint-Just le
Martel e Verneuil sur Vienne (desde 1 de janeiro de 2011), estas missões são confiadas à
SAUR no âmbito de contratos de delegação de serviço público:

 até ao final de 2013 para Boisseuil e Saint-Just le Martel.

 até ao final de 2014 para Panazol e Verneuil sur Vienne.

PRINCIPAIS FIGURAS 2017

 187.003 habitantes servidos

 1770 km de redes incluindo 226 km de redes unitárias, 822 km de águas residuais e
692 km de águas pluviais

 50.787 ligações

 54 instalações de tratamento (estação de tratamento de lamas ativadas,  lagoas,
zonas húmidas, discos biológicos, filtros bacterianos, etc.) localizadas em Limoges
Metropolitan France equivalentes a quase 302.545 p.e. incluindo uma estação de
tratamento de lamas ativada em Limoges de 285.000 p.e.

 92  bacias  de  retenção  de  águas  pluviais,  79  das  quais  são  geridas  pelo
Departamento de Saneamento de Espages
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 6,6 km de tubagem substituída

 2,6 km de tubagem instalada

 1.770 metros lineares de tubos forrados

 Foram  efetuadas  67  novas  ligações  diretamente  em  todos  os  municípios  da
Comunidade Urbana

 29.08 km de redes inspecionadas por câmeras

 9.408.329 m3 de águas residuais recolhidas e faturadas

 77.158 faturas emitidas

Nenhum diagrama disponível

4. Objetivos e ambições

Por favor, descreva os principais objetivos a médio e longo prazo na sua região

(estratégias e planos no domínio da gestão da água)

A estratégia de Limoges Métropole no que diz respeito ao saneamento caracteriza-se
pelos seguintes pontos:

 continuar a desenvolver a abordagem de qualidade

 desenvolver economias de energia

 recuperar o calor produzido

 desenvolver auto-monitorização das redes de saneamento

 garantir  a  segurança  no  trabalho  (questão  muito  importante;  grandes  recursos
devem ser-lhe dedicados)

 coordenação entre os serviços das Limoges metropolitanas (estradas, água potável,
saneamento, outras redes técnicas subterrâneas...)

 análise de riscos (atualização)

 modernização da principal estação de tratamento de águas residuais

 gestão de dados

 gestão de ativos de rede

5. Regulamentos

Por  favor,  identifique  e  descreva  as  principais  políticas  e  regulamentos  que

influenciam a gestão da água na sua região. Por favor, considere:
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 Diretivas europeias e leis nacionais e regionais relacionadas com a Diretiva-

Quadro da Água

 Políticas  e  regulamentos no domínio do saneamento,  da  agricultura,  do

ambiente, etc., que influenciam a utilização da água.

WFD
Directiva relativa ao tratamento de águas residuais urbanas
Todos  os  textos  aqui  (em  francês):   https://www.collectivites-locales.gouv.fr/lois-et-
reglementation-sur-leau-et-lassainissement

Para  a  agricultura:  Arrêté  du  8  janvier  1998  fixant  les  prescriptions  techniques
applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret
n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des
eaux usées/

(Ordem de 8 de janeiro de 1998 que especifica os requisitos técnicos aplicáveis ao uso
de lamas em terras  agrícolas  adotadas  nos  termos do  Decreto  n.º  97-1133  de  8  de
dezembro  de  1997  sobre  o  uso  de  lamas  provenientes  do  tratamento  de  águas
residuais:   https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000570287 )

6. Lacunas existentes e/ou potenciais

Por favor (se aplicável) identifique:

 Lacunas entre o estado atual da gestão da água na sua região/município e

as metas, objetivos, etc. atuais nos regulamentos, planos e estratégias

 Lacunas  potenciais  entre  o  estado  atual  da  gestão  da  água  na  sua

região/município  e  as  metas  futuros,  objetivos,  etc.  em  regulamentos,

planos e estratégias

Isto  não  é  uma  lacuna  neste  momento,  mas,  para  o  futuro,  todos  os  pontos
mencionados no ponto 4 precisam de ser melhorados

7. Processos e tecnologias na gestão de águas residuais e reutilização de águas

Por  favor,  descreva  brevemente  e  desenhe  um  esquema  dos  principais

processos  geridos  pela  sua  organização  e  as  principais  tecnologias
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implementadas relacionadas com a gestão de águas residuais e a reutilização da

água (se aplicável)

A principal estação de tratamento de águas residuais é de lamas ativadas (cerca de
90% da população)

Há outras 51 pequenas estações de tratamento de águas residuais.

As técnicas utilizadas são:

 Canaviais

 Zonas húmidas construídas

 Filtro biológico

 Biodisco

 Biofiltro

A rede de esgotos é essencialmente esgoto combinado.

Por  favor,  tendo  em  conta  os  processos  e  tecnologias  implementados,

identifique e descreva problemas e áreas de melhoria, por exemplo:

 Consumo de energia

 Eficiência de remoção de poluentes

 Resíduos produzidos

 Problemas de custos

 Problemas de controlo e monitorização

Todos  os  pontos  acima  mencionados  continuarão  a  ser  melhorados  num  futuro
próximo.

O consumo de reagentes continuará a ser otimizado.

Da mesma forma, será criado um sistema de armazenamento e processamento de
dados para melhor monitorizar o desempenho do sistema de saneamento e coordenar
o trabalho com os outros serviços técnicos da Limoges Metrópole.

8. Investimento

A sua organização tem planos para investimento na gestão da água? Por favor,

descreva brevemente os investimentos planeados.

Serão feitos investimentos significativos para melhorar os pontos mencionados nos
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pontos 4 e 7b.

9. Definição preliminar das necessidades

Com base em questões anteriores, por favor, pode enumerar 5 necessidades da

sua  organização  e  indicar  brevemente  a  principal  razão pela  qual  tem essas

necessidades?

Necessidades

Razões
(regulamentos, planos,

operacional, requisitos do
cliente, etc.)

1

Melhor gestão de ativos de rede -Necessidade 1:
Para isso, será necessário criar uma ferramenta de
modelação  que  integre  um  módulo  de
inteligência artificial para prever as áreas que têm
maior risco de rutura.

Legislação,  proteção  do
ambiente,  otimização  de
custos (OPEX e CAPEX)

2

Melhor gestão de ativos de rede -Necessidade 2:
necessidade de desenvolver técnicas de inspeção
de  tubos  mais  rápidas  e  fiáveis  com  melhor
forma/reconhecimento de quebra.

Legislação,  proteção  do
ambiente,  otimização  de
custos (OPEX e CAPEX)

3

Melhoria  da  gestão  dos  ativos  da  rede  -
Necessidade  3:  Melhorar  e  acelerar  as  fases  de
receção do trabalho e das intervenções realizadas
na rede

Legislação,  proteção  do
ambiente,  otimização  de
custos (OPEX e CAPEX)

4

Melhorar a monitorização da rede para limitar os
transbordos  combinados  de  esgotos  a  5%  dos
fluxos  poluentes  que chegam –  Necessidade  1  :
Criar  um  sistema  de  medição  e  aquisição  de
dados

Legislação,  proteção
ambiental

5

Melhorar a monitorização da rede para limitar as
descargas de excedentes de águas residuais a 5%
dos fluxos poluentes que chegam – Necessidade
2:  Estabelecer  infraestruturas  de  IT  para
armazenamento  e  processamento  de  dados
acessíveis  a  Limoges  Metrópole  (207.986
habitantes)

Legislação,  proteção
ambiental
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6

Se a unidade soltar exceder 5% da carga poluente
que chega, será necessário determinar o trabalho
a  realizar.  Necessidade  de  infraestruturas
acessíveis para o Metropole de Limoges

Legislação,  proteção  do
ambiente,  otimização  de
custos (OPEX e CAPEX)
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5.2 Anexo 1.2. Adour Garonne Water Agency

Questões de entrevista

1. Contacto

Organização OIEau

Nome da pessoa de 
contacto

BERLAND Jean-Marc

E-mail Jm.berland@oieau.fr

Telefone +33.5.55.11.47.87

2. Entrevistados

Posição Gestor de projeto

Breve descrição de funções 
e responsabilidades

Agence  de  l’eau  Adour-Garonne  -  Département  des
services publics de l’eau et des entreprises

Adour-Garonne Water  Agency -  Department of  Public
Water Services and Companies

Nome Jocelyne Di MARE (com a ajuda de Ariette SOURZAC)

E-mail
ariette.sourzac@eau-adour-garonne.fr

jocelyne.di-mare@eau-adour-garonne.fr 

3. Papel da sua organização na gestão do ciclo da água

Por favor, descreva o papel da sua organização no domínio da gestão da água

abordando as seguintes questões:

 Tipo de organização (município, governo regional, empresa pública, etc.)

 Responsabilidades na gestão da água

 Ligações com outras organizações na área da gestão da água na sua região

(por favor, descreva e desenhe um esquema sobre as entidades de gestão

da água e autoridades competentes da sua região/município)
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Criada pela Lei da Água de 1964, a Agência de Água Adour-Garonne é uma instituição 
pública do Estado. As suas missões são combater a poluição e a proteção da água e 
dos ambientes aquáticos.

Há seis agências de água na França. Com personalidade jurídica e autonomia 
financeira, são colocados sob a dupla supervisão do Ministério da Transição Ecológica 
e Solidária e do Ministério da Economia e Finanças.

Gestão democrática da água
A democracia da água é exercida de forma original: grandes bacias fluviais. Há quase 
50 anos que se organizam debates no seio da comissão da bacia, para a qual a Agência
fornece o secretariado.

A Agência implementa, na bacia de Adour-Garonne, os objetivos e disposições do 
plano principal de desenvolvimento e gestão da água (SDAGE e as suas versões locais, 
as SAGEs), promovendo uma gestão equilibrada e económica dos recursos hídricos e 
dos ambientes aquáticos.

Uma alavanca para a acção financeira
O Conselho de Administração (emanado do Comité das Bacias) orienta a atividade da 
Agência e define a sua política em programas de intervenção plurianuais. O 11º 
programa organiza as subvenções e taxas da Agência de 2019 a 2024.

A Agência cobra taxas para a poluição da água e abstrações de água de acordo com os
princípios "poluidor-pagador" e "extrator-pagador".

Graças a este dinheiro, presta assistência financeira aos proprietários de projetos e às 
partes interessadas da água (autoridades locais, empresas, agricultores, associações, 
indivíduos) para ajudá-los a equipar-se com instalações para a despoluição, a criação 
de recursos hídricos ou para os incentivar a poupar água.

As outras missões: produção e gestão de dados de água (SIE), informação e 
sensibilização para a captação, investigação e previsão no sector da água.

Uma abordagem transversal
Objetivos da agência: contribuir para a obtenção de um bom estatuto para todas as 
águas da bacia de Adour-Garonne e procurar um equilíbrio entre os recursos 
disponíveis e as necessidades de água.

As principais linhas de ação são as seguintes:

 melhorar a qualidade da água (prioridade ao abastecimento de água potável),

 reduzir o impacto das atividades humanas nos ambientes aquáticos,

 assegurar as funcionalidades naturais dos ambientes aquáticos,

 colocar água no centro do ordenamento do território,

 dominar a gestão quantitativa dos rios, especialmente no verão,
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 gestão sustentável das águas subterrâneas.

Acção a nível territorial
A Agência de Água Adour-Garonne tem 280 funcionários espalhados por toda a bacia 
hidrográfica. Localizada em Toulouse, criou ao longo dos anos delegações, perto do 
campo e parceiros locais:

 Bordeaux/Brive

 Pau

 Rodez/Toulouse

Fonte:  http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/qui-sommes-nous.html
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Pedido de apoio financeiro de uma agência de água

4. Objetivos e ambições

Por favor, descreva os principais objetivos a médio e longo prazo na sua região

(estratégias e planos no domínio da gestão da água)

O 11° programa prepara também o futuro da bacia de Adour-Garonne e posiciona-se
perante o grande desafio: Adaptação ao aquecimento global e os seus impactos.

A implementação das medidas do plano de adaptação às alterações climáticas (PAAC)
visa assegurar:

 A melhor resiliência dos ambientes aquáticos,

 Transição económica e agrícola,

 Utilização sustentável de todos os recursos hídricos.

Perante  este desafio estratégico,  reafirma-se  a  solidariedade territorial  para com a
água,  entre  territórios  densos e  pouco povoados,  urbanos e rurais.  O programa 11°
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define o âmbito do projeto, nomeadamente no contexto das zonas de revitalização
rural.

Eficiência sustentável

Princípios  reforçados  orientam  o  programa  de  intervenção  para  promover  a
implantação de ações estruturantes para a água.

O  programa  destina-se  a  ser  simultaneamente  mais  simples  e  seletivo,  a  fim  de
promover a eficácia da ajuda.

A manutenção das taxas sobre os principais objetivos é acompanhada de sinergias
com  instrumentos  regulamentares  e  da  procura  de  cofinanciamento.  Os  planos
nacionais e os gestores de recursos hídricos serão sistematicamente solicitados.

Por  último,  é  dada  prioridade  às  ações  agrupadas.  A  ajuda  será  reorientada  para
operations with stakes, conhecidas como operações de investimento.

Fonte: http://www.11eme-adour-garonne.fr/

5. Regulamentos

Por  favor,  identifique  e  descreva  as  principais  políticas  e  regulamentos  que

influenciam a gestão da água na sua região. Por favor, considere:

 Diretivas europeias e leis nacionais e regionais relacionadas com a Diretiva-

Quadro da Água

 Políticas  e  regulamentos no domínio do saneamento,  da  agricultura,  do

ambiente, etc., que influenciam a utilização da água.

WFD
Diretiva relativa ao tratamento de águas residuais urbanas
Todos  os  textos  aqui  (em  francês):  https://www.collectivites-locales.gouv.fr/lois-et-
reglementation-sur-leau-et-lassainissement

Arrêté  du  21  juillet  2015  relatif  aux  systèmes  d'assainissement  collectif  et  aux
installations  d'assainissement  non  collectif,  à  l'exception  des  installations
d'assainissement  non  collectif  recevant  une  charge  brute  de  pollution  organique
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

(Ordem de 21 de julho de 2015 em sistemas de saneamento coletivo e instalações de
saneamento não coletivos, com exceção das instalações de saneamento não coletivas
que recebem uma carga bruta de poluição orgânica inferior ou igual a 1,2 kg/dia do
BOD5)
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Ligação  (em  francês):  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000031052756&categorieLien=id

6. Lacunas existentes e/ou potenciais

Por favor (se aplicável) identifique:

 Lacunas entre o estado atual da gestão da água na sua região/município e

as metas, objetivos, etc. atuais nos regulamentos, planos e estratégias

 Lacunas  potenciais  entre  o  estado  atual  da  gestão  da  água  na  sua

região/município  e  as  metas  futuros,  objetivos,  etc.  em  regulamentos,

planos e estratégias

Os desafios para o futuro da água são os seguintes:

 Continuar  a  melhorar  a  organização  das  partes  interessadas,  tendo em conta  a
evolução regulamentar,

 Reduzir a poluição (doméstica, industrial, agrícola),

 Assegurar uma gestão quantitativa equilibrada dos recursos hídricos num contexto
de alterações climáticas,

 Reabilitar as funcionalidades dos ambientes aquáticos de forma a melhorar a sua
resiliência.

Números:

 50%  das  massas  de  água  (rios,  lagos,  estuários,  costas)  estão  em  bom  estado
ecológico

 89% das massas de água superficiais medidas estão em bom estado químico.

 65,5% das águas subterrâneas livres e 100% das águas subterrâneas profundas estão
em bom estado químico.

 89% dos aquíferos livres e 78% dos aquíferos confinados estão em boas condições
quantitativas.

 19,3% das massas de águas superficiais estão sob pressão significativa devido às
descargas dos sistemas de saneamento municipal (800 sistemas de saneamento).

 As descargas provenientes de atividades industriais não ligadas à rede de esgotos
das autoridades locais provocam uma significativa pressão em 7,6% das massas de
águas superficiais.

 38% das massas de água superficiais  e 40% das massas subterrâneas livres têm
uma pressão fitossanitária significativa.
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 Não  total,  34%  das  massas  de  águas  superficiais  e  27%  das  massas  de  águas
subterrâneas livres têm um azoto difuso significativo e de origem agrícola.

 18,8% das massas de água sob pressão significativa devido à extração para irrigação

 1,3% das massas de água estão sob pressão significativa  devido à extração para
água potável.

7. Processos e tecnologias na gestão de águas residuais e reutilização de águas

Por  favor,  descreva  brevemente  e  desenhe  um  esquema  dos  principais

processos  geridos  pela  sua  organização  e  as  principais  tecnologias

implementadas relacionadas com a gestão de águas residuais e a reutilização da

água (se aplicável)

As maiores plantas de tratamento de águas residuais são lamas ativadas (cerca de 90%
da população)

As técnicas utilizadas pequenas estações de tratamento de águas residuais para as
comunidades rurais,  poderiam ser as seguintes:

 Canaviais

 Zonas húmidas construídas

 Filtro de biológico

 Biodisco

 Biofiltro

Nos  centros  de  cidades  antigas,  a  rede  de  esgotos  é  essencialmente  esgoto
combinado. Noutras áreas, as redes são separativas com esgotos de tempestades e
esgotos de águas residuais.

Por  favor,  tendo  em  conta  os  processos  e  tecnologias  implementados,

identifique e descreva problemas e áreas de melhoria, por exemplo:

 Consumo de energia

 Eficiência de remoção de poluentes

 Resíduos produzidos

 Problemas de custos

 Problemas de controlo e monitorização
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Os desafios para a Estação de Tratamento de Águas Residuais e a Gestão de Águas
Residuais são os seguintes:

 a emissão de gases com efeito de estufa;

 reduzir a pegada ecológica (análise do ciclo de vida);

 para tratar e valorizar o fósforo, incluindo em pequenas estações de tratamento de
águas residuais

 Encontrar uma alternativa ao tratamento com cloreto de ferro

 tratar micropoluentes (sem tratamento milagroso)

 redução de poluentes na fonte

 mudar o modelo de um modelo centralizado para um modelo descentralizado

 tratamento de transbordos combinados de esgotos

 promover o aparecimento de casas de banho separadas (urina separada das fezes)

 Fiabilidade da auto-monitorização das redes de saneamento (lacuna real em termos
de monitorização)

8. Investimento

A sua organização tem planos para investimento na gestão da água? Por favor,

descreva brevemente os investimentos planeados.

As principais figuras do 11º programa
Para proteger a água do Sudoeste, a Agência mobilizará 1,6 mil milhões de euros ao
longo de 6 anos,  ou seja,  uma média de 250 milhões de euros por ano em ajuda,
incluindo:

 80 M€ para a  redução da poluição interna:  Reduzir  a  poluição dos sistemas de
saneamento  das  autoridades  locais  através  do  financiamento  de  trabalhos  em
estações e redes de esgotos

 38  milhões  para  a  quantidade  e  qualidade  da  água  potável:  Reestruturação  do
abastecimento de água potável,  proteção das captações de água, tratamento de
água, renovação da rede

 16  M€  para  a  redução  da  poluição  industrial:  Promoção  de  tecnologias  limpas,
redução da poluição tóxica

 40  M€ para  a  preservação  dos  ambientes  aquáticos:  Fomentar  a  adaptação  da
biodiversidade às alterações climáticas,  promover a lógica da bacia hidrográfica,
restaurar a continuidade ecológica e a migração de peixes.

 27 M€ para a redução da poluição agrícola: Apoio aos sectores agrícolas de Baixo-
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input  e  conversão  para  agricultura  biológica,  proteção  das  abstrações  de  água
sujeitas à poluição agrícola

 20 milhões para conhecimento e redes de monitorização da qualidade da água 

 18 M€ para gestão de recursos hídricos e poupança de água: Restaurar o equilíbrio
entre as necessidades da água e a quantidade disponível, promovendo a poupança
de água, uma boa gestão das reservas existentes, criação de reservas, se necessário

 3.50 M€ para planeamento e consulta: Início de iniciativas territoriais

 2  milhões  de  pessoas  em  comunicação  e  sensibilização  do  público,  incluindo o
Plano de Adaptação às Alterações Climáticas

 1,50 M€ para ajuda à cooperação internacional

11º programa de agência:  http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/sdage-et-programme-d-
intervention-de-l-agence/un-outil-le-programme-d-intervention-de-l-agence-1.html

9. Definição preliminar das necessidades

Com base em questões anteriores, por favor, pode enumerar 5 necessidades da

sua  organização  e  indicar  brevemente  a  principal  razão pela  qual  tem essas

necessidades?

Necessidades
Razões

(regulamentos, planos, operacional,
requisitos do cliente, etc.)

1
Para  tratar  e  valorizar  o  fósforo,
incluindo  em  pequenas  estações  de
tratamento de águas residuais

Cumprimento  da  legislação,  proteção
do  ambiente  e  dos  recursos  hídricos,
recuperação  de  um  recurso  limitado
(fósforo)

2
Economia  circular  dos  nutrientes  das
águas residuais

Proteção  do  meio  ambiente  e  dos
recursos  hídricos,  recuperação  de
recursos limitados

3
Diagnóstico  permanente  da  rede  de
esgotos

Cumprimento  da  legislação,  proteção
do  ambiente  e  dos  recursos,
recuperação  de  um  recurso  limitado
(fósforo) otimização de custos (OPEX e
CAPEX)

4 Reutilização  de  águas  residuais
tratadas  nas  zonas  rurais  (com

Proteção  do  ambiente  e  dos  recursos
hídricos
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estações  de  tratamento  de  águas
residuais adaptadas para este objetivo)

5

Mude  o  modelo  de  um  modelo
centralizado  para  um  modelo
descentralizado (Tratamento separado
de  casas  de  banho  de  esgotos
combinados)

Proteção  do  ambiente  e  dos  recursos
hídricos
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5.3 Anexo  1.3.  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,

Pesca y Desarrollo Sostenible

Questões de entrevista

1. Contacto

Organização
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible (CAGPDS)

Nome da pessoa de 
contacto

Arturo Fernández-Palacios Carmona

E-mail arturo.fernandezpalacios@juntadeandalucia.es

Telefone (+34) 955.62.58.61

2. Entrevistados

Posição
Diretor  Técnico  da  Área  de  Información,  Evaluación,
Análisis Ambiental y Fondos Europeos

Breve descrição de funções 
e responsabilidades

O papel de Consultor Técnico é ajudar a Secretaria-Geral
do  Ambiente  na  coordenação,  dinamização  e
acompanhamento de projetos e linhas estratégicas de
ação. Está atualmente a desenvolver este perfil para a
definição  e  implementação  da  estratégia  de  I+D  em
matéria  de  meio  ambiente,  e  especificamente  na
promoção  do CPI  no  SGMAACC  como  um  dos
instrumentos  fundamentais  para  a  promoção  da
inovação.  Atualmente,  lidera  o  projeto-piloto  do  CPI
sobre informação ambiental Cloud_IA

Primeiro e último nome Arturo Fernández-Palacios Carmona

E-mail arturo.fernandezpalacios@juntadeandalucia.es

Posição Editor-chefe do Gabinete de Planeamento Hidrológico

Breve descrição de funções 
e responsabilidades

Elaboração  e  controlo  dos  Planos  Hidrológicos  das
Bacias Internas Andaluzas
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Primeiro e último nome Manuel López Rodríguez

E-mail manuel.lopez.rodriguez@juntadeandalucia.es

3. Papel da sua organização na gestão do ciclo da água

Por favor, descreva o papel da sua organização no domínio da gestão da água

abordando as seguintes questões:

 Tipo de organização (município, governo regional, empresa pública, etc.)

 Responsabilidades na gestão da água

 Ligações com outras organizações na área da gestão da água na sua região

(por favor, descreva e desenhe um esquema sobre as entidades de gestão

da água e autoridades competentes da sua região/município)

*TIPO DE ORGANIZAÇÃO / COMPETIÇÕES DE GESTÃO DE ÁGUA:

O  Estatuto  de  Autonomia  para  a  Andaluzia  confere  no  artigo  50.1  competência
exclusiva à Comunidade Autónoma em matéria de águas que o devem fazer em toda a
Andaluzia, incluindo na alínea c) desse parâgrafo, a participação dos utilizadores (BOJA
nº 240, de 14/12/2015 https://juntadeandalucia.es/boja/2015/240/3).

O Consejería  de Agricultura,  Ganadería,  Pesca y Desarrollo  Sostenible (CAGPDS)  da
Junta de Andaluzia é o organismo público do governo andaluz que tem anexado os
poderes na área da água na região da Andaluzia, e, portanto, as questões relacionadas
com  "os  recursos  hídricos  na  Andaluzia,  tanto  os  do  ambiente  natural  -  águas
superficiais e aquíferos - como as que resultam da intervenção humana no ambiente,
através da dessalinização, da reutilização de águas purificados ou das transferências"
(Fonte: https://juntadeandalucia.es/temas/medio-ambiente/recursos/agua.html) 

De acordo com o Decreto 477/2015, de 17 de novembro, "a Andaluzia Administración
del Água é constituída pelos seguintes órgãos colegiais, todos eles ligados ao conselho
de água competente:

a) O Conselho Andaluz de Água.

b) Observatório da Água.

c) Comissão das Autoridades Competentes.

d) Comissão de Monitorização urbana da Prevenção de Inundações

e) Conselhos de Água das Demarcações Hidrográficas.

f ) Comissões de Gestão da Seca.

g) Comités de Gestão.
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h) O Gabinete Permanente.

i) A Comissão de Exploração de Transferências Guadiaro-Guadalete."

(BOJA n.º 240 de 14/12/2015 https://juntadeandalucia.es/boja/2015/240/3) 

Da mesma forma, o CAGPDS tem na sua estrutura funcional:

*Oficina  de  Planificación  Hidrológica:  coordenação  anexa  da Dirección  General  de
Planificación  y  Gestión  del  Dominio  Público  Hidráulico  no  âmbito  da Secretaría
General de Medio Ambiente y Cambio Climático. Entre as suas competências em água
está a elaboração e o controlo dos planos hidrológicos das Bacias Internas andaluzas.

*Área  de  Información,  Evaluación,  Análisis  Ambiental  y  Fondos  Europeos:
departamento  anexo  à Secretaría  General  de  Medio  Ambiente,  Agua  y  Cambio
Climático.  Entre  as  suas  atividades está  a  coordenação  da  atividade  do  Gabinete
Técnico de Contratação Pública Inovadora (CPI) do CAGPDS na área do ambiente, que
visará detetar as exigências tecnológicas dos diferentes departamentos do Conselho e
consolidar o CPI no Ministério.

*RELAÇÃO COM OUTROS ORGÃOS COMPETENTES NA GESTÃO DA ÁGUA NA REGIÃO

A  Comissão  das  Autoridades  Competentes  engloba  todas  as  autoridades  com
competência em utilização da água. Inclui o Estado, a Comunidade Autónoma e as
Autarquias  Locais  e  controla,  em  especial,  o  Programa  de  Medidas  dos  Planos
Hidrológicos e, com ele, o esforço de investimento das diferentes administrações.

4. Objetivos e ambições

Por favor, descreva os principais objetivos a médio e longo prazo na sua região

(estratégias e planos no domínio da gestão da água)

A CAGPDS está pendente da aprovação do novo regulamento do comunicado relativo
à reutilização da água, que visa harmonizar a "regulamentação relativa à reutilização
em  toda  a  União  Europeia  e  consequente  estabelecimento  de  requisitos  mínimos
comuns  que  garantam  a  qualidade  da  água  e  do  seu  controlo,  assegurará  uma
igualdade de condições para todos os países e aumentará a confiança na prática da
reutilização da água, impulsionando assim a sua utilização".

(Fonte:  https://www.iagua.es/noticias/aedyr/reutilizacion-agua-europa-regulacion-
comun)

A CAGPDS  considera  que  são  necessárias  medidas  para  tornar  a  reutilização  uma
realidade, dado o longo atraso na incorporação destes recursos entre os utilizadores,
especialmente nos sistemas de défice.
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5. Regulamentos

Por  favor,  identifique  e  descreva  as  principais  políticas  e  regulamentos  que

influenciam a gestão da água na sua região. Por favor, considere:

 Diretivas europeias e leis nacionais e regionais relacionadas com a Diretiva-

Quadro da Água

 Políticas  e  regulamentos no domínio do saneamento,  da  agricultura,  do

ambiente, etc., que influenciam a utilização da água.

REGULAMENTO EUROPEU:

*Diretiva  91/271/CEE do Conselho,  de 21  de  Maio  de 1991,  relativa  ao tratamento de
águas residuais urbanas:  "a finalidade da recolha,  tratamento e descarga de águas
residuais  urbanas  e  o  tratamento  e  descarga  de águas  residuais  de  determinados
sectores industriais. O objetivo da diretiva é proteger o ambiente dos efeitos negativos
das descargas das águas residuais referidas."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:31991L0271)

Diretiva  2000/60/CE:  Quadro  comunitário  de  ação  no  domínio  da  política  hídrica:
"estabelece as regras para impedir a deterioração do estado das massas de água da
União Europeia (UE) e alcançar um "bom Estado" dos rios, lagos e águas subterrâneas
europeus em 2015".

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM:l28002b) 

*Diretiva  2009/90/CE  da  Comissão,  de  31  de  julho  de  2009,  que  estabelece,  em
conformidade com a Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, as
especificações  técnicas  para  a  análise  química  e  o  controlo  do  estado  da  água:
"estabelece especificações técnicas para a análise química e o controlo da análise da
água em conformidade com o nº 3 do artigo 8 da Diretiva 2000/60/CE. Estabelece
critérios  mínimos  de  funcionamento  para  os  métodos  de  análise  a  aplicar  pelos
Estados-Membros no seu controlo do estado das águas, dos sedimentos e dos seres
vivos,  bem como das normas destinadas  a  demonstrar  a qualidade dos resultados
analíticos".

(DOUE  nº  348  de  24/12/2008  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?
uri=celex:32008L0105) 

*Diretiva  2009/90/CE  da  Comissão,  de  31  de  julho  de  2009,  que  estabelece,  em
conformidade com a Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, as
especificações  técnicas  para  a  análise  química  e  o  controlo  do  estado  da  água:
"estabelece especificações técnicas para a análise química e o controlo da análise da
água em conformidade com o nº 3 do artigo 8 da Diretiva 2000/60/CE. Estabelece
critérios  mínimos  de  funcionamento  para  os  métodos  de  análise  a  aplicar  pelos

TWIST  Project  is  co-financed  by  the  Interreg  Sudoe  Program through  the  European  Regional
Development Fund. TWIST - nº SOE2/P1/E0506 78/173



Estados-Membros no seu controlo do estado das águas, dos sedimentos e dos seres
vivos,  bem como das normas destinadas  a  demonstrar  a qualidade dos resultados
analíticos".

(DOUE  n.º  201  de  01/08/2009  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?
uri=CELEX:32009L0090) 

REGULAMENTO ESPANHOL:

*Decreto Real Legislativo 1/2001, de 20 de julho, que aprova o texto consolidado da Lei
da Água: o objetivo desta lei é "a regulação do domínio hidráulico público, a utilização
da água "bem como" o estabelecimento das regras básicas de proteção das águas
interiores,  costeiras  e  transitórias,  sem  prejuízo  da  sua  qualificação  legal  e  da
legislação específica que lhes é aplicável... As águas interiores pouco profundas, bem
como as subterrâneas renováveis, todas integradas no ciclo hidrológico..."

(BOE n.º 176 de 24/07/2001 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-14276) 

*Decreto  Real  1620/2007,  de  7  de  dezembro,  estabelecendo  o  regime  legal  de
reutilização  de  águas  purificadas:  "o  objetivo  de  estabelecer  o  regime  legal  de
reutilização de águas purificadas, nos termos do artigo 109.1 do texto consolidado da
Lei da Água, aprovado pelo Decreto Legislativo Real 1/2001, de 20 de julho".

(BOE n.º 294 de 08/12/2007 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-21092)

*Decreto  Real  60/2011,  de  21  de  janeiro,  sobre  normas  de  qualidade  ambiental  no
domínio  da  política  da  água:  "visa  transpor  todos  os  aspetos  contidos  na  Diretiva
2008/105/CE  do  Parlamento  Europeu  e  do  Conselho  de  16  de  dezembro  de  2008.
Incorpora igualmente os requisitos técnicos relativos às análises químicas previstas na
Diretiva  2009/90/CE da Comissão,  de 31  de julho de 2009...  Desta forma,  ambos os
textos legislativos são incorporados na lei nacional espanhola"

(BOE n.º 19, de 22/01/2011 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-1139) 

REGULAMENTO ANDALUZA:

*Lei  9/2010,  de  30  de  julho,  de  Águas  de Andaluzia:  visa  "garantir  as  necessidades
básicas de utilização da água da população e tornar compatível o desenvolvimento
económico e social  da Andaluzia com o bom estado dos ecossistemas aquáticos e
terrestres" (BOJA nº 155 de 09/08/2010 https://juntadeandalucia.es/boja/2010/155/1)

*Decreto 357/2009, de 20 de outubro, que fixa o âmbito territorial das demarcações
hidrográficas  das  bacias  intracomunitárias  situadas  na  Andaluzia:  "o  objetivo  do
âmbito territorial dos distritos de água correspondentes às bacias intracomunitárias
situadas na Andaluzia, cujas funções e serviços foram transferidos"  (BOJA nº 208 de
23/10/2009 https://juntadeandalucia.es/boja/2009/208/3) 

*Planeamento  hidrológico 2015-2021  (https://juntadeandalucia.es/temas/medio-
ambiente/recursos/agua.html):

1. Plano Hidrológico Guadalete-Barbate 2009-2015
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2. Plano Hidrológico Tinto, Odiel e Piedras 2015-2021 

3. Plano Hidrológico das Bacias Mediterrânicas Andaluzas 2009-2015 

*Planeamento  Hidrológico  2021-2027:  em  desenvolvimento  (mais  informação  em
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/vgn-ext-templating/
v/index.jsp?
vgnextchannel=10d0a06b85221610VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextoid=10d0a06
b85221610VgnVCM1000001325e50aRCRD) 

6. Lacunas existentes e/ou potenciais

Por favor (se aplicável) identifique:

 Lacunas entre o estado atual da gestão da água na sua região/município e

as metas, objetivos, etc. atuais nos regulamentos, planos e estratégias

 Lacunas  potenciais  entre  o  estado  atual  da  gestão  da  água  na  sua

região/município  e  as  metas  futuros,  objetivos,  etc.  em  regulamentos,

planos e estratégias

Não há necessidade de responder no caso do Ministério.

7. Processos e tecnologias na gestão de águas residuais e reutilização de águas

Por  favor,  descreva  brevemente  e  desenhe  um  esquema  dos  principais

processos  geridos  pela  sua  organização  e  as  principais  tecnologias

implementadas relacionadas com a gestão de águas residuais e a reutilização da

água (se aplicável)

Não há necessidade de responder no caso do Ministério.

Por  favor,  tendo  em  conta  os  processos  e  tecnologias  implementados,

identifique e descreva problemas e áreas de melhoria, por exemplo:

 Consumo de energia

 Eficiência de remoção de poluentes

 Resíduos produzidos

 Problemas de custos
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 Problemas de controlo e monitorização

Existem principalmente 3 desafios ou possíveis áreas de melhoria:

1. O problema do tratamento da água nos pequenos núcleos de forma a minimizar os
custos: este não está abrangido pelas diretivas relativas à água. A água reutilizada tem
de ser obtida a baixo custo e dois eixos teriam de ser utilizados:

*Reduzir os custos dos serviços de abastecimento de água: o custo de obtenção de
água reutilizada deve ser igual ou inferior ao custo de obtenção de água natural.

*minimizar os custos das tecnologias aplicáveis: existem tecnologias de reutilização
da  água,  mas  são  caras,  pelo  que  o  custo  da  reutilização  da  água  teria  de  ser
reduzido.

2.  O  défice  hidrográfico  da  bacia  mediterrânica:  a  reutilização  da  água  é  uma
alternativa à utilização da água natural, mas não será aplicada até que o custo entre a
água natural e a água reutilizada seja tão baixo.

As comunidades de rega devem substituir a água natural por água reutilizada, mas o
seu maior custo (vs água natural) juntamente com o receio de que uma má imagem
dos seus produtos possa ser  gerada supera  as  vantagens  potenciais  de usar  água
reaproveitada de qualidade. Uma solução possível poderia ser uma "única caixa" que
forneceria  água às  comunidades  de irrigadores  que não  distinguissem entre  água
natural e água reutilizada, como é o que aconteceu com os transgénicos.

3. Criação de redes de controlo contínuo da qualidade da água: embora o controlo da
qualidade da água não seja a competência direta do Ministério, mas de terceiros, seria
interessante ter redes que controlem a qualidade da água ao longo do seu ciclo de
vida, e não em pontos de medição específicos.

8. Investimento

A sua organização tem planos para investimento na gestão da água? Por favor,

descreva brevemente os investimentos planeados.

A  CAGPDS  tem  entre  as  suas  competências  a  coordenação  de  todas  as  políticas
relacionadas com a água para as quais tem um orçamento específico.

Os  Planos  Hidrológicos  Andaluzes  (Plano  Hidrológico  Guadalete-Barbado,  Plano
Hidrológico Tinto, Odiel e Piedras Plano Hidrológico da Bacia Mediterrânica Andaluza)
são  estratégias  para  implementar  políticas  de  ciclo  de  água  que  tenham  um
orçamento específico.
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9. Definição preliminar das necessidades

Com base em questões anteriores, por favor, pode enumerar 5 necessidades da

sua  organização  e  indicar  brevemente  a  principal  razão pela  qual  tem essas

necessidades?

Necessidades
Razões

(regulamentos, planos, operacional,
requisitos do cliente, etc.)

1

Monitorização da água para:

*evitar  perdas  nas  redes
urbanas/agrícolas

*Otimização de água

Cumprir os regulamentos em vigor

2
Otimização do uso da água. Controlo por
satélite  e  técnicas  que  aumentam  a
eficiência de utilização.

Cumprir os regulamentos em vigor

3
Alternativas ao problema do tratamento
da  água  em  pequenos  núcleos
minimizando os custos

Cumprir os regulamentos em vigor

4
Alternativas à reutilização da água face ao
défice  hidrográfico  da  bacia
mediterrânica

Cumprir os regulamentos em vigor

5
Redes  contínuas  de  controlo  da
qualidade da água

Cumprir os regulamentos em vigor
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5.4 Anexo  1.4.  Empresa  Metropolitana  de

Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.

Questões de entrevista

1. Contacto

Organização
Empresa Metropolitana de Abastecimiento y 
Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA)

Nome da pessoa de 
contacto

Benigno López Villa

E-mail BLopez@emasesa.com

Telefone (+34) 955.47.79.22

2. Entrevistados

Posição Chefe da Divisão de Ambiente

Breve descrição de funções 
e responsabilidades

-

Primeiro e último nome Benigno López Villa

E-mail blopez@emasesa.com

3. Papel da sua organização na gestão do ciclo da água

Por favor, descreva o papel da sua organização no domínio da gestão da água

abordando as seguintes questões:

 Tipo de organização (município, governo regional, empresa pública, etc.)

 Responsabilidades na gestão da água

 Ligações com outras organizações na área da gestão da água na sua região 

(por favor, descreva e desenhe um esquema sobre as entidades de gestão 

da água e autoridades competentes da sua região/município)
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*TIPO DE ORGANIZAÇÃO / COMPETÊNCIAS DE GESTÃO DE ÁGUA:

A Empresa Metropolitana de Abastecimento e Saneamento de Águas de Sevilha, S.A.)
é uma empresa comercial  de propriedade pública que tem como  objeto  social  "a
realização  de  todas  as  atividades  relacionadas  com  o  planeamento,  programação,
projeto  e  investigação,  cooperação  para  o  desenvolvimento,  formação,
aconselhamento, construção, exploração, manutenção e gestão de recursos e serviços
hídricos em todas as fases do ciclo integral da água, desde a produção, aquisição e
atribuição  de  tratamento  e  distribuição  de  caudais,  até  à  evacuação,  transbordo,
saneamento, purificação, eliminação e reciclagem de resíduos líquidos e lamas, bem
como a comercialização de todos estes produtos e serviços [...] a prestação de serviços
públicos para o fornecimento de água potável e esgotos e tratamento de esgotos de
todos os municípios que detêm a qualidade dos parceiros, bem como a participação
na  coordenação  e/ou  prestação  do  serviço  de  fornecimento  de  água  potável,
saneamento e tratamento de esgotos na área supramunicipal, sempre que tais ações
se  inserem  da  competência  dos  municípios  parceiros  por  acordo,  delegação  ou
autorização da entidade, local, regional ou estadual, que as impute de acordo com as
disposições da legislação aplicável". (Fonte: art. 2.1. Estatutos EMASESA)

*RELAÇÃO COM OUTROS ORGÃOS COMPETENTES NA GESTÃO DA ÁGUA NA REGIÃO

A EMASESA tem a tarefa de gerir o ciclo integral da água em Sevilha e na sua área
metropolitana sob uma abordagem sustentável.

A EMASESA gere o fornecimento direto de água potável da capital espanhola e das
cidades de Camas, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Mairena de Alcor, San Juan de
Aznalfarache, Coria del Río, La Puebla del Río, Alcalá del Río, La Rinconada, El Garrobo
e El Ronquillo. Também fornece as 29 cidades localizadas nas Aljarafe e Guillena - Las
Pajanosas  com  água  não  tratada.  É  também  responsável  pelo  serviço  público  de
esgotos e purificação de Sevilha, Alcalá de Guadaíra, Camas, La Rinconada, San Juan
de Aznalfarache, Coria del Río, La Puebla del Río, Alcalá del Río, Mairena del Alcor, Dos
Hermanas  e  El  Ronquillo.  (Fonte:   https://www.emasesa.com/conocenos/quienes-
somos/)

4. Objetivos e ambições

Por favor, descreva os principais objetivos a médio e longo prazo na sua região 

(estratégias e planos no domínio da gestão da água)

*Plano Estratégico: Gestão Pública Sustentável (2017-2021)

Em 2016, a EMASESA aprovou um plano estratégico para a Gestão Pública Sustentável,
com um horizonte temporal que abrange 2017-2021, cujo objetivo é "avançar para uma
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gestão  eficiente,  que  atenda  às  necessidades  das  gerações  atuais  sem  afetar  a
capacidade  das  gerações  futuras,  promovendo  o  progresso  económico  e  social,
respeitando o património cultural e ambiental".

A  EMASESA  quer  contribuir  com  a  sua  "estratégia  para  alcançar  os  Objetivos  de
Desenvolvimento Sustentável e para cumprir os Princípios de Governança da Água da
OCDE".

(Fonte:  https://www.emasesa.com/conocenos/plan-estrategico-gestion-publica-
sostenible-2017-2021/)

*Ações  e  Desafios  Da  EMASESA  na  sua  contribuição  para  os  Objetivos  de
Desenvolvimento Sustentável da OCDE (ODS)

A EMASESA "está firmemente comprometida com a visão, espírito e implementação
da Agenda 2030, com o desejo de tornar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
uma realidade".

A  EMASESA  responde  a  todos  os  ODS  da  OCDE,  embora  o  seu  contributo  mais
relevante para a realização destes "gira em torno de um grande eixo que inspira as
nossas ações: Água limpa e saneamento (ODS6), trabalhando a partir de políticas de
transparência  e  alianças,  contribuindo  para  o  cuidado  e  conservação  dos  recursos
naturais, bem como melhorando a qualidade de vida de todos:

-Acesso à água potável

-Acesso a serviços de saneamento e higiene

-Qualidade da água

-Poluição e águas residuais

-Utilização eficiente dos recursos hídricos

-Gestão abrangente dos recursos hídricos

-Ecossistemas relacionados com a água

-Capacidades de gestão de edifícios

-Participação das comunidades locais"

(Fonte:  https://www.emasesa.com/conocenos/plan-estrategico-gestion-publica-
sostenible-2017-2021/emasesa-y-los-ods/)

*Observatório da Água

A  EMASESA  definiu  um  modelo  de  "governação  e  gestão  participativa,  aberta  e
transparente. Modelos em que o diálogo e a procura de espaços comuns partilhados
com  a  sociedade  permitem  dar  respostas  eficazes  aos  grandes  desafios  e
responsabilidades que têm de ser enfrentados na gestão dos recursos hídricos."

Por  esta  razão,  a  EMASESA concebeu e  implementou "o  Observatório  da  Água da
EMASESA,  que  é  o  novo  órgão  consultivo  e  de  participação  em  matéria  de  água,
habilitado  na  sua  área  territorial  competente,  diretamente  ligado  a  cada  um  dos
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objetivos do nosso Plano Estratégico de Gestão Pública Sustentável, GPS (2017-2021)".

(Fonte: https://www.emasesa.com/conhecido/observatório da água/)

5. Regulamentos

Por  favor,  identifique  e  descreva  as  principais  políticas  e  regulamentos  que

influenciam a gestão da água na sua região. Por favor, considere:

 Diretivas europeias e leis nacionais e regionais relacionadas com a Diretiva-

Quadro da Água

 Políticas e regulamentos no domínio do saneamento, da agricultura, do 

ambiente, etc., que influenciam a utilização da água.

REGULAMENTO EUROPEU:

*Diretiva  86/278/CEE  do  Conselho,  de  12  de  junho  de  1986,  relativa  à  proteção  do
ambiente  e,  em particular,  os  solos,  na  utilização  de  lamas  de águas  residuais  na
agricultura: "destina-se a regular a utilização de lamas de estações de tratamento na
agricultura de modo a evitar efeitos nocivos nos solos, na vegetação, nos animais e nos
seres humanos, ao mesmo tempo que estimula a sua utilização correta"  (DOUE n.º L
181  de  04/07/1986:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?
uri=celex:31986L0278)

*Diretiva 91/271/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1991,  relativa ao tratamento das
águas residuais urbanas: "o objetivo de recolher, tratar e descarga de águas residuais
urbanas e o tratamento e descarga de águas residuais de certos sectores industriais. O
objetivo da diretiva é proteger o ambiente dos efeitos negativos das descargas das
águas residuais referidas." (DOUE n° L 135 de 30/05/1991: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=CELEX:31991L0271)

*Diretiva  2000/60/CE:  Quadro  comunitário  de  ação  no  domínio  da  política  hídrica:
"estabelece as regras para travar a deterioração do estado das massas de água da
União Europeia (UE) e alcançar um "bom estado" dos rios, lagos e águas subterrâneas
europeus  em  2015".  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?
uri=LEGISSUM:l28002b) 

*Decisão nº 2455/2001/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de novembro
de 2001, que aprova a lista de substâncias prioritárias no domínio da política hídrica e
que altera a Diretiva 2000/60/CE: "aprova a lista de substâncias prioritárias, incluindo
substâncias identificadas como substâncias perigosas prioritárias, referidas nos nº 2 e 3
do  artigo  16.o  da  Diretiva  2000/60C."  (DOUEn°  L  331  de  15/12/2001:  https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32001D2455)
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*Diretiva 2008/105/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de
2008  sobre  as  normas  de  qualidade  ambiental  no  domínio  da  política  da  água,
alterando e revogando posteriormente as diretivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE,
84/491/CEE  e  86/280/CEE  diretiva  2000/60/CE:  "Estabelece  normas  de  qualidade
ambiental (NCA) para substâncias prioritárias e poluentes, tal como previsto no artigo
16º da diretiva do Conselho de Alteração do artigo 16º 2000/60/CE, a fim de alcançar
uma  boa  condição  química  das  águas  superficiais  e  em  conformidade  com  as
disposições e objetivos do artigo 4º da referida diretiva" (DOUE nº L 348 de 24/12/2008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32008L0105) 

*Comunicação  da  Comissão  ao  Parlamento  Europeu,  ao  Conselho,  ao  Comité
Económico  e  Social  Europeu  e  ao  Comité  das  Regiões  Plano  de  salvaguarda  dos
recursos  hídricos  da  Europa:  "O  seu  objetivo  a  longo  prazo  é  garantir  a
sustentabilidade de todas as atividades que afetam os recursos hídricos , para garantir
desta  forma  a  disponibilidade  de  água  de  boa  qualidade   (COM(2012)  673  final:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52012DC0673)

*Directivai 2013/39/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de agosto de 2013
alterando  as  diretivas  2000/60/CE  e  2008/105/CE  sobre  substâncias  prioritárias  no
domínio  da  política  hídrica:  alarga  a  lista  de  contaminantes  proprietários  a  45,
incluindo  uma  revisão  mais  restritiva  das  NCA  -  Normas  de  Qualidade  Ambiental
(DOUE  n.º  L  226  de  24/08/2013  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?
uri=CELEX:32013L0039)

*Comunicação  da  Comissão  ao  Parlamento  Europeu,  ao  Conselho,  ao  Comité
Económico e Social Europeu e ao Plano do Comité das Regiões para encerrar o círculo:
um plano de ação da UE para a economia circular: "Plano de ação para a economia
circular para dar um novo impulso ao emprego, ao crescimento e ao investimento e
desenvolver uma economia eficiente em termos de carbono, eficiente em recursos e
competitiva"   (COM  (2015)  614final:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?
uri=CELEX:52015DC0614 )

*Decisão  de  execução  da  Comissão  (UE)  2018/840,  de  5  de  junho  de  2018,  que
estabelece uma lista de observações das substâncias para efeitos de monitorização a
nível  da União  no domínio  da  política  hídrica,  Diretiva  2008/105/CE do  Parlamento
Europeu e do Conselho, e revoga a Decisão de Execução da Comissão (UE) 2015/495:
revoga a decisão de Execução (UE) 2015/495 e inclui uma nova lista de substâncias de
observação  (DOUE  n.º  L  141  de  07/06/2018:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018D0840)

REGULAMENTO ESPANHOL:

*Decreto Real 1310/1990, de 29 de outubro, que regula a utilização de lamas de estações
de  tratamento  no  sector  agrícola (BOE  n.º  62,  de  01/11/1990
https://www.boe.es/boe/dias/1990/11/01/pdfs/A32339-32340.pdf)
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*Livro Branco da Água em Espanha (2000): visa estabelecer as bases para, uma vez
descrita a situação atual, estimar a evolução previsível e o estabelecimento de opções
e prioridades na utilização da água (http://hispagua.cedex.es/node/66958)

*Decreto Real Legislativo 1/2001, de 20 de julho, que aprova o texto consolidado da Lei
da Água: o objetivo desta lei é "a regulação do domínio hidráulico público, a utilização
da água "bem como" o estabelecimento das regras básicas de proteção das águas
interiores,  costeiras e transitórias,  se for em prejuízo da sua qualificação legal e da
legislação  específica  que lhes  é  aplicável"  Águas  interiores superficiais,  bem como
águas subterrâneas renováveis, todas integradas no ciclo hidrológico..."

(BOE n.º 176 de 24/07/2001 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-14276) 

*Decreto  Real  1620/2007,  de  7  de  dezembro,  que  estabelece  o  regime  jurídico  de
reutilização  de  águas  purificadas:  "o  objetivo  de  estabelecer  o  regime  legal  de
reutilização de águas purificadas, nos termos do artigo 109.1 do texto consolidado da
Lei da Água, aprovado pelo Decreto Legislativo Real 1/2001, de 20 de julho".

(BOE n.º 294 de 08/12/2007 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-21092)

*Decreto  Real  60/2011,  de  21  de  janeiro,  sobre  normas  de  qualidade  ambiental  no
domínio da política da água: "tem como objetivo transpor todos os aspetos contidos
na Diretiva 2008/105/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de
2008.  Incorpora  igualmente  os  requisitos  técnicos  relativos  às  análises  químicas
previstas na Diretiva 2009/90/C da Comissão, de 31 de julho de 2009...  Desta forma,
ambos os textos legislativos são incorporados na lei nacional espanhola"

(BOE n.º 19, de 22/01/2011 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-1139) 

*Decreto Real 817/2015,  de 11 de setembro, pelo qual se estabelecem os critérios de
monitorização e avaliação do estado das águas superficiais  e normas de qualidade
ambiental:  inclui  uma  lista  proprietária  de  substâncias  chamadas  Substâncias
Preferenciais  que  representam  um  risco  significativo  para  as  águas  superficiais
espanholas

(BOE  n.º  219,  de  12/09/2015  https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-9806-
consolidado.pdf)

*Plano  Nacional  de  Purificação,  Saneamento,  Eficiência,  Poupança  e  Reutilização
(Plano DSEAR): "O objetivo prioritário é rever as estratégias de intervenção desenhadas
nos  planos  hidrológicos  de  segundo  ciclo,  em  cinco  grandes  temas:  purificação,
saneamento, eficiência, poupança e reutilização. Por isso, a sua principal estratégia é
ordenar, clarificar e priorizar as medidas que a Espanha é obrigada a tomar nos temas
identificados para alcançar o seu alinhamento com a transição ecológica que a nossa
economia  necessita  e,  sinergicamente,  cumprir  sem  mais  demoras  as  nossas
obrigações  legais  a  nível  comunitário."  (Fontes:
https://www.bioazul.com/tag/economia-circular/ y
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-
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hidrologica/planes-programas-relacionados/)

*Estratégia  Espanhola  de  Economia  Circular,  "Espanha  Circular  2030"  (Projeto):
"Quadro  estratégico  e  ação  essencial  para  facilitar  e  promover  a  transição  para  a
economia circular baseada na colaboração entre a Administração Geral do Estado, as
comunidades autónomas, as entidades locais e os outros intervenientes envolvidos,
em  particular,  produtores  e  consumidores  de  bens."  Esta  Estratégia  incorpora  o
primeiro Plano de Ação 2018-2020 com os seguintes eixos de ação em que as políticas
e instrumentos da Estratégia serão focados: produção, consumo, gestão de resíduos,
matérias-primas  secundárias  e  reutilização  da  água  (eixo  8.2.5).
(https://www.miteco.gob.es/images/es/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf)

*Planos hidrológicos em vigor: O Decreto Real 1/2016, de 8 de janeiro, "aprova a revisão
dos  Planos  Hidrológicos  das  demarcações  hidrográficas  do  Cantábrio  Ocidental,
Guadalquivir,  Ceuta,  Melilla,  Segura  e  Júcar;  a  parte  espanhola  das  demarcações
hidrográficas  de  Cantábrico  Oriental,  Miño-Sil,  Duero,  Tajo,  Guadiana  e  Ebro.”
(https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-
hidrologica/planes-cuenca/) 

*Planos de Gestão da Seca: Despacho TEC/1399/2018,  de 28 de novembro, "aprova a
revisão dos Planos Especiais de Seca correspondentes às demarcações hidrográficas
do Cantábrico  Ocidental,  Guadalquivir,  Ceuta,  Melilla,  Segura  e  Júcar;  para  a  parte
espanhola das demarcações da bacia hidrográfica do Minho-Sil, Duero, Tajo, Guadiana
e Ebro; e o âmbito da competência do Estado na parte espanhola da demarcação da
água  cantábrica  oriental."  (https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/observatorio-
nacional-de-la-sequia/planificacion-gestion-sequias/)

*Livro  Verde  do  Governo  da  Água  em  Espanha:  em  produção
(http://www.librogobernanzagua.es/)

REGULAMENTO ANDALUZA:

*Decreto  357/2009,  de  20  de  outubro,  que  estabelece  a  área  territorial  das
demarcações  hidrográficas  das  bacias  intracomunitárias  situadas  na  Andaluzia:  "o
objetivo  do âmbito territorial  das bacias  hidrográficas das bacias  intracomunitárias
situadas na Andaluzia,  cujas  funções  e serviços foram traficadas"  (BOJA nº  208 de
23/10/2009 https://juntadeandalucia.es/boja/2009/208/3) 

*Lei  9/2010,  de  30  de  julho,  de  Águas  de Andaluzia:  visa  "garantir  as  necessidades
básicas de utilização da água da população e tornar compatível o desenvolvimento
económico e social  da Andaluzia com o bom estado dos ecossistemas aquáticos e
terrestres"  (BOJA nº 155 de 09/08/2010 https://juntadeandalucia.es/boja/2010/155/1)

*A Planificação Hidrológica: refere-se a três planos:

1. Plano Hidrológico Guadalete-Barbado

2. Plano Hidrológico Tinto, Odiel e Pedras

TWIST  Project  is  co-financed  by  the  Interreg  Sudoe  Program through  the  European  Regional
Development Fund. TWIST - nº SOE2/P1/E0506 89/173



3. Plano Hidrológico da Bacia Hidrográfica da Bacia Mediterrânica Andaluzia

A  Planificação  Hidrológica  2021-2027  está  atualmente  em  desenvolvimento
(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/vgn-ext-templating/
v/index.jsp?
vgnextchannel=10d0a06b85221610VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextoid=10d0a06
b85221610VgnVCM1000001325e50aRCRD)

*Plano Especial de Seca (PES): visa permitir o planeamento em situações de alerta e
possível seca, "com delimitação das suas fases, medidas aplicáveis em cada uma delas
aos sistemas de exploração e limitações de utilizações, com o objetivo de reduzir o
consumo  de  água".
(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de822
6575045b25f09a105510e1ca/?
vgnextoid=76709f5c10bc6410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=dbe6fa
43596d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD)

*Despacho de 6 de agosto de 2018 que regula a utilização do tratamento das lamas no
sector  agrícola:  "O  objetivo  da  Ordem  é  atualizar  e  melhorar  os  mecanismos  de
monitorização e controlo da utilização de lamas de tratamento de águas residuais no
sector  agrícola  da Comunidade Autónoma da  Andaluzia,  cumprimento  do  Decreto
Real 1310/1990, de 29 de outubro, que regula a utilização de lamas de purificação no
sector agrícola e adaptando as informações a fornecer os vários operadores, de acordo
com a Ordem AAA/1072/2013, de 7 de junho, sobre a utilização de lamas depuradas no
sector agrícola, às condições de tempo e forma estabelecidas na presente Ordem para
a  utilização  de  lamas  águas  residuais  tratadas  na  área  territorial  da  Comunidade
Autónoma  da  Andaluzia,  garantindo  a  valorização  adequada  dos  solos  agrícolas
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/156/2

REGULAMENTO LOCAL:

*Portaria Municipal de Aterros Nacionais ou Não Domésticos (comerciais, industriais,
serviços) geridos pela EMASESA: aprova as alterações efetuadas em:

-Regulamentações  relativas  às  considerações económicas a  receber  pela  EMASESA
para os serviços de abastecimento doméstico de água potável, saneamento (descarga
e purificação) e outras atividades relacionadas com eles.

-Regulamento  relativo  à  prestação  do  serviço  de  abastecimento  de  água  potável
domiciliária e outras atividades relacionadas com a mesma.

-Regulamentações  para  a  prestação  do  serviço  de  saneamento  (descarga  e
purificação).

(BOP  n.º  81  de  09/04/2016
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevil
la.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=4c1cfd87-c2bb-11e6-b7a4-0050569fe27b)
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6. Lacunas existentes e/ou potenciais

Por favor (se aplicável) identifique:

 Lacunas entre o estado atual da gestão da água na sua região/município e

as metas, objetivos, etc. atuais nos regulamentos, planos e estratégias

 Lacunas potenciais entre o estado atual da gestão da água na sua 

região/município e as metas futuros, objetivos, etc. em regulamentos, 

planos e estratégias

1. O que não está a ser cumprido e deve ser cumprido nos diferentes regulamentos em
vigor?

"A Ordem de 6 de agosto de 2018, em conjunto do Ministério da Agricultura, Pescas e
Desenvolvimento Rural e do Ministério do Ambiente e Gestão do Território, regula a
utilização de lamas de tratamento de águas residuais no setor agrícola,  estabelece
novos  controlos  e  instalações  para  a  aplicação  de  lamas  do  tratamento  aos  solos
agrícolas."

Esta norma "estabelece um período transitório de 3 anos para facilitar a adaptação de
atividades  e  instalações.  As  novas  restrições  prevalecem  na  aplicação  direta  no
domínio  das  lamas  de  purificação,  bem  como  as  condições  ambientais  para  a
população que provoca a atividade de compostagem na estação de tratamento de
lamas."

Atualmente,  a  EMASESA,  tecnicamente,  não  pode  cumprir  estes  novos  requisitos
legais estabelecidos, pelo que "enfrenta um risco de impossibilidade de cumprimento
legal  em  julho  de  2021.  Por  esta  razão,  a  EMASESA  precisa  necessariamente  de
implementar um novo ou significativamente melhorado sistema de gestão de lamas
depuradas. Este novo sistema de gestão de lamas da EMASESA deve ser adequado a
longo prazo, sustentável nas suas três dimensões (sociais, económicas e ambientais) e
facilitar  o  encerramento  correto  do  ciclo  urbano  da  água."  (Fonte:
https://www.emasesa.com/wp-content/uploads/2019/05/EMASESA_Bases-
Convocatoria-CPM-vf.pdf)

2.  O  que  terá  de  ser  cumprido  em  futuros  regulamentos  ou  estratégias  que
atualmente custaria poder cumprir?

A  preocupação  das  administrações  públicas  com  a  presença  de  poluentes  ou
microcontaminantes  emergentes  na  água  (pesticidas,  medicamentos,  produtos  de
higiene pessoal,  drogas, etc.),  levou-as a desenvolver a NCA - Normas de Qualidade
Ambiental  cada vez mais restritivas  nesta  área e a  alargar  as  listas  de substâncias
(último alargamento: Decisão de Execução da Comissão (UE) 2018/840, de 5 de junho
de 2018).
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Há projetos de diretivas europeias que irão reforçar ainda mais os regulamentos de
poluentes emergentes existentes,  a fim de alterar o modelo de águas residuais nos
próximos 20 a 30 anos.

Os  contaminantes  emergentes  estão  presentes  tanto  nos  níveis  de  abastecimento
como no saneamento da água:

*Ao  nível  do  abastecimento,  embora  a  bacia  anexa  a  Sevilha  esteja  altamente
protegida,  não  é  possível  impedi-los  de  chegar  à  bacia,  mesmo ao  nível  micro,  os
antibióticos que os animais excretam.

*A nível de saúde, a situação torna-se ainda mais complicada, uma vez que as estações
de  tratamento  de  águas  residuais  não  estão  preparadas  e  os  sistemas  de
abastecimento terão de ser alterados num futuro próximo.

Tudo isto cria um problema a resolver: é preciso tecnologias que quantifiquem o nível
de contaminação emergente na água, bem como tecnologias que acabem com estes
microcontaminantes, tanto ao nível das estações de abastecimento como ao nível das
estações de tratamento.

7. Processos e tecnologias na gestão de águas residuais e reutilização de águas

Por  favor,  descreva  brevemente  e  desenhe  um  esquema  dos  principais

processos  geridos  pela  sua  organização  e  as  principais  tecnologias

implementadas relacionadas com a gestão de águas residuais e a reutilização da

água (se aplicável)

A  EMASESA  tem  como  missão  desenvolver  uma  atividade  em  todas  as  áreas
relacionadas com o ciclo integral da água, prestando um serviço público de qualidade
ao cidadão, com a máxima eficiência de todos os colaboradores e uma ação baseada
nos critérios de gestão que permitam o desenvolvimento sustentável.

A  EMASESA  tem  6  estações  de  tratamento  de  águas   residuais
(https://www.emasesa.com/conocenos/nuestras-infraestructuras/depuracion/).  A
EMASESA tem uma complexa rede de saneamento que garante a recolha de todas as
águas residuais e transporta-as para alguma das nossas estações de tratamento de
águas residuais (ETAR): San Jerónimo, Copero, Ranilla, Tablada, Mairena-El Viso ou El
Ronquillo.
(https://www.emasesa.com/conocenos/nuestras-infraestructuras/saneamiento/)

A EMASESA está empenhada na reutilização de água uma vez purificada em todas as
atividades  sempre  que  possível,  como  a  irrigação  das  suas  próprias  instalações  e
campos de golfe ou no arrefecimento de determinados equipamentos e instalações
industriais.
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(https://www.emasesa.com/compromiso-social/gestion-sostenible-del-ciclo-integral-
del-agua/)

Por  favor,  tendo  em  conta  os  processos  e  tecnologias  implementados,

identifique e descreva problemas e áreas de melhoria, por exemplo:

 Consumo de energia

 Eficiência de remoção de poluentes

 Resíduos produzidos

 Problemas de custos

 Problemas de controlo e monitorização

1. Consumo de energia: o desafio é a autossuficiência. Atualmente a EMASESA produz
80% do que consome.

2. Desempenho de eliminação de determinados contaminantes: As suas estações de
tratamento  de  águas  residuais  cumprem  acima  dos  requisitos  das  normas  de
descarga.

3. Resíduos gerados: A EMASESA dá uma segunda utilização aos resíduos que gera:

*Lamas: são devolvidas à agricultura, produzem biogás e transformam-se em energia

*Areias: utilizadas como matéria-prima em obras

*Flutuantes (na sua maioria plásticos): em projeto

*Material retirado da gradagem: não podem ser reciclados

Aplicando  a  essência  da  economia  circular,  a  EMASESA  nas  suas  estações  de
tratamento de águas residuais valoriza  os  resíduos que gera transformando-os em
matérias-primas, com exceção do material retirado da gradagem.

4. Eficiência dos custos: quanto maior a reutilização dos resíduos, maior a redução dos
custos.

5. Aspetos relacionados com o controlo e monitorização: As estações de tratamento de
Sevilha são automatizadas e os parâmetros estão online ao nível da planta.

8. Investimento

A sua organização tem planos para investimento na gestão da água? Por favor,

descreva brevemente os investimentos planeados.

*Fundos  não  próprios:  O  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo
Sostenible  (CAGPDS)  atribuiu  no  seu  orçamento  65  milhões  de  euros  que  serão
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atribuídos à Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) Copero para cumprir os
critérios ambientais da União Europeia para a eliminação de azoto.

*Fundos próprios: a EMASESA pretende fazer os seguintes investimentos:

1. Eliminar 2 ETAR (São Jerónimo e La Ranilla) desviando os seus fluxos para a ETAR
Copero: orçamento de 18,5 milhões '

2. Renovar as redes de tubos da cidade de Sevilha

3. Expandir a rede de saneamento com novos tanques de tempestade para regular o
fluxo de água recolhido após chuvas intensas e também evitar a contaminação para o
canal recetor.

9. Definição preliminar das necessidades

Com base em questões anteriores, por favor, pode enumerar 5 necessidades da

sua  organização  e  indicar  brevemente  a  principal  razão pela  qual  tem essas

necessidades?

Necessidades
Razões

(regulamentos, planos, operacional,
requisitos do cliente, etc.)

1

A  EMASESA,  no  seu  papel  de
responsável  pelo  cumprimento  dos
regulamentos de gestão das lamas das
estações  de  tratamento  e  de  outros
resíduos orgânicos (Projeto MITLOP:

https://www.emasesa.com/wp-
content/uploads/2019/05/
EMASESA_Bases-Convocatoria-CPM-
vf.pdf )

Cumprir os regulamentos em vigor:

*Projeto  de  Estratégia  Espanhola  de
Economia Circular

*Despacho  de  6  de  agosto  de  2018,
conjunto  do  Ministério  da  Agricultura,
Pescas  e  Desenvolvimento  Rural  e  do
Ministério  do  Ambiente  e  Gestão  do
Território,  regulando  a  utilização  de
lamas  tratadas  como  estação  de
tratamento no sector agrícola

2
EMASESA no seu papel de gestor para
cumprir  futuras  regulamentações
emergentes de poluentes

Regulamentos futuros

3

A EMASESA, no seu papel de prestador
de  serviços,  deve  encontrar  novas
soluções  para  o  desperdício  flutuante
do processo de depuração.

Regulamentos futuros
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5.5 Anexo  1.5.  Empresa  Municipal  de  Agua  y

Saneamiento de Murcia, S.A.

Questões de entrevista

1. Contacto

Organização
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE 
MURCIA, S.A. (EMUASA)

Nome da pessoa de 
contacto

Eva Mena Gil

E-mail eva.mena@emuasa.es

Telefone +34 968 27 80 00

2. Entrevistados

Posição Chefe de Inovação

Breve descrição de funções 
e responsabilidades

Coordenação de projetos de investigação, 
desenvolvimento e inovação

Primeiro e último nome Eva Mena Gil

E-mail eva.mena@emuasa.es

3. Papel da sua organização na gestão do ciclo da água

Por favor, descreva o papel da sua organização no domínio da gestão da água

abordando as seguintes questões:

 Tipo de organização (município, governo regional, empresa pública, etc.)

 Responsabilidades na gestão da água

 Ligações com outras organizações na área da gestão da água na sua região 

(por favor, descreva e desenhe um esquema sobre as entidades de gestão 

da água e autoridades competentes da sua região/município)
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*TIPO DE ORGANIZAÇÃO / COMPETENCIAS NA GESTÃO DA ÁGUA:

A Empresa Municipal de Água e Saneamento de Múrcia, S.A., uma joint venture criada
em 1989 com 51% da Câmara Municipal de Múrcia e 49% da empresa Hidrogea que
realiza o serviço do ciclo integral da água no concelho de Múrcia, desde a captação, até
ao regresso da água reutilizada ao ambiente natural.

*RELAÇÃO COM OUTROS ORGÃOES COMPETENTES NA GESTÃO DA ÁGUA NA REGIÃO

-Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia

-Confederación Hidrográfica del Segura

-Dirección General del agua

4. Objetivos e ambições

Por favor, descreva os principais objetivos a médio e longo prazo na sua região

(estratégias e planos no domínio da gestão da água)

Os  principais  objetivos  da  EMUASA,  e  também  do  município  de  Múrcia,  é  a
possibilidade  de  poderem  fazer  cumprir  a  nova  Diretiva  da  Água  Reutilizada,  que
entrará em vigor dentro de alguns anos.

Bem como as novas diretivas de execução agrícola para as lamas.

5. Regulamentos

Por  favor,  identifique  e  descreva  as  principais  políticas  e  regulamentos  que

influenciam a gestão da água na sua região. Por favor, considere:

 Diretivas europeias e leis nacionais e regionais relacionadas com a Diretiva-

Quadro da Água

 Políticas e regulamentos no domínio do saneamento, da agricultura, do 

ambiente, etc., que influenciam a utilização da água.

REGULAMENTO EUROPEU:

*Diretiva 91/271/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1991,  relativa ao tratamento das
águas residuais urbanas:  "a finalidade da recolha,  tratamento e descarga de águas
residuais  urbanas  e  o  tratamento  e  descarga  de águas  residuais  de  determinados
sectores industriais. O objetivo da diretiva é proteger o ambiente dos efeitos negativos
das descargas das águas residuais referidas."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:31991L0271)
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*Diretiva  2000/60/CE:  Quadro  comunitário  de  ação  no  domínio  da  política  hídrica:
"estabelece as regras para pôr termo à deterioração do estado das massas de água da
União Europeia (UE) e alcançar um "bom estado" dos rios, lagos e águas subterrâneas
europeus em 2015".

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM:l28002b) 

*Diretiva 2008/105/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de
2008  relativa  às  normas  de  qualidade  ambiental  no  domínio  da  política  da  água,
alteração  e,  posteriormente,  revogação  das  diretivas  82/176/CEE,  83/513/CEE,
84/156/CEE,  84/491/CEE  e  86/280/CEE  altera  a  Diretiva  2000/60/CE  do  Conselho:
"estabelece normas de qualidade ambiental (NCA) para substâncias prioritárias e para
outros poluentes, tal como previsto no artigo 16º da Diretiva 2000/6, a fim de alcançar
um  bom  estado  químico  das  águas  superficiais  e  em  conformidade  com  as
disposições e objetivos do artigo 4º da referida diretiva".

(DOUE  nº  348  de  24/12/2008  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?
uri=celex:32008L0105) 

*Diretiva  2009/90/CE  da  Comissão,  de  31  de  julho  de  2009,  que  estabelece,  em
conformidade com a Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, as
especificações  técnicas  para  a  análise  química  e  o  controlo  do  estado  da  água:
"estabelece especificações técnicas para a análise química e o controlo do estado da
água em conformidade com o nº 3 do artigo 8º da Diretiva 2000/60/CE. Estabelece
critérios  mínimos  de  funcionamento  para  os  métodos  de  análise  a  aplicar  pelos
Estados-Membros no seu controlo do estado da água,  dos sedimentos e dos seres
vivos,  bem  como  das  normas  destinadas  a  demonstrar  qualidade  dos  resultados
analíticos".

(DOUE  n.º  201  de  01/08/2009  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?
uri=CELEX:32009L0090) 

REGULAMENTO ESPANHOL:

*Decreto Real Legislativo 1/2001, de 20 de julho, que aprova o texto consolidado da Lei
da Água: o objetivo desta lei é "a regulação do domínio hidráulico público, a utilização
da água "bem como" o estabelecimento das regras básicas de proteção das águas
continentais,  costeiras  e  transitórias,  sem  prejuízo  da  sua  qualificação  legal  e  da
legislação  específica  que  as  aplica...  Águas  interiores  de  superfície,  bem  como
subterrâneas renováveis, todas integradas no ciclo hidrológico..."

(BOE n.º 176 de 24/07/2001 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-14276) 

*Decreto Real 1620/2007, de 7 de dezembro, que prevê o regime legal de reutilização
das águas purificadas: "o objetivo de estabelecer o regime jurídico de reutilização de
águas purificadas,  nos termos do artigo 109.1  do texto consolidado da Lei da Água,
aprovado pelo Decreto-Lei Real Legislativo1/2001 de 20 de julho".
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(BOE n.º 294 de 08/12/2007 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-21092)

*O Decreto Real 60/2011, de 21 de janeiro, sobre as normas de qualidade ambiental no
domínio  da  política  da  água:  "destina-se  a  transpor  todos  os  aspetos  contidos  na
Diretiva 2008/105/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de
2008.  Incorpora  igualmente  os  requisitos  técnicos  relativos  às  análises  químicas
previstas na Diretiva 2009/90/CE da Comissão, de 31 de julho de 2009... Desta forma,
ambos os textos legislativos são incorporados na lei nacional espanhola"

(BOE n.º 19, de 22/01/2011 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-1139) 

REGULAMENTO REGIONAL:

Rege-se pelos regulamentos nacionais.

REGULAMENTO LOCAL:

Rege-se pelos regulamentos nacionais.

6. Lacunas existentes e/ou potenciais

Por favor (se aplicável) identifique:

 Lacunas entre o estado atual da gestão da água na sua região/município e

as metas, objetivos, etc. atuais nos regulamentos, planos e estratégias

 Lacunas potenciais entre o estado atual da gestão da água na sua 

região/município e as metas futuros, objetivos, etc. em regulamentos, 

planos e estratégias

1. O que não está a ser cumprido e deve ser cumprido nos diferentes regulamentos em
vigor?

Os regulamentos atuais  são muito  gerais  e  devem ser  mais  específicos  para cada
população.

2.  O  que  terá  de  ser  cumprido  em  futuras  regulamentações  ou  estratégias  que
atualmente custariam poder fazê-lo?

Hoje,  os  projetos  de  futuros  regulamentos  de água  reutilizada  e  lamas,  solicitarão
qualidades que hoje não poderão satisfazer muitas instalações,  o que faz com que
tenha de pensar em investimentos futuros, que ninguém está a ter em conta.

7. Processos e tecnologias na gestão de águas residuais e reutilização de águas

Por  favor,  descreva  brevemente  e  desenhe  um  esquema  dos  principais

processos  geridos  pela  sua  organização  e  as  principais  tecnologias
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implementadas relacionadas com a gestão de águas residuais e a reutilização da

água (se aplicável)

As  principais  características  das  ETARs  exploradas  pela  EMUASA  são  apresentadas
abaixo:

 ETAR Baños y Mendigo: Tratamento biológico com aeração prolongada com etapa
anóxica. Reutilização direta para uso agrícola.

 ETAR  Barqueros:  Tratamento  biológico  com  aeração  prolongada.  Reutilização
direta para uso agrícola.

 ETAR Cabezo de La Plata: Tratamento biológico com aeração prolongada. 

 ETAR Nueva Corvera: Tratamento biológico por reator do tipo carrossel biológico.

 ETAR La Murta: Tratamento biológico com aeração prolongada com etapa anóxica.

 ETAR Los Cañaré: Bioreactores de Membrana. Reutilização direta para uso urbano.

 ETAR Hacienda Riquelme: Bioreactores de Membrana. Reutilização direta para uso
desportivo.

 ETAR El Valle: Bioreactores de membrana. Reutilização direta no uso desportivo.

 ETAR  El  Escobar:  Tratamento  biológico  por  reator  do  tipo  carrossel  biológico.
Reutilização direta para uso desportivo.

 ETAR  Martínez  del  Puerto:  Tratamento  biológico  com  aeração  prolongada.
Reutilização direta no uso agrícola.

 ETAR EL Raal:  Lamas ativas  com reatores  com fases  anóxica e  com aeração e
digestão aeróbia. Reutilização direta para uso no meio ambiente.

 ETAR Nueva Sucina: Tratamento biológico por reator do tipo carrossel biológico.
Reutilização direta para uso agrícola e desportivo.

 ETAR Casas Blancas:  Tratamento biológico com aeração prolongada com etapa
anóxica. Reutilização direta e utilização agrícola.

 ETAR Murcia East: Lamas ativas A2O com digestão anaeróbia e fase de cogeração a
partir de biogás. Reutilização indireta para canais públicos.

 ETAR Mosa Trajectum: Tratamento biológico pelo sistema Orbal.

Em  2018,  10,8%  da  água  purificada  foi  reutilizada  diretamente  de  acordo  com  o
Decreto Real 1620/2007. Se for tida em conta a reutilização direta e indireta, a % da
água reutilizada seria de 99,4%.

Por  favor,  tendo  em  conta  os  processos  e  tecnologias  implementados,

identifique e descreva problemas e áreas de melhoria, por exemplo:

 Consumo de energia
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 Eficiência de remoção de poluentes

 Resíduos produzidos

 Problemas de custos

 Problemas de controlo e monitorização

A  EMUASA  está  empenhada  na  inovação  há  mais  de  20  anos,  o  que  a  faz  ver
anualmente  planos  e  projetos  estratégicos  que  vão  de  encontro  às  preocupações
atuais.

A EMUASA tem vindo a realizar nos últimos 5 anos um plano estratégico e planos de
desenvolvimento  sustentável  ligados  diretamente  à  economia  circular,  onde
realizamos um projeto e estamos empenhados em:

 Avaliação de efluentes.

 Avaliação de lamas.

 Avaliação de resíduos.

 Avaliação de biogás.

 Projetos de eficiência energética.

Temos de continuar a avançar em linhas que nos tirem do caminho das alterações
climáticas.

8. Investimento

A sua organização tem planos para investimento na gestão da água? Por favor, 

descreva brevemente os investimentos planeados.

A EMUASA, sendo uma joint venture, é regida pelo Conselho de Administração que
aprova anualmente planos de investimento (anuais, bianuais ou três anos) tanto para
investimentos na melhoria da tecnologia de infraestruturas, mas sempre dependente
da aceitação do Conselho de Administração da Empresa.

9. Definição preliminar das necessidades

Com base em questões anteriores, por favor, pode enumerar 5 necessidades da 

sua organização e indicar brevemente a principal razão pela qual tem essas 

necessidades?
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Necessidades
Razões

(regulamentos, planos, operacional,
requisitos do cliente, etc.)

1 Investimento em infraestruturas
Novos  regulamentos,  diferentes
tratamentos operacionais, etc.
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5.6 Anexo 1.6. Bordeaux Metropole

Questões de entrevista

1. Contacto

Organização L’UNIVERSITÉ DE LIMOGES

Nome da pessoa de 
contacto

Midgley, Stephen

Deluchat, Veronique

E-mail
stephen.midgley@unilim.fr

veronique.deluchat@unilim.fr

Telefone +33 5 55 45 77 73

2. Entrevistados

Posição
Operações de monitorização de técnicos, gestão de 
água, Metropole de Bordeaux

Breve descrição de funções 
e responsabilidades

Encarregado do controlo do delegado do serviço 
público de saneamento

Primeiro e último nome POULY Nicolas

E-mail n.pouly@bordeaux-metropole.fr

3. Papel da sua organização na gestão do ciclo da água

Por favor, descreva o papel da sua organização no domínio da gestão da água

abordando as seguintes questões:

 Tipo de organização (município, governo regional, empresa pública, etc.)

 Responsabilidades na gestão da água

 Ligações com outras organizações na área da gestão da água na sua região 

(por favor, descreva e desenhe um esquema sobre as entidades de gestão 

da água e autoridades competentes da sua região/município)
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Enquanto entidade organizadora do serviço público de gestão das águas residuais e
das águas pluviais urbanas, o Bordeaux Métropole está constantemente a garantir a
prestação de um serviço de qualidade a todos os seus utilizadores e meios de respeitar
o ambiente, no cumprimento das normas em vigor e da política de água adotada pelo
Conselho Comunitário de dezembro de 2011. O Bordeaux Métropole assume assim as
instalações do serviço público de saneamento: definição da política de equipamentos
territoriais, financiamento e construção dos sistemas de recolha e tratamento de água,
renovação/manutenção do sistema.

Bordeaux Métropole delegou a operação do serviço público de saneamento de águas
residuais  no  território  metropolitano,  com exceção do  município  de  Martignas-sur-
Jalle, e da gestão das águas pluviais em toda a área metropolitana, no âmbito de um
contrato  de  locação  financeira,  na  SABOM  (Empresa  de  Saneamento  Bordeaux-
Metropole) a partir de 01/01/2019.

Bordeaux Métropole implementou um programa muito importante de luta contra as
inundações com a realização de obras específicas em particular:

• 44 bacias de propagação e retenção (com uma capacidade total de 2 150 000 m3)

• 49 estações elevatórias e estações de bombagem

• 1980 km de redes para recolha

• 1 centro de telecontrolo, RAMSES, que monitoriza equipamentos de saneamento e
trabalha 24 horas por dia e controla a sua regulação em tempo real para combater
inundações.

• "Offset solutions" para remediação de águas pluviais em cerca de 450 locais. Com
isto, pode entender-se técnicas utilizadas para adiar a evacuação da água da chuva
armazenando-as localmente, graças à utilização de materiais porosos. 

Paralelamente, o Bordeaux Métropole desenvolveu uma grande rede de 1500 km de
coletores de águas residuais que se juntam a 10 estações de tratamento de águas
residuais.

4. Objetivos e ambições

Por favor, descreva os principais objetivos a médio e longo prazo na sua região

(estratégias e planos no domínio da gestão da água)

A política para os serviços de água do Metropole de Bordeaux baseia-se em 5 temas:

1. Preservar e reconstruir a qualidade da água na região, ao mesmo tempo que fornece
recursos hídricos a mais de 1 milhão de pessoas.

2. Preservar o ambiente natural e a sua biodiversidade

3. Afirmar o papel da autoridade responsável e assegurar uma abordagem equilibrada
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dos seus serviços, respondendo às necessidades dos utilizadores

4. Desenvolver uma abordagem de gestão participativa

5. Dar à água o seu lugar nos projetos urbanos

5. Regulamentos

Por  favor,  identifique  e  descreva  as  principais  políticas  e  regulamentos  que

influenciam a gestão da água na sua região. Por favor, considere:

 Diretivas europeias e leis nacionais e regionais relacionadas com a Diretiva-

Quadro da Água

 Políticas e regulamentos no domínio do saneamento, da agricultura, do 

ambiente, etc., que influenciam a utilização da água.

-Todos  os  textos  aqui  (em  francês):  https://www.collectivites-locales.gouv.fr/lois-et-
reglementation-sur-leau-et-lassainissement

Para  a  agricultura:  Arrêté  du  8  janvier  1998  fixant  les  prescriptions  techniques
applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret
n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des
eaux usées/

(Ordemde  8  de  janeiro  de  1998  estabelecendo  os  requisitos  técnicos  aplicáveis  à
aplicação de lamas em terras agrícolas adotadas nos termos do Decreto nº 97-1133 de 8
de  dezembro  de  1997  sobre  a  aplicação  de  lamas  provenientes  do  tratamento  de
águas  residuais: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000570287 )

6. Lacunas existentes e/ou potenciais

Por favor (se aplicável) identifique:

 Lacunas entre o estado atual da gestão da água na sua região/município e

as metas, objetivos, etc. atuais nos regulamentos, planos e estratégias

 Lacunas potenciais entre o estado atual da gestão da água na sua 

região/município e as metas futuros, objetivos, etc. em regulamentos, 

planos e estratégias

-
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7. Processos e tecnologias na gestão de águas residuais e reutilização de águas

Por  favor,  descreva  brevemente  e  desenhe  um  esquema  dos  principais

processos  geridos  pela  sua  organização  e  as  principais  tecnologias

implementadas relacionadas com a gestão de águas residuais e a reutilização da

água (se aplicável)

Os  principais  processos  de  tratamento  são  tanques  de  decantação  de  placas  e
biofiltração.  O  tratamento  dos  sedimentos  é  através  da  digestão,  centrifugação  e
secagem. A reutilização da água é realizada em certas estações, e são reutilizadas na
estação. A recuperação da energia também é realizada em certas estações.

O tratamento biológico das águas residuais é realizado por processos de cultura fixa
para as estações mais importantes (lamas ativadas para as estações Cailhocs e Lille).  
Para o tratamento de lamas,  todas as estações de tratamento têm um sistema de
desidratação e as duas principais estações (Louis Fargue e Clos-de-Hilde), secadores
térmicos.  O principal  destino das lamas é a  compostagem de lamas com resíduos
verdes  para  valorização  agrícola.  Todas  estas  estações  estão  equipadas  com
desodorização  para  libertar  o  mínimo  possível  de  ar  com  odor.  
Estas  estações  produzem  energia  através  da  instalação  de  digestores  que  geram
biogás. Este gás é atualizado, termicamente,  à escala local ou por reinjecção numa
rede  urbana  (projeto  em  curso  em  Clos  de  Hilde),  mas  também  na  produção  de
eletricidade por um processo de cogeração (Louis Fargue).

Por  favor,  tendo  em  conta  os  processos  e  tecnologias  implementados,

identifique e descreva problemas e áreas de melhoria, por exemplo:

 Consumo de energia

 Eficiência de remoção de poluentes

 Resíduos produzidos

 Problemas de custos

 Problemas de controlo e monitorização

*Redução  do  nível  das  águas  de  infiltração  -  A  exploração  dos  dados  recolhidos
durante  4 anos mostra  que 64% da água que flui  para a  entrada das estações de
tratamento de águas residuais de Bordeaux Métropole são Águas Límpidas.

*Otimização energética - será lançado um projeto de valorização do biogás produzido
pela estação de purificação de Closde-Hilde.
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*Redução da poluição por cheiro – Para o tratamento das lamas, todas as estações de
tratamento dispõem de um sistema de desidratação e as  duas estações principais
(Louis Fargue e Clos-de-Hilde), secadores térmicos. O principal destino das lamas é a
compostagem  de  lamas  com  resíduos  verdes  for  valorização  agrícola.  Todas  estas
estações estão equipadas com desodorização para libertar o mínimo possível de ar
com  odor.  Os  investimentos  são  previstos  posteriormente,  uma  vez  que  outras
questões são mais prioritárias nesta fase.

*Redução  da  pegada  de  carbono.  Duas  instalações  produzem  energia  através  da
instalação de digestores que geram biogás.  Este gás é atualizado, termicamente,  à
escala local ou por reinjecção numa rede urbana (projeto em curso em Clos de Hilde),
mas  também  na  produção  de  eletricidade  por  um  processo  de  cogeração  (Louis
Fargue).

8. Investimento

A sua organização tem planos para investimento na gestão da água? Por favor,

descreva brevemente os investimentos planeados.

Bordeaux beneficia de uma rede de recolha e transporte de águas residuais funcionais
em tempos secos e o programa de equipamentos em estações de tratamento está
concluído,  de  acordo  com  o  plano  principal  de  1998.  Não  entanto,  os  riscos  de
saturação de determinados sistemas de transportes e tratamentos foram identificados
a médio prazo. Em particular, as capacidades de processamento irão atingir os seus
limites  o  mais  tardar  até  2035  e  várias  estações  de  bombagem estão  já  perto  da
saturação. Consequentemente, o crescimento demográfico da metrópole esperada no
horizonte 2030, bem como as situações de risco já identificadas em algumas obras
estruturantes,  implicam  iniciar  um  programa  de  reconhecimento  e  estudos  sobre
certas obras para o transporte e tratamento de resíduos. Até à data, está previsto um
programa de investimento de mais de 90M €, incluindo imposto, para evitar os riscos
já identificados,  a definição dos kits de expansão da capacidade de tratamento de
obras  deve  ser  iniciada  sem  demora.  É  também  necessária  uma  limitação  das
descargas de água unitária em tempo chuvoso para cumprir os novos regulamentos
que protegem a qualidade de ambientes naturais.

9. Definição preliminar das necessidades

Com base em questões anteriores, por favor, pode enumerar 5 necessidades da

sua  organização  e  indicar  brevemente  a  principal  razão pela  qual  tem essas

necessidades?
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Necessidades
Razões

(regulamentos, planos, operacional, requisitos do
cliente, etc.)

1
Águas  residuais  muito
diluídas  por  água  límpida
de infiltração

A  taxa  média  de  água  límpida  de  infiltração
permanente * (ECPP) na França metropolitana é de
44% das águas residuais e a taxa de água límpida
parasitária  meteórica  *  (ECPM)  é  de  20  %.  Têm  a
desvantagem  de  diluir  os  efluentes  das  águas
residuais  e  de  reduzir  a  capacidade  de  transporte
disponível nas redes de esgotos e nas estações de
tratamento.

2
Estimativa  dos  riscos  de
disfunção  nas  redes  de
águas residuais

A noção de risco de falha ou mau funcionamento de
uma rede de águas residuais é difícil  de qualificar.
Esta noção pode ser definida da seguinte forma:

-uma impossibilidade ou a dificuldade de evacuar
as  águas  residuais  ligadas  à  rede,  devido  à  sua
carga  demasiado  elevada  (acentuada,  por
exemplo,  pela presença de água permanente de
infiltração clara ou induzida por um aumento da
população),

-um transbordo descontrolado  da rede,  fora  dos
períodos de chuva,

-um  transbordo  descontrolado  da  rede  durante
eventos  chuvosos  devido  à  intrusão  de  águas
límpidas e de infiltração,

-degradação  do  ambiente  natural,  solicitando
transbordos  de  rede  e,  consequentemente,
incumprimento das regulamentações.

3 O  perigo  nas  obras  de
recolha e transporte

Queixas  estruturais  da  UE  (da  base  de  dados
metropolitana):  número  de  queixas  por  bacia
hidrográfica.

•A  taxa  de  saturação  *  das  estações  elevatórias
expressa  em  percentagem  de  saturação  (para
estações com uma taxa superior a 80%).

•A taxa de água límpida de infiltração meteórica *
(ECPM) de águas residuais e estações seletivas de
bombagem expressas em percentagem de água
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límpida parasitária. Para uma estação elevatória, a
taxa  ECPM  é  a  razão  entre  o  volume  anual  de
ECPM e o volume anual total bombado. As taxas
ECPM são atribuídas a cada sub-bacia hidrográfica

4 Aumento da capacidade

Diretamente  ligado ao aumento da população  em
Bordeaux.  (neste  momento,  as  capacidades  das
estações aumentaram 60.000 pe) Para o ano de 2010
(data  de  disponibilidade  de  dados  de
recenseamento),  a  população  equivalente  total  da
aglomeração  situou-se  em  930.000  pee,  incluindo
uma população doméstica de 720.000 EqH e uma
população não doméstica de 210.000 EqH2
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5.7 Anexo 1.7. Instituto Superior Técnico

Questões de entrevista

1. Contacto

Organização Instituto Superior Técnico 

Nome da pessoa de 
contacto

Ana Galvão

E-mail Ana.galvao@tecnico.ulisboa.pt

Telefone 00351218418369

2. Entrevistados

Posição -

Breve descrição de funções 
e responsabilidades

-

Primeiro e último nome Mário Matos

E-mail mario.matos@tecnico.ulisboa.pt

3. Papel da sua organização na gestão do ciclo da água

Por favor, descreva o papel da sua organização no domínio da gestão da água

abordando as seguintes questões:

 Tipo de organização (município, governo regional, empresa pública, etc.)

 Responsabilidades na gestão da água

 Ligações com outras organizações na área da gestão da água na sua região 

(por favor, descreva e desenhe um esquema sobre as entidades de gestão 

da água e autoridades competentes da sua região/município)

O Instituto Superior Técnico (IST) é um instituto do Ensino Superior. A sua posição no
ciclo da água é maioritariamente como utilizador final, tendo consumos equivalentes a
utilizadores domésticos, consumo associado a laboratórios e também associado aos
vários restaurantes e snack-bares dentro do campus.
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O IST está fortemente empenhado em reduzir os seus consumos de água e produção
de águas residuais e alcançou uma redução de consumo de água de 59% entre 2010 e
2019.

4. Objetivos e ambições

Por favor, descreva os principais objetivos a médio e longo prazo na sua região 

(estratégias e planos no domínio da gestão da água)

Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais
2020

Estabelece um Quadro Estratégico, organizado em 5 eixos e 19 objetivos operacionais.
Define ainda um Plano de Ação concebido através de um conjunto de 48 medidas
apoiadas por 135 ações que visam atingir os objetivos operacionais.

Os 5 eixos são:

- proteção do ambiente e melhoria da qualidade das massas de água;

- melhorar a qualidade dos serviços prestados;

- gestão eficiente dos recursos e otimização;

- sustentabilidade económica, financeira e social;

- condições básicas e transversais.

Programa Nacional para Uso Eficiente da Água – implementação 2012-2020

Tem como Objetivos Específicos (tópico relacionado):

Sector Urbano: Minimizar a utilização de água potável em atividades que se possam
realizar com águas de qualidade alternativa e de outras fontes que não a rede pública
de água potável, promovendo a utilização de águas pluviais e a eventual reutilização
de águas residuais tratadas;

Sector industrial:  Redução do consumo de água e dos volumes de águas residuais
gerados  através  da  adequação  dos  procedimentos,  utilização  mais  eficiente  de
equipamentos  e  dispositivos  e  adoção  de  sistemas  de  reutilização/recirculação  de
água;

Plano Nacional de Ação para a Economia Circular

Inclui  um  conjunto  de  macro,  meso  e  micro  ações  para  promover  o  Modelo  de
Economia Circular no país.

Tem como objetivo desenvolver novos produtos e serviços economicamente viáveis e
eficientes do ponto de vista ambiental, baseados em ciclos de conversão a montante e
a  jusante  idealmente  perpétuos.  Os  resultados  minimizam a  extração  de recursos,
maximizando a reutilização, aumentando a eficiência e desenvolvendo novos modelos
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de negócio.

Estratégia Nacional de Especialização Inteligente

A  Estratégia  Nacional  de  Especialização  Inteligente  (ENEI)  é  parte  integrante  da
estratégia  multinível  de  Portugal.  Inclui,  para  além da  estratégia  nacional,  as  sete
estratégias  regionais  e  as  componentes  do  alinhamento  inter-estratégia  a nível
temático e de mix de políticas e contém um espaço comum de governança. 

Um dos eixos está relacionado com recursos naturais e ambiente onde o tema da água
está incluído.

5. Regulamentos

Por  favor,  identifique  e  descreva  as  principais  políticas  e  regulamentos  que

influenciam a gestão da água na sua região. Por favor, considere:

 Diretivas europeias e leis nacionais e regionais relacionadas com a Diretiva-

Quadro da Água

 Políticas e regulamentos no domínio do saneamento, da agricultura, do 

ambiente, etc., que influenciam a utilização da água.

Principais planos e estratégias europeias
Fechar o ciclo - Um plano de ação da UE para a Economia Circular

Em 2015, a Comissão Europeia aprovou o Plano de Ação para a Economia Circular da
UE,  que  inclui  medidas  destinadas  a  estimular  a  transição  da  Europa  para  uma
economia circular.

O Plano de Ação da UE para a Economia Circular estabelece medidas para "fechar o
ciclo" dos ciclos de vida dos produtos através de uma maior reciclagem e reutilização e
trazendo benefícios tanto para o ambiente como para a economia. Comprometeu-se,
em particular,  a desenvolver uma série de ações destinadas a promover uma maior
utilização da água a nível da UE. Estas ações são usadas para ultrapassar as principais
barreiras ao potencial inexplorado de reutilização da água. Algumas destas ações são:

o Recomendações  sobre  a  melhor  integração  da  reutilização  da  água  no
planeamento e gestão da água no âmbito da política da UE e tendo em conta os
benefícios ambientais e socioeconómicos (Guidelines on Integrating Water Reuse
into Water  Planning and Management in  the  context  of  the  Water  Framework
Directive
https://ec.europa.eu/environment/water/pdf/Guidelines_on_water_reuse.pdf )

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre os requisitos
mínimos  para  a  reutilização  da  água
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(https://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_regulation.pdf).  Esta
proposta visa estabelecer um quadro legislativo comum para a reutilização da água na
Europa.

Outros planos e estratégias europeias
Parceria  Europeia  para  a  Inovação  no  domínio  da  água  (European  Innovation
Partnership  on  Water  –  EIP)  -  Plano  Estratégico  de  Implementação  (Sip)
https://www.eip-water.eu/

O Plano  Estratégico  de  Implementação  (SIP)  é  um  marco  no  desenvolvimento  da
estratégia  da  Europa  no  que  diz  respeito  à  água  e  à  inovação,  combinando  uma
perspetiva de longo prazo com ações concretas de curto prazo. O SIP apresenta as
opiniões do Grupo de Coordenação da Parceria Europeia para a Inovação na Água (EIP)
em relação às suas prioridades e às ações a tomar para atingir os objetivos da EIP:

 Facilitar,  apoiar  e  acelerar  o  desenvolvimento  e  implantação  de  soluções
inovadoras para os desafios da água; e

 Criar oportunidades de mercado para estas inovações dentro e fora da Europa

Estabelece-se como um alvo principal até 2020: Identificar, testar, escalar, divulgar e
estimular a adoção de soluções inovadoras pelo mercado e pela sociedade para 10
grandes desafios relacionados com a água.

Identifica as seguintes áreas prioritárias de trabalho:

- Reutilização e reciclagem de água;

- Tratamento de águas e águas residuais, incluindo a recuperação de recursos;

- Nexo água-energia;

- Gestão do risco de cheias e secas;

- Serviços de ecossistema.

Além disso, foram identificadas prioridades transversais que abordam as condições-
chave,  promovem  as  ligações  entre  as  diferentes  áreas  prioritárias  do  trabalho  e
facilitam todas as outras ações:

- Governança da água;

- Sistemas de apoio à decisão e monitorização;

- Financiamento para inovação.

Além  disso,  a  "tecnologia  inteligente"  foi  identificada  como  de  importância  chave
como fator facilitador entre todas as outras prioridades.

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO, CONSELHO, COMITÉ ECONÓMICO
E  SOCIAL  EUROPEU  E  COMITÉ  DAS  REGIÕES  -  UMA  MATRIZ  DESTINADA  A
PRESERVAR  OS  RECURSOS  HÍDRICOS  DA  EUROPA  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=CELEX:52012DC0673
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O documento descreve ações que se concentram na melhor aplicação da legislação
relativa à água, na integração dos objetivos da política da água noutras políticas e no
preenchimento  das  lacunas,  nomeadamente  no  que se  refere  à  quantidade e  uso
eficiente da água. O objetivo é assegurar que haja uma quantidade suficiente de água
de boa qualidade disponível para as necessidades das pessoas, para a economia e para
o ambiente em toda a UE.

Um dos Objetivos Específicos do documento é a maximização da reutilização da água.

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, CONSELHO EUROPEU,
CONSELHO,  COMITÉ  ECONÓMICO  E  SOCIAL  EUROPEU,  COMITÉ  DAS  REGIÕES  E
BANCO  EUROPEU  DE  INVESTIMENTO  INVESTIR  NUMA  INDÚSTRIA  INTELIGENTE,
INOVADORA  E  SUSTENTÁVEL  UMA  ESTRATÉGIA  DE  POLÍTICA  INDUSTRIAL
RENOVADA  DA  UE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?
uri=CELEX:52017DC0479

Esta  comunicação  traça  a  principal  direção  e  as  prioridades  de  uma  estratégia
abrangente de política industrial – uma estratégia que capacita as indústrias para criar
emprego e crescimento, que defende as suas regiões e trabalhadores mais afetados
pela mudança industrial e que reforça e protege o papel de liderança da Europa, a
competitividade  e  a  vanguarda  tecnológica.  A  estratégia  constitui  um  importante
ponto  de  referência  e  permitirá  uma  abordagem  mais  coerente  na  forma  como
concebemos, desenvolvemos e implementamos as nossas políticas,  regulamentos e
programas financeiros.

Centra-se  na  promoção  da  competitividade  industrial  através  de  um  conjunto  de
grandes iniciativas, trabalhando para a indústria da UE para uma economia moderna,
limpa e justa.

Destina-se  a  1)  capacitar  os  cidadãos  através  de  competências  para  a  indústria,  2)
revitalizar  as  regiões  através  do  desenvolvimento  de  clusters  e  a  Plataforma  de
Especialização Inteligente, e 3) ter as melhores tecnologias, apoiando a transformação
digital  da  indústria  e  das  Tecnologias  Facilitadoras  chave  habilitantes  e  promover
standards em TIC

COMUNICAÇÃO  DA  COMISSÃO  AO  PARLAMENTO  EUROPEU,  CONSELHO,  COMITÉ
ECONÓMICO  E  SOCIAL  EUROPEU  E  COMITÉ  DA  REGIÃO  "PREPARAR  O  FUTURO:
CONCEBER  UMA  ESTRATÉGIA  COMUM  PARA  AS  TECNOLOGIAS  FACILITADORAS
ESSENCIAIS NA UE"

Na sua Comunicação de 2009, "Preparar o futuro: conceber uma estratégia comum
para  as  tecnologias  facilitadoras  essenciais  na  UE"  (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0512),  a  Comissão  identificou  as  principais
tecnologias  facilitadoras  (Key  Enabling  Technologies  –  KETs)  que  reforçam  a
capacidade industrial e de inovação da UE para enfrentar os desafios societais e as
medidas propostas para melhorar as condições-estruturais. A comunicação é parte no
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desenvolvimento da política industrial da UE e da preparação do Novo Plano Europeu
de Inovação.

COMUNICAÇÃO  DA  COMISSÃO  AO  PARLAMENTO  EUROPEU  E  AO  CONSELHO
“ENFRENTAR O DESAFIO DA ESCASSEZ DE ÁGUA E SECAS NA UNIÃO EUROPEIA” 

Destaca a necessidade de atuar perante os seguintes desafios:

Políticas  ineficazes  de  preços  da  água  que,  em  geral,  não  refletem  o  nível  de
sensibilidade de  recursos  hídricos  a  nível  local.  O  princípio  do  "utilizador  pagador"
dificilmente  é  implementado  para  além  dos  sectores  do  abastecimento  de  água
potável e do tratamento de águas residuais. A introdução deste princípio a nível da UE
acabaria com perdas ou resíduos desnecessários, garantindo que a água permaneceria
disponível para utilizações essenciais em toda a Europa, incluindo todas as partes das
bacias hidrográficas transfronteiriças. Por outras palavras, encorajaria uma utilização
eficiente da água.

Documento de orientação sobre adaptação às alterações climáticas na gestão da água
(https://ec.europa.eu/environment/water/adaptation/index_en.htm)

Este documento identifica uma série de medidas de adaptação sectorial que podem
interagir  positivamente  com  os  objetivos  ambientais  da  DQA.  Uma  das  medidas
identificadas é a seguinte:

Gestão  do  abastecimento  e  aumento  da  reutilização  e  fontes  alternativas,  por
exemplo, desenvolvimento de infraestruturas de água, captação de águas pluviais e
cinzentas,  utilização  adequada  de  reservatórios  de  irrigação,  combinar  diferentes
qualidades de água com diferentes com os diferentes usos.

Planos e estratégias nacionais (Portugal)
Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais
2020

Estabelece um Quadro Estratégico, organizado em 5 eixos e 19 objetivos operacionais.
Define ainda um Plano de Ação concebido através de um conjunto de 48 medidas
apoiadas por 135 ações que visam atingir os objetivos operacionais.

Os 5 eixos são:

- proteção do ambiente e melhoria da qualidade das massas de água;

- melhorar a qualidade dos serviços prestados;

- gestão eficiente dos recursos e otimização;

- sustentabilidade económica, financeira e social;

- condições básicas e transversais.

Programa Nacional para Uso Eficiente da Água – implementação 2012-2020

Tem como Objetivos Específicos (tópico relacionado):

Sector Urbano: Minimizar a utilização de água potável em atividades que se possam
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realizar com águas de qualidade alternativa e de outras fontes que não a rede pública
de água potável, promovendo a utilização de águas pluviais e a eventual reutilização
de águas residuais tratadas;

Sector industrial:  Redução do consumo de água e dos volumes de águas residuais
gerados  através  da  adequação  dos  procedimentos,  utilização  mais  eficiente  de
equipamentos  e  dispositivos  e  adoção  de  sistemas  de  reutilização/recirculação  de
água;

Plano Nacional de Ação para a Economia Circular

Inclui  um  conjunto  de  macro,  meso  e  micro  ações  para  promover  o  Modelo  de
Economia Circular no país.

Tem como objetivo desenvolver novos produtos e serviços economicamente viáveis e
eficientes do ponto de vista ambiental, baseados em ciclos de conversão a montante e
a  jusante  idealmente  perpétuos.  Os  resultados  minimizam a  extração  de recursos,
maximizando a reutilização, aumentando a eficiência e desenvolvendo novos modelos
de negócio.

Estratégia Nacional de Especialização Inteligente

A  Estratégia  Nacional  de  Especialização  Inteligente  (ENEI)  é  parte  integrante  da
estratégia  multinível  de  Portugal.  Inclui,  para  além da  estratégia  nacional,  as  sete
estratégias  regionais  e  as  componentes  do  alinhamento  inter-estratégia  a  nível
temático e de mix de políticas e contém um espaço comum de governança. 

Um dos eixos está relacionado com recursos naturais e ambiente onde o tema da água
está incluído

Regulamentos
Regulamentos Europeus
Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2000,
que  estabelece  um  quadro  de  ação  comunitária  no  domínio  da  política  da  água.
(Diretiva-Quadro da Água-DQA)

Estabelece um quadro para a ação comunitária no domínio da política da água.

A presente diretiva tem por objetivo estabelecer um quadro para a proteção das águas
superficiais  interiores,  águas  de  transição,  das  águas  costeiras  e  das  águas
subterrâneas que:

a) Evite a continuação da degradação e proteja e melhore o estado dos ecossistemas
aquáticos,  e  também  dos  ecossistemas  terrestres  e  zonas  húmidas  diretamente
dependentes dos ecossistemas aquáticos, no que respeita às suas necessidades em
água;

b) Promova um consumo de água sustentável, baseado numa proteção a longo prazo
dos recursos hídricos disponíveis;

c)  Vise  uma  proteção  reforçada  e  um  melhoramento  do  ambiente  aquático,
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nomeadamente através de medidas específicas para a redução gradual das descargas,
das emissões e perdas de substâncias prioritárias e da cessação ou eliminação por
fases de descargas, emissões e perdas dessas substâncias prioritárias;

d) Assegure a redução gradual da poluição das águas subterrâneas e evite a agravação
da sua poluição; e

e) Contribua para mitigar os efeitos das inundações e seca

Diretiva 91/271/CEE Relativa Ao Tratamento De Águas Residuais Urbanas Alterada Pela
Diretiva 98/15/CE

A Diretiva 91/271/CEE do Conselho relativa ao tratamento das águas residuais urbanas
foi  adotada em 21  de maio de 1991  para proteger  o ambiente  de água dos efeitos
adversos  das  descargas  de  águas  residuais  urbanas  e  de  determinadas  descargas
industriais.  Em 27 de fevereiro  de 1998,  a  Comissão emitiu a  Diretiva  98/15/CE que
altera  a  Diretiva  91/271/CE  para  clarificar  os  requisitos  da  diretiva  relativamente  às
descargas  das  estações  de  tratamento  de  águas  residuais  urbanas  para  zonas
sensíveis sujeitas a eutrofização.

A presente diretiva diz respeito à recolha, tratamento e descarga de águas residuais
urbanas e ao tratamento e descarga de águas residuais  de determinados sectores
industriais.

É objetivo da diretiva proteger o ambiente dos efeitos nefastos das referidas descargas
de águas residuais.

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre os requisitos
mínimos  para  a  reutilização  da  água
(https://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_regulation.pdf) Esta
proposta visa estabelecer um quadro legislativo comum para a reutilização da água na
Europa.

A  Diretiva   86/278/CEE  visa  regulamentar  a  utilização  das  lamas de  depuração  na
agricultura, de modo a evitar efeitos nocivos nos solos, na vegetação, nos animais e no
homem. Para o efeito, proíbe a utilização de lamas não tratadas em terras agrícolas, a
menos que seja injetada ou incorporada no solo. As lamas tratadas são definidas como
tendo  sido  submetidas  a  tratamento  biológico,  químico  ou  térmico,  por
armazenamento a longo prazo ou por qualquer outro método adequado, de modo a
reduzir significativamente a sua fermentabilidade e os riscos para a saúde resultantes
da sua utilização.

Regulamento Nacional (Portugal)
Decreto-Lei  130/2012,  de  22  de  junho  (Retifica  e  republicado  a  Lei  58/2005,  29  de
dezembro)

Transpõe para a legislação interna a Diretiva-Quadro da Água

Decreto-Lei 152/97, de19 de junho (conforme alterado)
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Estabelece a recolha, tratamento e descarga de resíduos urbanos no meio aquático.

Decreto-Lei 236/98, de 1 de agosto

Estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade com o objetivo de proteger o
meio  aquático  e  melhorar  a  qualidade  da  água de acordo  com as  suas  principais
utilizações.

Decreto-Lei119/2019 de 21 de agosto

Estabelece o regime jurídico para a produção de água para reutilização, obtido a partir
do tratamento de águas residuais, bem como da sua utilização.

Decreto de Lei 276/2009, de 2 de outubro

Transpõe para a legislação interna a Diretiva Lamas

6. Lacunas existentes e/ou potenciais

Por favor (se aplicável) identifique:

 Lacunas entre o estado atual da gestão da água na sua região/município e

as metas, objetivos, etc. atuais nos regulamentos, planos e estratégias

 Lacunas potenciais entre o estado atual da gestão da água na sua 

região/município e as metas futuros, objetivos, etc. em regulamentos, 

planos e estratégias

Não é aplicável para o IST.

7. Processos e tecnologias na gestão de águas residuais e reutilização de águas

Por  favor,  descreva  brevemente  e  desenhe  um  esquema  dos  principais

processos  geridos  pela  sua  organização  e  as  principais  tecnologias

implementadas relacionadas com a gestão de águas residuais e a reutilização da

água (se aplicável)

Atualmente, a maioria das águas residuais geradas no IST são drenadas diretamente
para o sistema da cidade, que é principalmente um sistema de esgotos combinado.

Não Campus da Alameda, a Torre Sul,  que acolhe os Departamentos de Química e
Biotecnologia,  tem  vários  laboratórios  e,  por  isso,  tem  uma  pequena  Estação  de
Tratamento de Águas Residuais (ETAR) onde são recolhidos os efluentes num tanque
para ajustar o pH e só depois disso as águas residuais são entregues ao sistema de
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drenagem municipal.

Não  campus  "Tecnológico  e  Nuclear",  perto  de  Loures,  havia  um  reator  nuclear
instalado para fins de investigação e o sistema de drenagem também leva as águas
residuais para tanques em que se analisa e neutraliza qualquer radiação existente.
Estes efluentes foram considerados efluentes industriais pela entidade da água que
gere as águas residuais em Loures. O reator foi desativado.

Por  favor,  tendo  em  conta  os  processos  e  tecnologias  implementados,

identifique e descreva problemas e áreas de melhoria, por exemplo:

 Consumo de energia

 Eficiência de remoção de poluentes

 Resíduos produzidos

 Problemas de custos

 Problemas de controlo e monitorização

Não  há  equipamentos  envolvidos  na  gestão  de  águas  residuais  no  campus  da
Alameda.

O único equipamento no campus da Alameda está relacionado com o abastecimento
de água e são bombas de reforço de água instaladas tanto nas Torres como no edifício
da Física, mas as necessidades energéticas são baixas.

Não há informação sobre a eficiência da ETAR da Torre Sul nem as suas necessidades
energéticas.

Aí,  o  único  controlo  e  monitorização  dos  caudais  de  águas  residuais  é  através  do
controlo dos consumos de água para abastecimento.

8. Investimento

A sua organização tem planos para investimento na gestão da água? Por favor,

descreva brevemente os investimentos planeados.

A  maior  parte  dos  investimentos  foram  feitos  no  que  diz  respeito  ao  sistema  de
abastecimento  de  água.  O  Campus da  Alameda  dispõe  de  três  redes  distintas  de
abastecimento de água: uma para o Edifício de Engenharia Civil, outra para o edifício
do "Complexo Interdisciplinar" e outra para o resto do campus.

Existe uma medição automática para o edifício de Engenharia Civil com um software
de medição de água, waterBeep, que regista consumos de água num intervalo de 15
minutos. Há também uma medição automática de água para o edifício Principal, mas
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numa plataforma web diferente (EnergIST). Os restantes edifícios têm contadores de
água individuais, mas as leituras não são automáticas.

Os  restantes  contadores  de  água  estão  a  ser  atualizados  para  instalar  contadores
automáticos.  Os  registos  de  cada  metro,  com  uma  frequência  de  medição  até  1
segundo,  estarão ligados à plataforma web EnergIST que permite  aos gestores do
campus acompanhar diariamente os consumos de água. O link para a plataforma terá
um custo de 20000€, e o período de retorno esperado é de 1 ano.

A monitorização diária dos consumos de água permitirá detetar consumos anormais e
potenciais  fugas  num  maior  número  de  edifícios  no  campus  e  atuar  sobre  eles,
reduzindo assim também os desperdícios.

9. Definição preliminar das necessidades

Com base em questões anteriores, por favor, pode enumerar 5 necessidades da

sua  organização  e  indicar  brevemente  a  principal  razão pela  qual  tem essas

necessidades?

Necessidades
Razões

(regulamentos, planos, operacional,
requisitos do cliente, etc.)

1
Medição  automática  individual  em
todos os edifícios

Identificar  os  diferentes  consumos  no
campus e acompanhar mais facilmente a
localização  das  fugas.  A  poupança
estimada da água ronda os 10%

2
Uma  ferramenta  para  modelar  e
acompanhar o balanço da água no
Campus

Para  permitir  a  identificação  precisa  de
fugas

3
Melhorar a irrigação e construir um
sistema de irrigação independente

A autarquia está a ponderar permitir que
os contadores de água dedicados aos fins
de rega diferenciando o preço da água

4

Acesso/produção de águas residuais
tratadas  para  utilização  em
atividades que não requerem água
potável (rega gota a gota, lavagens
de chão, etc.

Fechar  o  ciclo  da  água  localmente  para
melhorar a sustentabilidade

5 Recolha de água da chuva para usar Redução do consumo de água e fechar o
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em irrigação ciclo da água localmente
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5.8 Anexo 1.8. Águas do Tejo Atlântico

Questões de entrevista

1. Contacto

Organização Águas do Tejo Atlântico

Nome da pessoa de 
contacto

Rita Alves

E-mail Rita.alves@adp.pt

Telefone +351213107900

2. Entrevistados

Posição Diretor de Gestão de Ativos

Breve descrição de funções 
e responsabilidades

Responsável pelo departamento de gestão de ativos, 
incluindo análise de riscos, gestão de sistemas de 
drenagem, SIG, SI e I&D e inovação, gestor de projetos

Primeiro e último nome Pedro Póvoa

E-mail p.povoa@adp.pt

3. Papel da sua organização na gestão do ciclo da água

Por favor, descreva o papel da sua organização no domínio da gestão da água

abordando as seguintes questões:

 Tipo de organização (município, governo regional, empresa pública, etc.)

 Responsabilidades na gestão da água

 Ligações com outras organizações na área da gestão da água na sua região 

(por favor, descreva e desenhe um esquema sobre as entidades de gestão 

da água e autoridades competentes da sua região/município)

A Águas do Tejo Atlântico, empresa pública, é uma empresa líder no setor ambiental
em  Portugal  e  tem  como  missão  contribuir  para  a  atingir  objetivos  nacionais  na
recolha e tratamento de águas residuais num quadro de sustentabilidade económica,
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financeira, técnica, social e ambiental.

A  Águas  do  Tejo  Atlântico  tem  a  responsabilidade  de  gerir  e  operar  o  sistema
multimunicipal de águas residuais da Grande Lisboa e Oeste, garantindo a qualidade,
continuidade e eficiência dos serviços públicos da água, de forma a proteger a saúde
pública, o bem-estar das populações, a acessibilidade aos serviços públicos, a proteção
ambiental  e  a  sustentabilidade  económica  e  financeira  do  setor,  num  quadro  de
equidade  e  estabilidade  tarifária,  contribuindo  também  para  o  desenvolvimento  e
planeamento regional.

A Águas do Tejo Atlântico explora agora um sistema que inclui 103 Fábricas de Água,
268 estações elevatórias e 1093 km de redes de drenagem de águas residuais, e trata
cerca 194 Mm3/ano, servindo uma população de 2,3 milhões de habitantes (serve 23
municípios: Alcobaça, Alenquer, Amadora, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Bombarral,
Cadaval,  Caldas da Rainha,  Cascais,  Lisboa, Loures,  Lourinhã,  Mafra,  Nazaré,  Óbidos,
Odivelas, Oeiras, Peniche, Rio Maior, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vila Franca
de Xira) e uma área de cobertura de 4.145km2.

A  Águas  do  Tejo  Atlântico  desenvolve  atividades  de  I&D  em  parceria  com  outras
instituições, empresas e universidades numa ampla gama de temas, incluindo novos
processos de tratamento e implementação de ferramentas de gestão e simulação para
otimização do tratamento e recolha de águas residuais. As atividades de I&D incluem a
participação  em  vários  projetos  nacionais,  bem  como  em  projetos  europeus  e  o
reconhecimento  através  de  prémios  internacionais,  pela  International  Water
Association (IWA) com um Global Honor Award pelo projeto "AQUASAFE" desenvolvido
em  parceria  com  uma  PME  europeia,  que  está  relacionada  com  uma  plataforma
operacional de sistemas de apoio à decisão no sistema de águas residuais de Lisboa.

4. Objetivos e ambições

Por favor, descreva os principais objetivos a médio e longo prazo na sua região

(estratégias e planos no domínio da gestão da água)

Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais
2020

Estabelece um Quadro Estratégico, organizado em 5 eixos e 19 objetivos operacionais.
Define ainda um Plano de Ação concebido através de um conjunto de 48 medidas
apoiadas por 135 ações que visam atingir os objetivos operacionais.

Os 5 eixos são:

proteção do ambiente e melhoria da qualidade das massas de água;

-melhorar a qualidade dos serviços prestados;
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-gestão eficiente dos recursos e otimização;

-sustentabilidade económica, financeira e social;

-condições básicas e transversais.

Programa Nacional de Utilização Eficiente da Água – implementação 2012-2020

Tem como Objetivos Específicos (tópico relacionado):

Sector Urbano: Minimizar a utilização de água potável em atividades que possam ter
um desempenho tão bom quanto a águas de qualidade alternativa e de outras fontes
que não a rede pública de água potável, promovendo a utilização de águas pluviais e a
eventual reutilização de águas residuais tratadas;

Sector industrial:  Redução do consumo de água e dos volumes de águas residuais
gerados através da adequação dos procedimentos,  da utilização mais eficiente dos
equipamentos e dos dispositivos e da adoção de sistemas de reutilização/recirculação
de água;

Plano Nacional de Ação para a Economia Circular

Inclui  um  conjunto  de  macro,  meso  e  micro  ações  para  promover  o  Modelo  de
Economia Circular no país.

Tem como objetivo desenvolver novos produtos e serviços economicamente viáveis e
eficientes do ponto de vista ambiental, baseados em ciclos de conversão a montante e
a  jusante  idealmente  perpétuos.  Os  resultados  minimizam a  extração  de recursos,
maximizando a reutilização, aumentando a eficiência e desenvolvendo novos modelos
de negócio.

Estratégia Nacional de Especialização Inteligente

A  Estratégia  Nacional  de  Especialização  Inteligente  (ENEI)  é  parte  integrante  da
estratégia  multinível  de  Portugal.  Inclui,  para  além da  estratégia  nacional,  as  sete
estratégias  regionais  e  as  componentes  do  alinhamento  inter-estratégia  a nível
temático e de mix de políticas e contém um espaço comum de governança. 

Um dos eixos está relacionado com recursos naturais e ambiente onde o tema da água
está incluído.

5. Regulamentos

Por  favor,  identifique  e  descreva  as  principais  políticas  e  regulamentos  que

influenciam a gestão da água na sua região. Por favor, considere:

 Diretivas europeias e leis nacionais e regionais relacionadas com a Diretiva-

Quadro da Água
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 Políticas e regulamentos no domínio do saneamento, da agricultura, do 

ambiente, etc., que influenciam a utilização da água.

Principais planos e estratégias europeias
Fechar o ciclo - Um plano de ação da UE para a Economia Circular

Em 2015, a Comissão Europeia aprovou o Plano de Ação para a Economia Circular da
UE,  que  inclui  medidas  destinadas  a  estimular  a  transição  da  Europa  para  uma
economia circular.

O Plano de Ação da UE para a Economia Circular estabelece medidas para "fechar o
ciclo" dos ciclos de vida dos produtos através de uma maior reciclagem e reutilização e
trazendo benefícios tanto para o ambiente como para a economia. Comprometeu-se,
em particular,  a desenvolver uma série de ações destinadas a promover uma maior
utilização da água a nível da UE. Estas ações são usadas para ultrapassar as principais
barreiras ao potencial inexplorado de reutilização da água. Algumas destas ações são:

o Recomendações  sobre  a  melhor  integração  da  reutilização  da  água  no
planeamento e gestão da água no âmbito da política da UE e tendo em conta os
benefícios ambientais e socioeconómicos (Guidelines on Integrating Water Reuse
into Water  Planning and Management in  the  context  of  the  Water  Framework
Directive
https://ec.europa.eu/environment/water/pdf/Guidelines_on_water_reuse.pdf )

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre os requisitos
mínimos  para  a  reutilização  da  água
(https://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_regulation.pdf).  Esta
proposta visa estabelecer um quadro legislativo comum para a reutilização da água na
Europa.

Outros planos e estratégias europeias
Parceria  Europeia  para  a  Inovação  no  domínio  da  água  (European  Innovation
Partnership  on  Water  –  EIP)  -  Plano  Estratégico  de  Implementação  (Sip)
https://www.eip-water.eu/

O Plano  Estratégico  de  Implementação  (SIP)  é  um  marco  no  desenvolvimento  da
estratégia  da  Europa  no  que  diz  respeito  à  água  e  à  inovação,  combinando  uma
perspetiva de longo prazo com ações concretas de curto prazo. O SIP apresenta as
opiniões do Grupo de Coordenação da Parceria Europeia para a Inovação na Água (EIP)
em relação às suas prioridades e às ações a tomar para atingir os objetivos da EIP:

 Facilitar,  apoiar  e  acelerar  o  desenvolvimento  e  implantação  de  soluções
inovadoras para os desafios da água; e

 Criar oportunidades de mercado para estas inovações dentro e fora da Europa

Estabelece-se como um alvo principal até 2020: Identificar, testar, escalar, divulgar e
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estimular a adoção de soluções inovadoras pelo mercado e pela sociedade para 10
grandes desafios relacionados com a água.

Identifica as seguintes áreas prioritárias de trabalho:

- Reutilização e reciclagem de água;

- Tratamento de águas e águas residuais, incluindo a recuperação de recursos;

- Nexo água-energia;

- Gestão do risco de cheias e secas;

- Serviços de ecossistema.

Além disso, foram identificadas prioridades transversais que abordam as condições-
chave,  promovem  as  ligações  entre  as  diferentes  áreas  prioritárias  do  trabalho  e
facilitam todas as outras ações:

- Governança da água;

- Sistemas de apoio à decisão e monitorização;

- Financiamento para inovação.

Além  disso,  a  "tecnologia  inteligente"  foi  identificada  como  de  importância  chave
como fator facilitador entre todas as outras prioridades.

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO, CONSELHO, COMITÉ ECONÓMICO
E  SOCIAL  EUROPEU  E  COMITÉ  DAS  REGIÕES  -  UMA  MATRIZ  DESTINADA  A
PRESERVAR  OS  RECURSOS  HÍDRICOS  DA  EUROPA  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=CELEX:52012DC0673

O documento descreve ações que se concentram na melhor aplicação da legislação
relativa à água, na integração dos objetivos da política da água noutras políticas e no
preenchimento  das  lacunas,  nomeadamente  no  que se  refere  à  quantidade e  uso
eficiente da água. O objetivo é assegurar que haja uma quantidade suficiente de água
de boa qualidade disponível para as necessidades das pessoas, para a economia e para
o ambiente em toda a UE.

Um dos Objetivos Específicos do documento é a maximização da reutilização da água.

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, CONSELHO EUROPEU,
CONSELHO,  COMITÉ  ECONÓMICO  E  SOCIAL  EUROPEU,  COMITÉ  DAS  REGIÕES  E
BANCO  EUROPEU  DE  INVESTIMENTO  INVESTIR  NUMA  INDÚSTRIA  INTELIGENTE,
INOVADORA  E  SUSTENTÁVEL  UMA  ESTRATÉGIA  DE  POLÍTICA  INDUSTRIAL
RENOVADA  DA  UE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?
uri=CELEX:52017DC0479

Esta  comunicação  traça  a  principal  direção  e  as  prioridades  de  uma  estratégia
abrangente de política industrial – uma estratégia que capacita as indústrias para criar
emprego e crescimento, que defende as suas regiões e trabalhadores mais afetados
pela mudança industrial e que reforça e protege o papel de liderança da Europa, a
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competitividade  e  a  vanguarda  tecnológica.  A  estratégia  constitui  um  importante
ponto  de  referência  e  permitirá  uma  abordagem  mais  coerente  na  forma  como
concebemos, desenvolvemos e implementamos as nossas políticas,  regulamentos e
programas financeiros.

Centra-se  na  promoção  da  competitividade  industrial  através  de  um  conjunto  de
grandes iniciativas, trabalhando para a indústria da UE para uma economia moderna,
limpa e justa.

Destina-se  a  1)  capacitar  os  cidadãos  através  de  competências  para  a  indústria,  2)
revitalizar  as  regiões  através  do  desenvolvimento  de  clusters  e  a  Plataforma  de
Especialização Inteligente, e 3) ter as melhores tecnologias, apoiando a transformação
digital  da  indústria  e  das  Tecnologias  Facilitadoras  chave  habilitantes  e  promover
standards em TIC

COMUNICAÇÃO  DA  COMISSÃO  AO  PARLAMENTO  EUROPEU,  CONSELHO,  COMITÉ
ECONÓMICO  E  SOCIAL  EUROPEU  E  COMITÉ  DA  REGIÃO  "PREPARAR  O  FUTURO:
CONCEBER  UMA  ESTRATÉGIA  COMUM  PARA  AS  TECNOLOGIAS  FACILITADORAS
ESSENCIAIS NA UE"

Na sua Comunicação de 2009, "Preparar o futuro: conceber uma estratégia comum
para  as  tecnologias  facilitadoras  essenciais  na  UE"  (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0512),  a  Comissão  identificou  as  principais
tecnologias  facilitadoras  (Key  Enabling  Technologies  –  KETs)  que  reforçam  a
capacidade industrial e de inovação da UE para enfrentar os desafios societais e as
medidas propostas para melhorar as condições-estruturais. A comunicação é parte no
desenvolvimento da política industrial da UE e da preparação do Novo Plano Europeu
de Inovação.

COMUNICAÇÃO  DA  COMISSÃO  AO  PARLAMENTO  EUROPEU  E  AO  CONSELHO
“ENFRENTAR O DESAFIO DA ESCASSEZ DE ÁGUA E SECAS NA UNIÃO EUROPEIA” 

Destaca a necessidade de atuar perante os seguintes desafios:

Políticas  ineficazes  de  preços  da  água  que,  em  geral,  não  refletem  o  nível  de
sensibilidade de  recursos  hídricos  a  nível  local.  O  princípio  do  "utilizador  pagador"
dificilmente  é  implementado  para  além  dos  sectores  do  abastecimento  de  água
potável e do tratamento de águas residuais. A introdução deste princípio a nível da UE
acabaria com perdas ou resíduos desnecessários, garantindo que a água permaneceria
disponível para utilizações essenciais em toda a Europa, incluindo todas as partes das
bacias hidrográficas transfronteiriças. Por outras palavras, encorajaria uma utilização
eficiente da água.

Documento de orientação sobre adaptação às alterações climáticas na gestão da água
(https://ec.europa.eu/environment/water/adaptation/index_en.htm)

Este documento identifica uma série de medidas de adaptação sectorial que podem
interagir  positivamente  com  os  objetivos  ambientais  da  DQA.  Uma  das  medidas
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identificadas é a seguinte:

Gestão  do  abastecimento  e  aumento  da  reutilização  e  fontes  alternativas,  por
exemplo, desenvolvimento de infraestruturas de água, captação de águas pluviais e
cinzentas,  utilização  adequada  de  reservatórios  de  irrigação,  combinar  diferentes
qualidades de água com diferentes com os diferentes usos.

Regulamentos
Regulamentos Europeus
Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2000,
que  estabelece  um  quadro  de  ação  comunitária  no  domínio  da  política  da  água.
(Diretiva-Quadro da Água-DQA)

Estabelece um quadro para a ação comunitária no domínio da política da água.

A presente diretiva tem por objetivo estabelecer um quadro para a proteção das águas
superficiais  interiores,  águas  de  transição,  das  águas  costeiras  e  das  águas
subterrâneas que:

a) Evite a continuação da degradação e proteja e melhore o estado dos ecossistemas
aquáticos,  e  também  dos  ecossistemas  terrestres  e  zonas  húmidas  diretamente
dependentes dos ecossistemas aquáticos, no que respeita às suas necessidades em
água;

b) Promova um consumo de água sustentável, baseado numa proteção a longo prazo
dos recursos hídricos disponíveis;

c)  Vise  uma  proteção  reforçada  e  um  melhoramento  do  ambiente  aquático,
nomeadamente através de medidas específicas para a redução gradual das descargas,
das emissões e perdas de substâncias prioritárias e da cessação ou eliminação por
fases de descargas, emissões e perdas dessas substâncias prioritárias;

d) Assegure a redução gradual da poluição das águas subterrâneas e evite a agravação
da sua poluição; e

e) Contribua para mitigar os efeitos das inundações e seca

Diretiva 91/271/CEE Relativa Ao Tratamento De Águas Residuais Urbanas Alterada Pela
Diretiva 98/15/CE

A Diretiva 91/271/CEE do Conselho relativa ao tratamento das águas residuais urbanas
foi  adotada em 21  de maio de 1991  para proteger  o ambiente  de água dos efeitos
adversos  das  descargas  de  águas  residuais  urbanas  e  de  determinadas  descargas
industriais.  Em 27 de fevereiro  de 1998,  a  Comissão emitiu a  Diretiva  98/15/CE que
altera  a  Diretiva  91/271/CE  para  clarificar  os  requisitos  da  diretiva  relativamente  às
descargas  das  estações  de  tratamento  de  águas  residuais  urbanas  para  zonas
sensíveis sujeitas a eutrofização.

A presente diretiva diz respeito à recolha, tratamento e descarga de águas residuais
urbanas e ao tratamento e descarga de águas residuais  de determinados sectores
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industriais.

É objetivo da diretiva proteger o ambiente dos efeitos nefastos das referidas descargas
de águas residuais.

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre os requisitos
mínimos  para  a  reutilização  da  água
(https://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_regulation.pdf) Esta
proposta visa estabelecer um quadro legislativo comum para a reutilização da água na
Europa.

A  Diretiva   86/278/CEE  visa  regulamentar  a  utilização  das  lamas de  depuração  na
agricultura, de modo a evitar efeitos nocivos nos solos, na vegetação, nos animais e no
homem. Para o efeito, proíbe a utilização de lamas não tratadas em terras agrícolas, a
menos que seja injetada ou incorporada no solo. As lamas tratadas são definidas como
tendo  sido  submetidas  a  tratamento  biológico,  químico  ou  térmico,  por
armazenamento a longo prazo ou por qualquer outro método adequado, de modo a
reduzir significativamente a sua fermentabilidade e os riscos para a saúde resultantes
da sua utilização.

Regulamento Nacional (Portugal)
Decreto-Lei  130/2012,  de  22  de  junho  (Retifica  e  republicado  a  Lei  58/2005,  29  de
dezembro)

Transpõe para a legislação interna a Diretiva-Quadro da Água

Decreto-Lei 152/97, de19 de junho (conforme alterado)

Estabelece a recolha, tratamento e descarga de resíduos urbanos no meio aquático.

Decreto-Lei 236/98, de 1 de agosto

Estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade com o objetivo de proteger o
meio  aquático  e  melhorar  a  qualidade  da  água de acordo  com as  suas  principais
utilizações.

Decreto-Lei119/2019 de 21 de agosto

Estabelece o regime jurídico para a produção de água para reutilização, obtido a partir
do tratamento de águas residuais, bem como da sua utilização.

Decreto de Lei 276/2009, de 2 de outubro

Transpõe para a legislação interna a Diretiva Lamas

6. Lacunas existentes e/ou potenciais

Por favor (se aplicável) identifique:

 Lacunas entre o estado atual da gestão da água na sua região/município e

as metas, objetivos, etc. atuais nos regulamentos, planos e estratégias
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 Lacunas potenciais entre o estado atual da gestão da água na sua 

região/município e as metas futuros, objetivos, etc. em regulamentos, 

planos e estratégias

-A  gestão  das  águas  residuais  industriais  tem  de  ser  melhorada.  Atualmente,  o
licenciamento de descargas industriais é feito pelo município, mas uma vez que as
indústrias criam empregos, pode haver um conflito de interesses nesta situação. Uma
solução  poderia  ser  a  criação  de  uma  entidade  reguladora  específica  das  águas
residuais  industriais,  uma  vez  que  a  Agência  Portuguesa  do  Ambiente  não  pode
preencher esta posição.

-As águas pluviais representam outra lacuna, uma vez que lhes falta um modelo de
negócio. Os sistemas de águas pluviais são da responsabilidade dos municípios, mas
poucos são geridos corretamente, uma vez que não geram rendimento. Devem ser
criados incentivos para aplicar taxas para a gestão das águas pluviais  e definir  um
modelo de negócio. A reutilização da água também seria incluída neste modelo de
negócio.

-a nível municipal, há falta de boas práticas a aplicar nas cidades contra as alterações
climáticas. A água tem um papel muito forte nas cidades, mas há falta de um plano de
adaptação às alterações climáticas para cada município.

-os  poços  privados  com  uma  potência  inferior  a  5  cavalos  não  necessitam  de
licenciamento.  Isto  leva  os  proprietários  de  terras  a  considerar  a  água  como  sua,
contradizendo no entanto  a Lei  da Água que considera a  água como estando em
domínio público.

7. Processos e tecnologias na gestão de águas residuais e reutilização de águas

Por  favor,  descreva  brevemente  e  desenhe  um  esquema  dos  principais

processos  geridos  pela  sua  organização  e  as  principais  tecnologias

implementadas relacionadas com a gestão de águas residuais e a reutilização da

água (se aplicável)

Na AdTA a maioria das Fábricas de Água tem um tratamento secundário baseado em
lamas ativadas.

As instalações que servem mais de 50000 habitantes têm digestão anaeróbia.

A reutilização da água para utilizações internas (dentro das FA) é conseguida através
da microfiltração seguida de desinfeção UV e hipoclorito de sódio.

Num curto espaço de tempo estão previstos novos projetos de reutilização de águas
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residuais  tratadas  onde  a  ultrafiltração  será  introduzida  como  passo  final  do
tratamento.

Por  favor,  tendo  em  conta  os  processos  e  tecnologias  implementados,

identifique e descreva problemas e áreas de melhoria, por exemplo:

 Consumo de energia

 Eficiência de remoção de poluentes

 Resíduos produzidos

 Problemas de custos

 Problemas de controlo e monitorização

- Consumo de energia

As  lamas  ativadas  (LA)  são  um  processo  energeticamente  intensivo,  mas
desenvolvimentos  recentes  em  LA  granulares  e  no  anammox  para  tratamento
secundário, combinados com o aumento do tratamento físico-químico alinhado com a
digestão  anaeróbia,  permitem  uma  transição  para  a  neutralidade  energética  das
fábricas  de  água.  Além disso,  os  tratamentos  de escorrências  e  a  centralização do
tratamento de lamas estão a contribuir para a neutralidade energética no sector do
saneamento.

- Eficiência de remoção de poluentes

Relativamente a carbono, azoto e fósforo, os processos e tecnologias implementados
nas Fábricas de água da AdTA podem alcançar mais de 95% de eficiência na remoção

Não  que  diz  respeito  a  micropoluentes,  os  estudos  mostram  que  a  eficiência  na
remoção varia entre 15% e mais de 90%, dependendo do poluente. Mais informação é
necessária  relativamente  à  colocação  de  mais  barreiras  físicas  no  sistema,  como
nanofiltração e ultrafiltração.

Para  atingir  taxas  de  remoção ainda mais  elevadas  para  poluentes  comuns como
matéria  orgânica,  é  necessário  utilizar  tratamento  de  oxidação  avançada,  como  o
ozono ou UV com peróxido de hidrogénio.

- Resíduos produzidos

Todas  as  configurações  de  lamas  ativadas  têm  produção  significativa  de  lamas  e
desenvolvimentos recentes com digestão anaeróbia de alta taxa aumentam a redução
de sólidos em cerca de 20%

Não entanto, as lamas estão a ser vistas cada vez mais como um recurso em vez de um
desperdício devido ao seu teor de azoto e fósforo.

- Questões de eficácia de custos
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Para o tratamento convencional, os custos são recuperados nos sistemas de média-
grande  dimensão,  mas  é  difícil  recuperar  os  custos  para  o  pequeno  sistema.  A
implementação de um tratamento avançado dificulta a recuperação de custos e apela
à necessidade de novos modelos de negócio e regulação

Os custos com lamas não estabilizadas (com microrganismo) duplicaram no último
ano

- Questões de controlo e monitorização

A  matriz  das  águas  residuais  não  é  um  ambiente  fácil  o  que  leva  a  uma  rápida
degradação  de  sensores  e  consumíveis.  Não  entanto,  a  monitorização  típica  está
relacionada com o fluxo, o pH e alguns avanços em sondas espectrofotométricas.

O  controlo  das  lamas  ativadas  baseia-se  em  oxigénio  e  azoto,  mas  requer  muita
manutenção humana.

8. Investimento

A sua organização tem planos para investimento na gestão da água? Por favor, 

descreva brevemente os investimentos planeados.

A AdTA tem um contrato de concessão até 2045 e os planos de investimento estão
relacionados com a renovação e modernização das 370 infraestruturas (ETAR, sistemas
de bombagem e esgotos)

9. Definição preliminar das necessidades

Com base em questões anteriores, por favor, pode enumerar 5 necessidades da

sua  organização  e  indicar  brevemente  a  principal  razão pela  qual  tem essas

necessidades?

Necessidades
Razões

(regulamentos, planos, operacional,
requisitos do cliente, etc.)

1
Financiamento  da  reutilização  da
água

Difícil acesso a fundos

2 Águas pluviais Falta de regulamentação

3 Financiamento para a inovação na
eficiência  energética  nas  águas

Só existe financiamento interno. A UE tem
muito financiamento no sector da energia,

TWIST  Project  is  co-financed  by  the  Interreg  Sudoe  Program through  the  European  Regional
Development Fund. TWIST - nº SOE2/P1/E0506 131/173



residuais
especialmente  para  as  cidades,  mas  não
para as ETAR especificamente

4
Reformar  os  contratos  públicos  -
reduzir a burocracia

Regulação e transparência
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6 ANEXO  2.  QUESTIONÁRIOS  DAS  NECESSIDADES

IDENTIFICADAS

6.1 Anexo 2.1. Limoges Metrópole

Necessidades potenciais de aquisição pública de inovação

Organização:

Limoges Metrópole.

Descrição:

A competência de saneamento coletivo, exercida por Limoges Metrópole, é um

serviço  público  de  natureza  industrial  e  comercial.  Está  dividido  em  dois

segmentos de negócios:

 A  gestão  das  águas  residuais,  que  visa  preservar  os  recursos  hídricos  e

proteger o ambiente de forma a controlar o impacto da atividade humana,

mas também a abordar as questões de saúde e segurança pública através

da implementação de tecnologias amigas do ambiente.

  Gestão  das  águas  pluviais  para  evitar  o  impacto  do  aumento  das

superfícies  impermeáveis  (inundações,  poluição)  ligadas à  urbanização e

promovê-la,  mas  também  melhorar  o  tratamento  coletivo  de  águas

residuais, separando as redes visando reduzir os volumes que entram nas

estações de tratamento.

Estas competências são implementadas através do estudo do território a fim de

definir as técnicas a desenvolver de acordo com diferentes critérios de escolha

(urbanização, qualificação do solo, densidade populacional, custo do trabalho).

A  Limoges  Metrópole  gere  e  opera  diretamente  os  sistemas  de  recolha  e

purificação de 14 municípios: Aureil, Bonnac la Côte, Condat on Vienna, Eyjeaux,

Feytiat, Isle, Le Palais-sur-Vienne, Le Vigen, Limoges, Peyrilhac, Rilhac Rancon,
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Saint Gence, Solignac e Veyrac. Os outros 4 municípios de Limoges Métropole:

Boisseuil,  Panazol,  Saint-Just  le  Martel  e  Verneuil  sur  Vienne são confiados à

SAUR no âmbito dos contratos de delegação de serviço público.

Necessidades identificadas:

Necessidade 1 Quebrar modelos de previsão.

Breve descrição 

Para melhorar a gestão de ativos em rede, será necessário criar
uma  ferramenta  de  modelação  que  integre  um  módulo  de
inteligência artificial para prever as áreas que têm maior risco
de rutura.

Contextualização
Legislação, proteção ambiental, otimização de custos (OPEX e
CAPEX).

Necessidade 2 Inspeção confiável das tubagens.

Breve descrição 
Para melhorar a gestão de ativos da rede, é necessário técnicas
de inspeção de tubagens mais rápidas e fiáveis com melhor
forma de reconhecimento 

Contextualização
Legislação, proteção ambiental, otimização de custos (OPEX e
CAPEX).

Necessidade 3
Melhorar  e  acelerar  as  fases  de  aceitação  do  trabalho  e  das
intervenções.

Breve descrição 
Para  melhorar  a  gestão  de  ativos  da  rede,  será  necessário
melhorar  e  acelerar  as  fases  de aceitação  do  trabalho  e das
intervenções realizadas na rede.

Contextualização
Legislação, proteção ambiental, otimização de custos (OPEX e
CAPEX).

Necessidade 4 Evitar a entrada de poluentes por transbordo de redes unitárias

Breve descrição 

Melhorar a monitorização da rede de drenagem para limitar o
transbordo  de  esgotos  combinados  a  5%  da  carga  poluente
afluente.  Para  isso,  serão  necessárias  novas  soluções,  que
englobem  sistemas  de  medição  e  aquisição  de  dados,
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infraestrutura  de  TI  para  armazenamento,  processamento  e
disponibilização da informação para a Área Metropolitana de
Limoges.

Contextualização Legislação, proteção ambiental.

Necessidade 5
Melhorar  a  resiliência  do  sistema  de  esgotos  contra  os
transbordos de redes unitárias.

Breve descrição 

Se a quantidade de poluentes libertados por CSO (transbordo
rede  de  drenagem  unitárias)  exceder  5%  da  carga  poluente
afluente será necessário determinar as intervenções a realizar.
Necessidade de infraestruturas a preços acessíveis para a Área
Metropolitana de Limoges.

Contextualização
Legislação, proteção ambiental, otimização de custos (OPEX e
CAPEX).
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6.2 Anexo 2.2. Adour-Garonne Water Agency

Necessidades potenciais de aquisição pública de inovação

Organização:

Adour-Garonne Water Agency.

Descrição:

Criada  pela  Lei  da  Água  de  1964,  a  Adour-Garonne  Water  Agency  é  uma

instituição pública do Estado.

A Agência implementa, na bacia de Adour-Garonne, os objetivos e disposições

do  plano  principal  de  desenvolvimento  e  gestão  da  água  (SDAGE  e  as  suas

versões locais, o SAGEs), promovendo uma gestão equilibrada e económica dos

recursos hídricos e dos ambientes aquáticos.

O objetivo da Agência é contribuir para a realização de um bom estatuto para

todas as águas da bacia do Adour-Garonne e procurar um equilíbrio entre os

recursos disponíveis e as necessidades de água.

As suas principais linhas de ação são as seguintes:

 melhorar  a  qualidade  da  água  (prioridade  ao  abastecimento  de  água

potável),

 reduzir o impacto das atividades humanas nos ambientes aquáticos,

 assegurar as funcionalidades naturais dos ambientes aquáticos,

 colocar água no centro do ordenamento do território,

 dominar a gestão quantitativa dos rios, especialmente no verão,

 gestão sustentável das águas subterrâneas.

A Agência cobra taxas sobre a poluição da água e abstrações de água de acordo

com os princípios "poluidor-pagador" e "utilizador-pagador".

Graças a este dinheiro, presta assistência financeira de projetos aos proprietários

e  aos  stakeholders  da  água  (autoridades  locais,  empresas,  agricultores,
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associações,  indivíduos)  para  os  ajudar  a  equipar  as  instalações  para  a

despoluição, criação de recursos hídricos ou para os incentivar a poupar água.

Necessidades identificadas:

Necessidade 1 Valorização de fósforo.

Breve descrição 
Novas  soluções  para  tratar  e  valorizar  o  fósforo  das  águas
residuais, incluindo em pequenas estações de tratamento de
águas residuais.

Contextualização
Cumprimento  da  legislação,  proteção  do  ambiente  e  dos
recursos  hídricos,  recuperação  de  um  recurso  limitado
(fósforo).

Necessidade 2 Economia circular de nutrientes de águas residuais.

Breve descrição 
Reciclagem e valorização de nutrientes  durante  as  fases  de
tratamento de águas residuais e de gestão de lamas.

Contextualização
Proteção do ambiente e dos recursos hídricos, recuperação de
recursos limitados.

Necessidade 3 Diagnóstico da rede de esgotos.

Breve descrição 
Novas soluções para um diagnóstico permanente da rede de
esgotos  =>  necessidade  de  solução  para  monitorização  em
tempo real, recolha de dados e tratamento de dados.

Contextualização
Cumprimento  da  legislação,  proteção  do  ambiente  e  dos
recursos,  recuperação  de  um  recurso  limitado  (fósforo)
otimização de custos (OPEX e CAPEX).

Necessidade 4 Reutilização da água.

Breve descrição 
Soluções  novas  e  adaptadas  para  a  reutilização  de  águas
residuais tratadas nas zonas rurais.

Contextualização Proteção do ambiente e dos recursos hídricos.
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Necessidade 5 Sistemas descentralizados.

Breve descrição 

Novos  modelos  para  mudar  o  sistema  centralizado  para  um
sistema descentralizado.

A  ideia  é  deixar  de  procurar  transportar  todas  as  águas
residuais de um território para um único ponto de tratamento.
Podem ser utilizados os seguintes:

 Casas de banho separadas

 Tratamento local de transbordos de esgotos combinados

 Reinfiltração local da água da chuva

Contextualização Proteção do ambiente e dos recursos hídricos.
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6.3 Anexo  2.3.  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,

Pesca y Desarrollo Sostenible

Definição de necessidades e priorização

Organização:

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (CAGPDS).

Descrição:

O Estatuto de Autonomia da Andaluzia (BOJA n.o 240, de 14/12/2015) confere no

Artigo 50.1  competência exclusiva à Comunidade Autónoma da Andaluzia em

matéria de águas, incluindo no seu parágrafo c) da referida seção, a participação

dos utilizadores.

A Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (CAGPDS)

da Junta de Andaluzia é o organismo público do governo andaluz que tem as

competências  em  água  na  região  da  Andaluzia,  e,  portanto,  as  questões

relacionadas  com  os  recursos  hídricos  na  Andaluzia,  tanto  os  do  ambiente

natural - águas superficiais e aquíferos - e os resultantes da intervenção humana

no  meio  ambiente,  através  da  dessalinização,  da  reutilização  das  águas

purificadas ou das águas purificadas e transferências."

De  acordo  com  o  Decreto  477/2015,  de  17  de  novembro  (BOJA  n.º  240,  de

14/12/2015),  "a  Administração Andaluza da Água é constituída pelos seguintes

órgãos colegiais, todos eles ligados ao competente ministério da água:

 O Conselho Andaluz de Água.

 Observatório da Água.

 Comissão das Autoridades Competentes.

 Comissão de Monitorização urbana de Prevenção de Inundações.

 Conselhos de Água das Demarcações Hidrográficas.
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 Comissões para gestão da seca.

 Comités de Gestão.

 O Gabinete Permanente.

 Comissão de Exploração de Transferências Guadiaro-Guadalete ".

Da mesma forma, o CAGPDS tem na sua estrutura funcional:

 *Oficina  de  Planificación  Hidrológica:  coordenação  anexa  da  Dirección

General  de  Planificación  y  Gestión  del  Dominio  Público  Hidráulico  no

âmbito da Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático. Entre

as suas competências em água está a elaboração e o controlo dos planos

hidrológicos das Bacias Internas andaluzas.

 *Área de Información, Evaluación, Análisis  Ambiental y Fondos Europeos:

departamento  anexo  à  Secretaría  General  de  Medio  Ambiente,  Agua  y

Cambio Climático. Entre as suas atividades está a coordenação da atividade

do Gabinete Técnico de Contratação Pública Inovadora (CPI) do CAGPDS na

área  do  ambiente,  que  visará  detetar  as  exigências  tecnológicas  dos

diferentes departamentos do Conselho e consolidar o CPI no Ministério.

A Comissão das Autoridades Competentes engloba todas as autoridades com

competência em utilização da água. Inclui o Estado, a Comunidade Autónoma e

as Autarquias Locais e controla, em especial, o Programa de Medidas dos Planos

hidrográficos  e,  por  conseguinte,  o  esforço  de  investimento  das  diferentes

administrações.

Necessidades identificadas:

Necessidade 1 Evitar a perda de água nas redes de distribuição.

Breve descrição 
São  necessárias  novas  soluções  destinadas  a  monitorizar  as
redes  de  distribuição  urbana  e  agrícola  para  permitir  uma
deteção eficiente de fugas.

Contextualização
As perdas de água nas redes de distribuição representam um
grande desafio para uma utilização eficiente da água. Em 2016,
as perdas reais de água na Andaluzia representaram 20% da
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água  fornecida  à  rede  pública  de  abastecimento,  de  acordo
com dados do Instituto Nacional de Estatística.  

Necessidade 2 Otimização da gestão da água.

Breve descrição

São  necessários  novos  instrumentos  de  apoio  à  decisão  na
gestão  da  água para  permitir  uma utilização  sustentável  no
ciclo da água, por exemplo, a utilização conjunta de recursos
convencionais  e  não  convencionais  (reutilização,
dessalinização, técnicas de observação por satélite, etc.).

Contextualização

O facto de a Andaluzia ser uma das regiões da Europa com
maior stress hídrico associado à importante atividade agrícola
torna necessário otimizar adequadamente a utilização da água
no território.

Necessidade 3
Novas  soluções  para  o  tratamento  de  água  em  pequenos
núcleos.

Breve descrição 
São necessárias novas soluções para o tratamento da água em
pequenos núcleos para reduzir os custos em comparação com
os sistemas convencionais.

Contextualização

Pequenas  populações  em  que  o  tratamento  das  águas
purificadas é efetuada de forma ineficiente com o risco que
isso  representa  na  manutenção  oportuna  do  estado  das
massas  de  água  e  da  qualidade  do  solo  (fossas  sépticas,
explorações de drenagem).

Necessidade 4
Novas soluções para facilitar a utilização da água regenerada
na agricultura.

Breve descrição 

São necessárias novas soluções para reduzir o custo da água
regenerada e aumentar a garantia da sua utilização (nível de
confiança dos  utilizadores  contra  a  qualidade deste  recurso)
para  utilizações  agrícolas  e  recreativas  (jardins,  campos  de
golfe).

Contextualização A  água  regenerada  é  apresentada  como  uma  solução  de
grande  interesse  para  fazer  face  ao  défice  hidrográfico  na
Andaluzia,  no  entanto  o  seu  custo,  bem  como  os  aspetos
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relacionados  com  a  imagem,  dificultam  a  sua  aplicação  no
sector agrícola.

Necessidade 5 Controlo da qualidade da água em geral.

Breve descrição 

O  aparecimento  contínuo  de  novos  contaminantes  torna
necessário iniciar e aproximar as técnicas para os detetar, e é
necessário  aumentar  o  controlo  contínuo  de  todos  os
poluentes.

Contextualização
Melhorar o controlo das massas de água e cumprir a diretiva
europeia relativa à água.
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6.4 Anexo  2.4.  Empresa  Metropolitana  de

Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A

Definição de necessidades e priorização

Organização:

Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla,

S.A. (EMASESA).

Descrição:

A EMASESA é uma empresa comercial de propriedade pública que tem como

objeto  social  "a  realização  de  todas  as  atividades  relacionadas  com  o

planeamento,  programação,  projeto  e  investigação,  cooperação  para  o

desenvolvimento,  formação,  aconselhamento,  construção,  exploração,

manutenção e gestão de recursos e serviços de água em todos as fases do ciclo

integrado da água, desde a produção, aquisição e distribuição de tratamento de

fluxos, à evacuação, descarga, saneamento, purificação, eliminação e reciclagem

de  resíduos  líquidos  e  lamas,  bem  como  a  comercialização  de  todos  estes

produtos e serviços...  A prestação de serviços públicos para o fornecimento de

água  potável  e  de  esgotos  e  purificação  de  águas  residuais  de  todos  os

municípios que detenham a qualidade dos parceiros, bem como a participação

na coordenação e/ou prestação do serviço de abastecimento de água potável,

saneamento  e  purificação  de  águas  residuais  no  domínio  supramunicipais

quando tais ações se enquadram na competência dos municípios parceiros por

acordo, delegação ou autorização da entidade, local, autônomo ou estadual, que

as  designe  de  acordo  com  as  disposições  da  legislação  aplicável".  (art.  2.1.

Estatuto Social).

A EMASESA tem a tarefa de gerir o ciclo integral da água em Sevilha e na sua

área metropolitana sob uma abordagem sustentável.
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A EMASESA gere o fornecimento direto de água potável da capital hispânica e

das cidades de Camas, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Mairena de Alcor, San

Juan  de  Aznalfarache,  Coria  del  Río,  La  Puebla  del  Río,  Alcalá  del  Río,  La

Rinconada, El Garrobo e El Ronquillo. Também fornece as 29 cidades localizadas

nas Aljarafe e Guillena - Las Pajanosas com água bruta (não tratada). É também

responsável pelo serviço público de esgotos e purificação de Sevilla, Alcalá de

Guadaíra,  Camas,  La  Rinconada,  San  Juan  de  Aznalfarache,  Coria  del  Río,  La

Puebla del Río, Alcalá del Río, Mairena del Alcor, Dos Hermanas e El Ronquillo.

Necessidades identificadas:

Necessidade 1
Novo modelo integrado para depurar lamas e outros resíduos
orgânicos

Breve descrição 
É  necessário  um  novo  modelo  para  a  gestão  das  lamas  de
depuração que permita a correta higiene das mesmas.

Contextualização

Pretende-se  ter  um modelo  baseado na  valorização  agrícola
das lamas (aplicação direta, compostagem e co-compostagem
com  biomassa  vegetal)  que  tem  limitações  de  natureza
operacional  e  gera  condições  ambientais  mínimas  para  a
população.

Além  disso,  o  novo  regulamento  jurídico  da  Comunidade
Autónoma  da  Andaluzia  estabelece  importantes  restrições  à
recuperação agrícola das lamas de limpeza a que o EMASESA
deve adaptar-se.

Necessidade 2
Novas soluções para poluentes emergentes no tratamento da
água

Breve descrição 
Serão  necessárias  novas  soluções  para  a  eliminação  de
contaminantes  emergentes  nos  processos  de  tratamento  de
água no futuro.

Contextualização

A preocupação das administrações públicas com a presença de
poluentes ou microcontaminantes emergentes na água levou-
os a desenvolver a NCA - Normas de Qualidade Ambiental cada
vez  mais  restritivas  nesta  área  e  a  alargar  as  listas  de
substâncias  (último  alargamento:  Decisão  de  Execução  da
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Comissão (UE) 2018/840, de 5 de junho de 2018).

Há projetos de diretivas europeias que irão reforçar ainda mais
os regulamentos de poluentes emergentes existentes, a fim de
alterar o modelo de águas residuais nos próximos 20 a 30 anos.

Necessidade 3
Novas soluções para poluentes emergentes no tratamento de
águas residuais

Breve descrição 
Novas  soluções  para  a  eliminação  de  contaminantes
emergentes serão necessárias nos processos de tratamento de
águas residuais no futuro

Contextualização

A preocupação das administrações públicas com a presença de
contaminantes  emergentes  ou  microcontaminantes  na  água
levou-as  a  desenvolver  a  NCA  -  Normas  de  Qualidade
Ambiental cada vez mais restritivas nesta área e a alargar as
listas  de  substâncias  (último  alargamento:  Decisão  de
Implementação  (UE)  2018/840  da  Comissão  de  5  de  junho
de2018).

Há projetos de diretivas europeias que irão reforçar ainda mais
os regulamentos de poluentes emergentes existentes, a fim de
alterar o modelo de águas residuais nos próximos 20 a 30 anos.

Necessidade 4
Novas soluções para a deteção e medição de contaminantes
emergentes

Breve descrição 
Não futuro,  serão necessárias novas soluções para permitir  a
deteção  e  medição  de  contaminantes  emergentes  para  um
controlo adequado da qualidade da água.

Contextualização

A preocupação das administrações públicas com a presença de
poluentes ou microcontaminantes emergentes na água levou-
os a desenvolver a NCA - Normas de Qualidade Ambiental cada
vez  mais  restritivas  nesta  área  e  a  alargar  as  listas  de
substâncias  (último  alargamento:  Decisão  de  Execução  da
Comissão (UE) 2018/840, de 5 de junho de 2018).

Há projetos de diretivas europeias que irão reforçar ainda mais
os regulamentos de poluentes emergentes existentes, a fim de
alterar o modelo de águas residuais nos próximos 20 a 30 anos.
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Necessidade 5 Novas soluções para resíduos flutuantes

Breve descrição Avaliação alternativa dos resíduos flotantes gerados em ETAR

Contextualização

Cumprimento  dos  princípios  da  Economia  Circular  e  dos
requisitos  legais  estabelecidos  no  Decreto  73/2012  sobre
resíduos andaluzes.

Valorizando estes resíduos, juntamente com outras ETAR, este
tipo de instalações será convertido em biorefinarias urbanas,
com  um  elevado  grau  de  utilização  dos  recursos  que  os
alcançam através de sistemas de saneamento.
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6.5 Anexo  2.5.  Empresa  Municipal  de  Agua  y

Saneamiento de Murcia, S.A.

Definição de necessidades e priorização

Organização:

Empresa Municipal de Agua y Saneamiento de Murcia, S.A. (EMUASA).

Descrição:

Empresa Municipal de Agua e Saneamento de Múrcia, S.A, uma empresa mista

criada em 1989 com 51% da Cidade de Múrcia e 49% da Hidrogea.

A EMUASA realiza o serviço do ciclo integral da água no concelho de Múrcia,

desde a recolha, até ao regresso da água reutilizada ao ambiente natural.

Relação com outras autoridades competentes de gestão da água na região:

 Entidad de saneamiento y depuración de la región de Murcia.

 Confederación Hidrográfica del Segura.

 Dirección General del Agua.

Necessidades identificadas:

Necessidade 1 Novas soluções para a regeneração da água

Breve descrição 

Incorporar  tratamentos  avançados  em  instalações  que
aloquem  água  para  reutilização  de  modo  a  garantir  a
eliminação/redução  do  nível  de  compostos  emergentes  e
agentes patogénicos. As estações atualmente em serviço não
são projetadas para eliminar os compostos que se espera que
incorporem regulamentos futuros.

Contextualização
Espera-se  que  os  futuros  regulamentos  europeus  de
reutilização  da  água  estabeleçam  qualidades  que  não
poderiam ser alcançadas com os sistemas atualmente em vigor
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Necessidade 2 Novas soluções para a gestão de lamas de esgotos

Breve descrição 

As lamas de esgoto são um resíduo continuamente gerado nas
instalações  de  tratamento  de  água.  Atualmente,  o  destino
maioritário  da  lama  é  a  aplicação  agrícola,  direta  ou  sob  a
forma  de  um  composto.  Os  projetos  de  diretiva  incluem  a
definição de limites de qualidade que limitariam essa utilização
agrícola. Os tratamentos de higiene teriam de ser incorporados
em ETARs que permitam a utilização agrícola com condições
de qualidade.

Contextualização
Espera-se que os futuros regulamentos europeus de lamas de
águas  residuais  estabeleçam  graus  que  não  poderiam  ser
alcançados com os sistemas atualmente em vigor
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6.6 Anexo 2.6. Instituto Superior Técnico

Necessidades potenciais de aquisição pública de inovação

Organização:

Instituto Superior Técnico.

Descrição:

O Instituto Superior Técnico (IST) é uma Instituição de Ensino Superior.  A sua

posição  no  ciclo  da  água  é  maioritariamente  como  utilizador  final,  tendo

consumos  equivalentes  a  utilizadores  domésticos,  consumo  associado  a

laboratórios e também associado aos vários restaurantes e snack-bares dentro

do campus.

O IST está fortemente empenhado em reduzir os seus consumos de água e a

produção de águas residuais e conseguiu uma redução do consumo de água de

59% entre 2010 e 2019.

Atualmente,  a  maioria  das  águas  residuais  geradas  no  IST  são  drenadas

diretamente para o sistema de drenagem da cidade, que é principalmente um

sistema de esgotos combinado.

Não Campus da Alameda, a Torre Sul, que acolhe os Departamentos de Química

e Bioengenharia, tem vários laboratórios e, por isso, tem uma pequena Estação

de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), onde os efluentes são coletados num

tanque para ajustar o pH e só depois disso as águas residuais são entregues ao

sistema municipal de drenagem.

Não campus "Tecnológico e Nuclear", perto de Loures, havia um reator nuclear

instalado para fins de investigação (recentemente desativado) e o sistema de

drenagem também entregava as águas residuais em tanques para analisar e

neutralizar  qualquer  radiação  existente.  Estes  efluentes  foram  considerados

efluentes  industriais  pela  utilidade da  água  que  gere  as  águas  residuais  em

Loures.
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Necessidades identificadas:

Necessidade 1 Deteção de fugas de água.

Breve descrição 

É necessário novas soluções para modelar e rastrear o balanço
da água no Campus, bem como no campo da monitorização,
para detetar a localização de fugas e otimizar o consumo de
água.

Contextualização
A poupança estimada de água pode atingir cerca de 10% do
consumo total.

Necessidade 2 Reutilização da água.

Breve descrição 
É necessário novas soluções para regenerar a água para utilizar
em atividades  que não requerem água potável  (rega  gota  a
gota, lavagem do chão, etc).

Contextualização

O IST está fortemente empenhado em reduzir o seu consumo
de água e a sua produção de águas residuais e alcançou uma
redução de consumo de água de 59% entre 2010 e 2019.

A nova legislação na área da água e da reutilização da água
(Decreto-Lei 119/2019, de 21 de agosto) estabelece o regime legal
de  produção  de  água  para  reutilização,  obtida  a  partir  do
tratamento de águas residuais, bem como da sua utilização.

O  Programa  Nacional  de  Utilização  Eficiente  da  Água,
implementação 2012-2020, tem como objetivo minimizar o uso
de água potável em atividades que possam funcionar bem com
águas de qualidade alternativa e de outras fontes que não a
rede  pública  de  água  potável,  promovendo  o  uso  de  águas
pluviais e a eventual reutilização de águas residuais tratadas.

Necessidade 3 Uso de água pluvial.

Breve descrição 
É necessário soluções inovadoras que permitam a utilização de
água da chuva para irrigação.

Contextualização O  IST  está  fortemente  empenhado  em  reduzir  os  seus
consumos de água e a produção de águas residuais e alcançou
uma redução de consumo de água de 59% entre 2010 e 2019.
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O  Programa  Nacional  de  Utilização  Eficiente  da  Água  –
implementação 2012-2020 tem como objetivo minimizar o uso
de água potável em atividades que possam funcionar bem com
águas de qualidade alternativa e de outras fontes que não a
rede  pública  de  água  potável,  promovendo  o  uso  de  águas
pluviais e a eventual reutilização de águas residuais tratadas.
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6.7 Anexo 2.7. Águas do Tejo Atlântico

Necessidades potenciais de aquisição pública de inovação

Organização:

Águas do Tejo Atlântico.

Descrição:

A  Águas  do  Tejo  Atlântico,  empresa  pública,  é  uma  empresa  líder  no  setor

ambiental em Portugal e tem como missão contribuir para a prossecução de

objetivos nacionais na recolha e tratamento de águas residuais num quadro de

sustentabilidade económica, financeira, técnica, social e ambiental.

A Águas do Tejo Atlântico tem a responsabilidade de gerir e operar o sistema

multimunicipal  de  águas  residuais  da  Grande  Lisboa  e  Oeste,  garantindo  a

qualidade, continuidade e eficiência dos serviços públicos da água, de forma a

proteger a  saúde pública,  o bem-estar das populações,  o  acesso aos serviços

públicos, a proteção ambiental e a sustentabilidade económica e financeira do

setor, num quadro de equidade e estabilidade tarifária,  contribuindo também

para o desenvolvimento e planeamento regional.

A Águas do Tejo Atlântico explora agora um sistema que inclui 103 Fábrica de

Água),  268 estações elevatórias e 1093 km de sistema de esgotos principal,  e

trata  cerca  de  194  Mm3/ano,  servindo  uma  população  de  2,3  milhões  de

habitantes  (23  municípios:  Alcobaça,  Alenquer,  Amadora,  Arruda  dos  Vinhos,

Azambuja,  Bombarral,  Cadaval,  Caldas  da  Rainha,  Cascais,  Lisboa,  Loures,

Lourinhã,  Mafra,  Nazaré,  Óbidos,  Odivelas,  Oeiras,  Peniche,  Rio  Maior,  Sintra,

Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Torres Vedras e Vila Franca de Xira) e

uma área coberta de 4.145 km2.

A Águas do Tejo Atlântico desenvolve atividades de I&D em parceria com outras

instituições, empresas e universidades de um vasto leque de temas, incluindo
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novos processos de tratamento e implementação de ferramentas de gestão e

simulação para otimização do tratamento e recolha de águas residuais.

Necessidades identificadas:

Necessidade 1 Reutilização da água

Breve descrição 
Há necessidade de novas soluções para regenerar a água das
instalações  de  águas  residuais  para  diferentes  utilizações  de
forma rentável

Contextualização

A  nova  legislação  na  área  da  água  e  reutilização  de  água
(Decreto-Lei 119/2019, de 21 de agosto) estabelece o regime legal
de  produção  de  água  para  reutilização,  obtida  a  partir  do
tratamento de águas residuais, bem como da sua utilização.

O  Programa  Nacional  de  Utilização  Eficiente  da  Água  –
implementação 2012-2020 tem como objetivo minimizar o uso
de  água  potável  em  atividades  que  possam  funcionar  com
águas de qualidade alternativa  e  de outras  fontes que não a
rede  pública  de  água  potável,  promovendo  o  uso  de  águas
pluviais e a eventual reutilização de águas residuais tratadas.

Necessidade 2 Gestão de águas pluviais

Breve descrição 
É necessário novas soluções para a gestão das águas pluviais de
uma forma rentável.

Contextualização
Os  sistemas  de  águas  pluviais  são  da  responsabilidade  dos
municípios, mas poucos são geridos corretamente, uma vez que
não geram rendimento.

Necessidade 3 Eficiência energética nas águas residuais

Breve descrição 
É  necessário  procurar  soluções  inovadoras  para  melhorar  a
eficiência  energética  das  estações  de  tratamento  de  águas
residuais, a fim de alcançar a neutralidade energética.

Contextualização

A eficiência energética contribuirá para alcançar os objetivos do
Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de
Águas  Residuais  2020  no  domínio  da  gestão  eficiente  dos
recursos e otimização e sustentabilidade económica, financeira
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e social.

Necessidade 4
Soluções rentáveis  para  o  tratamento  de águas  residuais  em
pequenas comunidades

Breve descrição 
É  necessário  novas  soluções  para  o  tratamento  de  águas
residuais nas pequenas comunidades de uma forma rentável.

Contextualização

Para  o  tratamento  convencional,  os  custos  são  recuperados
para  sistemas  de  média-grande  dimensão,  mas  é  difícil
recuperar custos para o pequeno sistema. A implementação de
um tratamento avançado dificulta a recuperação dos custos e
apela à necessidade de novos modelos de negócio e regulação.
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7 ANEXO  3.  QUESTIONÁRIO  DE  DIFICULDADES  E

LIÇÕES APRENDIDAS

7.1 Anexo 3.1. Agencia Andaluza del Conocimiento

Questionário -Lições aprendidas

1. Qual é o nível de conhecimento dos entrevistados sobre a contratação pública de
inovação?

Alto X

Médio

Baixo

Comentários adicionais

As  2  instituições  entrevistadas  têm  conhecimento  em  Contratação  pública  de
Inovação

2. Estão interessados em contratação pública de inovação?

Sim X

Não

Comentários adicionais

As 2 instituições entrevistadas estão envolvidas em processos do Contratação pública
de Inovação

3. Como fez as entrevistas?

Telefone

Email

Encontro cara a cara X

Misturar

Comentários adicionais

-

4. Do seu ponto de vista, as organizações entrevistadas estão cientes dos seus desafios
futuros em matéria de gestão da água?
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Sim X

Não

Comentários adicionais

A EMASESA tem estado envolvida em processos do Contratação pública de Inovação
forma a cumprir os regulamentos atuais e/ou futuros.

Não há necessidade de responder no caso do Ministério.

5.  Têm  planos  específicos  para  enfrentar  os  seus  futuros  desafios  em  matéria  de
gestão da água?

Sim X

Não

Comentários adicionais

A EMASESA tem planos específicos.

Não há necessidade de responder no caso do Ministério.

6. Quais foram as principais dificuldades para fazer as entrevistas?

Enquadrar agendas e revisão do projeto de entrevistas  para aprovação,  bem como
necessidades sumárias.

7. Quais informações solicitadas no questionário de entrevista eram mais difíceis de
obter?

As  duas  entrevistas  não  são  comparáveis  porque  na  segunda (EMASESA)  temos a
experiência de realizar as perguntas 1, 2, 3, 4, 5 e 7a), e facilitámos muito a entrevista.

Influenciou  também  o  perfil  dos  entrevistados  e  o  papel  de  suas  instituições.  O
aconselhamento tem um papel político, enquanto a EMASESA tem tanto o papel de
gestor como o papel de prestador de serviços.
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7.2 Anexo  3.2.  Fundación  Universidad  Empresa  de  la

Región de Murcia

Questionário -Lições aprendidas

1. Qual é o nível de conhecimento dos entrevistados sobre a contratação pública de
inovação?

Alto X

Médio

Baixo

Comentários adicionais

-

2. Estão interessados em contratação pública de inovação?

Sim X

Não

Comentários adicionais

A instituição entrevistada está envolvida em Contratação pública de Inovação

3. Como fez as entrevistas?

Telefone

Email X

Encontro cara a cara

Misturar

Comentários adicionais

-

4. Do seu ponto de vista, as organizações entrevistadas estão cientes dos seus desafios
futuros em matéria de gestão da água?

Sim X

Não

Comentários adicionais

A EMUASA tem estado envolvida em processos  de Contratação Pública de Inovação
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com o objetivo de cumprir os regulamentos atuais e/ou futuros

5.  Têm  planos  específicos  para  enfrentar  os  seus  futuros  desafios  em  matéria  de
gestão da água?

Sim X

Não

Comentários adicionais

A EMUASA tem planos específicos.

6. Quais foram as principais dificuldades para fazer as entrevistas?

Para podermos realizar reuniões com os agentes envolvidos, porque apesar de termos
solicitado  reuniões  com  diferentes  agentes  e  instituições,  não  temos  todas  as
respostas  desejadas  ou  nem  todas  as  respostas.  Há  várias  reuniões  com  agências
agendadas para as próximas datas. No caso da EMUASA, a sua colaboração tem sido
muito rápida e satisfatória.

7. Quais informações solicitadas no questionário de entrevista eram mais difíceis de
obter?

Com as indicações da AAC, foi muito boa indicação para a realização das perguntas 1, 2,
3, 4, 5 e 7a), e facilitou muito a entrevista.

Influenciou também que, com a EMUASA, já tinha sido feita uma apresentação e uma
abordagem anteriores pela FUERM, pelo que já sabiam do projeto e a sua resposta era
muito ágil.
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7.3 Anexo 3.3. Instituto Superior Técnico

Questionário - Lições aprendidas

1. Qual é o nível de conhecimento dos entrevistados sobre a contratação pública de
inovação?

Alto

Médio

Baixo X

Comentários adicionais

-

2. Estão interessados em contratação pública de inovação?

Sim

Não X

Comentários adicionais

-

3. Como fez as entrevistas?

Telefone X

Email

Encontro cara a cara X

Misturar

Comentários adicionais

-

4. Do seu ponto de vista, as organizações entrevistadas estão cientes dos seus desafios
futuros em matéria de gestão da água?

Sim X

Não

Comentários adicionais

Até certo ponto

5.  Têm  planos  específicos  para  enfrentar  os  seus  futuros  desafios  em  matéria  de
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gestão da água?

Sim X

Não

Comentários adicionais

-

6. Quais foram as principais dificuldades para fazer as entrevistas?

Para explicar o conceito de Contratação Pública de Inovação. Por vezes, confunde-se
com os procedimentos administrativos que lhe estão associados.

7. Quais informações solicitadas no questionário de entrevista eram mais difíceis de
obter?

No IST, informação sobre o restante campus ("Parque Tejo" e "Tecnológico e Nuclear")
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7.4 Anexo 3.4. Office International de L'Eau

Questionário - Lições aprendidas

1. Qual é o nível de conhecimento dos entrevistados sobre a contratação pública de
inovação?

Alto X

Médio

Baixo

Comentários adicionais

Ambos  os  entrevistados  estão  plenamente  conscientes  da  Contratação  Pública  de
Inovação.

2. Estão interessados em contratação pública de inovação?

Sim X

Não

Comentários adicionais

Sim, mas "nem tanto". Acho que ainda não veem a necessidade.

3. Como fez as entrevistas?

Telefone X Para Agence de l’Eau Adour Garonne

Email

Encontro cara a cara X Para Limoges Métropole

Misturar

Comentários adicionais

-

4. Do seu ponto de vista, as organizações entrevistadas estão cientes dos seus desafios
futuros em matéria de gestão da água?

Sim X

Não

Comentários adicionais

Sim, eles têm uma forte consciência de desafios futuros
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5.  Têm  planos  específicos  para  enfrentar  os  seus  futuros  desafios  em  matéria  de
gestão da água?

Sim X

Não

Comentários adicionais

Sim, mas para Limoges Métropole parece que eles não precisam, em primeiro lugar, de
usar PCP ou PPI

6. Quais foram as principais dificuldades para fazer as entrevistas?

Foi difícil para as pessoas encontrarem um horário de uma hora e meia 

7. Quais informações solicitadas no questionário de entrevista eram mais difíceis de
obter?

Nada de especial notado
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7.5 Anexo 3.5. Université de Limoges

Questionário - Lições aprendidas

1. Qual é o nível de conhecimento dos entrevistados sobre a contratação pública de
inovação?

Alto X

Médio

Baixo

Comentários adicionais

-

2. Estão interessados em contratação pública de inovação?

Sim X

Não

Comentários adicionais

3. Como fez as entrevistas?

Telefone

Email

Encontro cara a cara

Misturar X

Comentários adicionais

Foi através de chamadas telefónicas para uma pessoa e esta pessoa coordenava por e-
mail com colegas internamente.

4. Do seu ponto de vista, as organizações entrevistadas estão cientes dos seus desafios
futuros em matéria de gestão da água?

Sim X

Não

Comentários adicionais

-
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5.  Têm  planos  específicos  para  enfrentar  os  seus  futuros  desafios  em  matéria  de
gestão da água?

Sim X

Não

Comentários adicionais

-

6. Quais foram as principais dificuldades para fazer as entrevistas?

Como o trabalho não era da responsabilidade de uma única pessoa, a coordenação
entre colegas não é fácil.  Três pessoas dentro da metrópole de Bordeaux estiveram
envolvidas na gestão do tratamento de águas residuais.

7. Quais informações solicitadas no questionário de entrevista eram mais difíceis de
obter?

Os mecanismos precisos para o processo de Contratação Pública de Inovação. Como
os métodos de desenvolvimento de novas ideias se enquadram nas regras estritas
para os contratos públicos.
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