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O projeto europeu TWIST (Transnational Water Innovation Strategy), financiado 

pelo programa INTERREG SUDOE, visa desenvolver um modelo de inovação 

aberto para a gestão de águas residuais, a partir de uma abordagem de 

economia circular, para cumprir a Diretiva Quadro da Água (DQA) e promover a 

Contratação Pública de Inovação (CPI) que permita obter resultados 

comparáveis que possam, por sua vez, ser extrapolados para outras regiões 

europeias. 

 

No âmbito do Projeto TWIST, foram criados três Laboratórios Vivos 

especializados e complementares entre si (OWL-2, LaViSO e uL3), localizados em 

três regiões (Andaluzia, Lisboa e Aquitânia Nouvelle): 

1. Open Water Living Lab (OWL-2) em Espanha: destinado à cocriação, 

exploração e avaliação de inovações no tratamento e regeneração de águas 

residuais. 

2. Laboratoire Vivant du Sud-Ouest pour l'Eau (LaViSO) em França: visando a 

cocriação, exploração e avaliação de inovações no domínio do tratamento das 

águas residuais e da gestão das infraestruturas associadas. 

3. Urban Lisbon Living Lab (uL3) em Portugal: visando a cocriação, exploração 

e avaliação de inovações na reutilização da água recuperada e recuperação de 

recursos. 

 

O objetivo dos Living Labs é fortalecer o ecossistema inovador através de 

infraestruturas de investigação que sirvam de plataforma para o 

desenvolvimento de tecnologias, projetos ou ideias relacionadas com os desafios 

apresentados pelo setor da água, de forma a promover uma mudança no 

modelo de inovação no setor que encurtará a distância entre o desenvolvimento 

tecnológico e o mercado,  acelerar o processo de comercialização, promover um 
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modelo colaborativo e especialização no processo de inovação, promover a 

integração de processos de inovação no setor público e melhorar a prestação de 

serviços públicos para a gestão de todo o ciclo da água (CENTA, 2021). 

 

Por esta razão, os países beneficiários deste projeto deram aos Living Labs o 

papel de promover uma mudança no modelo de inovação no setor da água, o 

que permitirá (CENTA, 2021):  

1. Diminuir a distância entre o desenvolvimento tecnológico e o mercado. 

2. Acelerar o processo de comercialização. 

3. Promover a integração dos processos de inovação no sector público.  

4. Promover um modelo colaborativo e uma especialização no processo de 

inovação em que todos os agentes envolvidos (centros de investigação, 

empresas, administrações e sociedade) sejam integrados e interajam. 

 

Desta forma, "Os Livings Labs podem desempenhar um papel fundamental no 

desenvolvimento de ações de Contratação Pública de Inovação no setor da água 

na medida em que possam implementar a CPI através da transferência de 

conhecimento (Lobera et al, 2018), transformando por sua vez o sistema de 

inovação do setor da água" (TWIST, online b 2021).  

 

Nos últimos anos, e especialmente após a aprovação da Estratégia Europa 2020, 

e nos termos que a Agenda 2030 está atualmente a defender, a inovação tornou-

se um eixo fundamental da atividade de todas as administrações dos Estados-

Membros da UE. Além disso, a economia circular tornou-se um grande objetivo 

da agenda política a nível internacional, com objetivos cada vez mais ambiciosos 

que se relacionam com as reivindicações de inovação para melhorar a 

sustentabilidade, especialmente num recurso essencialmente circular como a 

água. 
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No caso específico do projeto TWIST, a inovação adquire especial relevância 

devido à sua ligação direta com os Fundos Europeus para atingir os objetivos 

relacionados com a produção de conhecimento e inovação na base de um 

crescimento económico e social sustentável. 

 

Da mesma forma, tendo em conta que a CPI é o instrumento a utilizar quando 

uma entidade pública, com o objetivo de satisfazer uma necessidade (atual ou 

futura), requer um produto ou sistema inovador para encontrar uma solução 

para uma necessidade predefinida, pode afirmar-se que "os Livings Labs podem 

desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento de ações de 

Contratação Pública de Inovação no sector da água na medida em que possam 

implementar a CPI  através da transferência de conhecimento (Lobera et al, 

2018), transformando por sua vez o sistema de inovação do sector da água" 

(TWIST, online b 2021).  

 

Por conseguinte, o objetivo do projeto TWIST é conseguir através do 

desenvolvimento de três casos "piloto" de CPI alguns resultados para determinar 

que tipo de tecnologia deve ser desenvolvida e, no futuro, desenvolver 

especificações técnicas funcionais para os projetos de Contratação Pública de 

Inovação que são decididos empreender. 

 

De forma a atingir este objetivo, os parceiros, após consenso, definiram como 

"piloto" o processo que vai desde a definição e explicação das três necessidades 

comuns (desafios tecnológicos) para as regiões TWIST, até à conclusão do 

relatório descritivo e avaliador sobre o caminho seguido e as conclusões 

alcançadas, seguindo uma metodologia comparativa que pode servir de base e 

ferramenta de aprendizagem para futuros procedimentos de CPI. 

 

Para poderem realizar este processo de CPI de forma eficaz, os parceiros TWIST 

precisam de estabelecer uma estratégia que defina quais os objetivos, linhas de 
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ação, prioridades, medidas e recursos necessários para lançar o processo de 

contratação pública. Por conseguinte, o projeto TWIST compreende os seguintes 

grupos de atividades (GTs): 

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

regional. 

GT 2: Criação de três laboratórios vivos para a gestão, tratamento,  reutilização 

e valorização de produtos de águas residuais. 

GT 3: Análise dos resultados e exploração de oportunidades de mercado. 

GT 4: Aumentar a capacidade para o desenvolvimento regional e criação de 

emprego.  

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

 

Para o efeito, este documento inclui, como parte ou marco do GT3, todo o 

processo piloto CPI realizado, desde a deteção de necessidades, o diálogo 

técnico e os seus resultados e, finalmente, uma explicação justificativa e à luz das 

carências identificadas, de como implementar eficaz e eficientemente um 

processo de CPI.  

 

Inicialmente, porém, será dada uma descrição teórica da Contratação Pública de 

Inovação (CPI), os seus benefícios e os regulamentos a considerar.  
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2.1. Conceito e modalidades de CPI 

Numa aproximação do significado da inovação, o Manual de Oslo contém um 

"Guia da Recolha e Interpretação dos Dados de Inovação", produzido 

conjuntamente pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE) e pela Comissão Europeia (Eurostat), que define a inovação 

como "a introdução de um novo, ou significativamente melhorado, produto 

(bem ou serviço), processo, novo método de comercialização ou novo método 

organizacional, práticas de negócio internas, organização no local de trabalho ou 

relações externas" (OCDE/Eurostat, 2005).  

 

O conceito de inovação na OCDE/Eurostat1 Oslo Manual permeou o direito 

europeu dos contratos públicos e é agora aceite pela Diretiva 2014/24/UE do 

Parlamento Europeu, de 26 de fevereiro de 2014 (considerando 47). Inclui 

produtos e serviços baseados em conhecimentos e tecnologias que não existiam 

antes, bem como produtos e serviços que podem resultar de combinações de 

conhecimentos e tecnologias existentes. Este é o quadro conceptual em que os 

contratos públicos entram em jogo como um meio adequado para cumprir os 

objetivos propostos pela OCDE e pela União Europeia para assegurar um 

desenvolvimento contínuo e sustentável da economia e da realidade social. 

 

A União Europeia vê as operações CPI como uma oportunidade para impulsionar 

a contratação de I&D&I como parte da estratégia europeia para aumentar o 

 
1O Manual de Oslo da OCDE/Eurostat é uma referência mundial na medição da inovação, por isso, é revisto e 
atualizado de vez em quando. Embora a última atualização do Manual de Oslo seja de 2018 (OCDE/Eurostat, 
2018), a Lei Europeia dos Contratos Públicos (Diretiva do Parlamento Europeu 2014/24/ UE e seguinte) inclui o 
conceito de inovação do Manual de Oslo de 2005, uma vez que esta versão era a mais atualizada quando estas 
normas foram promulgadas em 2014. 
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investimento neste domínio, por um lado, e como uma forma potencial de 

melhorar a prestação de serviços públicos, por outro. 

 

O objetivo da CPI é, por conseguinte, apoiar a atividade inovadora do sector 

privado para satisfazer as necessidades anteriormente identificadas de um 

organismo público, ou seja, a procura do sector público impulsiona a atividade 

inovadora e não o contrário. Este processo prossegue essencialmente os 

seguintes objetivos: 

• Incorporação de bens ou serviços inovadores que não existem ou que 

melhoram os serviços públicos atuais. 

• Fomente a inovação e a comercialização apoiando as empresas. 

• Promovendo a cooperação entre os diferentes intervenientes envolvidos 

internacionalmente. 

No âmbito do processo de CPI, distinguem-se dois tipos de ações: 

• Contratação Pública de Soluções Inovadoras (CPTI):: esta modalidade é 

adequada quando as necessidades da compra podem ser satisfeitas por 

soluções inovadoras que estejam próximas do acesso ao mercado, em fase 

de protótipo, ou que já estejam no mercado mas que exijam adaptações 

inovadoras para a entidade adjudicante.  

 

O objetivo desta contratação pública é a aquisição de tecnologia melhorada 

que já passou por algum processo anterior de I&D&I. Com esta aquisição, a 

Administração Pública posiciona-se como cliente de lançamento para os 

bens e serviços que, apesar de terem um protótipo ou modelo, ainda não 

atingiram a fase comercial.  

 

Em termos jurídicos e processuais, o CPTI está incluído no âmbito de 

aplicação da Diretiva 2014/24/UE, sendo um contrato do sector público para 

todos os efeitos (art.º 2.º da Diretiva). 
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• Contratação Pública Pré-Comercial (CPC) (em Inglês Pre-Commercial 

Procurement, PCP): esta deve ser utilizada quando ainda não há soluções 

próximas do mercado que satisfaçam os requisitos exigidos pelo 

comprador, sendo necessárias novas I&D para obter novas soluções, 

desenvolvidas e testadas para dar resposta à necessidade a que se dirige a 

compra. Desta forma, através do CPC, os prós e contras de soluções 

alternativas podem ser comparados e o risco de inovações fase a fase pode 

ser reduzido através do design de soluções, prototipagem e 

desenvolvimento de produtos e testagem.  

 

Em princípio, estes contratos são excluídos do âmbito da aplicação do 

direito dos contratos públicos, em aplicação da exclusão protegida pela 

Diretiva 2014/24/UE no seu artigo 14.º, uma vez que uma das características 

essenciais dos contratos do CPC é a gestão conjunta dos riscos e benefícios 

dos intervenientes públicos e privados envolvidos na contratação pública. 

 

Independentemente de os CPC poderem ficar fora das regras de 

contratação pública, os contratos públicos do CPC são obrigados a respeitar 

os princípios gerais de contratação pública (liberdade de acesso, 

publicidade e transparência, não discriminação e igualdade de tratamento, 

integridade, livre concorrência e seleção do concurso mais vantajoso do 

ponto de vista económico). 

Neste caso, a autoridade local que iniciou o CPC não compra 

necessariamente a(s) solução/soluções que surgiram durante o processo. 

2.2. CPI a nível internacional e europeu. Quadro estratégico e 
benefícios potenciais 

A CPI é uma modalidade de aquisição que visa aumentar o investimento em 

I&D&I como fator de competitividade da economia europeia e na melhoria dos 

serviços públicos do lado da procura. Além disso, a CPI é um compromisso 



 

O TWIST Project é cofinanciado por Interreg Sudoe Program através do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional. TWIST - N.º SOE2/P1/E0506 
 8 

estratégico da OCDE e da União Europeia para alcançar os objetivos macro da 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Particularmente no sector da 

água, os objetivos do eixo 6 (água limpa e saneamento) estão, em muitos 

aspetos, ligados aos do eixo 9 (inovação). 

 

A OCDE está também firmemente empenhada em promover um crescimento 

sustentado, mais limpo e mais justo, promovendo a inovação para além da 

ciência e da tecnologia e alargando a sua aplicação à educação, ao crescimento 

das empresas e à criação de emprego. Os objetivos da OCDE foram definidos há 

algum tempo na "Estratégia de Inovação da OCDE: Começar amanhã" de 2010, 

que descreveu as cinco principais linhas de ação: (i) desenvolver a capacidade 

inovadora das pessoas através da educação e da formação, (ii) desbloquear o 

potencial inovador, (iii) implementar e financiar adequadamente a investigação, 

(iv) aplicar a inovação como solução para os desafios, presente e futuro, e (v) 

refinação de políticas de inovação. Estas linhas de ação incluem, entre outros, a 

CPI como um instrumento com o qual os compradores públicos e operadores 

privados poderão obter resultados de I&D&I combinando inovação e contratos 

públicos. 

 

A nível da UE, o Programa-Quadro sobre atividades de investigação e inovação 

para o período 2014-2020, conhecido como "Estratégia Europa 2020" (COM (2010) 

2020 final), posteriormente substituído pelo eixo equivalente do novo quadro da 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável na Europa, que é o plano de 

referência para as políticas de inovação dos Estados Membros. 

 

Estes programas, concebidos para impulsionar a estratégia da União da 

Inovação (COM (2010) 546 final), estão empenhados num modelo de crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo para toda a sociedade europeia, baseado em 

três pilares básicos relacionados com a resolução dos grandes desafios societais, 

promovendo a liderança industrial na Europa e a consolidação da excelência da 
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sua base científica. Os fundos deste programa continuam a decorrer até 2021, 

onde serão substituídos pelo novo Quadro Orçamental 2021-2027 focado nos 

objetivos da Agenda 2030, que reforça o compromisso da Europa com a 

inovação. 

 

Com um orçamento total de 77.028 milhões de euros e um investimento inicial 

em I&D&I de 3% do PIB da União Europeia, o Horizonte 2020 reuniu e promoveu 

as atividades financiadas pelo 7.º Programa Quadro para a Investigação e 

Desenvolvimento, as ações de inovação do Programa Quadro para a 

competitividade e inovação e as ações do Instituto Europeu de Inovação e 

Tecnologia. A chave para estes programas europeus de inovação é que integrem 

todas as fases da investigação e da inovação, ou seja, da geração do 

conhecimento ao trabalho comercial, com especial enfoque no apoio direto à 

CPI. 

 

Através da CPI, a Europa propõe-se a reduzir significativamente o fosso e a 

desconexão existente entre os processos de investigação e inovação, a 

tecnologia e os compradores públicos. Isto exige o desenvolvimento dos 

mecanismos de coordenação dos organismos públicos responsáveis pela 

contratação pública e as formas de colaboração com os intervenientes privados, 

bem como o regime de administração pública e empresas para suportar e 

partilhar conjuntamente os riscos e benefícios derivados da I&D e da inovação. 

As análises mais recentes da avaliação da aplicação destes objetivos levadas a 

cabo pela Comissão Europeia mostram que a CPI continua a ser um desafio que 

tem sido mal cumprido no mercado europeu dos contratos públicos, apesar dos 

esforços de investimento da UE neste domínio. 

 

A intenção de impulsionar um compromisso nacional definitivo para a utilização 

destes fundos em projetos de CPI pelos Estados-Membros refletiu-se na adoção 

de "Orientações sobre contratos públicos em inovação" em maio de 2018 pela 
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Comissão Europeia [OJEU C (2018) 3051 final], adotada no contexto da 

Comunicação da Comissão sobre a "Nova Agenda Europeia para a Investigação e 

Inovação:  uma oportunidade para a Europa moldar o seu futuro". 

 

A força do compromisso com a CPI no quadro internacional acima descrita 

destaca alguns dos mais importantes benefícios gerados pelos processos de CPI. 

 

Para as administrações públicas e outros prestadores de serviços públicos, esses 

processos de contratação pública de inovação podem contribuir para o 

cumprimento dos objetivos das novas políticas ambientais e sociais, tornando 

possível responder a necessidades não atendidas através da inovação, em cujos 

benefícios - incluindo os económicos - podem participar diretamente. Além 

disso, o investimento em inovação contribui indiretamente para o crescimento 

de um sector considerado estratégico no quadro da política europeia para a 

competitividade. 

 

Por outro lado, também tem grandes benefícios para as empresas, e não só para 

as grandes empresas fornecedoras de tecnologia, mas também para as 

pequenas e médias empresas baseadas em tecnologia ou inovadoras, em que 

nestes processos lhes é dada uma oportunidade, proporcionando-lhes recursos 

para desenvolverem as suas tecnologias, melhorando assim a sua 

competitividade no mercado.  

 

Por último, mas não menos importante, a Contratação Pública de Inovação 

beneficia muito a sociedade, uma vez que os serviços públicos e as 

infraestruturas são melhorados, são desenvolvidas indústrias novas e mais 

competitivas à escala global, com as consequências para o emprego e para o 

crescimento económico que isso implica. Do mesmo modo, a inclusão da CPI na 

Agenda 2030 visa também melhorar o ambiente, proteger os ecossistemas 

terrestres e marinos, a ação climática e a economia circular, que se refletem, sem 
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dúvida, no ciclo integral da água e na política de saneamento e tratamento da 

água.  

2.3. O Enquadramento Jurídico 

O atual quadro jurídico em que os contratos públicos de inovação 

genericamente se baseiam a nível da UE incluí: 

• Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 28 de 

fevereiro de 2014 sobre a adjudicação de contratos de concessão. 

• Diretiva 2014/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de 

fevereiro de 2014 sobre contratos púbicos. 

• Diretiva 2014/25/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de 

fevereiro de 2014 relativa aos contratos públicos por entidades que operam 

nos sectores da água, energia, transportes e serviços postais. 

 

Estas destinam-se a incentivar as empresas a desenvolverem "capacidade de 

inovação, mantendo ao mesmo tempo os requisitos básicos da concorrência, 

transparência e igualdade de tratamento" e a facilitar "abordagens de 

contratação pública que se tenham constatado conducentes à inovação" 

(Comissão Europeia, 2015). 

 

Para além destas Diretivas, devem ser tidas em consideração a legislação e os 

regulamentos de cada região (França, Portugal e Espanha) onde o processo de 

CPI será desenvolvido, e que poderão conter diferentes processos e substanciais 

particularidades que devem ser consideradas.  

 

Estes regulamentos são: 

Em França: 

• Pacto Nacional para o Crescimento, Competitividade e Emprego (2012), que 

estabelece, no domínio da Contratação Pública de Inovação, o objetivo de 

despesa a realizar pela CPI’s até 2020.  
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• A portaria nº 2015-899, de 23 de julho de 2015, sobre contratos públicos e 

portaria n.º 2016-360, de 25 de março de 2016, são as regras que transpõem 

as referidas Diretivas do Parlamento. Estas duas portarias constam do 

quadro legal francês "Code de la commande publique" de 1 de abril de 2019. 

• Decreto de 26 de dezembro de 2018 relativo à declaração de compras 

inovadoras prevista no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 2018-1225, de 24 de 

dezembro de 2018 relativo a diversas medidas relativas a contratos públicos. 

• Decreto nº 2018-1225, de 24 de dezembro de 2018, sobre várias medidas 

relativas a contratos públicos. 

 

 

Em Portugal: 

• O Decreto-Lei n.º 111-B/2017, que contém o Código dos Contratos Públicos, e 

transpõe as referidas diretivas do Parlamento Europeu. 

• RCM nº 25/2018 (documento legal que aprova a Aprova as linhas 

orientadoras para uma estratégia de inovação tecnológica e empresarial 

para Portugal, 2018-2030). 

 

Em Espanha:  

• Lei 14/2011, de 1 de junho, sobre Ciência, Tecnologia e Inovação, que introduz 

e regula aspetos fundamentais da CPI. 

• Lei 9/2017, de 8 de novembro, sobre Contratos do Sector Público, 

transpondo as referidas diretivas do Parlamento Europeu e do Conselho 

para o direito espanhol. 
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A CPI destina-se, por um lado, a incentivar as entidades adjudicantes a exigirem 

soluções inovadoras que melhorem as existentes, através de concursos para 

contratos de I&D&I e, por outro, para estimular o sector privado a focar a sua 

atividade na inovação como fator de competitividade. Por esta razão, os 

procedimentos de CPI não seguem os padrões normais dos contratos públicos. 

Nestes procedimentos, tanto a preparação como a adjudicação do contrato e a 

sua execução devem ser adaptadas a uma forma de contratação pública que se 

baseia em premissas únicas que questionam os princípios clássicos da 

contratação pública: determinado objeto, determinado preço, imediatismo e 

curto prazo, risco e oportunidade do empresário, etc., evoluindo para modelos 

em que a negociação com o mercado e a partilha de riscos prevalece diante da 

incerteza que inevitavelmente implica a contratação da inovação e do 

compromisso com a investigação aplicada. 

 

O sucesso da CPI reside num reequilíbrio de forças onde as empresas vêem a 

Administração Pública como um parceiro fiável para empreender projetos 

inovadores e vice-versa. O comprador público, modulando a ideia de 

prerrogativa, terá de se posicionar como um parceiro disposto a negociar em 

cada uma das fases e aspetos decorrentes da aquisição de inovação. Os 

potenciais fornecedores devem também estar dispostos a partilhar 

antecipadamente o seu know-how e conhecimento tecnológico com a entidade 

pública de licitação sem a garantia da adjudicação do contrato e a fazê-lo 

mesmo perante potenciais concorrentes. É também possível que a geração do 

produto ou serviço inovador possa exigir a participação de vários licitadores, que 

não competem entre si, mas cooperam na inovação (como no caso das parcerias 

de inovação). Por outro lado, o CPI implica o risco de não alcançar o resultado 

pretendido, o que explica a razão, quando a inovação neste tipo de contrato é 
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realmente significativa, e podem ser estabelecidos mecanismos de partilha de 

riscos e benefícios entre o comprador e o licitador bem sucedido.  

 

Todos estes fatores requerem uma mudança de mentalidade por parte dos 

gestores públicos e fornecedores de bens e serviços interessados em participar 

num procedimento de CPI. Este não é um pequeno desafio, uma vez que 

nenhuma mudança de mentalidade nos contratos públicos está isenta de 

inércia e de receios, tanto por parte dos gestores públicos como do próprio 

mercado, que não está habituado a colaborar com o proponente a menos que o 

contrato tenha sido adjudicado. No entanto, os procedimentos de CPI exigem a 

antecipação do planeamento das necessidades e a exploração de potenciais 

soluções no mercado, concebendo uma longa e complexa fase de colaboração 

entre a procura e a oferta que é incomum nos procedimentos comuns de 

contratação pública. 

 

Por conseguinte, os parceiros do projeto desenvolveram três casos piloto de CPI 

seguindo as orientações definidas no documento E 4.1.1 Material de formação 

para Compras Públicas de Inovação no sector da água, que inclui no seu 

subcapítulo 6.4 um guia com as fases dos processos de CPI: 

 

 

3.1. Fase 1: Deteção de necessidades 

O primeiro passo a dar numa contratação pública de inovação é detetar as 

necessidades a resolver. Para realizar esta tarefa, os parceiros seguiram a 

metodologia apresentada no documento E 3.3.2 Orientação para a identificação 

preliminar das necessidades estados do sector público no âmbito da gestão da 
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água (TWIST, online 2021). Esta metodologia baseou-se numa série de entrevistas 

semiestruturadas com decisores em organismos públicos envolvidos na gestão 

da água, que poderiam ser potenciais compradores de inovação no domínio das 

águas residuais e da reutilização de águas.  

 

A metodologia compreende as seguintes três fases: 

    

•Fase 1. Preparação de entrevistas e análise preliminar: Nesta fase, a entrevista 

está preparada e a informação sobre as questões a abordar nas fases seguintes é 

identificada e analisada.  

Por isso, o primeiro passo foi identificar entidades públicas que pudessem atuar 

como potenciais compradores de inovação no domínio das águas residuais e da 

reutilização de águas (três de cada país) de forma a garantir informação fiável. As 

entidades identificadas foram as seguintes: 

FRANÇA 

• Limoges Métropole  

• Adour – Garonne Water Agency  

• Service D’Assainissement, Bordeaux Métropole 

ESPANHA 
• Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible 
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• Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de 

Aguas de Sevilha, S.A. 

• Empresa Municipal de Agua y Saneamiento de Murcia, S.A. 

PORTUGAL 

• Instituto Superior Técnico 

• Águas do Tejo Atlântico 

• Instituto Superior de Agronomia 

 

•Fase 2. Entrevistas semiestruturadas: durante esta fase, foram realizadas 

entrevistas com cada uma das entidades identificadas na fase anterior. Esta fase 

constitui a parte principal da metodologia, e destina-se a explorar, através de 

várias questões, potenciais necessidades tecnológicas de entidades públicas no 

setor da água. Foram utilizadas duas ferramentas para realizar esta fase: 

questionário de entrevista e guia de questionário de entrevistas. 

 

•Fase 3. Definição e priorização das necessidades: esta fase visou definir e 

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

entrevistado, com base na informação e resultados obtidos na fase anterior. 

 

A partir destas entrevistas, foram obtidas 33 necessidades de tecnologia no 

sector público no domínio das águas residuais e da reutilização, que no final do 

processo de classificação, agrupamento e seleção de necessidades tecnológicas 

comuns foram reduzidas a três necessidades comuns às seis regiões TWIST nos 

domínios tecnológicos abordadas pelos três Laboratórios Vivos, a fim de 

poderem realizar três casos-piloto de Contratação Pública de Inovação no sector 

da água. 

 

O procedimento seguido foi o seguinte: 

 

•Fase 1: Ranking das necessidades tecnológicas identificadas nas regiões TWIST 
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Inicialmente, de forma a facilitar o processo de encontrar as três necessidades 

mais facilmente, os parceiros TWIST passaram a catalogar as necessidades 

identificadas por cor. Foram classificadas por semelhanças em determinadas 

áreas de utilização da água com as seguintes cores: 

Vermelho: Reutilização da água 

Azul: Soluções sustentáveis para o tratamento de águas residuais 

Verde: Obras de rede de saneamento (tubagens) 

Laranja: Economia circular 

Roxo: Gestão de águas pluviais 

Rosa: Gestão da água 

Preto: Outros 

 

Portanto, com base nesta classificação, temos o seguinte nas diferentes regiões: 

FRANÇA Necessidade tecnológica 

Limoges Metropole 

Modelos de previsão de quebra de tubos 
Inspeção fiável do tubo 
Melhorar e acelerar as fases de aceitação do trabalho e das 
intervenções 
Evitar transbordo de contaminantes recebidos no esgoto 
Melhorar a resiliência do sistema de esgotos contra os 
transbordos combinados de esgotos 

Adour-Garonne 

Water Agency  

Valorização do fósforo 

Economia circular de nutrientes de águas residuais 

Diagnóstico da rede de esgotos 

Reutilização de água 

Sistemas descentralizados 

Service 

D’Assainisement 

Bordeaux 

Metropole 

Controlo da água da chuva e luta contra inundações 

Recolha, transporte e tratamento de águas residuais 

Gestão de ativos operacional e estratégica 
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ESPANHA Necessidade tecnológica 

Andaluzia 

(CAGPDs) 

Reduzir as fugas de água 

Otimização da gestão da água 

Novas soluções para o tratamento de águas residuais em 

pequenas comunidades 

Novas soluções para facilitar a utilização da água 

recuperada na agricultura 

Controlo de qualidade da água 

Andaluzia 

(EMASESA) 

Novo modelo integrado para lamas de ETAR e outros 

resíduos 

Novas soluções para eliminar poluentes emergentes nos 

processos de tratamento de água 

Novas soluções para eliminar poluentes emergentes nos 

processos de tratamento de águas residuais 

Novas soluções para detetar e medir poluentes emergentes 

Novas soluções para resíduos flutuantes 

Múrcia 

(EMUASA) 

Novas soluções para a água recuperada 

Novas soluções para gerir lamas de ETAR 

 

PORTUGAL Necessidade tecnológica 

Instituto Superior 

Técnico 

Deteção de fugas de água 

Reutilização de água 

Uso de águas pluviais 

Águas do Tejo 

Atlântico 

Reutilização de água 

Gestão de águas pluviais 

Eficiência energética nas ETAR’s 

Soluções rentáveis para o tratamento de águas residuais em 

pequenas comunidades 
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Instituto Superior 

de Agronomia 

Recuperação de nutrientes das águas residuais – fósforo e 

azoto 

Economia circular de nutrientes de águas residuais 

Remoção de xenobióticos em águas residuais 

Soluções inovadoras para reciclagem/tratamento/upcycling 

de águas residuais para casas autossuficientes 

Reutilização da água (irrigação e outros usos menos nobres, 

como por exemplo a lavagem de instalações e descarga 

autoclismos) 

Tecnologias verdes (zonas húmidas artificiais) 

 

Todas estas necessidades surgiram porque nas últimas décadas em toda a 

Europa a política da água evoluiu de "uma clara prioridade na satisfação da 

procura, no sentido de um planeamento e gestão dos recursos hídricos mais 

atento às considerações ambientais num contexto de eficiência integral, 

melhoria da vida útil dos ativos e da sua manutenção, otimização e redução de 

perdas de energia e água" (MITECO, 2020). “Da mesma forma, os novos 

regulamentos nacionais e da UE conduzem a um aumento da qualidade exigida 

nos processos de tratamento, saneamento e reutilização, que se associam à 

pressão decorrente do atual incumprimento da Diretiva Quadro da Água”. 

(TWIST, online b 2021). 

 

• Fase 2: Âmbito (agrupamento) das necessidades tecnológicas identificadas  

Assim que todas as necessidades foram classificadas por cor, os parceiros 

procederam ao seu reagrupamento de acordo com serem ou não comuns nos 

três países, a fim de acelerar o processo, obtendo da seguinte classificação: 

 

1. Necessidades comuns aos três países: 

• Reutilização de água  
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• Soluções sustentáveis para o tratamento de águas residuais em 

populações pequenas, descentralizadas 

• Redução de fugas de água, rutura de tubos, inspeção de tubos 

• Recuperação de recursos – tratamento de lamas - Economia circular dos 

nutrientes 

 

2. Outras necessidades comuns a dois países:  

• Gestão de águas pluviais – overflow (Portugal, França) 

• Gestão da água (França, Espanha) 

 

3. Outras necessidades detetadas apenas num país: 

• Uso de águas pluviais (Portugal) 

• Eficiência energética (Portugal)  

• Remoção de poluentes emergentes (Espanha) 

• Técnicas de medição de poluentes emergentes (Espanha) 

 

•Fase 3: Seleção das três necessidades comuns 

Após o processo aplicado, foi muito fácil selecionar as três necessidades comuns 

às seis regiões TWIST. Como se pode ver na fase anterior, foram detetadas 

quatro necessidades nos três países, mas após um consenso entre os parceiros 

TWIST, foram selecionadas três necessidades tecnológicas. 

 

A fim de descartar uma das necessidades comuns, foi usado como critério a 

urgência que os países têm devido aos novos e futuros regulamentos 

estabelecidos na União Europeia e nas respetivas regiões, no tratamento das 

águas residuais e a sua reutilização, que são os seguintes: 

FRANÇA PORTUGAL ESPANHA 

1) Soluções sustentáveis 

para o tratamento de 
1) Reutilização de água 

1) Soluções sustentáveis 

para o tratamento de 
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águas residuais em 

populações pequenas, 

descentralizadas 

águas residuais nas zonas 

rurais/pequenas 

populações/descentralizad

as 

2) Reutilização de água 

2) Soluções sustentáveis 

para ETAR’s em pequenas 

comunidades e casas 

autossuficientes 

2) Reutilização de água 

3) Economia circular de 

nutrientes das águas 

residuais 

3) Recuperação de 

recursos - Tratamento de 

lamas - Economia circular 

de nutrientes 

3) Recuperação de 

recursos: 

gestão/valorização das 

lamas de ETAR 

 

Como resultado deste processo, os Living Labs conseguiram selecionar três 

necessidades comuns de tecnologia das 33 que servirão de base para o Mapa da 

Procura Antecipada (MPA). Os Mapas da Procura Antecipada permitem, com a 

sua publicação, reduzir os riscos e melhorar o planeamento da CPI de uma forma 

muito considerável. Bem como permitir que as partes interessadas estejam 

cientes das necessidades tecnológicas identificadas. 

 

As três necessidades comuns que compõem o MPA, tal como definido pelos 

Living Labs, são: 

 

1ª Necessidade Tecnológica: 

Neste momento, existe uma inevitável necessidade de realizar um tratamento 

adequado das águas residuais, uma vez que existe um interesse especial em ter 

água de qualidade, que é essencial para a saúde humana, para o 

desenvolvimento económico  e para a proteção do ambiente. 
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O cumprimento dos regulamentos e atingir este objetivo não é fácil devido ao 

grande número de pequenas aldeias rurais espalhadas por toda a Europa cuja 

água não é tratada, sobretudo, nos países que participam neste projeto (França, 

Portugal e Espanha). 

 

Nos pequenos municípios onde existem sistemas de tratamento de águas, 

especialmente sistemas tecnológicos convencionais, existem múltiplos 

problemas devido a limitações técnicas e económicas, comprometendo a 

eficiência dos sistemas de tratamento de águas residuais urbanas e impedindo a 

manutenção do estado das massas de água e a qualidade dos solos. 

 

Surge assim o desafio tecnológico 1 com a ideia de fornecer uma solução às 

pequenas populações em termos de tratamento de águas residuais, garantindo 

o cumprimento da Diretiva em tempo e parâmetros específicos, de forma a 

proteger o ambiente dos efeitos negativos causados pelas descargas de águas 

residuais não tratadas ou inadequadamente tratadas. Procura-se uma 

tecnologia adaptada tanto do ponto de vista económico, técnico como 

ambiental para a área de ação. Em resumo, é isto: 

 

Soluções sustentáveis para o Tratamento de Águas Residuais em pequenas 

comunidades (dependendo dos requisitos (regulamentos) dos diferentes países). 

1. Tratamentos primários. 

2. Cumprimento dos limites de descarga em populações com menos de 

10.000 p.e. ou com requisitos especiais.  

3. Cumprir os limites máximos de descarga em zonas sensíveis ou populações 

entre 200 e 2.000 p.e. , como por exemplo, em França. 

 

2ª Necessidade Tecnológica: 

O consumo crescente de água para diferentes usos, como o abastecimento 

público, a produção agrícola e pecuária, a indústria e os usos recreativos, entre 
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outros, tem vindo a exercer uma pressão crescente sobre os recursos hídricos. 

Para responder à crescente procura de água, a reutilização foi apresentada como 

fonte alternativa, que contribui para a utilização sustentável dos recursos 

hídricos, uma vez que permite a manutenção da água no ambiente e a sua 

preservação para utilizações mais nobres e futuras, salvaguardando o uso atual, 

em linha com os princípios da economia circular e do desenvolvimento 

sustentável.  

 

Globalmente e na Europa, a reutilização da água estendeu-se da irrigação 

agrícola para espaços verdes e usos urbanos, estando limitada para usos 

potáveis. As estações de tratamento de águas residuais atualmente em 

funcionamento não foram concebidas para remover contaminantes emergentes 

e, embora as águas residuais tratadas sejam vistas como uma fonte de água 

nova, adicional e/ou alternativa para fins múltiplos, há pouca confiança dos 

utilizadores na qualidade deste recurso.  

 

É aqui que surge a necessidade de procurar uma tecnologia, uma vez que o uso 

desta água pode proporcionar importantes benefícios ambientais, sociais e 

económicos e contribuir para a melhoria do ambiente solucionando a falta de 

água. Os problemas associados à perceção da sua qualidade dificultam a sua 

implementação no sector agrícola, para além do seu elevado custo (superior ao 

consumo de água). 

 

Note-se ainda que a entrada em vigor (26 de junho de 2023) do novo 

Regulamento Europeu sobre a reutilização da água, que tem por objetivo 

harmonizar "o regulamento relativo à reutilização da água em toda a União 

Europeia e consequente definição de requisitos mínimos comuns que garantam 

a qualidade da água regenerada e o seu controlo, o que garantirá condições 

equitativas em todos os países e aumentará a confiança na prática da 

reutilização da água, promovendo assim a sua utilização". Esta nova 
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regulamentação exigirá uma qualidade de água que, atualmente, não é 

alcançada na maioria das instalações.  

 

1. Irrigação de culturas. 

2. Irrigação de jardins 

3. Recarga de aquíferos 

4. Reutilização da água cinzenta em edifícios 

 

3ª Necessidade Tecnológica: 

Outra questão a abordar é a recuperação e a reutilização dos recursos de águas 

residuais. Este é um dos principais objetivos da atual política de economia 

circular em toda a Europa, uma vez que tal poderia ajudar a melhorar os esforços 

de gestão da água e mitigação das alterações climáticas.  Atualmente, não 

existem tecnologias eficientes e de baixo-custos para o realizar.  

 

Muitos dos poluentes das águas residuais (azoto, carga orgânica, metais, celulose 

de papel, óleos, entre outros) são apenas recursos possíveis para a obtenção de 

outros produtos de alto valor. Por exemplo, as lamas podem ser utilizadas como 

fertilizantes, produzir biogás ou utilizá-las para produzir energia ou, no caso das 

areias, utilizá-las como matéria-prima para a construção.  

 

É por isso que é necessário desenvolver novas tecnologias que permitam a 

valorização destes resíduos flutuantes. Por outro lado, procuramos também 

tecnologias que permitam um novo modelo de gestão de lamas de ETAR que 

permita o seu tratamento adequado e o cumprimento de requisitos futuros para 

o seu uso na agricultura, adequado a longo prazo e sustentável nas suas três 
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dimensões (sociais, económicas e ambientais). Além disso, está previsto um 

modelo de valorização das lamas para a agricultura com aplicação direta, 

compostagem e co-compostagem com biomassa vegetal.  O desafio tecnológico 

3 define-se da seguinte forma: 

 

Recuperação de recursos:  

1. Recuperação de nutrientes: fósforo, azoto, … 

2. Recuperação da biomassa para a produção de energia. 

3. Tratamento de lamas para reutilização como fertilizantes. 

 

Por conseguinte, o MPA é constituído pelos seguintes requisitos tecnológicos: 

1) Soluções sustentáveis para o tratamento de águas residuais em pequenas 

comunidades (dependendo dos requisitos (regulamentações) dos diferentes 

países). 

1. Tratamentos primários. 

2. Respeitar os limites de descarga em populações até 10.000 p.e. ou menos 

com requisitos especiais. 

3. Respeitar os limites de descarga em zonas sensíveis ou populações entre 

200 e 2.000 p.e., por exemplo em França. 

2) A reutilização da água (esta pode ser classificada com base no novo 

regulamento europeu sobre a matéria, dependendo do uso e dos diferentes 

níveis de tratamento necessários para cada uso). 

1. Irrigação de culturas. 

2. Irrigação de jardins. 

3. Recarga de aquíferos. 

4. Reutilização de águas cinzentas em edifícios. 

3) Recuperação de recursos. 

1. Recuperação de nutrientes: fósforo, azoto,.. 

2. Recuperação da biomassa para produção de energia.  

3. Tratamento de lamas para reutilização como fertilizantes. 
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Assim que o MPA foi estabelecido, foi verificada a viabilidade destes projetos 

para serem articulados como projetos de Contratação Pública de Inovação. Estes 

foram validados com base numa série de critérios como: serem inovadores, 

terem um impacto social e promover um modelo circular de economia. 

 

Inicialmente, porém, não foi possível estabelecer o grau de inovação necessário 

para atingir os objetivos estabelecidos no projeto, pelo que os parceiros do 

projeto TWIST criaram um processo de diálogo técnico entre a procura e a oferta 

para encontrar solução. 

 

3.2. Fase 2: Procurar soluções 

Uma vez detetadas e definidas as necessidades (MPA), o próximo passo no 

processo de CPI é a procura de soluções, e para o efeito os parceiros TWIST 

realizaram uma Consulta Preliminar do Mercado sob a forma de um diálogo 

técnico que foi realizado no âmbito de três Conferências Nacionais organizadas 

por cada um dos Laboratórios Vivos.  

 

Nesta fase do processo, com a (Consulta Preliminar do Mercado), o diálogo é 

alcançado partindo do desafio colocado para obter as informações necessárias 

para poder propor a solução de forma eficaz, conseguindo um equilíbrio entre os 

interesses das partes intervenientes. Por conseguinte, este diálogo corresponde 

a toda a fase de abordagem com fornecedores e administrações interessadas e 

abrange desde o momento em que as necessidades são abertas ao mercado à 

atividade na qual as diferentes opções são apresentadas de forma ordenada, 

proporcionando o alargamento da informação, solucionar dúvidas e avaliar 

eventuais variações das necessidades definidas. Isto é feito de forma a que se 

possa ter uma melhor informação para a avaliação das ideias recebidas em 
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função da procura, antes de se construir o documento de condições para 

começar a etapa seguinte.  

Este processo é considerado o mais apropriado nesta fase, uma vez que os Living 

Labs não possuem conhecimentos específicos suficientes para poderem 

desenvolver especificações funcionais ou conhecimentos específicos em CPI. Por 

conseguinte, no âmbito do processo de CPI, é necessário um diálogo técnico 

entre compradores públicos, universidades e centros tecnológicos e potenciais 

fornecedores. O diálogo técnico não deve ser confundido com um diálogo 

concorrencial, uma vez que, ao contrário deste último, não se trata de um 

processo de adjudicação, mas sim de um instrumento para a aquisição da 

informação necessária sobre a tecnologia como um passo preliminar para o 

processo de contratação pública.  

 

De forma a alcançar um diálogo técnico eficiente e efetivo, os Laboratórios Vivos 

utilizaram como guia o documento "Orientações Comuns para o 

desenvolvimento do diálogo técnico" (ANEXO 2), que explicam as medidas a 

tomar durante as respetivas Conferências Nacionais (Espanha, França e 

Portugal) e como realizar corretamente o diálogo técnico. Por outro lado, foi 

também feita referência ao documento E 1.1.1 Identificação de atores e projetos 

de inovação no setor da água (TWIST, online 2019) que identifica os stakeholders 

que devem participar no diálogo que inicia qualquer CPI.  Além disso, os 

Laboratórios Vivos foram consultados antes das Conferências Nacionais através 

de formas especificamente concebidas para lhes permitir descrever as suas 

necessidades tecnológicas de uma forma comparável. 

 

Essencialmente, o diálogo técnico entre a oferta e a procura que deveria ter 

lugar no âmbito das Conferências Nacionais destinava-se a responder à 

metodologia meet the market event, explicada em pormenor nas referidas 

Orientações Comuns. Antes da realização das Conferências Nacionais e a fim de 

ter uma base sólida para conduzir o diálogo técnico, os Laboratórios Vivos 
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preencheram as Formulário Comuns onde definiam as suas necessidades 

(ANEXO 1), cujas respostas demonstram que o nível dos conhecimentos pré-

existentes sobre a CPI no sector da água é muito limitado e que a metodologia 

do diálogo prévio com o mercado é desconhecida. Isto explica o grau de 

desenvolvimento e a orientação pedagógica que as referidas Orientações 

Comuns para o desenvolvimento do diálogo técnico durante as Conferências 

Nacionais se pretendiam ter. 

 

Por conseguinte, um dos principais objetivos destas conferências é envolver 

ativamente os participantes na definição de como os desafios apresentados 

podem ser cumpridos e, para o efeito, foi disponibilizado um formulário para ser 

preenchido em função do tipo de entidade envolvida: 1) entidades contratantes 

ou 2) potenciais fornecedores. Além disso, o objetivo era dar um contexto aos 

participantes, de forma a aproveitar as oportunidades de inovação encontradas 

no quadro do desenvolvimento do projeto TWIST e, assim, alcançar a cooperação 

e reforçar as capacidades de inovação através da CPI.  

 

A estes formulários, foi acrescentada uma parte introdutória das necessidades e 

regulamentos de referência em cada região. Esta informação foi obtida nos 

formulários comuns a preencher pelos Laboratórios Vivos descrevendo as suas 

necessidades tecnológicas. Os formulários são os seguintes:  

1) Formulário para fornecedores de tecnologia (ANEXO 3): destinados a 

universidades, centros tecnológicos, empresas tecnológicas, etc., a fim de 

poderem fornecer soluções comparáveis à necessidade tecnológica, 

indicando, entre outras coisas, o TRL (Technology Readiness Level) da sua 

solução tecnológica. 

2) Formulário para a administração e empresas públicas prestadoras de 

serviços (ANEXO 4): o objetivo é permitir-lhes fornecer informações 

comparáveis sobre o seu interesse em tecnologias baseadas nas necessidades 
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detetadas pelos Laboratórios Vivos, a partir dos quais os TRL estariam 

interessados em participar em processos de CPI, etc. 

 

As três Conferências Nacionais realizaram-se sob o tema: "Os Living Labs e 

Compras Públicas de Inovação no Setor da Água" em cada um dos países onde 

estão localizados os Laboratórios Vivos (ANEXO 5). 

 

Todas as Conferências foram realizadas em diretor no formato online, devido à 

atual situação pandémica em que nos encontramos, tendo em conta os 

princípios da transparência e da não discriminação, para que todas as entidades 

naturais ou jurídicas com capacidade para contribuir ideias inovadoras 

destinadas a responder aos desafios ou necessidades acima apresentados 

através da utilização de tecnologias que excedessem os benefícios das já 

existentes no mercado pudessem participar. 

 

A Conferência De Portugal teve lugar na manhã de 24 de junho de 2021 e contou 

com a presença de diferentes entidades do setor público e privado, bem como 

de estudantes universitários interessados no setor. A Conferência Francesa teve 

lugar no dia 2 de julho de 2021 e contou principalmente com a presença de 

entidades pertencentes ao sector público francês da água. A terceira, a 

Conferência Espanhola, foi a que teve maior impacto em termos de 

participantes: pouco mais de 100 participantes de diferentes entidades do sector 

da água de Espanha, Portugal e até da América Latina. Decorreu durante a 

manhã de 7 de julho de 2021. 

 

Após as conferências e com a ajuda dos formulários preenchidos pelos 

fornecedores de tecnologia e pelas administrações e prestadores de serviços 

públicos, os parceiros deverão poder elaborar um documento de conclusões 

finais que indique: 

1. As dificuldades tecnológicas existentes em cada desafio. 
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2. O grau de inovação necessário, definindo o tipo de processo a realizar 

dependendo se é necessário um processo de I&D ou se já existe um 

protótipo no mercado. 

3. Estimar um orçamento adequado e realista, bem como o calendário 

adequado que garanta o cumprimento do objeto e do âmbito do contrato. 

4. Definir os requisitos funcionais que constituirão o objeto do contrato. 

5. Estimar os níveis mínimos de solvência para garantir o objeto do contrato 

pelos proponentes, que serão determinados de acordo com a solvência 

apresentada pelos operadores económicos que participaram na consulta e 

participaram no diálogo técnico. 

6. Determinar as variáveis-chave que garantirão a escolha ideal (critérios de 

adjudicação). 

 

No entanto, apesar desta preparação, os resultados obtidos não foram os 

desejados, principalmente devido à reduzida participação proactiva dos 

participantes das diferentes Conferências Nacionais, salientando o facto de não 

terem sido obtidos os formulários preenchidos dos participantes. 

Tudo isto aconteceu devido a vários fatores, tais como: 

• O período anual em que se realizaram as conferências (início das férias de 

verão). 

•  O formato online, forçado pela situação de pandemia. 

•  A escassa experiência ou praticamente inexistente no sector neste tipo de 

processo 

• A percetível falta de conhecimento no mercado sobre os processos de CPI 

em geral e, em particular, sobre a capacidade da inovação no sector da 

água. 

 

Para além destes fatores, a falta de tempo (esta fase do processo de CPI demora 

entre três e oito meses e o projeto TWIST tem apenas três meses desde as 

Conferências Nacionais até à sua conclusão) impede a continuação do 
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fornecimento técnico - o diálogo sobre a procura e para descobrir se existem 

tecnologias disponíveis próximas de chegar ao mercado que possam cobrir as 

necessidades de água existentes. 

 

No entanto, pelo menos um Organismo Público de Investigação (OPI) mostrou-

se interessado nas necessidades tecnológicas apresentadas durante a 

Conferência Nacional espanhola e em fazer parte do Living Lab no futuro. 

3.3. Fase 3 e 4: Elaboração e tratamento de documentos de 
adjudicação, monitorização dos contratos e avaliação 

Nestas condições, tem sido impossível definir requisitos funcionais para 

satisfazer as necessidades detetadas que poderiam ser incluídas em futuras 

especificações de CPI, pelo que tem sido impossível continuar com a Fase 3 

(Redação e processamento das especificações de contratação) e a Fase 4 

(Monitorização e avaliação do contrato)  e, portanto, completar os três processos 

CPI associados a cada uma das três necessidades comuns tecnológicas 

abordados pelos três Laboratórios Vivos do projeto TWIST. 

 

As atividades que foram implementadas com sucesso nos três casos-piloto de 

CPI (a verde) e as que não puderam ser implementadas (a vermelho) são 

apresentadas a seguir: 
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A implementação parcial do caminho definido deveu-se principalmente à falta 

de respostas significativas no diálogo técnico, na medida em que não foi 

disponibilizado o estado da arte para as diferentes necessidades tecnológicas 

identificadas. 

 

Por conseguinte, será necessário aprofundar o diálogo técnico da procura de 

oferta no futuro, a fim de poder definir especificações técnicas comuns para os 

desafios tecnológicos identificados e poder prosseguir com os passos seguintes 

do processo. 
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Como se verificou nas secções anteriores, não foi passível de obter os 

conhecimentos necessários para a realização de casos-piloto de CPI, pelo que os 

parceiros determinaram que é desejável criar um guia sobre a forma de realizar 

o processo de aquisição de inovação. Este guia é dirigido a todos os 

compradores públicos, prestadores de serviços e Laboratórios Vivos que estão a 

desenvolver processos de CPI ou que pretendem implementá-los no futuro. 

 

Este capítulo explica, passo a passo, o processo a realizar para desenvolver a CPI, 

embora deva ser salientado que não existe nenhum padrão unívoco ou 

metodologia que possa ser aplicada a todos os casos, uma vez que cada 

processo de CPI irá depender de: tipo de modalidade de contratação escolhida 

tendo em conta o grau de inovação exigido em cada caso (CPTI ou CPC); o tipo 

de entidade do sector público que formula a procura e a proposta (entidade 

adjudicante ou não); As necessidades identificadas em cada caso, que 

determinarão os critérios de seleção do empreiteiro e a realização do objeto do 

contrato; e o sector em que nos encontramos.  

 

Os procedimentos CPI não seguem os padrões normais dos contratos públicos. 

Nestes casos, tanto a preparação como a adjudicação do contrato como a sua 

execução têm de ser adaptados a uma forma de contratação baseada em 

premissas únicas que, em grande medida, questionam os princípios clássicos da 

contratação pública: determinado objeto, determinado preço, iminência e curto 

prazo, risco e oportunidade do empreendedor; evoluindo para modelos em que a 

negociação com o mercado e a partilha de riscos face à incerteza de que a 

aquisição da inovação inevitavelmente implica. 
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Em todo o caso, deve ser esclarecido preliminarmente que um processo de PI 

requer muito mais tempo e recursos do que uma compra ordinária, bem como 

uma maior participação e empenho por parte de todas as partes envolvidas.  

 

Nos procedimentos de CPI, é essencial o desenvolvimento de uma fase 

preliminar anterior à fase legalmente prevista de preparação dos contratos. O 

planeamento é um mandato do legislador para as entidades adjudicantes. 

Enquanto este trabalho de planeamento é necessário e obrigatório em 

concursos comuns, em concursos complexos, como o CPI, é essencial 

determinar a necessidade que o contrato aborda e se existe uma solução 

disponível no mercado para o satisfazer, bem como o seu grau de maturidade 

tecnológica. De facto, esta análise preliminar do mercado determinará se o 

contrato de CPI será um CPC ou um CPTI. 

 

As questões fundamentais a esclarecer durante a preparação do contrato (se 

existe uma solução disponível de acordo com o estado-da-arte do seu grau de 

adequação ou desenvolvimento) estão fora da esfera interna da administração e 

exigem ações de pesquisa e investigação para orientar o processo de tomada de 

decisão. Para o efeito, a administração deverá entrar em contacto com o 

mercado através de contacto prévio e direto com potenciais licitantes. Uma 

participação antecipada de potenciais concorrentes que, até ao aparecimento 

das Diretivas de quarta geração em 2014, o legislador considerou com 

desconfiança que poderia implicar uma violação do princípio da igualdade entre 

os concorrentes, mas que pode e deve tornar-se uma prática corrente de 

concursos, especialmente em concursos CPI. 

 

Estas fases de definição da procura e dos contactos com o mercado, que não são 

comuns nos procedimentos de compra comuns, são o que torna os 

procedimentos de CPI especiais e os tornam particularmente longos e 
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complexos. Por outro lado, o planeamento e definição, das necessidades do 

comprador, ajustados e comparados com o mercado, são aqueles que permitem 

atingir os objetivos definidos com um nível mais elevado de sucesso, eficiência e 

adaptação, o que, no final, podem conduzir a poupanças significativas na relação 

qualidade-preço e, sobretudo, a uma melhoria significativa no desempenho do 

bem ou serviço obtido em resultado do processo de CPI.  

 

Em geral, os procedimentos a seguir num procedimento de CPI são os 

seguintes: 

1. Avaliação das necessidades 

• Analisar e descrever as necessidades de uma forma funcional 

• Pensar que utilizadores precisam de estar envolvidos no processo. 

• Analisar o mercado para ter uma ideia do nível de desenvolvimento de 

possíveis soluções 

2. Planear com antecedência 

• Estabelecer a estratégia a seguir 

• Estimar o tempo necessário para realizar um processo eficiente. 

• Agendar todo o projeto 

3. Desenvolvimento da Consulta Preliminar do Mercado (CPM) 

• Anunciar e divulgar informações previamente ao desenvolvimento do CPM. 

• Realizar conferências, entrevistas, reuniões 

• Manter contacto direto e constante com fornecedores 

4. Preparação das especificações 

• Desenvolver especificações 

• Selecionar o procedimento adequado dependendo da tecnologia 

• Definir os critérios de avaliação 

• Seguir os princípios da transparência e da não discriminação 

5. Avaliação e adjudicação 

6. Acompanhamento 
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4.1. Deteção das necessidades 

Esta fase é a primeira de todas e corresponde à procura e priorização das 

necessidades que podem ser resolvidas no processo de Contratação Pública de 

Inovação.  

 

O primeiro passo é formar um grupo representativo de actores-chave com 

conhecimento do sector que cooperem entre si para identificar necessidades 

comuns e descrevê-las em termos funcionais e de desempenho. Para tal, os 

compradores muitas vezes não dispõem os conhecimentos técnicos necessários, 

pelo que podem contratar peritos externos para prestar assistência técnica 

desde o início. Estas necessidades serão a base para todo o processo e o MPA 

será feito a partir deles. 

 

As reuniões bilaterais podem ser realizadas para elaborar o MPA, uma vez que os 

utilizadores finais podem fornecer informações importantes sobre o que 

realmente precisam, pelo que pode ser uma boa ideia envolvê-los no processo.  

 

Além disso, deve ser efetuada uma análise de mercado, uma vez que é então 

necessário saber se deve ser efetuado um Contrato Público de Soluções 

Inovadoras ou uma Aquisição Pré-Comercial. 

4.2. Organização e planeamento do processo 

De forma a concretizar o processo de modo a que todos os objetivos 

estabelecidos sejam cumpridos, é necessário planeá-lo como se se tratasse de 

um projeto, com um programa de trabalho estabelecido, prazos, tarefas, 

responsabilidades e recursos atribuídos. Tudo isto tendo em conta que um 
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processo de CPI requer mais tempo e recursos do que um processo comum de 

contratação.  

 

Isto é necessário porque, durante o processo, podem surgir inconvenientes e 

situações que atrasem ou mesmo forçar alterações às tarefas ou ao próprio 

processo, pelo que é necessário ter em conta estes desvios no agendamento das 

tarefas e poder cumprir os prazos do plano de trabalho estabelecido.  

4.3. Desenvolvimento da Consulta Preliminar ao Mercado 

As Consultas Preliminares ao Mercado (CPM) são um processo através do qual o 

comprador dialoga com o mercado para descobrir o grau de maturidade da 

oferta com base no desafio tecnológico (necessidades detetadas), com a 

intenção de obter as informações necessárias para poder realizar uma proposta 

de forma eficiente, e definir prescrições funcionais que cubram as necessidades 

definidas.  As fases que compõem o procedimento geral de um CPM são 

apresentadas a seguir: 

 

 

Como se pode ver na figura acima, a primeira coisa a fazer é publicar 

abertamente e sob o princípio da publicidade o Aviso preliminar de Consulta do 

Mercado, onde o objeto da consulta, a data de início e as entidades que vão 

participar na consulta serão especificados como mínimo. Por outro lado, os 

formulários para os participantes devem ser publicados ou enviados, dando um 

prazo para as entidades responderem.  
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Estes formulários irão conter as soluções propostas para as necessidades 

detetadas, e estas devem centrar-se na resolução da necessidade, respondendo 

claramente a todas as questões colocadas, com um prazo de conclusão dado na 

notícia da Consulta Preliminar do Mercado ou, neste caso, nas conferências 

propostas. Para que o processo da CPM seja um sucesso, é necessário que as 

empresas interessadas participem ativa e intensamente. 

Uma vez terminado o prazo, as respostas devem ser estudadas e, se necessário, 

devem ser realizadas entrevistas ou consultas com os participantes, a fim de 

esclarecer quaisquer dúvidas que possam ter sobre a solução proposta. 

 

Depois de todo este processo, pode ser elaborado um relatório contendo os 

resultados e as conclusões obtidas em todo o processo para orientar a futura 

contratação. Este relatório servirá igualmente para atualizar o Mapa da Procura 

Antecipada que tem de ser publicado e estar acessível a todos os potenciais 

compradores, independentemente de terem ou não participado na sua criação, 

através de quaisquer anúncios publicados em plataformas eletrónicas a nível da 

UE, nacional e/ou local (documento E 4.1.1 Materiais de formação para a 

contratação pública de inovação no sector da água). 

 

As atividades a realizar nesta fase são: 

• Identificar os intervenientes relevantes a participar na compra (empresas 

públicas e privadas, universidades, institutos tecnológicos, etc.). 

• Definir como proceder com a comunicação entre as partes interessadas. 

• Realizar uma análise de mercado. 

• Selecionando como proceder com a formulação da consulta (website, perfil 

da parte contratante, etc.). 

• Preparação de formulários para a realização da consulta e um diálogo 

técnico entre os candidatos e os proponentes. 
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• Determinar os objetivos a atingir. 

• Publicação de toda a informação sobre a consulta para que todos os 

envolvidos possam consultá-la. 

• Compilação de toda a informação. 

4.4. Elaboração das especificações 

Com a ajuda do relatório da fase anterior, o Mapa da Procura Antecipada já foi 

atualizado para que seja possível proceder à conceção e ao processo dos 

documentos de Contratação Pública de Inovação, uma vez que as informações 

necessárias já devem estar disponíveis para preparar as especificações técnicas 

funcionais das possíveis soluções tecnológicas necessárias.  

 

As especificações a constar nos documentos de concurso baseiam-se 

normalmente nos requisitos obrigatórios e nos requisitos recomendados, mas, 

de forma a favorecer a inovação, a especificação deve centrar-se na obtenção de 

uma solução para um problema e não numa abordagem de solução específica a 

seguir. 

 

Ao mesmo tempo, juntamente com a definição do objeto do contrato e as 

especificações do bem ou serviço a desenvolver, a elaboração das especificações 

é o momento de determinar o tipo de Contratação Pública de Inovação a seguir 

(CPTI ou CPC), o processo de concurso a cumprir, os requisitos de solvência a 

cumprir, os critérios de adjudicação, o método de acompanhamento da 

execução do contrato e a avaliação dos resultados. 

 

De forma a escolher o procedimento de CPI mais apropriado, é importante 

conhecer o Nível de Maturidade da tecnologia apresentada como solução (TRLs - 

estes são explicados no documento E 4.1.1. Materiais de formação para 

contratação pública de inovação no sector da água) e os TRLs a serem atingidos 

no final da execução do contrato, ou seja, para definir os objetivos a atingir. Uma 
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vez disponibilizados todos os dados acima referidos, serão realizados os 

seguintes sub-passos para a elaboração de uma proposta eficiente (MITECO 

2020):  

 

4.4.1. Tipo de contrato 
O tipo de contrato a adjudicar deve ser conhecido. Estes são classificados de 

acordo com a seguinte classificação: 

• Obras (Construções) 

• Serviços 

• Fornecimentos 

• Mistura 

Estes podem ser vistos com mais pormenor no documento E 4.1.1 Materiais de 

formação para a contratação pública de inovação no sector da água, secção 

6.4.3.1 Tipos de contrato. 

 

4.4.2. Escolha do procedimento de adjudicação mais adequado 
O tipo de procedimento a seguir deve ser selecionado de acordo com as 

informações recolhidas no documento E 4.1.1. Materiais de formação para 

Contratação Pública de Inovação no sector da água. Existem quatro tipos para 

CPI: 

1. Procedimentos de contratação que não exijam I&D: 

• Diálogo competitivo 

• Processo de concurso com negociação 

2. Procedimentos de contratação que exijam I&D: 

• Contratos pré-comerciais 

• Parcerias para a Inovação 
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Na secção 6.4.3.2. Principais procedimentos de adjudicação em CPI, do 

documento E 4.1.1. Materiais de formação para contratação pública de inovação 

no setor da água, pode ver em detalhe em que cada procedimento consiste.  

 

Há uma série de indicadores que podem fazer a escolha do procedimento mais 

simples: 

• TRLs no mercado. 

• Ter o conhecimento necessário para determinar os requisitos técnicos. 

• O trabalho de I&D que tem de ser desenvolvido. 

• Produto ou protótipo final necessário. 

• Futuros compradores e fornecedores. 

• Tempo e recursos disponíveis para a contratação. 

 

Esta descrição gráfica pode ser usada para ajudar a selecionar o tipo de CPI que 

irá seguir a necessidade.  

 

4.4.3. Peculiaridades das especificações da CPI 
Uma vez concluídas as duas sub-etapas anteriores, o próximo passo é a 

elaboração de documentos de concurso, dos quais o formato dependerá do que 

foi selecionado nas fases anteriores.  
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Antes de começar com a elaboração das especificações, é necessário considerar 

e aprender a gerir os riscos, uma vez que uma boa gestão destes projetos deve 

ser sempre acompanhada por um exercício de identificação e análise de riscos, a 

fim de evitar repetir o que aconteceu com o processo atual (falta de tempo e 

conhecimentos anteriores). Da mesma forma, para completar com êxito todas as 

tarefas, todas as partes interessadas devem estar diretamente envolvidas. 

 

As especificações de concurso devem, em geral, incluir medidas destinadas a 

promover a inovação com base no estabelecimento de especificações técnicas 

de natureza funcional. Estas medidas irão promover o desenvolvimento da 

sustentabilidade económica, social e ambiental. Em relação a estes requisitos, a 

característica mais única das especificações técnicas é que, normalmente, se 

irão basear na formulação de requisitos funcionais ou de desempenho, que 

devem, no entanto, ser suficientemente precisos para permitir aos proponentes 

determinarem o objeto do contrato e a entidade adjudicante para a adjudicação 

do contrato. 

 

Nos contratos de CPI, a delimitação do objeto do contrato levanta o desafio do 

grau de incerteza decorrente da inovação pretendida, o que explica por que 

razão o objeto do contrato pode ser definido no que diz respeito às necessidades 

ou funcionalidades específicas a satisfazer, sem fechar o objeto do contrato a 

uma única solução.  Em particular, serão definidos desta forma nesses contratos 

em que se considera que podem ser incorporadas inovações tecnológicas, 

sociais ou ambientais que melhorem a eficiência e sustentabilidade dos bens, 

obras ou serviços a contratar. 

 

Outro dos aspetos que devem ser incluídos nos documentos de concurso são os 

critérios de solvência técnica e económica. Nos processos de CPI, há que ter 

cuidado para manter o equilíbrio entre a procura de requisitos de solvência que 

permitam a participação de empresas com experiência com capacidade 
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inovadora que possam realmente fornecer soluções, mas sem que estes 

requisitos sejam um obstáculo às PME ou às micro-PME com uma elevada 

capacidade inovadora (start-ups), mas com pouca formação profissional e, em 

geral, pouca experiência como empresa. 

 

Os critérios de adjudicação devem estar ligados ao objeto do contrato. Uma vez 

que nos procedimentos de CPI o objeto do contrato não está totalmente 

definido, é particularmente difícil estabelecer os critérios exatos. Por 

conseguinte, a regra que permite a aplicação de mais de um critério de 

adjudicação é geralmente aplicável nestas propostas, em que até três destes 

casos correspondem aos elementos que podem ser perfeitamente 

acompanhados em propostas de CPI: 

a) Aqueles para os quais não tenha sido possível estabelecer previamente 

projetos ou orçamentos e que devem ser apresentados pelos candidatos ou 

proponentes. 

b) Quando a entidade adjudicante considerar que a definição do serviço 

poderia ser melhorada por outras soluções técnicas ou por reduções no 

tempo de execução. 

c) Aqueles que exigem a utilização de tecnologia particularmente avançada 

ou cuja execução seja particularmente complexa. 

 

Normalmente, entende-se que a limitação afeta os critérios de adjudicação a ter 

em conta para selecionar a proposta com o melhor custo-benefício, que em 

nenhum caso pode ser eliminado ou substituído por outros ou variar a sua 

ponderação ao longo do processo de negociação, mas é legalmente permitido 

negociar sobre os critérios de adjudicação. Uma coisa é negociar sobre o preço 

do contrato e outra é negociar se o preço do contrato é eliminado como critério 

de adjudicação ou se a sua ponderação ou a pontuação atribuída na avaliação 

das propostas é alterada. A primeira é permitida, embora esta seja o que parece 

razoável proibir, uma vez que tal seria o caso significaria uma alteração das 
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regras do jogo e um desvio das regras obrigatórias da administração em prol das 

disposições das especificações de concurso. Caso contrário, a capacidade e a 

margem de negociação seriam praticamente anuladas, eliminando o elemento 

central deste procedimento, que é a negociação. 

 

Outra particularidade muito relevante da CPI é a possibilidade de estabelecer o 

valor estimado do contrato através da utilização de preços provisórios. O 

estabelecimento destes valores deve ser acompanhado de obrigações sobre o 

adjudicatário relativamente ao regime de auditoria de custos e de preços, 

consistindo num exame crítico e sistemático das demonstrações de custos do 

contrato, bem como uma metodologia de cálculo dos lucros, que os 

adjudicatários devem submeter ao auditor para determinar o preço final dos 

contratos adjudicados com preços provisórios nos procedimentos negociados, 

no diálogo concorrencial e nas parcerias de inovação, contribuindo para alcançar 

a racionalidade e a transparência no concurso e na gestão das despesas 

públicas. 

 

Por último, os documentos de concurso devem definir a estratégia relativa aos 

direitos de propriedade intelectual e industrial (DPI), uma vez que a CPI implica 

investir recursos transformando novas ideias em realidade, quer por parte da 

autoridade contratante, quer por parte da empresa que presta o produto ou 

serviço, e nas futuras questões, como a capacidade da entidade adjudicante para 

mudar de fornecedor, ou na medida em que pode ser licenciado para outro 

potencial utilizador do serviço, devem ser tomado em consideração. A definição 

da estratégia ou especificações de direitos de propriedade intelectual nos 

documentos de concurso e no contrato é importante, uma vez que, no caso de 

concessão dos direitos à empresa, a indemnização pela exploração desses 

direitos pode ser exigida mais tarde. 
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4.5. Avaliação e adjudicação 

Na fase de análise das propostas recebidas, estas devem ser avaliadas com uma 

justificação clara e concisa da forma mais compreensível e concreta possível, 

identificando os resultados que seriam obtidos em cada caso.  Na definição dos 

critérios, a Diretiva 2014/24/UE deve ser tida em conta, uma vez que o artigo 67.2 

define que as características inovadoras são um aspeto importante na definição 

dos critérios de adjudicação. Por exemplo, alguns critérios de adjudicação a 

incluir nos documentos de concurso podem ser o tempo de execução, a 

poupança de energia futura, as melhorias ambientais, a redução dos custos de 

manutenção, etc. Além disso, a avaliação deve considerar o custo-benefício, 

recomendando que um dos critérios de adjudicação seja a oferta mais vantajosa 

economicamente. Por conseguinte, a dualidade dos critérios económicos e 

qualitativos deve ser tida em conta no seu conjunto. 

 

O processo de inovação visa ajudar o desenvolvimento sustentável na prestação 

de serviços públicos aos cidadãos, pelo que tudo deve ser orientado para isso, 

impulsionando o mercado e orientando-o para satisfazer as necessidades 

propostas, pelo que a avaliação deve centrar-se na criatividade e na inovação. 

 

Seguidamente, serão resumidas as tarefas a seguir para completar as fases 4 e 5 

do projeto TWIST: 

• Selecionar o processo de licitação com base nos requisitos da solução 

proposta. 

• Desenvolver a estratégia e as cláusulas de propriedade intelectual de 

acordo com o benefício a obter.  

• Elaboração dos documentos do concurso considerando os requisitos, 

cláusulas, elementos inovadores, critérios de avaliação, prazos, orçamento, 

... 
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• Criação de documentação complementar para a publicação do concurso 

de CPI.  

• Compilação da informação recebida (licitações/propostas). 

• Relatório de adjudicação do concurso de CPI. 

4.6. Monitorização 

Nesta fase de execução do contrato, é necessário estabelecer uma boa gestão 

colaborativa e um sistema de monitorização e controlo da execução pelo 

empreiteiro. 

 

Este acompanhamento e controlo permitirá avaliar os resultados e a eficiência 

do contrato, medindo o desempenho entre os serviços obtidos e os recursos 

disponibilizados. Além disso, é importante que, uma vez estabelecida ou 

desenvolvida a solução, os resultados obtidos e a viabilidade da solução sejam 

medidos, bem como o seu impacto e sustentabilidade esperados.  

 

Por conseguinte, as tarefas a realizar nesta fase são: 

• Avaliação de impacto dos resultados. 

• Monitorização do processo de implementação. 

• Compilação de todas as fases de implementação. 

• Estabelecer pontos de controlo (KPI's- Indicador de desempenho chave). 
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Após a realização do processo podemos concluir, considerando que as 

necessidades da procura foram adequadamente definidas, identificando-se os 

três desafios comuns para as partes envolvidas e definindo-se a metodologia 

comum a seguir, de forma a obter resultados comparáveis para formular 

requisitos funcionais para as especificações de CPI, a verdade é que o processo 

foi afetado pelo baixo nível de desenvolvimento e progresso do diálogo técnico 

com as partes interessadas e o mercado. 

 

A principal conclusão a retirar do anterior é que o sector da água ainda não é 

suficientemente maduro para empreender um processo de CPI nas suas fases 

de elaboração de especificações técnicas comuns nem de aprovação de 

especificações específicas do procedimento de CPI. 

 

Além disso, e depois de definir claramente três desafios tecnológicos sobre os 

quais existe um amplo consenso, seria possível aprofundar o necessário diálogo 

técnico sobre a procura de oferta, necessário para descobrir se existem 

tecnologias disponíveis próximas do mercado que possam satisfazer as 

exigências da água existentes e, nessa base, ser capaz de definir especificações 

técnicas comuns para os desafios tecnológicos já definidos. 

 

Para o efeito, é necessário investir mais tempo e recursos na preparação e 

divulgação de tal diálogo técnico, acrescentando apelos específicos e 

individualizados a cada um dos intervenientes de referência em cada desafio 

tecnológico. Para o efeito, os materiais preparatórios desenvolvidos para as 

Conferências Nacionais continuam a ser plenamente válidos. 
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ANEXO 1. Formulários para Laboratórios Vivos 

 

Seguidamente compilámos as respostas dos três Laboratórios Vivos do Projeto 

TWIST aos formulários expressamente concebidos para que os mesmos possam 

descrever as suas necessidades tecnológicas de uma forma comparável. 
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Anexo 1.1. França: Laboratoire Vivant du Sud-Ouest pour l'Eau 
(LaViSO) 
 

Organização da conferência nacional 

Que dia de junho gostaria que o evento acontecesse e porquê? 

Durante a semana de 28 de junho a 2 de julho de 2021 

Que tipo de conferência prefere? Selecione uma das opções: 

Formato online 

Por favor, indique as suas razões: 

Covid-19 

Como prefere que a conferência se realize? um dia de manhã e/ou à tarde? Selecione 
uma das opções. 

De forma independente e sequencialmente com três mesas redondas ao longo do dia 
(manhã e tarde). 

Indique quais entidades que serão convidadas para o diálogo. É importante que 
especifique o seguinte: 
- Tipo de instituição (Universidade, empresa, centro de I&D, administração pública, ...) 
- Papel institucional na conferência (fornecedor de tecnologia, administração ou 
empresas públicas prestadoras de serviços). 

Universidades, empresas, centros de I&D, administrações públicas, fornecedores de 
tecnologia, administrações e empresas públicas que prestam serviços, serviços de água 

Incluir qualquer consideração importante relacionada: 

- 
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Definição das necessidades tecnológicas 

Desafio Tecnológico 1 
Soluções adequadas para o tratamento de águas residuais em pequenas 
comunidades (em função dos requisitos (normativas) dos diferentes países). 

1. Tratamento primário. 
2. Respeitar os limites de descarga em populações inferiores a 10.000 p.e. ou 
com requisitos especiais. 
3. Respeitar os limites de descarga em zonas sensíveis ou populações entre 
200 e 2.000 p.e., como por exemplo em França. 

 
Descreva brevemente a necessidade específica do seu país. 
Por favor, relacione a necessidade com as políticas governamentais, as metas 
nacionais e/ou às próprias metas a nível municipal. 
Cumprir os limites de descarga em populações inferiores a 10.000 p.e. ou com 
requisitos especiais. 
Cumprir os limites de descarga em áreas ou populações sensíveis entre 200 e 2.000 
p.e. 
Tratamento de águas residuais em pequenas comunidades. 
Por que razão este desafio tecnológico deve ser resolvido através da Contratação 
Pública de Inovação? 
Por razões de custo e para melhorar a eficiência dos sistemas 
Quando precisa de resolver este desafio tecnológico?  
Qual a urgência? 
Quanto mais cedo melhor 
Objetivo geral 
Descreva os objetivos a atingir para resolver a necessidade ou o problema sob a forma 
de requisitos funcionais que resolvem a necessidade. Descreva, para o seu caso, a 
tecnologia que se pretende desenvolver com a determinação das especificidades 
funcionais e do estado tecnológico, com menção expressa, se conhecida, dos níveis de 
maturidade tecnológica (TRL) onde se baseia e dos que se espera alcançar com a 
execução do projeto.  
Ver os diferentes protótipos / projetos piloto desenvolvidos no quadro do projeto 
TWIST 
Requisitos específicos.  
O que gostaria de perguntar ao mercado? 
Descreva, com base nas capacidades e tecnologias já disponíveis no seu Living Lab, 
quais os requisitos específicos que deseja obter do mercado de forma a fornecer uma 
solução completa para a necessidade proposta.  
Não entendo a pergunta... o mercado não é uma pessoa => não se pode perguntar 
nada 
Indicar a normativa ou a legislação de referência. 
Diretiva relativa ao tratamento de águas residuais 
Lei e portaria relativa ao tratamento de águas residuais 
Indicadores de impacto ou parâmetros de descarga a considerar. 
Por exemplo: parâmetros de eficiência exigidos por regulamentos ou recomendações 
para o tratamento primário, limite de parâmetros de descarga em cidades com 
população inferior a 10.000 habitantes, limite dos parâmetros de descarga em áreas 
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com requisitos especiais... 
Ver a Diretiva relativa ao tratamento de águas residuais 
E em França os objetivos de qualidade que dependem da vulnerabilidade do ambiente 
recetor 
Em que fase de desenvolvimento considera estas tecnologias? 
Depende 
- Algum desenvolvimento (soluções baseadas na natureza; soluções para 
reutilização de água e soluções para a recuperação de recursos) 
- Suficientemente desenvolvidas (soluções extensivas: zonas húmidas construídas...) 
- Extraordinariamente desenvolvido ou muito desenvolvido => lamas ativadas e outros 
sistemas clássicos 
Resultados esperados. 
Que resultados esperar obter do processo de diálogo com o mercado? (por exemplo, 
identificar novas possíveis soluções, testar a viabilidade das suas necessidades em face 
do que está disponível no mercado, permitir aos fornecedores planearem e 
prepararem-se) 
Mais uma vez , não entendo a pergunta... o mercado não é uma pessoa => não se pode 
ter um diálogo com ele 
Claro que quero identificar potenciais novas soluções, testar a viabilidade das 
necessidades face ao que está disponível no mercado e dar tempo aos fornecedores 
para planearem e se prepararem. 
Existem atualmente investimentos no país destinados a suprimir esta necessidade? 
Descreva se sabe da existência de projetos ou tecnologias em desenvolvimento que 
estão a tentar suprimir esta necessidade. 
Não sei. 
Conhece outras administrações ou entidades públicas à procura de resolver os 
mesmos (ou similares) problemas que vocês? Em caso afirmativo, indique-os.  
Sim: 
- CEREMA - Centro de Estudos e Perícias em Riscos, Ambiente, Mobilidade e 
Desenvolvimento https://www.cerema.fr/fr 
- IFTS, nosso parceiro 
- Universidades ou Escolas diferentes 
Comentários. 
Por favor, inclua quaisquer considerações importantes a este respeito. 
- 
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Desafio tecnológico 2 
A reutilização da água (pode ser classificada com base no novo regulamento 
europeu sobre a matéria, em função da utilização e dos diferentes níveis de 
tratamento necessários para cada utilização). 

1. Irrigação de culturas. 
2. Irrigação de jardins. 
3. Recarga de aquíferos. 
4. Reutilização de águas cinzentas em edifícios. 

 
Descreva brevemente a necessidade específica no seu país. 
Por favor, lembre-se de relacionar com as políticas governamentais, objetivos 
nacionais e/ou objetivos de nível municipal. 
A reutilização da água é utilizada principalmente para irrigação (70%), mas também 
para usos que não requerem água potável (usos industriais, cerca de 20%, e usos 
domésticos, para cerca de 10%). 
A reciclagem de água é praticada em primeiro lugar nas águas residuais industriais 
internas: algumas indústrias reciclam a sua água, que funciona assim num circuito 
fechado. As empresas podem, assim, aspirar a reduzir o seu consumo entre 40% a 90%. 
Mas o processo também é utilizado para águas residuais municipais secundárias: a 
água recuperada após tratamento numa estação de tratamento de águas residuais 
recebe tratamento adicional para ser utilizada, essencialmente para usos que não 
requerem água potável: irrigação, recarga de águas subterrâneas, usos industriais, etc. 
Por que razão este desafio tecnológico deve ser resolvido através de compras públicas 
inovadoras? 
Portanto, a reciclagem cumpre um duplo objetivo de poupança de recursos: permite 
poupar recursos a montante, reutilizando-os, mas também reduzir o volume de 
resíduos contaminados. 
Porém, o interesse é limitado quando não existe uma tensão quantitativa sobre o 
recurso hídrico no sector em questão. 
Quando precisa de uma nova solução?  
Qual a urgência? 
Não há uma tensão quantitativa perigosa no recurso de água (exceto em algumas 
áreas limitadas). 
Não é necessariamente muito urgente, mas quanto mais cedo melhor. 
Objetivo geral 
Por favor, descreva os objetivos a atingir para resolver a necessidade ou o problema 
sob a forma de requisitos funcionais que resolvem a necessidade. Além disso, 
descreva, se for caso disso, a tecnologia que se pretende desenvolver com a 
determinação das especificidades funcionais e do estado tecnológico, com menção 
expressa, se conhecida, dos níveis de maturidade tecnológica (TRL) em que esta se 
baseia e das que se espera alcançar com a execução do projeto.  
A principal necessidade é encontrar uma tecnologia de tratamento de águas residuais 
fiável e de baixo custo que produza água tratada que atenda à qualidade dos 
standards para a água destinada à reutilização 
Requisitos específicos.  
O que gostaria de perguntar ao mercado? 
Por favor, descreva, com base nas capacidades e tecnologias já disponíveis no seu 
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Living Lab, quais os requisitos específicos que pretende obter do mercado de forma a 
fornecer uma solução completa para a necessidade proposta.  
Aqui de novo, não entendo a pergunta... o mercado não é uma pessoa => não se pode 
pedir nada 
Indicar a legislação/regulamento relevante. 
Em França, a utilização de resíduos tratados para irrigação é referida por: 

• artigo R211-23 do código do meio ambiente: «As águas residuais podem, após o 
tratamento, ser utilizadas para fins agrónomos ou agrícolas, através de rega ou 
irrigação, desde que as suas características e métodos de utilização sejam 
compatíveis com as exigências da saúde pública e da proteção do ambiente»; 
• artigo de 22 junho 20079 (artigo 10.º) : «Se não for possível a descarga de efluentes 
tratados em águas superficiais, os efluentes tratados podem ser eliminados por 
infiltração no solo, se o solo for adequado para este método de eliminação, ou 
reutilizado para rega de espaços verdes ou culturas, de acordo com as disposições 
definidas por despacho do ministro responsável pela saúde e do ministro 
responsável pelo ambiente». 
• a portaria de 2 de agosto de 2010 sobre a utilização de água proveniente do 
tratamento de águas residuais urbanas para a irrigação de culturas ou espaços 
verdes. 

E os seguintes avisos: 
• recomendações do Conselho superior de higiene pública de França (CSHPF) 
emitidos em 1991 para utilização após tratamento para rega de culturas e espaços 
verdes; 
• opinião da AFSSA 2008: reutilização de águas residuais tratadas para rega ou 
irrigação, Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, novembro de 2008 
(parecer relativo a um projeto de decreto que estabelece os requisitos técnicos, a 
implementação e os procedimentos de monitorização aplicáveis à utilização de 
água a partir do tratamento de águas residuais das autoridades locais para a rega 
ou irrigação de culturas ou espaços verdes). 
• opinião Anses 2010 (riscos de efluentes provenientes de instalações de 
transformação de subprodutos animais. A Anses publicou em 2012 um relatório que 
avalia os riscos relacionados com a exposição respiratória a águas residuais tratadas 
e foram dadas a recomendações. 

Indicadores de impacto ou parâmetros de reutilização dependendo do uso e dos 
diferentes níveis de tratamento requeridos. 
Por exemplo: limite dos parâmetros exigidos por regulamentos ou recomendações 
para as águas autorizadas para a sua reutilização, diferenciando se existe uma 
limitação em função do uso (como em Espanha, a legislação DE 1620/2007 estabelece 
qualidades de água em função do risco da água de irrigação das culturas entrar em 
contacto ou não com a fruta) 
Veja-se o artigo R211-23 do código do meio ambiente: «As águas residuais podem, após 
o seu tratamento, ser utilizadas para fins agrónomos ou agrícolas, através de rega ou 
irrigação, desde que as suas características e os seus métodos de utilização sejam 
compatíveis com as exigências da saúde pública e da proteção do meio ambiente» ; 
Em que fase de desenvolvimento considera que se encontram estas tecnologias? 
Subdesenvolvido ou não desenvolvido 
Resultados esperados. 
Que resultados espera obter do processo de diálogo de mercado? (por exemplo, 
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identificar novas possíveis soluções, testar a viabilidade das suas necessidades em face 
do que está disponível no mercado, dar tempo aos fornecedores para planearem e 
prepararem) 
Mais uma vez, não entendo a questão... o mercado não é uma pessoa => não se pode 
dialogar com ele 
Claro que quero identificar potenciais novas soluções, testar a viabilidade das 
necessidades face ao que está disponível no mercado, dar tempo aos fornecedores 
para planearem e prepararem 
Existe atualmente um investimento no país destinado a suprimir essa necessidade? 
Descreva se sabe da existência de projetos ou tecnologias em desenvolvimento que 
estão a tentar suprimir esta necessidade. 
Não se sabe 
Conhece outras administrações ou organismos públicos à procura de resolver os 
mesmos (ou similares) problemas que voçês?  Em caso afirmativo, indique-os.  
Sim:  
- CEREMA - Centro de Estudos e Perícias em Riscos, Ambiente, Mobilidade e 
https://www.cerema.fr/fr 
- IFTS o nosso parceiro 
- Diferentes universidades ou escolas 
Comentários. 
Por favor, inclua quaisquer considerações importantes a este respeito. 
- 
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Desafio tecnológico 3 
Recuperação de recursos. 

1. Recuperação de nutrientes: fósforo, azoto,.. 
2. Recuperação da biomassa para produção de energia. 
3. Tratamento de lamas para sua utilização como fertilizantes. 

 
Descreva brevemente a necessidade específica no seu país. 
Por favor, relacione com as políticas governamentais, objetivos nacionais e/ou 
objetivos de nível municipal. 
A recuperação de recursos é um dos principais objetivos da política francesa relativa à 
economia circular. 
Ver https://www.ecologie.gouv.fr/leconomie-circulaire#:~:text=L'économie, circular 
consiste num modelo económico mais circular 
Por que razão este desafio tecnológico deve ser resolvido através de uma Contratação 
Pública de Inovação? 
Algumas das soluções para a recuperação de recursos não são maduras (TRL) 
Quando precisa de resolver este desafio tecnológico?  
Qual a urgência? 
A economia circular é uma grande prioridade nacional 
A quantidade de fósforo está a esgotar-se criticamente 
Objetivo geral 
Por favor, descreva os objetivos a atingir para resolver a necessidade ou o problema 
sob a forma de requisitos funcionais que solucionem a necessidade. Além disso, 
descreva, se for caso disso, a tecnologia que se pretende desenvolver com a 
determinação das especificidades funcionais e do estado tecnológico, com menção 
expressa, se conhecida, dos níveis de maturidade tecnológica (TRL) em que se baseia e 
dos que se espera alcançar com a execução do projeto.  
A principal necessidade é encontrar uma tecnologia de tratamento de águas residuais 
fiável e de baixo custo que permita a recuperação de recursos 
Requisitos específicos.  
O que gostaria de perguntar ao mercado? 
Por favor, descreva, com base nas capacidades e tecnologias já disponíveis no seu 
Living Lab, quais os requisitos específicos que pretende obter do mercado de forma a 
fornecer uma solução completa para a necessidade proposta.  
Aqui de novo, não entendo a pergunta... o mercado não é uma pessoa => não se pode 
pedir nada 
Indicar a legislação/regulamento de referência. 
Lei n.º 2020-105, de 10 de fevereiro de  2020, sobre a luta contra os resíduos e a 
economia circular: https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-
circulaire-1 
Regulamentos aplicáveis às lamas de ETAR: https://www.actu-
environnement.com/ae/dossiers/traitement-des-boues/reglementation-traitement-
des-boues.php4 
Indicadores de impacto a considere dependendo do tipo de recursos que se queira 
recuperar e o uso a dar. 
Por exemplo: requisitos ou limitações exigidas nos regulamentos ou recomendações 
para os diferentes recursos a recuperar, características dos recursos a obter, requisitos 
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analíticos para o tratamento das lamas, de modo a que possa ser considerado 
fertilizante... 
A higienização das lamas é um "tratamento que reduz os agentes patogénicos 
presentes nas lamas para um nível não detetável". Estabelece os limiares de referência 
para o teor de microrganismos patogénicos nas lamas de ETAR higienizadas. Com 
efeito, se o aumento das lamas provenientes das estações de tratamento de águas 
residuais estiver sujeito ao cumprimento das regras de boas práticas, a higienização 
das lamas antes da propagação é obrigatória em contextos específicos de utilização 
agronómica. 
Em que fase de desenvolvimento considera estas tecnologias ? 
• Subdesenvolvido ou não desenvolvido para a recuperação do fósforo 
• Um pouco desenvolvido para energia e fertilizantes 
Resultados esperados. 
Que resultados e resultados esperaria obter do processo de diálogo de mercado? (por 
exemplo, identificar novas possíveis soluções, testar a viabilidade das suas 
necessidades em face do que está disponível no mercado, dar tempo aos fornecedores 
para planearem e prepararem) 
Mais uma vez , não entendo a pergunta... o mercado não é uma pessoa => não se pode 
ter um diálogo com ele 
Claro que quero identificar novas soluções potenciais, testar a viabilidade das 
necessidades face ao que está disponível no mercado, dar tempo aos fornecedores 
para planearem e se prepararem. 
Existe atualmente investimento no país destinado a suprimir esta necessidade? 
Descreva se sabe da existência de projetos ou tecnologias em desenvolvimento que 
estão a tentar cobrir esta necessidade. 
Não conhecido 
Conhece alguma outra administração ou entidade pública à procura da solução dos 
mesmos (ou similares) problemas como você está? Em caso afirmativo, indique-os.  
Diferentes universidades ou escolas 
Comentários. 
Por favor, inclua quaisquer considerações importantes a este respeito. 
- 
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Anexo 1.2. Portugal: Urban Lisbon Living Lab (uL3) 
 

Organização da conferência nacional 

Que dia de junho gostaria que o evento acontecesse e porquê? 

ISA – 24 de junho durante a manhã 

Que tipo de conferência prefere? Por favor, selecione uma das opções: 

Formato Remoto (Plataforma zoom) 

Por favor, indique as suas razões: 

ISA - A situação da pandemia também é mais fácil de gerir se a conferência for virtual. 

Como prefere que a conferência se realize num dia, de manhã e/ou à tarde? 

Uma manhã (apresentação curta do projeto, seguida de uma mesa redonda) 

Por favor, indique quais os atores que serão convidados para o diálogo técnico. É 
importante que especifique o seguinte: 
- Tipo de organização (Universidade, empresa, centro de I&D, administração pública, ...) 
- Papel institucional na conferência (fornecedor de tecnologia, administração e 
empresas públicas prestadoras de serviços). 

Universidades, administração pública: Universidade de Lisboa, ANI 

Considerações importantes do Note: 
- 
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Desafio Tecnológico 1  
Soluções sustentáveis para o tratamento de águas residuais em pequenas 
comunidades (dependendo dos requisitos (regulamentos) dos diferentes países). 

1. Tratamentos primário. 
2. Respeitar os limites de descarga em populações inferiores a 10.000 p.e. ou 
com requisitos especiais. 
3. Respeitar os limites de descarga em zonas sensíveis ou populações entre 
200 e 2.000 p.e., como por exemplo em França. 

 
Descreva brevemente a necessidade específica no seu país. 
Por favor, relacione com as políticas governamentais, as metas nacionais e/ou metas 
de nível municipal. 
Em Portugal, o nível de saneamento está nos 84%, com sistemas centralizados a 
abranger grandes cidades e áreas mais densamente povoadas. Para aumentar o nível 
de serviço no tratamento de águas residuais, o desafio mantém-se nas aglomerações 
mais isoladas, com baixa população. Isto corresponde geralmente a custos mais 
elevados per capita, uma vez que não existe economia de escala. O governo identificou 
a necessidade de melhorar a qualidade do serviço no tratamento de águas residuais e, 
como tal, as pequenas zonas urbanas também devem ser consideradas. Por 
conseguinte, há a necessidade de soluções sustentáveis para pequenas aglomerações.  
Por que razão este desafio tecnológico deve ser resolvido através de contratação 
pública de inovação? 
As opções inovadoras para a contratação e compras públicas constituem um passo 
importante no sentido de uma maior eficiência dos recursos financeiros e técnicos que 
fomentarão a eficiência e a cobertura nacional do saneamento. 
Quando precisa de resolver este desafio tecnológico?  
Qual a urgência? 
As soluções para melhorar o desempenho e cobertura são sempre urgentes 
Objetivo geral 
Por favor, descreva os objetivos a atingir para resolver a necessidade ou o problema 
sob a forma de requisitos funcionais que resolvem a necessidade. Além disso, 
descreva, se for caso disso, a tecnologia que se pretende desenvolver com a 
determinação das especificidades funcionais e do estado tecnológico, com menção 
expressa, se conhecida, dos níveis de maturidade tecnológica (TRL) em que se baseia e 
os que se espera alcançar com a execução do projeto.  
Nesta fase, o máximo de TRL alcançável é entre 4 e 5, com o desenvolvimento do 
laboratório vivo do ISA.  
Requisitos específicos.  
O que gostaria de perguntar ao mercado? 
Por favor, descreva, com base nas capacidades e tecnologias já disponíveis no seu 
Living Lab, quais os requisitos específicos que pretende obter do mercado de forma a 
fornecer uma solução completa para a necessidade proposta.  
Ainda sem entrada no mercado nesta fase 
Indicar a legislação/regulamento relevante. 
Decreto-Lei 152/97 
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Indicadores de impacto ou parâmetros de descarga a considerar.  
Por exemplo: parâmetros de eficiência exigidos por regulamentos ou recomendações 
para o treatment primário, limite de parâmetros de descarga em cidades abaixo de 
10.000 habitantes, limite de parâmetros de descarga em áreas com requisitos 
especiais... 
Isto tem de ser discutido com as autoridades que licenciam, uma vez que os limites de 
quitação são flexíveis para populações inferiores a 200 habitantes, mas estas 
autoridades acabam por exigir os mesmos limites de descarga que as grandes ETAR. 
Em que fase de desenvolvimento considera estas tecnologias? 
Depende da tecnologia e da situação descrita na pergunta anterior 
Resultados esperados. 
Que resultados e resultados esperaria obter do processo de diálogo de mercado? (por 
exemplo, identificar novas soluções potenciais, testar a viabilidade das suas 
necessidades em face do que está disponível no mercado, dar tempo aos fornecedores 
para planearem e prepararem) 
Identificar potenciais novas soluções descentralizadas 
Existe atualmente investimento no país destinado a suprimir esta necessidade? 
Descreva se sabe da existência de projetos ou tecnologias em desenvolvimento que 
estão a tentar suprimir esta necessidade. 
N/A 
Conhece outras administrações ou entidades públicas à procura de resolver os 
mesmos (ou similares) problemas como você é?  Em caso afirmativo, indique-os.  
Não 
Comentários. 
Por favor, inclua quaisquer considerações importantes a este respeito. 
- 
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Desafio tecnológico 2 
A reutilização da água (pode ser classificada com base no novo regulamento 
europeu sobre a matéria, em função do uso e dos diferentes níveis de 
tratamento requeridos para cada utilização). 

1. Irrigação de culturas. 
2. Irrigação de jardins. 
3. Recarga de Aquíferos. 
4. Reutilização de águas cinzentas em edifícios. 

 
Descreva brevemente a necessidade específica no seu país. 
Por favor, relacione-a com as políticas governamentais, as metas nacionais e/ou metas 
a nível municipal. 
O Governo português estabeleceu a meta de recuperar 20% em 2030. Esta é uma meta 
muito ambiciosa já que em 2018 o nível de reutilização foi de apenas 1,2% e a maior 
parte da reutilização é realizada nas ETAR. Não só o nível de reutilização tem de ser 
aumentado, mas o desenvolvimento de outros usos é necessário. 
Por que razão este desafio tecnológico deve ser resolvido através de contratação 
pública de inovação? 
Embora exista uma lei nacional que regula a qualidade da água para reutilização (DL 
119/2019), ainda existem muitas barreiras para as suas aplicações, envolvendo 
diferentes partes interessadas. A CPI permite satisfazer as necessidades específicas do 
sector público, que tem o potencial de ser a principal força motriz para exemplos de 
reutilização da água. 
Quando precisa de resolver este desafio tecnológico?  
Qual a urgência? 
A médio prazo, embora os exemplos a curto prazo sejam positivos para atuar como 
orientação. 
Objetivo geral 
Por favor, descreva os objetivos a atingir para resolver a necessidade ou o problema 
sob a forma de requisitos funcionais que resolvem a necessidade. Além disso, 
descreva, se for caso disso, a tecnologia que se pretende desenvolver com a 
determinação das especificidades funcionais e do estado tecnológico, com menção 
expressa, se conhecida, dos níveis de maturidade tecnológica (TRL) de que se baseia e 
das que se espera alcançar com a execução do projeto.  
Os diferentes tipos de reutilização requerem diferentes soluções. As barreiras à 
reutilização devem ser identificadas para cada tipo, bem como para o respetivo TRL. 
Requisitos específicos.  
O que gostaria de perguntar ao mercado? 
Por favor, descreva, com base nas capacidades e tecnologias já disponíveis no seu 
Living Lab, quais os requisitos específicos que pretende obter do mercado de forma a 
fornecer uma solução completa para a necessidade proposta.  
Uma vez que os diferentes tipos de reutilização requerem diferentes soluções, as 
necessidades para o Living Lab dependem da reutilização. Para a reutilização das 
águas cinzentas que está a ser abordada na UL3, as soluções técnicas para melhorar a 
recolha e armazenamento de águas cinzentas nos edifícios existentes são um dos 
requisitos necessários para fornecer uma solução completa. 
Indicar a legislação/regulamento de referência. 
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DL 119/2019 
Indicadores de impacto ou parâmetros de reutilização dependendo do uso e dos 
diferentes níveis de tratamento requerido. 
Por exemplo: limite dos parâmetros exigidos pelos regulamentos ou recomendações 
para as águas autorizadas para reutilização, diferenciando se existe uma limitação em 
função do uso (como em Espanha, a legislação de RD 1620/2007 estabelece qualidades 
de água dependendo se a irrigação das culturas entra ou não em contacto com a 
fruta) 
DL 119/2019 define parâmetros de reutilização para várias aplicações, mas existem 
lacunas. 
Em que fase de desenvolvimento considera estas tecnologias? 
Algo desenvolvido 
Resultados esperados. 
Que resultados e resultados espera obter do processo de diálogo com o mercado? (por 
exemplo, identificar novas possíveis soluções, testar a viabilidade das suas 
necessidades em face do que está disponível no mercado, dar tempo aos fornecedores 
para planearem e prepararem) 
Identificar potenciais novas soluções e eficientemente aplicáveis  
Existe atualmente investimento no país destinado a suprimir esta necessidade? 
Descreva se sabe da existência de projetos ou tecnologias em desenvolvimento que 
estão a tentar suprimir esta necessidade. 
Ainda não 
Conhece outras administrações ou entidades públicas à procura de resolver os 
mesmos (ou similares) problemas como estão?  Se sim, indica-os.  
- 
Comentários. 
Por favor, inclua quaisquer considerações importantes a este respeito. 
- 
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Desafio tecnológico 3 
Recuperação de recursos. 

1. Recuperação de nutrientes: fósforo, azoto,.. 
2. Recuperação da biomassa para produção de energia. 
3. Tratar as lamas de ETAR para utilização como fertilizantes. 

 
Descreva brevemente a necessidade específica no seu país. 
Por favor, relacione com as políticas governamentais, metas nacionais e/ou metas de 
nível municipal. 
Em Portugal, a necessidade mais premente é a recuperação da água, por exemplo  
para a agricultura, num cenário de escassez de água. Além disso, a recuperação e 
reciclagem de nutrientes, é também necessário abordais os possíveis contaminantes 
do solo e das correntes de água.  
As águas residuais tratadas só serão valiosas para reutilização se cumprirem os 
parâmetros de qualidade exigidos. 
Por que razão este desafio tecnológico deve ser resolvido através de contratação 
pública de inovação? 
A recuperação de nutrientes e a limpeza de contaminantes são necessárias por razões 
ambientais, que podem ser facilitadas através da contratação pública de inovação. 
Quando precisa de resolver este desafio tecnológico?  
Qual a urgência? 
Soluções de médio prazo com medidas imediatas para resolver o problema 
Objetivo geral 
Por favor, descreva os objetivos a atingir para resolver a necessidade ou o problema 
sob a forma de requisitos funcionais que resolvem a necessidade. Além disso, 
descreva, se for caso disso, a tecnologia que se pretende desenvolver com a 
determinação das especificidades funcionais e do estado tecnológico, com menção 
expressa, se conhecida, dos níveis de maturidade tecnológica (TRL) de que se baseia e 
das que se espera alcançar com a execução do projeto.  
N/A nesta fase 
Requisitos específicos.  
O que gostaria de perguntar ao mercado? 
Por favor, descreva, com base nas capacidades e tecnologias já disponíveis no seu 
Living Lab, requisitos específicos que pretende obter do mercado de forma a fornecer 
uma solução completa para a necessidade proposta.  
N/A nesta fase 
Indicar a legislação/regulamento relevante. 
- 
Indicadores de impacto a considerar dependendo do tipo de recursos que se queira 
recuperar e o seu uso. 
Exemplo: requisitos ou limitações exigidas nos regulamentos ou recomendações para 
que os diferentes recursos sejam recuperados, características dos recursos a obter, 
requisitos analíticos para o tratamento das lamas para que possa ser considerado 
fertilizante... 
- 
Em que fase de desenvolvimento considera estas tecnologias? 
Subdesenvolvido ou não desenvolvido 



 

O TWIST Project é cofinanciado por Interreg Sudoe Program através do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional. TWIST - N.º SOE2/P1/E0506 
 74 

Resultados esperados. 
Que resultados e resultados esperaria obter do processo de diálogo de mercado? (por 
exemplo, identificar novas possíveis soluções, testar a viabilidade das suas 
necessidades em face do que está disponível no mercado, dar tempo aos fornecedores 
para planearem e prepararem) 
N/A nesta fase 
Existe atualmente investimentos no país destinados a suprimir esta necessidade? 
Descreva se sabe da existência de projetos ou tecnologias em desenvolvimento que 
estão a tentar cobrir esta necessidade. 
Não 
Conhece administrações ou entidades públicas à procura de resolver os mesmas (ou 
similares) problemas como você está? Em caso afirmativo, indique-os.  
Não 
Comentários. 
Por favor, inclua quaisquer considerações importantes a este respeito. 
- 
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Anexo 1.3. Espanha: Open Water Living Lab (OWL-2) 
 

Organização da conferência nacional 

Que dia de junho gostaria que o evento acontecesse e porquê? 
Na última semana de junho, uma vez que os trabalhos ainda por realizar antes da 
conferência não permitem que o evento seja apresentado antes. 
Que tipo de conferência prefere? Por favor, selecione uma das opções: 
Virtual 
Por favor, indique as suas razões: 
Se será realizada pessoalmente: 
• A atual situação sanitária, apesar de ter melhorado, não garante que não sofreremos 

um revés; 
• teríamos de garantir medidas de segurança; 
• seria difícil garantir a presença dos participantes. 
Como prefere que a conferência se realize num dia, de manhã e/ou à tarde? 
De forma independente e sequencial com três mesas redondas ao longo do dia 
(manhã e tarde). 
Por favor, indique quais entidades técnicas serão convidadas para o evento. É 
importante que especifique o seguinte: 
- Tipo de organização (Universidade, empresa, centro de I&D, administração pública, ...) 
- Papel institucional na conferência (fornecedor de tecnologia, administração e 
empresas públicas prestadoras de serviços...) 
Na falta de especificar as entidades (uma vez que, dado o pouco tempo, não podemos 
excluir nenhuma no caso de não estarem disponíveis), estas serão: 
• Operadores do ciclo integral da água (gestão integral do ciclo da água). 
• Administração Pública (Gestão integral do ciclo da água) 
• Fornecedores de bens ou serviços (tratamento de águas residuais) 
• Administração pública (Tratamento de Águas Residuais) 
• Centros de investigação (Gestão integrada do ciclo da água) 
• Universidades (Investigação e desenvolvimento no tratamento de águas residuais) 
Nota de considerações importantes: 
- 
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Definição das necessidades tecnológicas 

Desafio Tecnológico 1 
Soluções sustentáveis para o tratamento de águas residuais em pequenas 
comunidades (dependendo dos requisitos (regulamentos) dos diferentes países). 

1. Tratamentos primários. 
2. Cumprir os limites de descarga em populações inferiores a 10.000 p.e. ou 
com requisitos especiais. 
3. Respeitar os limites de descarga em zonas sensíveis ou populações entre 
200 e 2.000 p.e., como por exemplo em França. 

 
Descreva brevemente a necessidade específica no seu país. 
Por favor, relacione a necessidade com as políticas governamentais, metas nacionais 
e/ou metas a nível municipal. 
Existe a necessidade de encontrar novas soluções para reduzir o custo do tratamento 
de águas residuais nas pequenas cidades, uma vez que em muitas delas é uma 
tendência geral que o tratamento das águas residuais seja ineficiente, o que impede a 
manutenção do estado das massas de água e a qualidade dos solos. 
Por que razão este desafio tecnológico deve ser resolvido através da contratação 
pública de inovação? 
A inovação no sector da água foi estabelecida como uma das prioridades no âmbito do 
Programa-Quadro de Investigação e Inovação da União Europeia, o Horizonte 2020. A 
nível regional, as Estratégias Nacionais e Regionais para a Especialização Inteligente 
(RIS3) são um instrumento fundamental para que as regiões se desloquem para um 
novo modelo de produção baseado na inovação. 
Nesta linha, para responder a desafios do sector público que não podem ser resolvidos 
por produtos ou serviços disponíveis no mercado, a CPI permite responder às 
necessidades não atendidas. 
Quando necessita de resolver este desafio tecnológico?  
Qual a urgência? 
- 
 Objetivo geral 
Por favor, descreva os objetivos a atingir para resolver a necessidade ou o problema 
sob a forma de requisitos funcionais que resolvem a necessidade. Além disso, 
descreva, se for caso disso, a tecnologia que se pretende desenvolver determinando as 
especificidades funcionais e do estado tecnológico, com menção expressa, se 
conhecida, dos níveis de maturidade tecnológica (TRL) em que se baseia e das que se 
espera alcançar com a execução do projeto.  
O objetivo é proporcionar às pequenas populações uma solução para o tratamento das 
águas residuais que geram, garantindo o cumprimento da diretiva dentro do tempo e 
parâmetros especificados, a fim de proteger o ambiente dos efeitos negativos 
causados pelas descargas de águas residuais não tratadas ou mal tratadas. 
Isto requer a utilização de tecnologias adaptadas (económica, técnica e 
ambientalmente) na área de atuação. 
Requisitos específicos.  
O que gostaria de perguntar ao mercado? 
Por favor, descreva, com base nas capacidades e tecnologias já disponíveis no seu 
Living Lab, quais os requisitos específicos que pretende obter do mercado de forma a 
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fornecer uma solução completa para a necessidade proposta.  
- 
Indicar a legislação/regulamento de referência 
LEGISLAÇÃO EUROPEIA: 
• Diretiva 91/271/CEE do Conselho de 21 de maio de 1991, relativa ao tratamento das 

águas residuais urbanas 
• 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 2008/105/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 
2008 relativa a normas de qualidade ambiental no domínio da política da água, 
alterando e revogando subsequentemente as Diretivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 
84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE do Conselho, e diretiva que altera a Diretiva 
2000/60/CE: (DOUE nº 348 de 24/12/2008) 

• Diretiva 2013/39/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de agosto de 2013 
que altera as Diretivas 2000/60/CE e 2008/105/CE no que diz respeito às substâncias 
prioritárias no domínio da política da água (DOUE nº 226 de 24/08/2013) 

LEGISLAÇÃO ESPANHOLA: 
• Decreto Legislativo Real 1/2001, de 20 de julho de 2001, que aprova o texto revisto da 

Lei da Água (BOE n.º 176 de 24/07/2001) 
• Real Decreto 60/2011, de 21 de janeiro de 2011, sobre normas de qualidade ambiental 

no domínio da política da água (BOE n.º 19, de 22/01/2011) 
• O Livro Branco da Água em Espanha (2000): tem como objetivo fundar as bases 

para uma vez descrita a situação atual, estimar a evolução previsível e o 
estabelecimento de opções e prioridades no uso da água. 
(http://hispagua.cedex.es/node/66958) 

• Decreto Real 817/2015, de 11 de setembro, que estabelece os critérios de 
monitorização e avaliação do estado das águas superficiais e normas de qualidade 
ambiental (BOE n.º 219, de 12/09/2015) 

• Plano Nacional de Tratamento, Saneamento, Eficiência, Poupança e Reutilização 
(Plano DSEAR) 

• Planos hidrológicos de bacia vigentes: Decreto Real 1/2016, de 8 de janeiro, "aprova a 
revisão dos Planos Hidrológicos dos distritos da Cantábria Ocidental, Guadalquivir, 
Ceuta, Melilla, Segura e Júcar, e da parte espanhola dos distritos oriental da 
Cantábria, Miño-Sil, Duero, Tejo, Guadiana e Ebro ". 

• Livro Verde sobre governança da água em Espanha: em elaboração 
(http://www.librogobernanzagua.es/) 

Indicadores de impacto ou parâmetros de descarga a considerar. 
Por exemplo: parâmetros de eficiência exigidos por regulamentos ou recomendações 
para o tratamento primário, limite de parâmetros de descarga em populações 
inferiores a 10.000 habitantes, limite de parâmetros de descarga em áreas com 
requisitos especiais... 
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Em que fase de desenvolvimento considera estas tecnologias? 
- 
Resultados esperados. 
Que resultados e resultados espera obter do processo de diálogo de mercado? (por 
exemplo, identificar novas soluções potenciais, testar a viabilidade das suas 
necessidades em face do que está disponível no mercado, dar tempo aos fornecedores 
para planearem e prepararem) 
- 
Existe atualmente investimento no país destinado a suprimir esta necessidade? 
Descreva se conhece a existência de projetos ou tecnologias em desenvolvimento que 
estão a tentar cobrir esta necessidade. 
- 
Conhece outras administrações ou entidades públicas à procura da resolução dos 
mesmos (ou similares) problemas que voçês? Em caso afirmativo, indique-os.  
- 
Comentários. 
Por favor, inclua quaisquer considerações importantes a este respeito. 
- 
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Desafio tecnológico 2 
A reutilização da água (pode ser classificadas com base no novo regulamento 
europeu sobre o assunto, dependendo da utilização e dos diferentes níveis de 
tratamento necessários para cada uso). 

1. Irrigação de culturas. 
2. Irrigação de jardins. 
3. Recarga aquíferos. 
4. Reutilização de águas cinzentas em edifícios. 

 
Descreva brevemente a necessidade específica no seu país. 
Por favor, relacione com as políticas governamentais, as metas nacionais e/ou metas 
de nível municipal. 
• Novas soluções que facilitem o uso de água regenerada. Estas soluções devem 

permitir reduzir o custo da água regenerada e aumentar a garantia da sua utilização 
(nível de confiança dos utilizadores relativamente à qualidade deste recurso) para 
usos agrícolas e recreativos (jardins, campos de golfe). 

• A água regenerada é também uma solução muito interessante para fazer face à 
escassez de água, mas o seu custo, bem como os problemas relacionados com a 
perceção da sua qualidade, dificultam a sua implementação no sector agrícola. 

• Novas soluções avançadas que garantem a remoção de contaminantes emergentes 
da água regenerada. As estações de tratamento de águas residuais atualmente em 
funcionamento não estão destinadas a remover contaminantes emergentes. 
Espera-se que os futuros regulamentos europeus relativos à reutilização da água 
estabeleçam normas de qualidade que não podem ser alcançadas pelos sistemas 
atualmente implementados. 

Por que razão este desafio tecnológico deve ser resolvido através da contratação 
pública de inovação? 
A inovação no sector da água foi estabelecida como uma das prioridades no âmbito do 
Programa-Quadro de Investigação e Inovação da União Europeia, o Horizonte 2020. A 
nível regional, as Estratégias Nacionais e Regionais para a Especialização Inteligente 
(RIS3) são um instrumento fundamental para que as regiões se desloquem para um 
novo modelo de produção baseado na inovação. 
Nesta linha, para responder a desafios do sector público que não podem ser resolvidos 
por produtos ou serviços disponíveis no mercado, a CPI permite responder às 
necessidades não atendidas. 
Quando precisa de resolver este desafio tecnológico?  
Qual a urgência? 
 Está pendente a aprovação do novo regulamento da UE sobre a reutilização da água, 
que visa harmonizar "o regulamento relativo à reutilização em toda a União Europeia e 
o consequente estabelecimento de requisitos mínimos comuns que avaliem a 
qualidade da água regenerada e o seu controlo, garantir condições equitativas para 
todos os países e aumentar a confiança na prática da reutilização da água, 
impulsionando assim o seu uso". 
Por conseguinte, é necessário implementar medidas que tornem possível a 
reutilização a tornar-se uma realidade, dado o longo atraso na incorporação destes 
recursos junto dos utilizadores, especialmente nos sistemas de défice. 
Objetivo geral 
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Por favor, descreva os objetivos a atingir para resolver a necessidade ou o problema 
sob a forma de requisitos funcionais que resolvem a necessidade. Além disso, 
descreva, se for caso disso, a tecnologia que se pretende desenvolver com a 
determinação das especificidades funcionais e do estado tecnológico, com menção 
expressa, se conhecida, dos níveis de maturidade tecnológica (TRL) em que se baseia e 
das que se espera alcançar com a execução do projeto.  
A reutilização da água regenerada é uma alternativa à utilização da água natural, mas 
não será implementada até que o custo da água regenerada seja significativamente 
inferior ao consumo de água potável. 
É necessário obter água regenerada a custos mais baixos dos que os atuais. Para tal, há 
que tomar medidas em dois domínios: 
• Reduzir os custos dos serviços de abastecimento de água: o custo de obter água 

regenerada 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 custosas, pelo que o custo destas tecnologias teria de ser 
reduzido. 

O objetivo principal é poder fazer cumprir a nova diretiva relativa à reutilização da 
água, que entrará em vigor dentro de alguns anos. 
Requisitos específicos.  
O que gostaria de perguntar ao mercado? 
Por favor, descreva, com base nas capacidades e tecnologias já disponíveis no seu 
Living Lab, quais os requisitos específicos que deseja obter do mercado de forma a 
fornecer uma solução completa para as necessidades propostas.  
- 
Indicar a legislação/regulamento de referência. 
LEGISLAÇÃO EUROPEIA: 
• Diretiva 91/271/CEE do Conselho de 21 de maio de 1991, relativa ao tratamento das 

águas residuais urbanas 
• 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 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, 
alterando e revogando posteriormente as diretivas 82/176/CEE do Conselho, 
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE e modifica a diretiva 2000/60/CE 
(DOUE nº 348 de 24/12/2008) 

• Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões - um plano para salvaguardar 
os recursos hídricos da Europa (COM (2012) 673 final) 

• Diretiva 2013/39/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de agosto de 2013 
que altera as Diretivas 2000/60/CE e 2008/105/CE no que respeita às substâncias 
prioritárias no domínio da política da água (DOUE nº 226 de 24/08/2013) 

• Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões - Plano de Encerramento do 
Lacete: Um Plano de Ação da UE para a economia circular (COM (2015) 614final) 

• Decisão de Execução da Comissão (UE) 2018/840, de 5 de junho de 2018, através da 
qual se estabelece uma lista de observação de substâncias para o 
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acompanhamento a nível da União no domínio da política da água nos termos da 
Diretiva 2008/105/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (DOUE n.º L 141 de 
07/06/2018) 

• Regulamento (UE) 2020/741 do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de maio 
de 2020 relativo aos requisitos mínimos para a reutilização da água. 

LEGISLAÇÃO ESPANHOLA: 
• Decreto Legislativo Real 1/2001, de 20 de julho de 2001, que aprova o texto revisto da 

Lei da Água (BOE n.º 176 de 24/07/2001) 
• Decreto Real 1620/2007, de 7 de dezembro de 2007, que estabelece o regime 

jurídico para a reutilização da água tratada (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 de 2011, sobre normas de qualidade ambiental 
no domínio da política da água (BOE n.º 19, de 22/01/2011) 

• Livro Branco da Água (2000): tem como objetivo estabelecer as bases para que uma 
vez descrita a situação atual, estimar a evolução previsível e o estabelecimento de 
opções e prioridades no uso da água (http://hispagua.cedex.es/node/66958) 

• Decreto Real 817/2015, de 11 de setembro, que estabelece os critérios de 
monitorização e avaliação do estado das águas superficiais e normas de qualidade 
ambiental (BOE n.º 219, de 12/09/2015) 

• Plano Nacional de Tratamento, Saneamento, Eficiência, Poupança e Reutilização 
(Plano DSEAR) 

• Estratégia espanhola de economia circular, "Espanha Circular 2030" (Rascunho): 
Esta Estratégia incorpora o primeiro Plano de Ação 2018-2020 com as seguintes 
linhas de atuação em que se focam as políticas e instrumentos da Estratégia: 
produção, consumo, gestão de resíduos, matérias-primas secundárias e reutilização 
de água (eixo 8.2.5). 

• Planos de gestão de secas em vigor: Decreto Real 1/2016, de 8 de janeiro, "aprova a 
revisão dos Planos Especiais de Secas correspondentes aos distritos da Cantábria 
Ocidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura e Júcar, e da parte espanhola dos 
distritos oriental da Cantábria, Miño-Sil, Duero, Tejo, Guadiana e Ebro ". 

• Livro Verde sobre a Governança da Água em Espanha: em preparação 
(http://www.librogobernanzagua.es/) 

LEGISLAÇÃO ANDALUZA: 
• Lei 9/2010, de 30 de julho, da Águas Andaluzia: tem como finalidade "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) 

• Decreto 357/2009, de 20 de outubro de 2009, que estabelece o âmbito territorial das 
demarcações hidrográficas das bacias intracomunitárias situadas na Andaluzia: 
"visa estabelecer o âmbito territorial das demarcações hidrográficas 
correspondentes às bacias intracomunitárias situadas na Andaluzia, cujas funções e 
serviços foram transferidos" (BOJA nº 208 de 23/10/2009) 

• Plano Especial de Seca (PES) 
• Planeamento Hidrológico 2015-2021: 
✓ Plano Hidrológico Guadalete-Bárbate 2009-2015 
✓ Plano Hidrológico do Tinto, Odiel e Piedras 2015-2021 
✓ Plano Hidrológico das Bacias Mediterrânicas Andaluzas 2009-2015 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-21092
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• Planeamento Hidrológico 2021-2027: em desenvolvimento 
Indicadores de impacto ou parâmetros de reutilização dependendo do uso e dos 
diferentes níveis de tratamento requerido. 
Por exemplo: limite dos parâmetros exigidos pelos regulamentos ou recomendações 
para as águas autorizadas para reutilização, diferenciando se existe uma limitação em 
função da utilização (como em Espanha, a legislação de RD 1620/2007 estabelece 
qualidades de água dependendo se a irrigação das culturas entra ou não em contacto 
com o fruto) 
Critérios de qualidade estabelecidos em: 
-Regulamento (UE) 2020/741, Anexo I: Usos e requisitos mínimos. 
-Decreto Real 1620/2007, Anexo I.A: Critérios de qualidade para a reutilização da água 
de acordo com os seus usos. 
Em que fase de desenvolvimento considera que se encontram estas tecnologias? 
- 
Resultados esperados. 
Que resultados espera obter do processo de diálogo de mercado? (por exemplo,  
identificar possíveis novas soluções, testar a viabilidade das suas necessidades face ao 
que está disponível no mercado, dar tempo aos fornecedores para planearem e se 
prepararem) 
- 
Existem atualmente investimentos no país destinados a suprimir esta necessidade? 
Descreva se conhece a existência de projetos ou tecnologias em desenvolvimento que 
estão a tentar suprimir esta necessidade. 
- 
Conhece outras administrações ou entidades públicas à procura de resolver os 
mesmos (ou similares) problemas como está?  Em caso afirmativo, indique-os.  
- 
Comentários 
Por favor, inclua quaisquer considerações importantes a este respeito. 
O rascunho da futura regulamentação sobre a água reutilizada exigirá qualidades que, 
atualmente, não podem ser alcançadas em muitas instalações, pelo que os 
investimentos futuros nesta linha devem ser promovidos. 
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Desafio tecnológico 3 
Recuperação de recursos. 

1. Recuperação de nutrientes: fósforo, azoto,.. 
2. Recuperação da biomassa para produção de energia. 
3. Tratamento de lamas para reutilização como fertilizantes. 

 
Descreva brevemente a necessidade específica no seu país. 
Por favor, relacione com as políticas governamentais, metas nacionais e/ou metas a 
nível municipal. 
• Novo modelo integrado para as lamas de ETAR: é necessário um novo modelo de 

gestão das lamas de ETAR que permita um tratamento adequado das lamas e o 
cumprimento com os requisitos futuros para a utilização de lamas de ETAR na 
agricultura. 

• Está previsto um modelo baseado na valorização agrícola das lamas (aplicação 
direta, compostagem e co-compostagem com biomassa vegetal). 

• Novas alternativas para valorizar os resíduos flutuantes das estações de tratamento 
de águas residuais. 

• Cumprimento dos princípios da Economia Circular e dos requisitos legais 
estabelecidos no Decreto 73/2012 dos resíduos na Andaluzia. 

Porque se deve resolver este desafio tecnológico através de Contratação Pública de 
Inovação? 
A inovação no sector da água foi estabelecida como uma das prioridades no âmbito do 
Programa-Quadro de Investigação e Inovação da União Europeia, o Horizonte 2020. A 
nível regional, as Estratégias Nacionais e Regionais para a Especialização Inteligente 
(RIS3) são um instrumento fundamental para que as regiões se desloquem para um 
novo modelo produtivo baseado na inovação. 
Nesta linha, a fim de responder a desafios do sector público que não podem ser 
resolvidos através de produtos ou serviços disponíveis no mercado, o CPI permite 
resolver as necessidades não satisfeitas. 
Quando precisa de solucionar este desafio tecnológico?  
Qual a urgência? 
Ao nível andaluz, a normativa de 6 de agosto de 2018, emitida conjuntamente pela 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, regula a utilização de lamas de ETAR tratadas no 
setor agrícola e estabelece novos controlos e requisitos para atividades que envolvam 
a aplicação de lamas de ETAR em solos agrícolas. Esta norma "estabelece um período 
de transição de 3 anos para facilitar a adaptação de atividades e instalações. As novas 
restrições impostas à aplicação direta das lamas de ETAR, bem como os efeitos 
ambientais sobre a população causados pela atividade da compostagem na estação 
de tratamento de lamas". 
Neste momento, tecnicamente, não pode cumprir os novos requisitos legalmente 
estabelecidos, pelo que é necessário implementar um novo ou significativamente 
melhorado sistema de gestão das lamas de ETAR, adequado a longo prazo, sustentável 
nas suas três dimensões (social, económica e ambiental) e deve facilitar o correto 
encerramento do ciclo urbano da água". 
Objetivo geral 
Por favor, descreva os objetivos a atingir para resolver a necessidade ou o problema 
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sob a forma de requisitos funcionais que resolvem a necessidade. Além disso, 
descreva, para o seu caso, a tecnologia que se pretende desenvolver com a 
determinação das especificidades funcionais e do estado tecnológico, com menção 
expressa, se conhecida, dos níveis de maturidade tecnológica (TRL) de onde se baseia 
e das que se espera alcançar com a execução do projeto.  
O objetivo principal é impor o cumprimento das novas diretivas relativas à aplicação 
agrícola de lamas. 
Procura, aplicando a essência da economia circular, dar uma segunda utilização aos 
resíduos gerados no tratamento da água, transformando-os em matéria-prima: 
• Lamas: devolvida à agricultura, o biogás é produzido e transformado em energia. 
• Areias: utilizadas como matéria-prima em estaleiros de construção. 
• Flutuantes (principalmente plásticos): no oleoduto 
• Chorume: não pode ser reciclado 
Requisitos específicos.  
O que gostaria de perguntar ao mercado? 
Por favor, descreva, com base nas capacidades e tecnologias já disponíveis no seu 
Living Lab, quais os requisitos específicos que pretende obter do mercado de forma a 
fornecer uma solução completa para as necessidades propostas.  
- 
Indicar a legislação/regulamento de referência. 
LEGISLAÇÃO EUROPEIA: 
• Diretiva 86/278/CEE do Conselho, de 12 de junho de 1986, relativa à proteção do 

meio ambiente e, em especial, dos solos, na utilização de lamas de ETAR na 
agricultura (DOUE n.º L 181 de 04/07/1986) 

• Diretiva 91/271/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1991, relativa ao tratamento das 
águas residuais urbanas (DOUE nº L 135 de 30/05/1991) 

• 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 

• Decisão n.º 2455/2001/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de novembro 
de 2001, que estabelece a lista das substâncias prioritárias no domínio da política 
água e da alteração da Diretiva 2000/60/CE (DOUEn° L 331 de 15/12/2001) 

• 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 
(DOUE nº L 348 de 24/12/2008) 

• Diretiva 2013/39/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de agosto de 2013 
que altera as Diretivas 2000/60/CE e 2008/105/CE no que respeita às substâncias 
prioritárias no domínio da política da água (DOUE n.º L 226 de 24/08/2013) 

• Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões - Plano de Encerramento do 
Ciclo: Um Plano de Ação da UE para a economia circular (COM (2015) 614final) 

• Decisão de Execução (UE) 2018/840 da Comissão, de 5 de junho de 2018, que 
estabelece uma lista de vigilância de substâncias para o acompanhamento a nível 
da União no domínio da política da água nos termos da Diretiva 2008/105/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho (DOUE n.º L 141 de 07/06/2018) 
LEGISLAÇÃO ESPANHOLA: 

• Decreto Real 1310/1990, de 29 de outubro de 1990, que regula a utilização de lamas 
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de ETAR na agricultura (BOE n.º 62, de 01/11/1990) 
• Livro Branco da Água em Espanha (2000): visa fornecer as bases para uma vez 

descrita a situação atual, estimar a evolução previsível e o estabelecimento de 
opções e prioridades no uso da água (http://hispagua.cedex.es/node/66958) 

• Decreto Legislativo Real 1/2001, de 20 de julho de 2001, que aprova o texto revisto da 
Lei da Água (BOE n.º 176 de 24/07/2001) 

• Decreto Real 60/2011, de 21 de janeiro de 2011, sobre normas de qualidade ambiental 
no domínio da política da água (BOE n.º 19, de 22/01/2011) 

• Decreto Real 817/2015, de 11 de setembro, que estabelece os critérios de 
monitorização e avaliação do estado das águas superficiais e normas de qualidade 
ambiental (BOE n.º 219, de 12/09/2015) 

• Plano Nacional de Tratamento de água, Saneamento, Eficiência, Poupança e 
Reutilização (Plano DSEAR) 

• Estratégia espanhola de Economia Circular, "Espanha Circular 2030" (Rascunho): 
Marco estratégico e de atuação imprescindível  para facilitar e promover a transição 
para a economia circular a partir da colaboração entre a administração geral do 
Estado, as comunidades autónomas, as entidades locais e os demais agentes 
implicados, em especial produtores e consumidores de bens. Esta estratégia 
incorpora o primeiro Plano de Ação 2018-2020 com os seguintes eixos de atuação 
sobre os que se focam nas políticas e instrumentos da Estratégia: produção, 
consumo, gestão de resíduos, matérias-primas secundárias e reutilização de água 
(eixo 8.2.5). 

• Planos hidrológicos de bacia em vigor: Real Decreto 1/2016, de 8 de janeiro , "aprova 
a revisão dos Planos Hidrológicos dos distritos da Cantábria Ocidental, Guadalquivir, 
Ceuta, Melilla, Segura e Júcar, e da parte espanhola dos distritos de Cantabrian 
Oriental, Miño-Sil, Duero, Tejo, Guadiana e Ebro ". 

• Plano de gestão de seca em vigor: a portaria TEC 1399/2018, de 28 de novembro, 
"aprova a revisão dos Planos Especiais de Seca correspondentes às demarcações 
hidrográficas dos distritos do Cantabrio Ocidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, 
Segura e Júcar, e da parte espanhola dos distritos oriental cantábrico, Miño-Sil, 
Duero, Tejo, Guadiana e Ebro ". 

• Livro Verde sobre a governança da água em Espanha: em preparação 
(http://www.librogobernanzagua.es/). 

 
LEGISLAÇÃO ANDALUZA: 
• Lei 9/2010, de 30 de julho, sobre a Água da Andaluzia (BOJA nº 155 de 09/08/2010) 
• Planeamento Hidrológico 2015-2021 – faz referência a três planos: 

o Plano Hidrológico Guadalete-Bárbate 2009-2015 
o Plano Hidrológico Tinto, Odiel e Piedras 2015-2021 
o Plano Hidrológico das Bacias Mediterrânicas Andaluzas 2009-2015 

• Planeamento Hidrológico 2021-2027: em desenvolvimento 
• Despacho de 6 de agosto de 2018, que regula o uso de lamas tratadas em estações 

de tratamento no setor agrícola 
 
REGULAÇÃO LOCAL: 
• Portaria Municipal sobre Dumping Doméstico ou Não Doméstico (comercial, 

industrial, serviços) gerida pela EMASESA. 

http://hispagua.cedex.es/node/66958
http://www.librogobernanzagua.es/
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• Regulamento que regula a prestação de serviços de saneamento (descarga e 
tratamento). (BOP n.º 81 de 09/04/2016) 

Indicadores de impacto a considerar dependendo do tipo de recursos que se queira 
recuperar e o uso que será dado. 
Por exemplo: requisitos ou limitações exigidas nos regulamentos ou recomendações 
para que os diferentes recursos sejam recuperados, características dos recursos a 
obter, requisitos analíticos para o tratamento da lama para que possa ser considerado 
como fertilizante... 
- 
Em que fase de desenvolvimento considera que se encontram essas tecnologias? 
- 
Resultados esperados. 
Que resultados espera obter do processo de diálogo com o mercado? (por exemplo, 
identificar novas soluções potenciais, testar a viabilidade das suas necessidades em 
face do que está disponível no mercado, dar tempo aos fornecedores para planearem 
e se prepararem) 
Hoje em dia, o destino das lamas de ETAR destina-se para fins agrícolas, no entanto, 
espera-se que os futuros regulamentos europeus estabeleçam níveis de elevada 
qualidade para uso de lamas que os atuais sistemas de tratamento não conseguem 
alcançar. 
O sistema atualmente utilizado tem limitações operacionais e produz alguns 
pequenos efeitos ambientais na população circundante. Além disso, o novo 
regulamento jurídico do governo andaluz estabelece novas restrições à valorização 
agrícola das lamas de ETAR na região. 
Existe atualmente investimento no país destinado a cobrir esta necessidade? 
Descreva se sabe da existência de projetos ou tecnologias em desenvolvimento que 
estão a tentar cobrir esta necessidade. 
- 
Conhece alguma outra administração pública ou entidades em busca das mesmas (ou 
similares) soluções de resolução de problemas como você é? Em caso afirmativo, 
indique-os.  
- 
Comentários. 
Por favor, inclua quaisquer considerações importantes a este respeito. 
A futura normativa relativa às lamas vai exigir qualidades que atualmente não são 
alcançáveis em muitas ETAR’s, pelo que o investimento nesta área deve ser 
incentivado. 
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ANEXO 2. Orientações comuns para o desenvolvimento do 
diálogo técnico 
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1. INTRODUÇÃO 

Um dos documentos preparatórios das Conferências Nacionais a organizar pelos 

parceiros do Projeto TWIST na área tecnológica relativa ao seu Living Lab, 

consiste na elaboração das "orientações para que os Laboratórios Vivos, durante 

as Conferências Nacionais, possam realizar um diálogo técnico eficiente e eficaz, 

que inclua uma explicação para dar aos participantes sobre o que é o diálogo 

técnico,  tais como recolher de informações de forma comparável  e permita 

posteriormente extrair informação relevante". 

 

1.1. Quadro normativo aplicável 

O quadro legal destes diálogos técnicos com o mercado (meet the market event) 

está definido a nível europeu na Diretiva 2014/24/UE do Parlamento e do 

Conselho Europeu de 26 de fevereiro de 2014, sobre contratação pública, no 

âmbito do conceito mais genérico das "Consultas Preliminares ao Mercado". O 

artigo 40.º da diretiva, define tais consultas como uma fase prévia de 

contratação, especialmente oportuna nos Contratos Públicos de Inovação (CPI), 

mediante a que se pretende preparar para a futura contratação através da 

recolha de informações sobre as soluções tecnológicas existentes no mercado e 

informar os operadores económicos sobre as necessidades das entidades 

adjudicantes, os seus planos e requisitos de contratação. 

 

A União Europeia considera as operações CPI como uma oportunidade para 

promover a contratação de I&D&I no âmbito da estratégia europeia de aumento 

de investimento, de um lado, e, por outro, é um pouco como uma fórmula 

potencial para melhorar a prestação de serviços públicos. 

 

O objetivo da CPI é, por isso, apoiar a atividade de inovação do sector privado 

para satisfazer as necessidades previamente identificadas de um organismo 



 

O TWIST Project é cofinanciado por Interreg Sudoe Program através do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional. TWIST - N.º SOE2/P1/E0506 
 91 

público, ou seja, trata-se de que a necessidade do sector público comande a 

atividade inovadora e não ao contrário. 

 

1.2. Orientação e princípios a garantir no diálogo técnico 

Atualmente, existe um acervo europeu sobre a forma de realizar o diálogo 

técnico em que se centram as consultas preliminares do mercado (CPM) e, 

essencialmente, devem ser preservados e considerados os seguintes padrões: 

 

1º) Jogadores e âmbito de diálogo 
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2º) Publicidade 

Para o propósito indicado, é importante dar a maior publicidade possível à 

celebração da Conferência Nacional e elaborar previamente à sua realização um 

documento técnico para cada uma das necessidades ou desafios definidos na 

forma de necessidades já preparadas pelos parceiros do projeto TWIST, cuja 

realização corresponderia aos Living Labs. O documento técnico mencionado 

deve descrever: 

• Os três desafios definidos pelos parceiros, com grau de precisão e clareza 

suficientes. 

• As pretensões e objetivos do diálogo técnico em cada um dos desafios 

descritos. 

•A lista de participantes e convidados. 

•Informação sobre o programa do Congresso Nacional: o regime de inscrição e 

acreditação e participação dos assistentes, o modo de celebração (local e 

data) e as apresentações, sessões e conteúdos do Congresso.  

 

3º) Neutralidade tecnológica do diálogo técnico 
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4º) Transparência do resultado 

 

5º) Restrições e limitações ao envolvimento de empresas fornecedoras 
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6º) Efeitos dos resultados nos futuros registos de CPI 

 

2. FASES DO DIÁLOGO TECHNICAL "MEET THE MARKET EVENT" 

Embora os diálogos técnicos com o mercado não tenham um formato pré-

estabelecido, mas geralmente compreendem três fases ou conteúdos 

diferenciados. 

 

2.1. Fase preliminar de explicação da procura e difusão dos mapas da procura 

antecipada 

O início do diálogo técnico parte da definição das necessidades de contratação 

pública, identificando o âmbito objetivo e subjetivo do diálogo técnico; ou seja, 

os objetivos de melhoria que se pretendam alcançar em cada um dos desafios 



 

O TWIST Project é cofinanciado por Interreg Sudoe Program através do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional. TWIST - N.º SOE2/P1/E0506 
 95 

definidos, explicando, consequentemente, as potenciais inovações que os 

podem satisfazer. 

 

O diálogo técnico deve partir da definição do problema ou dos problemas 

técnicos colocados pelo desafio que é abordado em cada caso e das soluções 

que se pretendam alcançar. Nesta fase, parte-se de um processo de avaliação 

preliminar, da qual deverá resultar uma informação de partida que se oferece 

aos participantes no diálogo técnico, identificando:  

i) os problemas detetados, 

ii) os objetivos ou desafios que se pretendem atingir, 

iii) as condicionantes económicas, técnicas ou jurídicas que devem ser tidas 

em consideração e, 

iv) as limitações da tecnologia disponível e os desafios tecnológicos que se 

prevêem. 

 

Assim, para que este diálogo técnico tenha êxito é de vital importância a 

elaboração e difusão de um mapa de procura antecipada (MPA) em que se 

determinem os objetivos e requisitos da consulta juntamente com a 

disponibilidade de orçamento. 

 

A publicação deste mapa de procura antecipada atempadamente pode reduzir 

os riscos e melhorar o planeamento da CPI significativamente. Os mapas de 

procura antecipada permitem, por outro lado, a agregação da procura e das 

necessidades comuns a vários potenciais compradores, o que permitiria, no seu 

caso, potenciar formas de racionalização e centralização de contratos públicos. 

 

No projeto TWIST, este mapa de procura antecipada é conhecido e é aquele que 

decidiu a definição conjunta dos três desafios por parte dos participantes no 

projeto, coincidindo neste caso com o entregável E3.3.2 "Guia para a 
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identificação preliminar das necessidades do sector público no âmbito da gestão 

da água". 

 

2.2. Fase do planeamento e desenvolvimento da Conferência 

Uma vez que a informação acima referida está disponível para todos os 

participantes da Conferência, a segunda fase será protagonizada pelo formato 

de diálogo numa Conferência Nacional, na qual se pretende que os participantes 

colaborem ativamente na definição de como podem considerar a realização dos 

desafios definidos. 

 

Os organizadores da Conferência devem adotar os meios adequados para 

dialogar com os participantes, podendo escolher, cumulativamente ou em 

alternativa, por inquéritos padronizados, questionários de mercado, entrevistas 

conjuntas ou separadas no âmbito de cada desafio, seminários, conferências, 

webinars, mesas-redondas e diálogo por tópicos, etc. Entre os múltiplos 

formatos, a metodologia de "meet the market event" parece ser a mais 

adequada para o projeto TWIST, por ser a que permite uma maior interação 

entre a entidade adjudicante e as empresas. No ponto 2.4 desta Orientação está 

apresentada uma proposta sobre as fases e conteúdos dos Congressos 

Nacionais.  

Quanto à forma de organizar a Conferência, pode ser desenvolvida num único 

debate plenário em que a entidade adjudicante apresenta a sua necessidade na 

conferência e, posteriormente, se abre um debate entre os participantes. Ou 

antes, para um grande número de participantes, podem ser organizadas mesas 

redondas após uma breve apresentação da situação para cada um dos desafios 

tecnológicos definidos. 

 

2.3. Fase das conclusões, difusão e acompanhamento. Gestão de ofertas não 

solicitadas  
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A terceira e última fase do diálogo consistiria em obter um documento de 

conclusões da Conferência e dar-lhe uma difusão suficiente. 

 

Em relação às conclusões, para os efeitos da CPI, o diálogo técnico permite 

verificar a existência de soluções inovadoras no mercado ou/e o grau de 

adaptação e inovação que exigiria cada um dos desafios para responder às 

necessidades públicas que são objeto da compra pública de inovação (CPI). 

Neste caso, se a tecnologia não existir até agora, mas o seu desenvolvimento é 

viável através de um processo de I&D&I, o diálogo determinará a escolha de uma 

Contratação Pré-Comercial (CPC), enquanto que se a tecnologia necessária não 

estiver disponível, mas existem modelos ou protótipos com os quais pode ser 

obtida num período estimado, a ação anterior conduzirá à Contratação Pública 

de Soluções Inovadoras. Nas secções 6.4.1.2 e 6.4.1.3 do entregável E.4.1.1. do 

projeto TWIST é explicada a escolha da modalidade CPI e o procedimento de 

atribuição de cada modalidade CPI. 

 

Uma vez divulgadas as conclusões, recomenda-se a criação de um arquivo e o 

acompanhamento das empresas que demonstraram o seu interesse em 

participar num futuro concurso, durante a consulta. 

 

Em matéria de inovação, é possível que o estímulo para solucionar os problemas 

da Administração com novas ideias venha do mesmo mercado através de 

propostas ou ofertas não solicitadas. Com essas propostas, as empresas dirigem-

se expressamente à entidade adjudicante, propondo soluções inovadoras para 

as necessidades, presentes ou futuras, de um determinado bem ou serviço que o 

proponente tem capacidade para desenvolver. 

 

A gestão destas ofertas não é fácil, uma vez que o comprador público tem de 

detetar se a pretensão do fornecedor é a de criar uma necessidade, e assim 
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obter financiamento, ou se em caso contrário, a oferta responde efetivamente à 

solução de um problema. 

 

Para que as entidades adjudicantes lidem com estas propostas, que em algumas 

ocasiões podem ser classificadas como interessantes e, consequentemente, 

estarem na origem de um procedimento de contratação, é aconselhável criar 

uma caixa de correio de inovação para a qual os potenciais proponentes possam 

enviar ideias inovadoras aplicáveis aos campos de atuação dos desafios 

identificados. 

 

2.4. Regime/proposta de formato e sequências do Congresso Nacional 

Após as consultas efetuadas com os parceiros com carater prévio à elaboração 

destas Diretrizes, o formato comum do Congresso Nacional, concebido como 

diálogo técnico "meet the market event" teria o seguinte formato aproximado: 

 

1º) Convocatória para o Congresso, com divulgação do programa, local e data do 

evento (em formato webinar), com indicação do método de registo. 

O convite às empresas e às entidades operantes no sector da água e do 

saneamento, assim como aos agentes tecnológicos de referência (Universidades, 

Centros de Investigação, Laboratórios) deve ser direto. Em todo o caso, é 

aconselhável enviar o convite pelo menos quinze dias para a Conferência. 

 

2º) Horário do dia/dias. 

a) Apresentação institucional do projeto TWIST, com uma breve explicação do 

ponto de partida e final do projeto e do seu papel em relação às operações 

de CPI previstas. 

b) Desenvolvimento de mesas sectoriais para cada um dos desafios colocados. 

É importante que estas mesas não se sobreponham no tempo e sejam 

sequenciais, para que seja possível aos convidados assistirem às três. Em 

cada mesa setorial, o diálogo técnico começa com uma apresentação de 
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cada desafio e dos objetivos que se pretendem. Os participantes devem 

poder intervir propondo: 

- soluções à disposição do mercado, indicando a tecnologia utilizada, o 

seu custo e o grau de inovação que seria necessário introduzir em cada 

caso. 

- descrição de possíveis prescrições funcionais que poderiam conter as 

Especificações Técnicas possam conter para alcançar as soluções 

propostas. 

c) Se os participantes assim o solicitarem, podem exigir a preservação do 

segredo comercial ou industrial das soluções tecnológicas expostas. 

 

3º) Todas as anteriores devem ter um reflexo documental e/ou ficar registadas na 

gravação das sessões, das quais os participantes devem ser previamente 

informados, exigindo o seu consentimento para o efeito. 

 

4º) Como resultado do desenvolvimento de cada mesa, os organizadores 

prepararão um documento final de conclusões no qual expressem: 

• As dificuldades tecnológicas existentes em cada desafio e o grau de inovação 

necessário, definindo se seria necessária uma operação de Contratação 

Pública Pré-Comercial (CPP) ou Contratos Públicos de Soluções Inovadoras 

(CPTI). 

• O custo aproximado da execução da solução. 

• As possíveis prescrições funcionais que podem ser incluídas nas 

especificações técnicas. 

5º) Após o encerramento do Congresso, um canal de comunicação permanente 

será mantido aberto, como caixa de correio de sugestões, até à conclusão do 

projeto TWIST e à apresentação final das prescrições funcionais que são 

propostas para inclusão em futuros documentos administrativos. 
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3. ASPETOS CONCRETOS A TER EM CONTA NO DIÁLOGO TÉCNICO COM 

BASE NOS TRÊS DESAFIOS IDENTIFICADOS NO PROJETO 

Para abordar o diálogo técnico, há que identificar claramente as necessidades 

abrangidas. Estas necessidades surgiram devido ao facto da política da água das 

últimas décadas em toda a Europa ter evoluído de uma prioridade óbvia de 

satisfação das exigências, para um planeamento e gestão dos recursos hídricos 

mais atento às considerações ambientais num contexto de eficácia abrangente, 

melhoria da vida útil dos ativos e da sua manutenção, otimização e redução de 

perda de energia e água. Do mesmo modo, os novos regulamentos nacionais e 

comunitários conduzem a um aumento da qualidade exigida nos processos de 

tratamento, saneamento e reutilização, que contribuem para a pressão 

resultante dos atuais incumprimentos da Diretiva-Quadro da Água. E é por isso 

que surgem estes tipos de desafios inovadores: 

 

NECESSIDADE 1 (Desafio tecnológico 1) 

Soluções sustentáveis para o tratamento de águas residuais em pequenas 

comunidades (dependendo dos requisitos (regulamentos) dos diferentes países). 

1. Tratamentos primários. 

2. Respeitar os limites de descarga em populações inferiores a 10.000 p.e. ou 

com requisitos especiais. 

3. Respeitar os limites de descarga em zonas sensíveis ou populações entre 

200 e 2.000 habitantes, como por exemplo em França. 

 

NECESSIDADE 2 (Desafio Tecnológico 2) 

Reutilização da água (estas podem ser classificadas com base no novo 

regulamento europeu sobre o assunto, em função do uso e dos diferentes níveis  

de tratamento necessários para o seu uso). 

1. Irrigação de culturas. 

2. Irrigação de jardins. 
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3. Recarga de aquíferos. 

4. Reutilização de águas cinzentas em edifícios. 

 

NECESSIDADE 3 (Desafio Tecnológico 3) 

1. Recuperação de nutrientes: fósforo, azoto,.. 

2. Recuperação da biomassa para a produção de energia. 

3. Tratamento de lamas para sua utilização como fertilizantes. 

 

Uma vez que as necessidades mencionadas devem ser descritas e apresentadas 

para iniciar o diálogo técnico da forma mais detalhada possível no início das 

conferências, salientando para cada uma delas os seguintes aspetos: 

•Breve resumo de antecedentes. 

• Descrição geral da necessidade ou problema existente. 

• Justificação da necessidade pública. Sempre que for necessário falar sobre as 

necessidades do serviço, fazendo referência principalmente ao 

cumprimento dos regulamentos. 

• Estabelecer uma lista de questões que respondam às necessidades a 

abranger. 

• Estabelecer uma lista de condições que devem reunir como mínimo para o 

desafio tecnológico. 

 

Uma vez que se têm bem definidas as necessidades, é necessário diferenciar os 

diferentes candidatos que possam participar no diálogo técnico. O processo 

deve ser tratado de forma transparente, de forma a garantir a igualdade de 

tratamento com todas as empresas envolvidas. Assim, todas as entidades físicas 

ou jurídicas com capacidade para contribuir com ideias inovadoras destinadas a 

responder aos desafios ou necessidades acima apresentadas devem poder 

participar através da utilização de tecnologias que excedam os benefícios dos 

existentes no mercado e ligadas ao ciclo integral da água. 
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Cabe referir que o processo se realiza para a ativação ou procura de soluções 

tecnológicas, pelo que, nesse sentido, os objetivos prosseguidos com o diálogo 

técnico são os seguintes: 

• Definir os requisitos funcionais que constituirão o objeto do contrato. 

• Estimar os níveis mínimos de solvência para garantir o objeto do contrato 

pelos proponentes, que serão determinados com base na solvência 

apresentada pelos operadores económicos que tenham estado 

interessados ou convidados para a consulta. 

• Determinar as variáveis-chave que garantirão a escolha ideal (critérios de 

adjudicação) 

• Estimar um orçamento adequado e realista, bem como o prazo adequado 

que garanta o cumprimento do objeto e âmbito do contrato. 

• Estabelecer modelos de gestão de direitos de propriedade industrial e 

intelectual (DPI) resultantes do concurso, que dependerá da predisposição 

demonstrada pelos operadores económicos na consulta, para atribuir parte 

dos direitos que permitem a sua exploração, tanto preexistentes como os 

gerados após a execução do contrato. 

 

Por último, é necessário lembrar que a concretização dos objetivos que acabam 

de relacionar-se não termina quando o Congresso Nacional está formalmente 

encerrado, sendo muito conveniente encontrar uma "caixa de sugestões" e 

arquivo de propostas no sentido indicado no ponto 2.3. (Fase conclusões, de 

divulgação e seguimento) acima, que deve ser mantida atualizada e acessível a 

todas as partes.  
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ANEXO 3. Formulário para fornecedores de tecnologia 
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Este formulário de aplicação em formato editável está disponível para os 
convidados a participar na Contratação Pública de Inovação (CPI). 
 
Todas as secções do formulário de candidatura devem ser preenchidas na 
íntegra para a sua análise. Por favor, preencha o formulário tantas vezes quantas 
soluções tem para as necessidades em que gostaria de participar.  
 
1. Dados principais 
 

Dados Básicos 

Nome da proposta de solução:  

Desafio/s a que se aplica 

☐ Solução para o tratamento de águas 
residuais em pequenas comunidades 
☐ Reutilização de Água 
☐ Recuperação de recursos 

Dados das partes interessadas 

Pessoa individual: ☐ 

Entidade jurídica: ☐ 

Área ou sector de atividade (CAE)  

Tipo de Entidade (Independente, Empresa 
privada, Empresa pública, Centro de 
Investigação, Universidade, Centro 
Tecnológico, Outro): 

 
 

Proposta conjunta de várias pessoas 
individuais ou pessoas jurídicas: Assinale 
SIM ou NÃO 

SIM ☐ NÃO ☐ 

Tamanho da entidade atualmente (Nº. de 
pessoas no quadro) 

 

Faturação total da entidade nos últimos 3 
anos (€): 

2020 2019 2018 

   

Dados do interlocutor /representate 
Nome do interlocutor (ou representante da 
proposta em caso de proposta conjunta): 

 
 

Telefone:  

Endereço de e-mail:  

Morada:  

Informação adicional 
A sua organização tem faturação em 
tecnologias semelhantes às desta proposta 
nos últimos 3 anos? Responda SIM ou NÃO. 

SIM ☐ NÃO ☐ 
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Se respondeu SIM à pergunta anterior, diga 
qual foi a faturação aproximada  das 
tecnologias semelhantes a esta da proposta 
nos últimos 3 anos (dado agrupado dos 3 
anos) 

 
 
 
 
 

Considera que a sua organização tem 
certificações relevantes para solucionar os 
desafios propostos? Responda SIM ou NÃO. 

SIM ☐ NÃO ☐ 

Se tiver respondido que SIM à pergunta 
anterior, indicar quais são essas 
certificações (máx. 300 caracteres): 

 
 
 

Considera que o pessoal da sua entidade 
tem qualificações que são especificamente 
relevantes para solucionar os desafios 
propostos? Responda SIM ou NÃO. 

SIM ☐ NÃO ☐ 

Se respondeu SIM à pergunta anterior, 
indique quais são essas qualificações. 

 
 
 

Realizou investimentos em I&D nos últimos 
3 anos? Responda SIM ou NÃO. 

SIM ☐ NÃO ☐ 

Se respondeu SIM à pergunta anterior, 
indicar qual foi o montante do investimento 
nos últimos 3 anos (valor agrupado para os 
3 anos): 

 
 
 
 

A sua entidade obteve financiamento 
público em concorrência competitiva para 
projetos de I+D em algum dos últimos 3 
anos? Resposta SIM ou NÃO 

SIM ☐ NÃO ☐ 

Se respondeu SIM à pergunta anterior, 
indique o volume de financiamento 
captado nos últimos 3 anos (valor total dos 
3 anos): 

 
 
 
 

Para o desafio colocado, fornecer 
informações detalhadas sobre a 
investigação, desenvolvimento de soluções, 
publicações, etc., realizadas ou sendo 
realizadas com um objeto semelhante ao 
indicado. 

1. Investigação (descrição detalhada) 
2. Desenvolvimento de soluções 

(descrição detalhada) 
3. Publicações (descrição detalhada) 
4. Outros (descrição detalhada) 
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2. Descrição da solução 
 

Indicar para que necessidade a estudar se aplica a solução fornecida: 

☐ Soluções sustentáveis para o tratamento de águas residuais em pequenas 
comunidades, dependendo dos requisitos de descarga nos diferentes países. Por 
exemplo, em França a qualidade do efluente varia, dependendo se a população tem 
menos de 200 h.e. ou está entre 200 e 2000. Se há uma descarga de águas residuais 
tratadas em zonas sensíveis, é necessário remover nutrientes. 

• Tratamento primário. 
• Cumprir os limites de descarga em populações inferiores a 10.000 p.e. ou com 

requisitos especiais. 
• Cumprir os limites de descarga em zonas sensíveis ou populações entre 200 e 

2.000 p.e., como por exemplo em França. 
☐ Reutilização da água: esta poderia ser dividida com base no novo regulamento 
europeu relativo à reutilização da água, dependendo do uso e dos diferentes níveis de 
tratamento requeridos para o seu uso. 

• Irrigação de culturas: diferentes tipos de culturas exigirão diferentes níveis de 
tratamento (remoção de sólidos, agentes patogénicos, etc.) 

• Irrigação de jardins 
• Recarga de aquíferos 
• Reutilização de águas cinzentas em edifícios 

☐ Recuperação de recursos: 
• Recuperação de nutrientes: fósforo, azoto,.. 
• Recuperação da biomassa para a produção de energia 
• Tratamento das lamas para sua utilização como fertilizantes 

Breve resumo da solução proposta: especificação funcional.  (máximo 1.250 caracteres) 
Descrição da possível ideia que pode satisfazer a necessidade, descrita de um enfoque 
funcional. 
 
 

No caso em que se trate de uma 
solução de SOFTWARE comercial, 
indique as licenças de uso 

 
 
 

Com base na solução proposta, indicar entre as seguintes opções: 

☐ A solução proposta não existe no mercado. 
☐ A solução proposta existe no mercado, mas nunca foi utilizada no domínio do 
tratamento da água. 
☐ A solução proposta existe e é comercializada no mercado. 
Se tiver selecionado que a solução não existe no mercado ou que não tenha sido 
aplicada a nenhuma das necessidades estudadas, indique: 

Duração estimada para a 
execução da proposta (meses) 
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Custo estimado para o 
desenvolvimento da sua proposta 
de solução (€) 

 
 
 

O projeto proposto está alinhado 
com a sua estratégia de negócio? 
Explicar de forma e como? 

 
 
 

Elementos de inovação (novas 
tecnologias entregues e soluções 
inovadoras) ou resultados 
esperados de I&D. 

 
 
 

Necessidades tecnológicas para 
aplicação da sua proposta (indicar 
um exemplo) 

 
 

Nível de maturidade atual em 
que se encontra a sua solução 
proposta (no caso de conhecer o 
nível de maturidade tecnológica 
(TRL) em que se encontra, por 
favor, indique-o) 

 
 
 
 
 

Resultados de I&D que se espera 
gerar (máx. 850 caracteres) 

 
 

Considera que existe alguma 
limitação ou barreira específica 
para a implementação do 
produto no mercado? Qual? 

 
 
 
 

Quais são as principais vantagens da solução proposta em comparação com outras? 
Indicar os valores diferenciadores da proposta para a necessidade que pretende cobrir. 

 
 

Benefícios proporcionados pela solução proposta para o serviço público. 

 
 

Indicar os regulamentos e normas associados à solução proposta. 

 
 
 

 
 

Prazos (de acordo com os meses acima referidos) 
Inclua um cronograma básico para o desenvolvimento da tecnologia apresentada que 
determine a duração estimada da execução da proposta e inclua atividades ou 
marcos que correspondam aos diferentes saltos de TRL. 
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Atividade Data de 
início Data de fim Marco / Salto 

TRL 

Riscos associados que 
podem alterar os prazos 

estabelecidos. 

     

     

 
 

Avaliação económica da solução proposta (de acordo com o custo dado 
anteriormente) 
Valor económico estimado dos serviços de I&D&I, discriminado por itens (€); 
adicionalmente, se possível, indicar as horas no item do pessoal. 

- - Avaliação económica 

Investimentos em ativos fixos - € 

Pessoal Horas Avaliação económica 

Licenciados em Universidades h € 

Não universitários h € 

Materiais h € 

Colaborações h € 

Outras despesas h € 

Total h € 

 
No caso de a solução proposta na secção anterior tenha elementos, serviços, aplicações 
tecnológicas ou soluções técnicas protegidas por direitos especiais (propriedade 
industrial ou intelectual) ou se considerar que a sua comunicação pública aos 
participantes e operadores está sujeita a sigilo comercial por parte da entidade que 
representa, indique-o,  assinalando quais os elementos, serviços, aplicações tecnológicas, 
soluções técnicas ou metodologias de utilização tão protegidas, a fim de preservar a sua 
confidencialidade face a terceiros. 
 

Anexa documentos com direitos de 
autor Indique SIM ou NÃO 

SIM ☐ NÃO ☐ 

Listagem de documentos anexados 
No caso de existir, indique a documentação que acompanha a sua proposta e que 
fornece mais informações sobre a ideia proposta. 

Nomee do arquivo Breve descrição Confidencial* 
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  ☐ 

  ☐ 

  ☐ 

*Assinale nos casos em que os documentos sejam confidenciais.  
 
Esta informação, ou parte dela, será publicada no relatório dos casos de estudo piloto de 
contratação pública de inovação. No entanto, em geral, estas informações não serão 
divulgadas, exceto com consentimento expresso, e as informações fornecidas serão 
utilizadas apenas pelas Administrações que solicitarem as soluções ou desafios. 
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TRL – HORIZONTE 2020 

 
Cada nível caracteriza o progresso no desenvolvimento de uma tecnologia, desde a ideia 
(nível 1) até à sua implementação completa no Mercado (nível 9): 
 
TRL 1 - Investigação básica: os princípios elementares são observados e referidos 
O nível mais baixo de maturidade tecnológica. A investigação científica começa a 
transformar-se em investigação aplicada e desenvolvimento. Os exemplos podem incluir 
investigação fundamental e artigos. 
 
TRL 2 - Investigação Aplicada: o conceito da tecnologia e/ou a sua aplicação são 
formulados 
Uma vez observados os princípios básicos, as aplicações práticas são formuladas. Os 
exemplos limitam-se a estudos analíticos e à experimentação. 
 
TRL 3 - Função crítica, prova e estabelecimento do conceito 
Começa a investigação e desenvolvimento ativos. Estudos laboratoriais procuram 
validar as previsões analíticas dos componentes separadamente da tecnologia. 
Exemplos incluem componentes que ainda não foram integrados ou não são 
representativos. 
 
TRL 4 - Análise laboratorial do protótipo ou do processo 
O desenho, desenvolvimento e análise laboratorial das componentes tecnológicas são 
realizadas. Aqui, as componentes tecnológicas básicas são integradas para que 
trabalhem em conjunto.  É um protótipo de "baixa fidelidade" em comparação com o 
sistema final. 
 
TRL 5 - Análise Laboratorial do Sistema Integrado 
Os componentes tecnológicos básicos são integrados em conjunto com elementos reais 
para serem analisados num ambiente simulado. Este é um protótipo de 'alta fidelidade' 
em comparação com o sistema final. 
 
TRL 6 - Verificação do sistema de protótipo 
O bom protótipo, do nível 5, é analisado num ambiente relevante. A demonstração do 
sistema ou processo ocorre em ambiente operacional. 
 
TRL 7 - Demonstração do sistema piloto integrado 
O protótipo está próximo do nível do sistema operacional planeado. O desenho final está 
praticamente completo. O objetivo deste nível é eliminar os riscos de engenharia e de 
fabrico. 
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TRL 8 - Sistema incorpora o desenho comercial 
A tecnologia foi provada para funcionar na parte final nas condições esperadas. Na 
maioria dos casos, este nível representa o fim do uso de desenvolvimento de sistemas 
verdadeiros. 
 
TRL 9 - O sistema está pronto para uso em larga escala 
Aqui, a tecnologia toma a sua forma final e está pronta para implementação comercial. 
 
Nível posterior ao 9 - Introdução ao Mercado 
O produto, processo ou serviço é lançado comercialmente no mercado e é aceite por um 
grupo de clientes (incluindo autoridades públicas).  
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ANEXO 4. Formulário para administrações e empresas públicas 
prestadoras de serviços  
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Este formulário de candidatura em formato editável está disponível para os 
convidados a participar na CPI. 
 
Todas as secções do formulário de candidatura devem ser preenchidas na 
íntegra para sua análise. Preencha o formulário tantas vezes quantas 
necessidades houver em que gostaria de participar.  
 

Contacto 

Administração ou empresa 
pública prestadora de 
serviços 

 
 

Nome da administração ou 
da entidade 

 

Atividade principal  

Tipo de entidade 
adjudicante 
(Se aplicável: órgão de 
contratação) 

 
 
 

Outros dados 

Morada completa  

Nome e apelido da pessoa 
de contacto 

 

E-mail de contato  

Contacto telefónico  

Posição na empresa ou 
entidade 

 

Papel da administração/ empresa na gestão do ciclo da água 
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Desafio tecnológico 1 "Solução para o tratamento de águas residuais em 
pequenas comunidades" 
Soluções sustentáveis adequadas para o tratamento de águas residuais em 
pequenas comunidades (dependendo dos requisitos (regulamentos) dos 
diferentes países). 

1. Tratamentos primários. 
2. Cumprir os limites de descarga nas populações inferiores a 10.000 p.e. ou 
com requisitos especiais. 
3. Cumprir os limites de descarga em zonas sensíveis ou com populações 
entre 200 e 2.000 p.e., como por exemplo em França. 

 

Especifique dentro do desafio mostrado em que área você estaria mais interessado 

*Tratamento primário 
*Cumprir os limites de descarga em cidades abaixo de 10.000 habitantes ou com 
requisitos especiais 
*Cumprir os limites de descarga em áreas ou populações sensíveis entre 200 e 2.000 
p.e., como por exemplo em França. 

Pensa que é necessário inovar neste tipo de necessidade 

 
 

Investimento 
Por favor, descreva brevemente se a sua organização tem planos de investimento no 
desenvolvimento de tecnologias para responder a esta necessidade 
 
 

Qual é a probabilidade da sua organização investir nesta necessidade? 
Por favor, indique para cada um dos seguintes ponto de 0-5 (máxima probabilidade) 
*A curto prazo 
*Médio prazo 
*A longo prazo 

A partir de qual TRL estariam interessados em participar em processos de CPI 

 
 

Quanto tempo acha que seria apropriado para o desenvolvimento de uma tecnologia 
adequada? 
 
 

Que requisitos mínimos deverá cumprir a solução, do seu ponto de vista? 
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Tanto quanto sabem, existem no mercado soluções para fazer face a esta 
necessidade? Indique SIM ou NÃO 

☐ SIM 
☐ NÃO 

Se respondeu SIM, por favor complemente, se souber, o seguinte: 

Que organização/empresa está a 
desenvolvê-la  

Em que grau de desenvolvimento 
considera que são estas tecnologias? 

*Pouco ou nada desenvolvido 
*Algo desenvolvido 
*Suficientemente desenvolvido 
*Extraordinariamente desenvolvido 
*Muito desenvolvido 

Em que nível de maturidade tecnológica 
se encontra a solução? 

 
 
 

Quando pensa que a sua 
implementação é possível 
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Desafio tecnológico 2 "Reutilização da Água" 
A reutilização da água (pode ser classificada com base no novo regulamento 
europeu sobre a matéria, em função do uso e dos diferentes níveis de 
tratamento necessários para cada uso). 

1. Irrigação de culturas. 
2. Irrigação de jardins. 
3. Recarga de aquíferos. 
4. Reutilização de águas cinzentas em edifícios. 

 
Por favor, especifique dentro do desafio mostrado em que área estaria mais 
interessado 
*Irrigação de cultura. 
*Irrigação de jardins. 
*Recarga de aquíferos. 
*Reutilização de água cinzenta em edifícios. 

Pensa que é necessário inovar neste tipo de necessidade 

 
 
 
Investimentos 
Por favor, descreva brevemente se a sua organização tem planos de investimento no 
desenvolvimento de tecnologias para responder a esta necessidade 
 
 
 

Que probabilidade tem da sua organização investir nesta necessidade? 
Por favor, indique de 0-5 (máxima probabilidade) 
*A curto prazo 
*Médio prazo 
*A longo prazo 

A partir de que TRL estaria interessado em participar em processos de CPI 

 
 
 
Quanto tempo acha que seria apropriado para o desenvolvimento de uma tecnologia 
adequada? 
 
 
 

Que requisitos mínimos a solução deve cumprir, do seu ponto de vista? 
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Tanto quanto sabem, existem no mercado soluções para fazer face a esta 
necessidade? Indique SIM ou NÃO 

☐ SIM 
☐ NÃO 

No caso de ter respondido SIM, por favor complemente com o seguinte: 

Que organização/empresa está a 
desenvolvê-la 

 
 
 

Em que fase de desenvolvimento 
considera que são estas tecnologias? 

*Pouco ou nada desenvolvido 
*Algo desenvolvido 
*Suficientemente desenvolvido 
*Extraordinariamente desenvolvido 
*Muito desenvolvido 

Em que nível de maturidade tecnológica 
se encontra a solução? 

 
 
 

Quando se pensa que a implementação 
é possível 
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Desafio tecnológico 3 "Recuperação de recursos" 
Recuperação de recursos. 

1. Recuperação de nutrientes: fósforo, azoto,.. 
2. Recuperação da biomassa para a produção de energia 
3. Tratamento das lamas para reutilização como fertilizantes 

 

Especifique dentro do desafio mostrado em que área você estará mais interessado 

*Recuperação de nutrientes: fósforo, azoto,.. 
*Recuperação da biomassa para produção de energia. 
*Tratamento de lamas para a sua utilização como fertilizantes. 

Pense no que é necessário para inovar neste tipo de necessidade 

 
 

Investimentos 
Por favor, descreva brevemente se a sua organização tem planos de investimento no 
desenvolvimento de tecnologias para responder a esta necessidade 
 
 

Qual é a probabilidade da sua organização investir nesta necessidade? 
Por favor, indique 0-5 (maior probabilidade) 
*A curto prazo 
*Médio prazo 
*A longo prazo 

A partir de que TRL estaria interessado em participar em processos de CPI 

 
 
 
Quanto tempo acha que seria apropriado para o desenvolvimento de uma tecnologia 
adequada? 
 
 
 

Que requisitos mínimos deverá cumprir a solução do seu ponto de vista? 

 
 
 
Tanto quanto sabe, existem no mercado soluções para fazer face a esta necessidade? 
Indique SIM ou NÃO 
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☐ SIM 
☐ NÃO 

Se respondeu SIM, por favor complemente com o seguinte: 

Que organização/empresa está a 
desenvolvê-la 

 
 
 

Em que fase de desenvolvimento 
considera que são estas tecnologias? 

*Pouco ou nada desenvolvido 
*Algo desenvolvido 
*Suficientemente desenvolvido 
*Extraordinariamente desenvolvido 
*Muito desenvolvido 

Em que nível de maturidade tecnológica 
se encontra a dita solução? 

 
 
 

Quando se pensa que a sua 
implementação é possível 

 
 
 

 
 

Expresse como serão garantidos durante a Conferência Nacional e no período de 
sugestões e consultas que se manterão abertas após a mesma os princípios da 
igualdade de tratamento e confidencialidade das propostas dos prestadores de 
soluções. 
 
 
 

Indique o tratamento de dados pessoais que se aplicarão à participação de 
fornecedores e às informações por eles fornecidas. 
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TRL – HORIZONTE 2020 

 
Cada nível caracteriza o progresso no desenvolvimento de uma tecnologia, desde a ideia 
(nível 1) até à sua implementação completa no Mercado (nível 9): 
 
TRL 1 - Investigação básica: os princípios elementares são observados e referidos 
O nível mais baixo de maturidade tecnológica. A investigação científica começa a 
transformar-se em investigação aplicada e desenvolvimento. Exemplos podem incluir 
investigação fundamental e artigos. 
 
TRL 2 - Investigação Aplicada: o conceito da tecnologia e/ ou a sua aplicação são 
formulados 
Uma vez observados os princípios básicos, as aplicações práticas são formuladas. Os 
exemplos limitam-se a estudos analíticos e à experimentação. 
 
TRL 3 - Função crítica, prova e estabelecimento do conceito 
Começa a investigação ativa e o desenvolvimento. Os estudos de laboratorio procuram 
validar as previsões analíticas dos componentes separadamente da tecnologia. 
Exemplos incluem componentes que ainda não tenham sido integrados ou não são 
representativos. 
 
TRL 4 - Análise de laboratório do protótipo ou processo 
O desenho, desenvolvimento e análise laboratorial das componentes tecnológicas são 
realizadas. Aqui, as componentes tecnológicas básicas estão integradas para que 
funcionem em conjunto. É um protótipo de "baixa fidelidade" comparado com o sistema 
final. 
 
TRL 5 - Análise Laboratorial do Sistema Integrado 
Os componentes tecnológicos básicos são integrados em conjunto com elementos reais 
a serem analisados num ambiente de simulação. Este é um protótipo ‘alta fidelidade' em 
comparação com o sistema final. 
 
TRL 6 - Verificação do sistema de protótipo 
O bom protótipo, a partir do nível 5, é analisado num ambiente relevante. A 
demonstração do sistema ou processo ocorre em ambiente operacional. 
 
TRL 7 - Demonstração do sistema piloto integrado 
O protótipo está perto do nível do sistema operacional planeado. O desenho final está 
praticamente completo. O objetivo deste nível é eliminar os riscos de engenharia e de 
fabrico. 
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TRL 8 – O sistema incorpora o desenho comercial 
A tecnologia foi provada para funcionar na parte final nas condições esperadas. Na 
maioria dos casos, este nível representa o fim da verdadeira utilização do 
desenvolvimento de sistemas. 
 
TRL 9 - O sistema está pronto para uso em larga escala 
Aqui, a tecnologia toma a sua forma final e está pronta para implementação comercial. 
 
Nível posterior ao 9 - Introdução do Mercado 
O produto, processo ou serviço é lançado comercialmente no mercado e é aceite por um 
grupo de clientes (incluindo autoridades públicas).  
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ANEXO 5. Agenda das três Conferências Nacionais sobre 
Capacidades para a Inovação no sector da água 
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Anexo 5.1. Conferência Nacional Francesa 
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Anexo 5.2. Conferência Nacional Portuguesa 
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Anexo 5. 3. Conferência Nacional Espanhola 
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