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RESUMO 
 

 

MODELO DE VALOR DA TELEGESTÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOMICILIÁRIA DE ÁGUA 

 

 A Internet das Coisas (IoT) representa uma inovação técnica que já começa a 

desempenhar um papel importante na gestão mais inteligente da água, quando uma grande 

variedade de sensores são incorporados em equipamentos de medição inteligentes e conetados 

por meio de redes sem fio, em toda a rede de água até aos domicílios particulares, podendo medir 

o volume, a temperatura, pressão e muito mais. 

Na telegestão, esses sensores de infraestrutura podem enviar informações de volta aos 

sistemas centrais para monitorização, análise e controlo em tempo real dos sistemas de água, ou 

até podem agir de forma autónoma, por exemplo, desligando automaticamente o fluxo de água e 

enviando um alerta se for detetada uma fuga. 

A escassez de água, envelhecimento ou dimensionamento inadequado da infraestrutura de 

distribuição de água, variação da população, poluição, secas e cheias mais intensas e frequentes, 

geram pressões que convergem na necessidade de aumentar o investimento global em 

infraestruturas hídricas e desenvolver soluções de conservação e gestão inteligente da água. Os 

principais stakeholders do sector da distribuição de água são os que mais vantagens podem retirar 

da utilização da telegestão, no entanto, os resultados da adoção desta inovação, contrariam a 

expectativa, assistindo-se a uma mudança lenta dos modelos de negócio tradicionais. 

O objetivo deste trabalho de investigação é o desenvolvimento do modelo de valor que 

permita identificar os atores e mercados de valor e as trocas de valor relacionadas com a adoção 

da telegestão em Portugal, tendo uma base teórica sólida e uma validação prática real. 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Telegestão; Modelo de valor; Gestão inteligente da água; Internet das coisas 

(IoT); Redes de distribuição de água. 
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ABSTRACT 
  

 

VALUE MODEL OF THE WATER DOMICILIARY DISTRIBUTION TELEMANAGEMENT 

 

The Internet of Things (IoT) represents a technical innovation that is already starting to play 

an important role in smarter water management, when a wide variety of sensors are incorporated 

into intelligent metering equipment and connected through wireless networks throughout the water 

network to the private households, being able to measure volume, temperature, pressure and 

more. 

In telemanagement, these infrastructure sensors can send information back to the central 

systems for real-time monitoring, analysis and control of water systems, or they can even act 

autonomously, for example, by automatically shutting off the water flow and sending an alert if a 

leak is detected. 

Water scarcity, aging or inadequate water distribution infrastructure, population variation, 

pollution, more intense and frequent droughts and floods, generate pressures that converge on the 

need to increase global investment in water infrastructures and to develop solutions for the 

conservation and management of water. The main stakeholders in the water distribution sector are 

the ones that can benefit most from the use of telemanagement. However, the results of adopting 

this innovation are contrary to expectations, with a slow change in traditional business models. 

The objective of this research work is the development of a value model that allows to 

identify the actors and value markets and the value changes related to the adoption of 

telemanagement in Portugal, having a solid theoretical basis and a real practical validation. 

 

 

 

Keywords: Telemanagement; Value model; Smart Water Management; Internet of things (IoT); 

Water distribution networks. 

  



 

IV 

 

ÍNDICE 

 

 

AGRADECIMENTOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 

RESUMO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 

ABSTRACT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III 

ÍNDICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV 

ÍNDICE DE FIGURAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 

ÍNDICE DE TABELAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII 

LISTA DE ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII 

1. INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

1.1.  Questão principal e questões derivadas de investigação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

1.2. Objetivos do trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 

1.3. Metodologia e métodos de investigação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 

1.3.1. Metodologia de investigação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

1.3.2. Métodos e técnicas de pesquisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

1.4. Estrutura do trabalho de investigação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

2. O ESTADO DA ARTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

2.1. Contexto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

2.2. Caracterização do sector da distribuição de água . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 

2.2.1. Estratégia PENSAAR 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

2.3. Transformação digital do sector da água . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

2.3.1. A Estratégia TIC 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

2.4. Tecnologia de Informação (TI)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

2.5. Infraestrutura e serviços TI . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 

3. O ESTUDO DE CASO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 

3.1. Caracterização dos Serviços Municipalizados das Caldas da Rainha . . . . . . . . . . . . . . . . 47 

3.2. Eficiência e inovação na gestão operacional de redes do SMASCR . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

4.1. O modelo de valor da telegestão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 

4.1.1. Representação gráfica do modelo de valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

4.1.2. O modelo de valor de referência da telegestão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 

4.1.3. O modelo de valor de impacto da telegestão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 

4.2. Discussão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 

4.2.1. A gestão do modelo de negócio da telegestão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 

5. CONCLUSÃO E TRABALHO FUTURO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 

SITES - INTERNET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 

ANEXOS  

Anexo A - Entrevista ao Sr. Engenheiro Emanuel Pontes (SMASCR)  

Anexo B - Entrevista ao Sr. Engenheiro João Cortez (Eddy Home) 

Anexo C - Entrevista ao Sr. Engenheiro Paulo Antunes (ESTEC)  

Anexo D - Lombada da dissertação de mestrado 

  



 

V 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

 

Figura 1.1 - Desafios das entidades gestoras com suporte na medição inteligente, adaptada de 

APDA (2017, p.110) ........................................................................................................................... 1 

Figura 1.2 - Definição e impactos da telegestão publicados no site ESTEC (2018) ......................... 2 

Figura 1.3 - Etapas da metodologia DRM adaptada de [Blessing e Chakrabarti, 2009] ................... 6 

Figura 1.4 - Ciclos DSR em pesquisa SI, adaptada de Hevner et al. (2004, p.80) .......................... 10 

Figura 1.5 - Atividades de design organizacional e de SI, adaptada de Hevner et al.(2004,p.79)  . 11 

Figura 2.1 - Relações entre estratégias, TI e infraestrutura e serviços TI, adaptada de [Laudon e 

Laudon, 2016, p.202] ........................................................................................................................ 15 

Figura 2.2 - Fases do serviço de abastecimento público de água, adaptada do site da ERSAR 

(2017)  ............................................................................................................................................... 15 

Figura 2.3 - Principais intervenientes no serviço de distribuição de água em Inácio (2014, p.5) .... 16 

Figura 2.4 - Cadeia de valor do sector da água [Inácio, 2014, p.14] ............................................... 17 

Figura 2.5 - Diagrama dos desafios e soluções ao nível da telegestão, adaptada de [Laudon e 

Laudon, 2016, p.25] .......................................................................................................................... 27 

Figura 2.6 - Criação de ZMC com pontos de medição e telemetria, adaptada do site EPAL (2018)

 ......................................................................................................................................................... .29 

Figura 2.7 - Vista do portal de telegestão da ESTEC, divulgada em www.estec.pt, consultado em 

03.04.2018 ........................................................................................................................................ 30 

Figura 2.8 - Vista geral de uma solução da rede inteligente de água, adaptada de [Saravanan et 

al.,2017,p.4] ...................................................................................................................................... 31 

Figura 2.9 - Fornecedores de informação e troca de informação na IoT, adaptada de [Bucherer e 

Uckelmann, 2011, p.265].................................................................................................................. 32 

Figura 2.10 - Funções no ecossistema IoT em [Mazhelis et al. 2013, p.51] .................................... 33 

Figura 2.11 - A plataforma de computação em nuvem, adaptada de Laudon e Laudon (2016, p. 

221) ................................................................................................................................................... 39 

Figura 2.12 - Modelo da rede de valor da computação em nuvem, adaptada de Bohm et al.( 2010, 

p.8) .................................................................................................................................................... 40 

Figura 2.13 - Arquitetura genérica end-to-end baseada em ETSI TC M2M [Mazhelis et al., 2013, 

p.48] .................................................................................................................................................. 42 

Figura 2.14 - A rede de valor, adaptada de Laudon e Laudon (2016, p. 138) ................................. 44 

Figura 2.15 - Transição da cadeia de valor para a plataforma, adaptada do site Accenture (2018) 

 .......................................................................................................................................................... 45 

Figura 3.1 - Organograma dos SMASCR publicado em SMASCR (2017) ...................................... 49 



 

VI 

 

Figura 3.2 - Contadores domiciliários tradicionais [SAMSCR, 2017, p.11] ...................................... 52 

Figura 3.3 - Data Center instalado nos SMASCR para armazenamento e processamento de dados

 .......................................................................................................................................................... 55 

Figura 4.1 - Componentes do editor gráfico e
3
-valor, adaptada de [Gordijn et al., 2004, p.12]....... 57 

Figura 4.2 - Vistas para o desenvolvimento de sistemas de informação, adaptada de [Gordijn e 

Akkermans, 2001, p.12] .................................................................................................................... 59 

Figura 4.3 - Conjunto de infraestruturas e serviços TI que formam a rede IoT adaptada de [APDA 

2017, p.110) ..................................................................................................................................... 60 

Figuras 4.4 - Sistema de telegestão da qualidade da água instalado na estação elevatória de água 

do Nadadouro. .................................................................................................................................. 60 

Figura 4.5 - Exemplos de dados e alertas criados pelos sensores inteligentes, adaptada de APDA 

(2017, p.112) .................................................................................................................................... 61 

Figura 4.6 - Sensor de telemetria ligado a contador de água e módulo de comunicação LoRa 

instalado nos SMASCR .................................................................................................................... 61 

Figura 4.7 - Diagrama do funcionamento da solução de telegestão domiciliária Eddy Link, 

adaptada do site Eddy Home (2018)  ............................................................................................... 62 

Figura 4.8 - Vista do produto Eddy IQ, divulgada no site Eddy Home (2018)  ................................ 62 

Figura 4.9 - Antena da rede de comunicações rádio da rede LoRa instalada nos SMASCR ......... 64 

Figura 4.10 - Antena do sistema de comunicações Wifi Bridge, ponto-a-ponto, instalada numa 

estação elevatória dos SMASCR ..................................................................................................... 65 

Figura 4.11 - Modelo de valor de referência da telegestão da distribuição domiciliária de água .... 67 

Figura 4.12 - Monitorização por telegestão da estação elevatória do Nadadouro na plataforma 

Waternet ® ....................................................................................................................................... 69 

Figura 4.13 - Modelo de valor de impacto da rede de telegestão da distribuição domiciliária de 

água .................................................................................................................................................. 72 

Figura 4.14 - Gestão do modelo da telegestão, adaptada de [Raposo, 2008, p.120] ..................... 76 

  



 

VII 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

 

Tabela 1.1 - Tipos de pesquisa de design, adaptada de [Blessing e Chakrabarti, 2009, p.18] ......... 7 

Tabela 1.2 - Características principais do método estudo de caso [Martins e Belfo, 2011, p.45] ... 12 

Tabela 2.1 - Modelos de gestão dos serviços de águas e resíduos em ERSAR (2017, p.22) ........ 17 

Tabela 2.2 - Número total de EG do sector de abastecimento de água em 31.12.2016, adaptada 

de ERSAR (2017) ............................................................................................................................. 18 

Tabela 2.3 - Meios e medidas prioritárias para resolver aspetos críticos em [GAG, 2016] ............. 21 

Tabela 2.4 - Novidades na gestão de SI adaptada de [Laudon e Laudon 2016, p.40] ................... 27 

Tabela 2.5 - Custos e benefícios do sistemas de informação, adaptada de [Laudon e Laudon, 

2016, p. 587] ..................................................................................................................................... 28 

Tabela 2.6 - Objetivos e princípios orientadores da estratégia TIC 2020 ........................................ 36 

Tabela 2.7 - Protocolos sem fio de curto alcance M2M, adaptada de [Mazhelis et al. 2013, p.40] . 42 

Tabela 3.1 - Evolução do número de utentes do SMASCR em [SMASCR, 2017, p.24] ................. 47 

Tabela 3.2 - Variação anual do consumo total de água faturada [SMASCR, 2017, p.24] ............... 48 

Tabela 3.3 - Evolução do quadro de pessoal do SMASCR, no período 2012 a 2016 [SMASCR, 

2017, p. 52] ....................................................................................................................................... 49 

Tabela 3.4 - Avaliação da ERSAR sobre a qualidade do serviço de distribuição de água prestado 

pelos SMASCR, no ano 2016 .......................................................................................................... 50 

Tabela 3.5 - Responsabilidades no uso eficiente da água da rede no Concelho das Caldas da 

Rainha .............................................................................................................................................. 51 

Tabela 4.1 - Montante da decisão de financiamento da candidatura PO SEUR para cadastro das 

redes no SMASCR ........................................................................................................................... 69



 

VIII 

 

LISTA DE ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS 

  

AA Serviço de abastecimento de água 

AdP Águas de Portugal, SGPS, S.A. 

AEPSA Associação das Empresas Portuguesas para o Sector do Ambiente 

AMA, I.P. Agência para a Modernização Administrativa, I.P. 

ANMP Associação Nacional de Municípios Portugueses 

AP Administração Pública 

APA Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. 

APDA Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas 

APDC Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações 

APDSI Associação para a Promoção e Desenvolvimento dos Sistemas de Informação  

API Interfaces de programação de aplicativos 

APRH Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos 

AR Serviço de saneamento de águas residuais 

BI Business Intelligence analytics 

CCDR Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

CdA Comissão de Acompanhamento 

CEGER Centro de Gestão da Rede Informática do Governo 

CP Clarificação da pesquisa 

CRP Constituição da República Portuguesa 

CT Comité Técnico 

CTIC Conselho para as TIC na Administração Pública  

DGAL Direção-Geral das Autarquias Locais 

DRM Design research methodology 

DSR Design Science Research 

ED Estudo descritivo 

EG Entidade gestora 

EP Estudo prescritivo 

EPAL Empresa Portuguesa das Águas Livres S.A. 

ERSAR Entidade Reguladora dos Serviços, Águas e Resíduos 



 

IX 

 

ESPAP Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. 

ESTEC ESTEC, Estudos e Tecnologias de Informação Lda. 

EVOX Evox Technologies 

GAG Grupo de Apoio à Gestão  

LSPE  Lei dos Serviços Públicos Essenciais 

IMPIC Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção 

IoT Internet das Coisas 

IST Instituto Superior Técnico 

PC Computador pessoal 

PENSAAR 2020 Nova estratégia para o sector de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas 
Residuais 

PME Pequenas e Médias Empresas 

PNUEA Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 

PO SEUR Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 

RGSPPDADAR Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de 
Drenagem de Águas Residuais 

OT Ordem de trabalho 

SI Sistema de informação 

SIADAP 1 Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública 

SIG Sistemas de informação geográfica 

SLA Acordo de nível de serviço 

SMASCR Serviços Municipalizados de Água e Saneamento das Caldas da Rainha 

SNS Serviço Nacional de Saúde 

SPMS Serviços Partilhados do Ministério da Saúde  

TI Tecnologias de Informação 

TIC Tecnologias da Informação e Comunicação 

TIC 2020 Estratégia para a Transformação Digital na Administração Pública 

TRH Taxa de recursos hídricos 

UAb Universidade Aberta 

ZMC Zonas de monitorização e controlo 

  

  



 

1 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

A realização desta dissertação insere-se no Mestrado em Informação e Sistemas Empresariais 

(MISE) e permitirá relacionar vários conceitos sobre o tema, designadamente, pela descrição dos 

diferentes papéis dos atores e mercados de valor ligados à telegestão do sector da água e pela 

identificação das trocas de valor existentes, para definição do modelo de valor da telegestão da 

distribuição domiciliária de água.  

A motivação subjacente ao trabalho de investigação deveu-se ao interesse pelo valor que a 

água representa para o desenvolvimento sustentável da sociedade, considerando que é um recurso 

escasso e exige incontornavelmente uma gestão otimizada e eficiente. O sector da água carateriza-

se, atendendo aos recursos que absorve, como capital-intensivo com períodos prolongados de 

retorno do investimento. Considerando que o sector da distribuição de água serve praticamente toda 

a população nacional, o conjunto de pagadores é dos mais vastos que se podem encontrar nos 

mercados e isto, por si só, aumenta o interesse na realização deste estudo, face ao impacto que a 

temática representa na vida dos portugueses. 

A escolha deste tema surge com base em algumas críticas e preocupações que envolvem o 

sector da distribuição da água em Portugal, com a perspetiva de melhorar a sua eficiência e atender 

aos anseios do poder político, dos funcionários e técnicos, dos parceiros, das populações, entre 

outros.  

 

Figura 1.1 - Desafios das entidades gestoras com suporte na medição inteligente, adaptada de APDA (2017, p.110) 

 

Hoje em dia, existem várias tecnologias de comunicação sem fios que facilitam o 

desenvolvimento de cidades inteligentes no domínio da Internet das Coisas (IoT). O desenvolvimento 

da IoT é possível pela combinação da internet, comunicações de curto alcance, hardware e sensores 

embebidos com localização em tempo real. A sucessiva redução do tamanho, preço e consumo 

energético dos sensores de telegestão/telemetria, bem como o aumento das capacidades permitiu a 

transformação do mercado que oferecia um número reduzido de equipamentos de comunicação para 

um número exponencial de equipamentos. Juntando os pequenos sensores em rede é possível obter 

muita informação e, subsequentemente, a gestão de elevadas quantidades de dados que gera novas 

oportunidades de negócio. 

A telegestão é definida pela empresa ESTEC como o ”sistema de gestão integrado e 

inovador que permite monitorizar, gerir e controlar reservatórios, estações e as suas respetivas redes 
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de distribuição, através de uma supervisão central com representação gráfica adequada, associada a 

processos automáticos de alarmes gerados por dispositivos de controlo local que detetam e 

transmitem ocorrências, tais como níveis, caudais, ruturas, fugas, entre outros”, conforme divulgado 

no site ESTEC (2018) e ilustrado na figura 1.2. 

 

Figura 1.2 - Definição e impactos da telegestão publicados no site ESTEC (2018) 

 

1.1. Questão principal e questões derivadas de investigação  
 

A adoção de plataformas inteligentes de gestão da água constitui uma estratégia que está a 

ganhar cada vez mais aceitação mas tem tido uma evolução lenta, ainda que os resultados obtidos 

justifiquem a sua aplicação. Assim, para que a introdução e desenvolvimento do potencial da 

telegestão no seio do sector da distribuição de água possa ser realizado com eficiência, torna-se 

essencial possuir uma sólida compreensão da tecnologia, bem como das questões de negócio e 

gestão subjacentes ou adjacentes ao tema. A problemática de mudar ou não a forma de como o 

negócio se desenvolve hoje para um paradigma centrado, total ou parcialmente, na telegestão tem de 

ser seriamente ponderado. Neste sentido, interessa formular a seguinte pergunta de partida: Como é 

que a adoção da telegestão em Portugal apresenta ganhos de eficiência? 

A definição do modelo de valor da telegestão da distribuição domiciliária de água contribuirá 

para a resposta a esta questão principal com base na realidade do mercado existente em Portugal, 

interessando que os decisores compreendam que este novo paradigma assenta na transformação da 

cadeia de valor tradicional para uma rede de valor, caraterizada pelo suporte das atividades do sector 

da água em sistemas de informação.  

Atualmente já existem muitos estudos sobre as cadeias de valor do sector da água, no entanto, 

poucos estudos focam na criação de valor e nas redes de valor da telegestão da distribuição 

domiciliária de água. O objetivo desta dissertação é descrever este ecossistema emergente com os 

diversos atores e mercados de valor e as respetivas relações de troca de valor. Para alcançar isto, a 

nossa investigação será conduzida pelas seguintes questões derivadas: 

 Quais são os atores e mercados de valor que podem ser identificados na telegestão da 

distribuição domiciliária de água? 

 Como são as trocas de valor no ecossistema formado pelos atores e mercados de valor? 
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1.2. Objetivos do trabalho 
 

Glova et al. (2014, p. 1125) definem que a modelação do valor foca-se na criação de valor, 

como o valor é criado, por quem e para quem. O modelo de negócios pode ter duas abordagens 

muito diferentes: o modelo de valor (ou modelos mentais) e o modelo de processo (também chamado 

modelo estrutural). A modelação de valor é uma ferramenta estratégica com o objetivo de identificar 

novas oportunidades de negócio e como a empresa pode posicionar-se estrategicamente para 

beneficiar ao máximo das novas oportunidades e emergentes, que podem exigir ou não uma 

redefinição substancial da infraestrutura da empresa. A modelação de processos é, em muitos 

aspetos, diferente da modelação de valor, porque refere-se à modelação dos procedimentos de 

negócios da empresa. 

Assim, o objetivo da dissertação é a definição do modelo de valor da telegestão da distribuição 

domiciliária de água, contribuindo para a compreensão comum da temática, designadamente, como é 

que essa transformação pode contribuir para a resolução de vários problemas já identificados no 

sector da água. 

Determinado o objetivo geral, podemos precisar e restringir as linhas orientadoras do estudo. 

Nesse sentido, os objetivos específicos serão os seguintes: 

● Diagnosticar o estado de arte das entidades gestoras (EG) de distribuição de água, 

identificando os principais problemas que pressionam no sentido da transformação; 

● Indicar os principais fatores que condicionam a implementação eficiente da telegestão da 

distribuição domiciliária de água.  

De acordo com a Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, que prevê o subsistema de Avaliação 

do Desempenho dos Serviços da Administração Pública (SIADAP 1),  a avaliação de cada serviço 

assenta em objetivos, indicadores e avaliação final do desempenho do serviço. Este quadro foi 

desenvolvido para ajudar as entidades públicas a cultivar um espírito de exigência e de monitorização 

dos seus objetivos, pretendendo que isto resulte em serviços mais motivados, direcionados para 

objetivos operacionais concretos que potenciem eficácia, eficiência e qualidade suscetíveis a uma 

avaliação. De acordo com o artigo 11.º, o desempenho dos serviços é avaliado com base nos 

seguintes parâmetros: “objetivos de eficácia”, entendida como a medida em que um serviço atinge os 

seus objetivos e obtém ou ultrapassa os resultados esperados; “objetivos de eficiência”, enquanto 

relação entre os bens produzidos e serviços prestados e os recursos utilizados; “objetivos de 

qualidade”, traduzida como o conjunto de propriedades e caraterísticas de bens ou serviços, que lhes 

conferem aptidão para satisfazer necessidades explícitas ou implícitas dos utilizadores. 

Como tal, neste estudo pretende-se identificar os desafios, problemas e soluções relacionadas 

com o tema da distribuição de água em Portugal por forma a construir um caminho de cenário para a 

implementação da telegestão que garanta o funcionamento eficiente e sustentável do sector, 

ajustando os objetivos atuais de forma a acrescentar valor para os vários stakeholders. 
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1.3. Metodologia e métodos de investigação 

 

Nesta seção, será estudada a metodologia e métodos de pesquisa escolhidos para dirigir esta 

investigação científica e que são considerados necessários para alcançar os resultados pretendidos 

neste trabalho. 

 
1.3.1. Metodologia de investigação 
 

A metodologia selecionada para estruturação deste estudo é normalmente conhecida pela 

designação inglesa design research methodology (DRM).  

Blessing e Chakrabarti (2009, p.12) definem que o design é o processo pelo qual se identifica 

uma necessidade e se desenvolve uma solução ou um produto para responder à necessidade. O 

design afeta quase todas as esferas da vida humana, é um fenómeno dinâmico, complexo e 

multifacetado, envolvendo pessoas, processos, conhecimentos, métodos e ferramentas dentro de um 

contexto organizacional, microeconómico e macroeconómico, resultando que cada projeto ou 

pesquisa de design possa ser considerado único. O design não requer apenas o conhecimento sobre 

os objetivos das partes interessadas no produto, mas também é necessário ter em conta o seu ciclo 

de vida, ou seja, como é que a solução deve ser produzida, transportada, instalada, usada, mantida e 

retirada, aplicando conhecimentos do processo de design para proceder de forma eficaz e eficiente. 

Os autores entendem que a pesquisa em design tem dois objetivos relacionados: a formulação 

e validação de modelos e teorias sobre o fenómeno do design considerando todas as facetas e, por 

outro lado, o desenvolvimento e validação do suporte baseado nesses modelos e teorias, para 

melhorar a prática e os resultados. Esses objetivos estão intimamente ligados e devem ser 

considerados em conjunto para atingir o objetivo geral da pesquisa em design: tornar o design mais 

eficaz e eficiente potenciando que a prática de design desenvolva produtos de maior sucesso. 

A DRM torna a pesquisa em design mais eficaz e eficiente, constituindo uma abordagem 

flexível com um conjunto de diretrizes que servem para estruturar, planear e implementar pesquisas 

de forma rigorosa. É sempre importante que o conhecimento existente e resultante de pesquisas 

anteriores seja referido e usado quando apropriado e que os resultados de própria pesquisa sejam 

preparados para permitir que outros usem esse conhecimento em projetos futuros. As pesquisas são 

sempre contribuições para um domínio de conhecimento maior e devem ter em conta as várias 

etapas do DRM conforme descrito de seguida.  

Cada investigação começa pela clarificação da pesquisa (CP) baseada na revisão da 

literatura, para determinar o objetivo, foco e âmbito da pesquisa. O investigador tenta encontrar 

algumas evidências ou, pelo menos, indicações que apoiem suposições para formular um objetivo de 

pesquisa realista e válido. Isso passa principalmente por pesquisar na literatura sobre os fatores que 

influenciam a clarificação da tarefa e o sucesso do produto, em particular aqueles fatores que ligam 

os dois. Com base nos resultados, é desenvolvida uma descrição inicial da situação existente, bem 

como uma descrição da situação desejada, a fim de tornar explícitas as suposições subjacentes a 

cada uma das descrições. O investigador formula alguns critérios que podem ser usados como 

medidas sobre as quais o resultado da pesquisa poderá ser avaliado. Muitas vezes, não podem ser 

definidos critérios para o sucesso do produto usando medidas como a eficiência ou a diminuição de 
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custos, dada a cronologia do projeto de pesquisa, mas a redução do tempo de implementação (“time-

to-market”) já poderá constituir um recurso útil [Blessing e Chakrabarti, 2009, p. 15]. 

Quando o investigador já tem um objetivo e foco claros passa à etapa do estudo descritivo I 

(ED-I) e faz a revisão da literatura em busca dos fatores mais influenciadores constantes na descrição 

inicial da situação existente. A intenção é tornar a descrição suficientemente detalhada para 

determinar quais os fatores que devem ser abordados para melhorar a compreensão da tarefa, da 

forma mais eficaz e eficiente possível. No entanto, caso o investigador não encontre evidências 

suficientes na literatura para determinar claramente esses fatores cruciais, pode realizar observação 

direta e entrevistar profissionais para obter uma melhor compreensão da situação existente, antes de 

passar para a próxima etapa. Quando o raciocínio lógico apoiado pela literatura e análise dos dados 

empíricos sugerem que a suposição é plausível, o investigador decide que o entendimento refletido 

na descrição da situação existente é suficiente para que siga para a etapa seguinte referente ao 

estudo prescritivo [Blessing e Chakrabarti, 2009, p. 15]. 

Na etapa do estudo prescritivo (EP), o investigador aplica a compreensão alargada da situação 

existente para elaborar e corrigir a descrição inicial da situação desejada. Essa descrição representa 

a visão de como lidar com um ou mais fatores na situação existente para realização da situação 

desejada e melhorada. O investigador desenvolve vários cenários possíveis, variando os fatores 

alvos. Nesta fase, caso o investigador tenha confiança suficiente, inicia o desenvolvimento 

sistemático de um suporte, utilizando a compreensão dos vários fatores influenciadores interligados 

que foram obtidos na etapa ED-I, a descrição bem desenvolvida da situação desejada e a experiência 

no desenvolvimento de design de suporte. Para apoiar o desenvolvimento do suporte de forma 

sistemática, o investigador deve optar por seguir um método de design. Após uma etapa de 

clarificação de tarefas e design concetual, o investigador cria o conceito da ferramenta ou suporte 

pretendido que responde à definição do problema como pretendido. O investigador passa a 

concentrar os esforços de realização no núcleo desse suporte, pois isso poderá ser suficiente para 

avaliar o conceito e verificar as premissas subjacentes. Uma primeira avaliação desse suporte real 

poderá revelar que o suporte foi desenvolvido corretamente. No entanto, poderá ainda não estar claro 

se o suporte tem os efeitos desejados, por causa das muitas suposições nas quais foram baseadas a 

descrição da situação desejada e o desenvolvimento do suporte [Blessing e Chakrabarti, 2009, p. 16]. 

Nestas condições, o investigador segue para a etapa do estudo descritivo II (ED-II) para 

investigar o impacto do suporte e a sua capacidade de realizar a situação desejada. O investigador 

realiza dois estudos empíricos para obter uma compreensão do uso real do suporte, o primeiro estudo 

é usado para avaliar a aplicabilidade do suporte, ou seja, se pode ser usado para solução dos 

problemas com elevada qualidade, e o segundo estudo é usado para avaliar a utilidade e o sucesso 

da solução, com base nos critérios desenvolvidos anteriormente. Por exemplo, os estudos podem 

mostrar que o suporte é aplicável, mas a utilidade é menor do que o esperado, caso o investigador 

descubra que isso é causado em parte porque a solução realmente desenvolvida inclui apenas parte 

do suporte pretendido, resultando que são observados vários efeitos que não estavam previstos, 

existindo dificuldade em manter a definição do problema atualizada. Neste caso, o investigador 

conclui que o conceito é promissor mas que serão necessárias investigações adicionais da situação 

existente e que o quadro da situação desejada precisa ser adaptado, antes que a ferramenta possa 
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ser melhorada, sendo recomendável seguir para uma revisão da etapa ED-I [Blessing e Chakrabarti, 

2009, p. 16]. 

Esta descrição do DRM é simplificada e destina-se apenas a esclarecer o fluxo principal do 

processo, mas a figura 1.3 mostra que o ponto de partida pode estar em qualquer uma das etapas, 

sendo possível que, num dado projeto individual, o investigador concentre-se em apenas uma ou 

duas etapas. Por exemplo, em alguns casos, a literatura pode disponibilizar material suficiente para 

uma etapa em particular e o projeto de pesquisa pode se concentrar em apenas uma etapa 

permitindo um estudo abrangente. A DRM não deve ser interpretada como um conjunto de etapas 

que devem ser executados de forma rígida e linear. 

 

Figura 1.3 - Etapas da metodologia DRM, adaptada de [Blessing e Chakrabarti, 2009, p.15]  

 

As iterações na DRM são efetuadas para aumentar a compreensão e quando as etapas são 

executadas em paralelo permite criar um processo mais eficiente. Assim, para evitar muitas iterações 

inesperadas entre as etapas é útil planear etapas para serem executadas parcialmente em paralelo. 

O número e a extensão das iterações e o grau de etapas executadas em paralelo dependem do foco 

e das restrições da pesquisa. 

A metodologia encontra uma vasta aplicação no domínio dos sistemas de informação, 

designadamente, para o desenvolvimento de teorias, modelos, entre outros contributos. Existe uma 

distinção formal entre as diferentes formas de contributo que podem dever-se à profundidade na 

aplicação dos procedimentos da metodologia e aos fatores de contexto. As questões de tempo e 

recursos disponíveis determinarão o tipo de pesquisa a ser realizada. A tabela 1.1 apresenta vários 

tipos possíveis de pesquisa de design que variam consoante se o estado de arte em relação a uma 

etapa em particular requer um estudo abrangente ou se é suficiente um estudo baseado na revisão 

da literatura, conforme casos indicados de seguida: 

 Um estudo baseado em revisão é baseado apenas na revisão da literatura; 

 Um estudo abrangente inclui uma revisão da literatura, bem como um estudo no qual os 

resultados são produzidos pelo pesquisador, ou seja, o investigador realiza um estudo 

empírico, desenvolve suporte ou avalia o suporte; 

 Um estudo inicial fecha um projeto e envolve as primeiras fases de uma etapa específica para 

mostrar as consequências dos resultados e preparar os resultados para uso por outros 

investigadores.  
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Tabela 1.1 -Tipos de pesquisa de design, adaptada de [Blessing e Chakrabarti, 2009, p.18] 

 

Este estudo constitui uma pesquisa do tipo 2 considerando que o tempo e os recursos 

disponíveis condicionam outro tipo de investigação além da etapa do estudo prescritivo, mas ainda 

assim permite realizar a revisão da literatura e um estudo abrangente e inicial, com vista à definição 

do modelo de valor da telegestão. Refira-se que, caso a revisão da literatura tivesse fornecido 

evidências suficientes para apoiar as suposições do investigador e proporcionado uma compreensão 

suficiente para focar diretamente o desenvolvimento do modelo de telegestão, não teria sido 

necessário realizar um estudo empírico em ED-I, pela aplicação de entrevistas e observação direta, e 

essa situação resultaria noutro tipo de pesquisa. 

Refira-se que à medida que avança o cronograma da telegestão será possível avaliar a eficácia 

e eficiência da solução existente e conhecer os problemas exatos, pelo que futuramente será possível 

realizar uma pesquisa de design concentrada na etapa ED-II para uma avaliação sistemática do uso e 

utilidade do suporte existente e pelo desenvolvimento de sugestões de melhoria numa iteração para a 

etapa EP. 

Blessing e Chakrabarti (2009, p.20) referem que os modelos são utilizados em ciência para 

criar organização concetual, são uma semelhança de algo que existe na realidade mas restritos a 

alguns aspetos particulares dessa realidade. Em cada modelo são representados diferentes aspetos 

consoante a finalidade do modelo, ou seja, da utilização pretendida. Os modelos mostram as relações 

mais significativas entre os conceitos ou atributos e, portanto, destacam os aspetos que são o foco da 

investigação. Modelos não são teorias, mas podem ser usados para representar uma teoria. 

Assim, inicialmente, vamos construir o modelo de valor de referência que em design 

representará a situação existente, constituindo a referência contra o qual as melhorias pretendidas 

são comparadas. O modelo de referência representa o nível de compreensão da situação existente 

que o investigador teve no final da etapa ED-I. Seguidamente, será construído o modelo de impacto 

que representa a situação desejada e mostra o impacto assumido pelo suporte a ser desenvolvido.  

 

1.3.2. Métodos e técnicas de pesquisa 
 

Conforme foi referido, o investigador tem de seguir um método de design para ajudar a 

desenvolver o suporte de forma sistemática. Após apresentar DRM como metodologia de 
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investigação passamos a caracterizar os métodos Design Science Research (DSR) e o Case Study, 

considerando que são os métodos utilizados neste estudo.  

O DSR é um método de pesquisa que oferece diretrizes específicas para avaliação e iteração 

em pesquisas quando os objetivos de investigação académica são de natureza pragmática. Hevner et 

al. (2004, p. 76) referem que o principal objetivo da pesquisa em DSR é alcançar o conhecimento e a 

compreensão de um domínio do problema através da construção e aplicação de um projeto de 

artefacto, com base em resultados. O DSR foca no desenvolvimento e desempenho de projetos de 

artefactos com o intuito explícito de melhorar o desempenho funcional do artefacto. A investigação 

DSR requer a criação de um artefacto inovador propositadamente para um domínio especial de 

problema e esse artefacto deve ser avaliado para assegurar a sua utilidade para o problema 

especificado. Para acrescentar conhecimento, o artefacto deve resolver um problema que ainda não 

foi resolvido ou fornecer uma solução mais eficaz.  

O problema central desta pesquisa aparece definido na seguinte questão: Como é que a 

adoção da telegestão em Portugal apresenta ganhos de eficiência? Esta questão ganha importância 

face à estratégia nacional que incentiva a adoção da telegestão com vista à gestão eficiente do 

sector. Por outro lado, a legislação do sector da água está em fase de revisão para acompanhar a 

evolução tecnológica, substituindo a legislação em vigor, pelo que o conhecimento que resultar desta 

investigação reputa-se bastante útil e acrescenta ao conhecimento existente sobre a temática.  

Na verdade, o problema central do uso de sistemas de telegestão para lidar com as dados e 

informações necessárias ao funcionamento das EG não é nenhuma novidade. De fato, tais sistemas 

têm sido usados há vários anos, mas sempre de forma pouco integrada e resolvendo, total ou 

parcialmente, problemas específicos das EG. Além disso, os problemas existentes ao nível da 

telegestão não se referem apenas aos sistemas e tecnologias de informação, a própria organização e 

gestão das EG, bem como as relações estabelecidas com reguladores e serviços da administração 

central são geralmente insuficientes e não refletem a importância das várias partes para a 

implementação da telegestão de forma eficiente. Quanto à natureza, pode-se dizer que esta pesquisa 

possui características de pesquisa aplicada, uma vez que serão concebidos artefactos para se 

resolver uma situação real, presente em organizações reais, para responder à questão do problema. 

A presente pesquisa também tem carácter prescritivo, com a conceção de artefacto, o modelo de 

valor da telegestão da telegestão para o contexto da distribuição domiciliária de água. 

O DSR tem sido considerado como um método adequado para a condução de pesquisas 

direcionadas para a tecnologia e sistemas de informação, constituindo uma abordagem que, quando 

bem aplicada, produz rigor científico real. Em relação ao rigor e relevância, características 

indispensáveis a qualquer pesquisa científica é fundamental ter em consideração o trabalho de 

Hevner et al. (2004, p.82) que propuseram um quadro teórico-metodológico, indicando sete diretrizes 

que avaliam uma investigação DSR na área dos sistemas de informação (SI), conforme explicado em 

seguida: 

 Design como um artefacto: A pesquisa DSR quando executada de forma metodológica e 

científica permite construir um artefacto viável, por exemplo, na forma de um modelo ou de 

um método; 
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 Relevância do problema - O objetivo da pesquisa em ciências do design é desenvolver 

soluções baseadas em tecnologia para problemas de negócio importantes e relevantes; 

 Avaliação do projeto - A utilidade, a qualidade e a eficácia de um artefacto devem ser 

rigorosamente demonstradas por meio de métodos de avaliação bem executados; 

 Contribuições de pesquisa - A pesquisa efetiva de ciência de projeto deve fornecer 

contribuições claras e verificáveis nas áreas de design de artefacto, fundamentos de design 

e /ou metodologias de design; 

 Rigor da pesquisa - A pesquisa em DSR depende da aplicação de métodos rigorosos tanto 

na construção quanto na avaliação do artefacto de design; 

 Design como um processo de pesquisa - A pesquisa sobre um artefacto real requer a 

utilização dos meios disponíveis para alcançar os fins desejados e satisfazer as leis do 

contexto do problema; 

 Comunicação da pesquisa - A pesquisa em DSR deve ser apresentada de forma eficaz 

tanto para públicos orientados para a tecnologia como para os públicos orientados para a 

gestão. 

Estas diretrizes foram usadas na presente pesquisa, no entanto isso só é possível verificar 

após a execução da mesma, pelo que ao longo da pesquisa o investigador teve em mente o que as 

várias diretrizes significam e avaliam. Para solução do problema referente à comunicação da 

pesquisa isso só será alcançado através da apresentação dos artefactos construídos aos 

stakeholders, permitindo recolher informações para validação dos mesmos. 

Hevner (2007, p.1-3) analisou o método DSR como uma incorporação de três ciclos de 

atividades intimamente relacionadas e que permitem estruturar a pesquisa, conforme explicado de 

seguida: 

 O ciclo de relevância inicia a investigação DSR com um contexto de aplicação que não 

fornece apenas os requisitos para a pesquisa, mas também define os critérios de aceitação 

para a avaliação final dos resultados da pesquisa. O domínio de aplicação consiste em 

pessoas, sistemas organizacionais e sistemas técnicos que interagem para trabalhar em 

direção a uma meta. Normalmente, uma boa pesquisa em DSR começa identificando 

oportunidades e problemas num ambiente real de aplicação, pelo que algumas pesquisas 

científicas são sobre potencialidades, identificação de novas oportunidades para melhorar a 

prática antes que qualquer problema seja reconhecido. Assim, o ciclo de relevância inicia a 

pesquisa científica com um contexto de aplicação que introduz os requisitos para a 

pesquisa, por exemplo, a oportunidade ou o problema a ser abordado, mas também define 

critérios de aceitação para a avaliação final dos resultados da pesquisa. Os resultados do 

teste de campo determinarão se serão necessárias iterações adicionais do ciclo de 

relevância no projeto DSR. O novo artefacto pode ter deficiências na funcionalidade ou nas 

qualidades inerentes (por exemplo, desempenho, usabilidade) que podem limitar a utilidade 

prática. Outro resultado do teste de campo pode ser que a entrada de requisitos para a 

pesquisa científica de projeto estava incorreta ou incompleta resultando que o artefacto 

satisfaz os requisitos, mas ainda é inadequado para a oportunidade ou problema 

apresentado [Hevner, 2007, p.2]; 
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 O ciclo do rigor disponibiliza as teorias e métodos de fundamentação para aproveitar a 

experiência e conhecimento existente e garantir que o novo conhecimento resultante da 

pesquisa é acumulado na base de conhecimento. É necessário que o investigador pesquise 

a base de conhecimento e garanta que os projetos produzidos constituam contributos de 

investigação e não se resumam a projetos rotineiros baseados na aplicação de processos 

sobejamente conhecidos. O rigor da pesquisa na ciência do design baseia-se na escolha 

criteriosa e aplicação das teorias e métodos apropriados para a construção e avaliação do 

artefacto. A pesquisa DSR acrescenta à base de conhecimento todos os resultados 

relevantes, designadamente, quaisquer extensões às teorias e métodos originais feitos 

durante a pesquisa ou todas as experiências obtidas na realização de testes e trabalho de 

campo [Hevner, 2007, p.3]; 

 O ciclo central de design constitui um ciclo mais restrito de atividade de pesquisa e trata da 

construção e avaliação de artefactos e processos de design. Apresentar um argumento bem 

fundamentado na construção do artefacto é insuficiente caso a subsequente avaliação seja 

fraca, resultando que os artefactos devem ser rigorosamente testados em situações 

experimentais e laboratoriais antes de serem admitidos para testes de campo no ciclo de 

relevância. Isso pode exigir várias iterações no ciclo de projeto antes que os contributos 

relevantes sejam alcançados no ciclo de relevância e no ciclo de rigor [Hevner, 2007, p.1]. 

O reconhecimento destes três ciclos num projeto de pesquisa posiciona e diferencia claramente 

a DSR de outros paradigmas de pesquisa, conforme ilustrado na figura seguinte: 

 

Figura 1.4 - Ciclos DSR em pesquisa SI, adaptada de Hevner et al. (2004, p.80) 

 

  Hevner (2007, p.2) entende que os conhecimentos resultantes da pesquisa DSR devem ser 

devolvidas ao ambiente no domínio da aplicação, para estudo e avaliação. O estudo de campo e 

avaliação do artefacto pode ser executado por meio de métodos apropriados à implementação de 

tecnologia, como é o caso do método de investigação ação, estudo de caso, simulação, entre outros. 

 Refira-se ainda que, Hevner et al. (2004, p.78) também defendem que as organizações e os 

respetivos sistemas de informação são intencionalmente projetados para atingir uma meta, sendo 
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compostos por pessoas, estruturas, tecnologias e processos de trabalho. Nestas condições, os 

profissionais de SI e gestores em geral utilizam o design para conseguir os alinhamentos essenciais 

entre a estratégia de negócios e a estratégia de TI e, por outro lado, alcançar o alinhamento entre a 

infraestrutura organizacional e a infraestrutura de SI, de harmonia com o estudo realizado por 

Henderson e Venkatraman (1993, p. 477) e conforme ilustrado na figura 1.5. 

 

Figura 1.5 - Atividades de design organizacional e de SI, adaptada de Hevner et al. (2004, p.79) 

 

Assim, a transição efetiva da estratégia para a infraestrutura requer duas atividades de design 

SI, interdependentes, centrais e profundas, por um lado, o design organizacional para criar uma 

infraestrutura organizacional eficaz e, por outro lado, um design de sistemas de informação para criar 

uma verdadeira infraestrutura do SI. 

Considerando que parte da investigação suporta-se em projetos de telegestão desenvolvidos 

por empresas em operação, revela-se pertinente que exista um foco no método do estudo de caso. 

Martins e Belfo (2011, p.44) definem que o estudo de caso é um método de investigação que examina 

um fenómeno social no seu ambiente natural, através da recolha e análise de material empírico a 

partir de locais sociais específicos, como é o caso das organizações reais, tendo como objetivos 

fundamentais, o alargar ou aprofundar o conhecimento sobre determinados fenómenos sociais, o 

poder construir uma teoria ou testar conceitos teóricos e relações entre os mesmos. A utilização do 

método estudo de caso na área dos sistemas de informação passa fundamentalmente por três 

razões: 

●  O investigador pode estudar sistemas de informação num ambiente natural, aprender o 

“estado de arte” e criar teorias derivadas da prática; 

●  É permitido ao investigador responder a questões do tipo “como” e “porquê”, ou seja, 

entender a natureza e a complexidade dos processos que ocorrem; 

●  É um modo apropriado de investigação numa área de conhecimento com poucos estudos 

desenvolvidos anteriormente. 

 As características principais do método estudo de caso são apresentadas na tabela 1.2. 
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Tabela 1.2 - Características principais do método estudo de caso [Martins e Belfo, 2011, p.45] 

 

As fases do estudo de caso compreendem o planeamento, recolha e análise de dados que 

permitirão a obtenção de resultados e conhecimento. O rigor de um estudo de caso passa na 

essência pela relevância dos materiais empíricos recolhidos que suportam os resultados do estudo, 

devendo estes ser obtidos de diferentes fontes, das quais se podem salientar principalmente a 

documentação, as entrevistas e a observação direta [Martins e Belfo, 2011, p.57]. 

Face ao exposto, serão usadas as seguintes técnicas de pesquisa: a revisão bibliográfica, a 

observação direta e entrevistas. Por forma a conhecer o contexto atual da telegestão, conhecer como 

é que as EG de distribuição de água e as empresas tem lidado com a transformação, apurar quais 

são as maiores dificuldades enfrentadas e as soluções encontradas para esses problemas, será 

necessária a consulta de documentos, mas também pela observação direta e realização de 

entrevistas com stakeholders em instituições reais. 

A análise dos dados recolhidos no estudo de caso será realizada numa abordagem 

predominantemente de conteúdos, considerando o carácter qualitativo e interpretativista desta 

investigação. O paradigma qualitativo justifica-se porque o conhecimento que será obtido não será 

mensurado quantitativamente com base em resultados de análise estatística, mas a investigação será 

desenvolvida numa postura crítica que passa pela assimilação de indicadores que permitam clarificar 

o problema de pesquisa, será pela análise dos vários projetos de telegestão, em conjunto com as 

análises feitas ao sector da distribuição de água no geral, e ao estado de arte da telegestão que 

serão identificados fatores-chave para a definição do modelo de valor da telegestão. 

Na recolha de dados pela observação direta, o investigador atua de forma espontânea para 

obtenção de aspetos da realidade pesquisada, sempre com imparcialidade, agindo com os sentidos e 

examinando fatos além do que se deseja estudar. A observação direta baseia-se no contacto pessoal 

que o investigador estabeleceu com os responsáveis de várias empresas de sistemas de informação 

e com os Serviços Municipalizados das Caldas da Rainha (SMASCR) que incluiu a realização de uma 

visita de estudo à EG para aprofundar conhecimentos.  

A entrevista é um método qualitativo que serviu para a obtenção de dados, relacionar e 

validar os conceitos teóricos abordados no estudo, onde o investigador fez questões reais aos 

entrevistados de forma não tendenciosa e que atendam às necessidades de linha de investigação. 
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Foram realizadas entrevistas com stakeholders para se entender melhor a situação atual da 

telegestão. Considerando que neste contexto é praticamente impossível fazer um levantamento do 

todo, daí resultou a possibilidade de entrevistar apenas uma parte da população, designadamente, os 

responsáveis pelos projetos de telegestão conhecidos nos SMASCR. 

 

1.4. Estrutura do trabalho de investigação 
 

O texto principal da dissertação será desenvolvido e organizado ao longo de cinco capítulos. 

O presente capítulo constitui a introdução ao estudo e descreve a motivação, define o 

problema e questões de investigação, estabelece os objetivos, caracteriza a metodologia e métodos 

de investigação e define a estrutura da dissertação. Assim, foram abordadas as razões que motivam 

a realização deste trabalho e foi especificada a questão para a qual se procura obter uma resposta, 

também, foi descrita a metodologia e os métodos utilizados na investigação, dando informação 

suficiente para permitir ao leitor a possibilidade de reproduzir o trabalho.  

No segundo capítulo será caraterizado o estado de arte da distribuição de água, identificando 

os principais stakeholders do sector, as principais problemáticas e as soluções associadas à gestão 

inteligente da água, serão apresentados os conceitos mais importantes sobre a necessidade de 

alinhamento das estratégias em Portugal com a evolução da tecnologia de informação (TI), tendo por 

base a pesquisa bibliográfica realizada sobre a temática em estudo. Também, será analisada a 

importância dos sistemas de telegestão nas redes de distribuição de água, que permitam a recolha e 

tratamento dos dados que daí provêm e será feita uma apresentação sobre a infraestrutura e serviços 

TI que as entidades gestoras utilizam para implementar a telegestão. 

No terceiro capítulo será possível caracterizar o sistema de distribuição de água do Concelho 

das Caldas da Rainha e apresentar o conhecimento obtido pelo estudo de caso, designadamente, 

identificando as principais iniciativas implementadas ao nível da telegestão e dos sistemas de 

informação com vista a aumentar o nível de eficiência dos serviços. 

No quarto capítulo, em primeiro lugar, será caracterizado o método e
3
-valor utilizado para 

modelar a criação e a troca de valor dentro de uma rede de negócio eletrónico com múltiplos atores. 

Seguidamente, com base nos resultados obtidos pela revisão da literatura, observação direta e das 

entrevistas aplicadas aos responsáveis dos projetos desenvolvidos para implementação da telegestão 

no município das Caldas da Rainha, será construído e reconstruído o modelo de valor da telegestão 

e, em sede de discussão, será abordado um processo de gestão do modelo de negócio da telegestão 

estabelecido de acordo com o raciocínio lógico que criou o cenário de valor futuro previsível, face a 

todos os resultados e elementos obtidos na investigação. 

Por fim, é apresentada a conclusão resultante da reflexão sobre todo o trabalho, 

designadamente, quanto à importância de adaptar o modelo de negócio da telegestão mais 

conservador à realidade atual, fazendo valer a liderança do Estado e as tecnologias e sistemas de 

informação disponíveis. Também, discute-se o trabalho futuro que necessita de ser desenvolvido. 
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2. O ESTADO DA ARTE 
 

 

2.1. Contexto 
 

Ao longo deste capítulo será apresentada uma visão global sobre os principais intervenientes 

e o funcionamento da telegestão da distribuição domiciliária de água. Numa primeira fase, é 

apresentado o enquadramento estratégico no sector da água e da transformação digital em Portugal. 

De seguida, serão abordados os conceitos considerados relevantes no domínio da tecnologia de 

informação e da infraestrutura e serviços TI, para contextualizar o sistema da telegestão em estudo. 

O conceito de modelo de negócio é definido como a forma pela qual uma empresa cria valor 

para os principais públicos de interesse, designados pelo termo em inglês, stakeholders. A utilização 

de um modelo de negócio ajuda a visualizar a forma estruturada e unificada dos diversos elementos 

que compõe todas as formas de negócios. O modelo de negócio de uma empresa é composto por 5 

elementos principais, conforme divulgado no site da Wikipédia (2018): 

 Modelo da proposta de valor – é forma pela qual a empresa é única e se distingue de todas 

as demais empresas que participam nesse mercado; 

 Modelo da relação com o consumidor – é o modelo que descreve onde, quando e como 

uma empresa interage com os seus consumidores; 

 Modelo de operação – refere o que a empresa faz para entregar o produto até ao 

consumidor, indicando todas as etapas necessárias para viabilizar a produção, passando 

pela logística, até chegar ao consumidor final do produto ou serviço; 

 Modelo estratégico – descreve como a empresa irá atingir os seus objetivos estratégicos, 

que inclui a definição da missão, visão, valores e todas as competências necessárias para 

que a empresa funcione de forma adequada; 

 Modelo económico – é o modelo que demonstra a viabilidade financeira de uma empresa, 

como a empresa ganha recursos e paga as despesas para atingir a sustentabilidade. 

Uma corrente contínua de inovações em TI está a transformar o mundo do negócio tradicional. 

Os exemplos incluem o surgimento da computação em nuvem, o crescimento da plataforma de 

negócios digitais móveis baseada em smartphones e tablets, e não menos importante, o uso de redes 

sociais pelos gestores para atingir os objetivos dos negócios. Essas inovações permitem que as 

organizações tradicionais criem novos produtos e serviços, desenvolvam novos modelos de negócios 

e transformem a gestão diária dos negócios [Laudon e Laudon, 2016, p.22]. 

Ao nível do sector da distribuição de água, essa transformação depende da articulação entre a 

estratégia de negócio, a estratégia TI e a própria TI que é introduzida e utilizada para criar uma 

infraestrutura e serviços TI adequada ao funcionamento do sector e que atenda às necessidades dos 

vários stakeholders, designadamente, o Estado e entidades da Administração Central, utentes, 

entidades gestoras, parceiros, entre outros, conforme ilustrado na figura 2.1.  
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Figura 2.1 - Relações entre estratégias, TI e infraestrutura e serviços TI, adaptada de [Laudon e Laudon, 2016, p.202] 

 

2.2. Caracterização do sector da distribuição de água 
 

A água potável é um recurso escasso e um elemento crítico para o desenvolvimento 

sustentável da sociedade. O valor da água para a economia, indústria, sociedade, natureza e 

cidadãos é incontornável. O sector das águas divide-se em dois serviços distintos: o sector de 

abastecimento de água para consumo humano e o sector de saneamento de águas residuais 

urbanas. O ciclo urbano da água engloba todas as fases destinadas às atividades de abastecimento 

de água e saneamento de águas residuais, desde a captação da água até à rejeição final da água 

residual na natureza. 

Os serviços de águas têm sido classificados segundo as designações de alta e baixa, 

consoante as atividades realizadas pelas entidades gestoras. Os serviços de abastecimento de água 

são designados por “sistemas em alta” quando encarregues da captação, tratamento e venda de 

água aos “sistemas em baixa”, e estes últimos são responsáveis pela distribuição às populações, 

ligando o sistema em alta ao consumidor, pelo que este estudo foca na atividade realizada pelos 

sistemas em baixa. Os sistemas podem ser integrados quando a ligação entre o meio hídrico e o 

consumidor  é assegurada pelo mesmo sistema. 

 

Figura 2.2 - Fases do serviço de abastecimento público de água, adaptada do site da ERSAR (2017) 

 
A ERSAR (2017, p.3) refere que “este sector carateriza-se pela existência de um grande 

número de intervenientes no sector com diferentes tipos de ações. Na cadeia de valor do serviço de 

água importa considerar vários intervenientes que são os principais responsáveis pela qualidade do 

sector da água. Ao nível da administração importa referir as entidades da administração central e as 

entidades reguladoras”. 

Atualmente, o Estado intervém na economia enquanto Estado regulador, conforme previsto no 

artigo 81.º da Constituição da República Portuguesa (CRP). O Estado assume o modelo de Estado 
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regulador, garantindo o funcionamento do mercado e os interesses sociais. A regulação traduz-se 

num instrumento que permite que num mercado de monopólio sejam criados os resultados de 

eficiência expectáveis numa situação de concorrência, através da criação de um mercado de 

competição virtual, levando as EG a agirem em função do interesse público sem porem em causa a 

sua viabilidade. No âmbito do sector da água, o Estado intervém através da Entidade Reguladora dos 

Serviços de Água e Resíduos (ERSAR), uma entidade administrativa independente, dotada de 

poderes públicos, que supervisiona e regula o sector defendendo os direitos dos utentes e 

assegurando a sustentabilidade económica dos sistemas, conforme indicado na figura 2.3. 

 

Figura 2.3 - Principais intervenientes no serviço de distribuição de água em Inácio (2014, p.5) 

A ERSAR (2017, p.3) acrescenta que na gestão dos sistemas incluem-se os municípios, as 

associações de municípios, as empresas municipais e intermunicipais, as empresas públicas 

(nomeadamente as concessionárias), as empresas privadas concessionárias e as empresas privadas 

prestadoras de serviços de gestão. Também, existe ainda “um conjunto de entidades que trabalham 

no sector, ainda que sem intervenção direta na gestão dos sistemas, como as empresas de 

construção, os fabricantes e fornecedores de materiais, equipamentos e produtos, as empresas de 

consultoria e projeto, as empresas de fiscalização, as empresas gestoras da qualidade, os centros de 

investigação e desenvolvimento, os centros de formação, os laboratórios analíticos e de ensaios, as 

entidades financiadoras, entre outros. O público em geral, os consumidores e utilizadores dos 

serviços, as associações económicas e empresariais, as associações profissionais, as associações 

de defesa do ambiente e a comunicação social constituem, cada vez mais, uma sociedade civil mais 

participativa e exigente neste sector. Todos estes intervenientes necessitam, em maior ou menor 

escala, de dispor de informação fiável sobre o sector e a sua evolução, tanto para apoiar a definição 

de políticas e de estratégias empresariais, como para o escrutínio e avaliação do serviço que é 

efetivamente prestado à sociedade”. 

O estudo da distribuição de água é relevante em vários domínios do conhecimento, 

designadamente, na economia, hidráulica, hidrologia, química, ambiente, sistemas de informação, 

entre outros, existindo atualmente uma cadeia de valor no sector da água, conforme ilustrado na 

figura 2.4. 



 

17 
 

 

Figura 2.4 - Cadeia de valor do sector da água [Inácio, 2014, p.14] 

 

Do ponto de vista da estrutura do mercado, o sector das águas constitui um caso típico de 

gestão das infraestruturas em monopólio natural, por razões tecnológicas, existindo uma única 

entidade a prestar o serviço em cada área geográfica, não havendo praticamente possibilidade de 

escolha de alternativa pelos utilizadores [ERSAR, 2017, p. 17]. O sector das águas carateriza-se, em 

termos dos recursos que absorve, como capital-intensivo e com períodos prolongados de retorno do 

investimento, necessitando de mobilizar recursos financeiros para apoiar o investimento. As receitas 

são geradas pelos 3T [GT e CdA, 2015a, p.88] que incluem:  

 Tarifas pagas pelos utilizadores dos serviços e que constituem a componente mais 

importante; 

 Impostos (“taxes”) pagos pelo contribuinte nacional e que alimentam o orçamento do Estado 

donde são originados alguns fundos, nomeadamente o Programa de Investimentos para 

entidades públicas; 

 Transferências constituídas fundamentalmente por fundos comunitários e suportados pelo 

contribuinte europeu. 

Em Portugal existem EG de natureza distinta a atuar no quadro de diferentes modelos de 
gestão. 

Tabela 2.1 - Modelos de gestão dos serviços de águas e resíduos em ERSAR (2017, p.22) 
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O abastecimento de água em baixa é um sector fragmentado, marcado pelo elevado número 

de entidades gestoras, 319, na sua maioria com uma área de intervenção igual ou menor do que a 

municipal, facto que é explicado em parte pela maioria do serviço estar a ser assegurado por serviços 

municipais mas também pela existência de micro-entidades que são compostas por juntas de 

freguesia, conforme indicado na tabela 2.2 [ERSAR, 2017, p.51]. 

Tabela 2.2 - Número total de EG do sector de abastecimento de água em 31.12.2016, adaptada de ERSAR (2017, p.49 e 51) 

 

Nestas condições, a ERSAR defende que “Portugal apresenta um número muito elevado de 

sistemas para assegurar quer os serviços de abastecimento de água (AA), quer os serviços de 

saneamento de águas residuais (AR). Este número resulta não só da atribuição de competências 

autárquicas nesta matéria, mas também como resposta à elevada dispersão populacional verificada 

no País. Esta situação dificulta, em grande medida, a gestão técnica e económica dos sistemas, tanto 

pelo elevado número de sistemas de muito pequena dimensão, como pelo grande número de 

entidades gestoras sem escala para assegurar níveis adequados de qualidade do serviço e 

economias na exploração”, conforme divulgado no site on-line ERSAR (2018). 

O nível de integração de serviços no sector de águas e resíduos permite aferir sobre o 

potencial aproveitamento de economias de escala, economias de processo e economias de gama. A 

potenciação de economias e a maximização dos seus benefícios são objetivos previstos nos planos 

estratégicos para o sector. Em ERSAR (2017, pp. 61-64) estabelecem-se as seguintes definições: 

 O nível de integração vertical num serviço traduz a incorporação numa mesma entidade 

gestora das várias fases da cadeia de valor da prestação de um serviço, de forma integrada 

e sequencial, com o objetivo de possibilitar a fruição de economias de processo. Em 

Portugal, podemos verificar a existência de municípios onde o serviço de abastecimento é 

verticalizado, ou seja, as entidades que realizam o abastecimento público de água têm toda 

a cadeia de valor incorporada nas suas operações, realizando a captação e o tratamento de 

água assim como a sua distribuição ao utilizador final (consumidor); 

 A integração horizontal pode ser entendida como a integração de vários concelhos num só 

sistema gerido por uma única entidade, como forma de aproveitamento e maximização de 

economias de escala. O aproveitamento de economias de escala, através da integração 



 

19 
 

horizontal de sistemas, tem como intuito rentabilizar os investimentos no sector, 

contribuindo para uma maior eficiência estrutural na prestação dos serviços;  

 As economias de gama referem-se aos ganhos de eficiência estrutural pela prestação de 

serviços de atividades distintas, porém relacionados por uma mesma entidade, 

comparativamente à prestação dos diferentes serviços por entidades distintas. 

A ERSAR (2017, p.183) considera “necessário continuar a reforçar essa aposta estratégica e 

promover um reforço de reorganização da prestação dos serviços, não só através da integração mas 

também da adequação dos modelos de gestão, desenvolvendo o sector de uma forma 

estruturalmente correta e mobilizadora de uma participação equilibrada de todos os agentes 

envolvidos, de onde resulte uma melhor qualidade dos serviços prestados aos utilizadores, com 

preços eficientes e justos”. Por exemplo, no que se refere ao serviço de abastecimento público de 

água, para a vertente em baixa, observam-se valores baixos de integração horizontal, que 

corresponde a 12 % de concelhos e 13 % de população (cerca de 1,3 milhões de habitantes). 

Assim, a estratégia nacional para o sector das águas preconiza a reconfiguração de sistemas 

para promoção de uma maior integração territorial e funcional de sistemas. 

 

2.2.1. Estratégia PENSAAR 2020  
 

Pelo Despacho n.º 9304/2013, de 02 de julho, do Secretário de Estado do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, foi criada a comissão de acompanhamento (CdA) dos trabalhos com vista 

à elaboração do plano “PENSAAR 2020 — Uma nova estratégia para o sector de Abastecimento de 

Água e Saneamento de Águas Residuais” para Portugal continental e para o período 2014-2020. A 

comissão diagnosticou a situação a partir de dados obtidos pela ERSAR e complementados por 

dados fornecidos pela Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA) e pela Águas de Portugal, 

SGPS, S.A. (AdP).  

Subsequentemente, o Despacho n.º 4385/2015, de 30 de abril do Ministério do Ambiente, 

Ordenamento do Território e Energia aprovou a estratégia PENSAAR 2020, tendo por base a criação 

de uma estratégia dinâmica cuja implementação possa ser assegurada através de um Grupo de 

Apoio à Gestão (GAG), que garanta o apoio à boa governança do sector de uma forma contínua, 

formulada no plano de gestão, incluindo a monitorização e atualização anual do PENSAAR 2020 a 

partir de uma plataforma de informação sectorial a nível nacional que integre os dados das entidades 

responsáveis pelo planeamento e regulação do sector, partilhada por todos os parceiros sectoriais e 

acessível aos utilizadores e cidadãos. 

O GAG do PENSAAR 2020 foi criado por Despacho n.º 6747/2015, de 8 de junho de 2015, do 

Secretário de Estado do Ambiente e é composto pelos principais atores do sector, nomeadamente, 

pelos responsáveis pelas políticas sectoriais, Ministério do Ambiente e APA, e de gestão do programa 

operacional PO SEUR, representantes das entidades gestoras, AdP, ANMP, APDA e AEPSA e 

CCDR. Foi, ainda, constituído um Grupo de Trabalho (GT) para coordenação das atividades do GAG, 

o qual, para além da ERSAR que acompanhará em permanência os trabalhos a desenvolver, é 

composto pelas seguintes entidades: Gabinete do Ministro do Ambiente, Gabinete do Secretário de 

Estado do Ambiente, APA e AdP. 
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Os “aspetos críticos” da mudança nos sectores do abastecimento de água e saneamento de 

águas residuais identificados no Plano Estratégico são os seguintes: 

 O fraco desempenho de um grande número de EG, tendo-se constatado que mais de 50% 

das EG tem avaliações insatisfatórias em 4 de 6 indicadores de desempenho ERSAR tanto 

no serviço de AA como de AR. A maioria dessas EG é de pequena dimensão e com um 

modelo de gestão não profissionalizado; 

 Uma capacidade de realização insuficiente na maioria dos serviços municipais, que se 

poderá agravar com o aumento do investimento previsto para o período 2014-2020; 

 A insustentabilidade económico-financeira de um grande número de EG, refletida nos 

valores insatisfatórios de cobertura de gastos e água não faturada; 

 A dependência do sector de recursos financeiros, nomeadamente o acesso a endividamento 

para poder realizar investimentos. A disponibilidade desses recursos está na sua quase 

totalidade dependente da geração de fluxos financeiros através de tarifas cobradas aos 

utilizadores e da redução do risco financeiro associado à garantia de tarifas que assegurem, 

juntamente com os outros 2T, a recuperação sustentável dos gastos; 

 Risco das EG ultrapassarem o limiar aceitável da sustentabilidade social para parte ou a 

totalidade da população servida em Portugal. Apesar da sustentabilidade social dessas 

tarifas ser satisfatória em termos médios e continue a sê-lo mesmo com o aumento 

necessário para atingir a recuperação dos gastos com os investimentos previstos no 

PENSAAR 2020, haverá EG que pelo sua ineficiência, pequena dimensão e/ou com áreas 

de serviço com custos elevados terão que aplicar tarifas que podem ultrapassar o limiar 

aceitável da sustentabilidade social para parte ou a totalidade da população servida pela 

EG. 

Nestas condições, o PENSAAR 2020 definiu 5 objetivos estratégicos, também designados por 

Eixos, que sustentam a visão para o sector, englobando um total de 19 objetivos operacionais (OP). 

Também, foi concebido um Plano de Ação que prevê um conjunto de 48 medidas suportadas por 135 

ações que pretendem concretizar os objetivos operacionais, estabelecendo uma prioridade e enfoque 

especial na resolução dos “aspetos críticos”. Os meios apresentados no PENSAAR 2020 para 

resolver os aspetos críticos, face às respetivas medidas (M) são os seguintes: 

 Restruturação do sector - A reestruturação do sector apresenta generalizadamente uma 

prioridade média na resolução dos aspetos críticos, atingindo uma prioridade máxima para 

as medidas referentes à adoção de soluções organizacionais que conduzam a economias 

de escala, de gama e de processo (M 5.3.1) e correção de assimetrias regionais e locais 

das tarifas (M 4.1.2); 

 Recursos financeiros a mobilizar - Os recursos financeiros a mobilizar têm uma prioridade 

máxima em várias medidas; 

 Implementação do PO SEUR - A implementação do PO SEUR tem prioridade máxima para 

várias medidas, designadamente, aquelas medidas e intervenções infraestruturais, com 

vista á redução das perdas e fugas nos sistemas públicos de distribuição de água, entre 

outras; 
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 Medidas, ações e projetos implementados com base na estratégia definida - Das 23 

medidas, ações e projetos implementados com base na estratégia definida, 16 apresentam 

prioridade máxima e as restantes são de prioridade média, revelando assim a importância 

da estratégia para a resolução dos aspetos críticos com que o sector se depara; 

 Resultados da monitorização e revisão do Plano - Para que a estratégia possa atingir os 

seus objetivos é necessário proceder à sua atualização, nomeadamente através da base de 

dados, que permitirá monitorizar o desempenho e os resultados alcançados ao longo do seu 

percurso. A monitorização será um instrumento de apoio à gestão do plano permitindo 

confirmar a validade dos objetivos estratégicos e operacionais bem como dos indicadores 

ou corrigi-los em função da realidade. Os resultados da monitorização poderão também 

fazer ajustar o Plano de Ação e as suas medidas, de modo a que os objetivos possam ser 

atingidos. Os recursos financeiros, humanos e legais poderão também ser reavaliados e 

mobilizados em função das necessidades. 

Posto este enquadramento, o GAG produziu uma “Matriz de Prioridades” para fazer face aos 

“aspetos críticos”, cruzando as medidas e ações prioritárias com os cinco temas acima identificados. 

 
Tabela 2.3 - Meios e medidas prioritárias para resolver aspetos críticos em [GAG, 2016, p.13] 

 
 

Evidentemente, nem todos os temas identificados se aplicam a todas as medidas e o GAG 

apelou a todas as entidades responsáveis, nomeadamente, Governo, APA, ERSAR e EG para darem 

prioridade às medidas e temas identificados com prioridade máxima para se ultrapassarem os 

aspetos críticos do sector e, consequentemente, para o sucesso do PENSAAR 2020. A priorização 

das medidas, ações e investimentos deve levar ao seu faseamento, iniciando-se com o conhecimento 

adequado das suas infraestruturas, por exemplo o cadastro dos ativos, antes de se investir nessas 

infraestruturas. Por exemplo, o conhecimento das redes/outras infraestruturas permitirá o 

conhecimento adequado do funcionamento dos sistemas, a deteção e controle das fugas, a redução 

das perdas físicas e da água não faturada. 

As ações definidas no PENSAAR 2020 têm por objetivo servir um grande número de EG em 

torno de um objetivo operacional e medidas associadas, nomeadamente, as EG que apresentem 

desempenho mais fraco. Para efeitos deste estudo, entre as várias medidas e ações estabelecidas no 

Plano, destacam-se as seguintes: 

 Desenvolvimento e implementação de ferramentas e sistemas tecnológicos que visem 

aumentar os níveis de eficiência operacional dos ativos, designadamente, telegestão, 
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programas de inspeções, sistemas de apoio à decisão, monitorização de informação 

operacional (Ação 3.4.2.1);  

 Aumento da medição dos volumes de água utilizados no sector urbano realizando 

intervenções com vista à dotação dos sistemas de abastecimento com sistemas de 

medição, desde a captação ao utilizador final, que permitam avaliar todos os consumos 

urbanos, estabelecendo como prioritários as captações, à entrada de estação de tratamento 

de água e à saída do reservatório de distribuição (Ação 3.6.1.1); 

 Ações e campanhas de sensibilização com vista ao uso eficiente da água e aumento da 

utilização de redes públicas (Ação 3.6.5.1 e Ação 3.6.4.1); 

 Otimização e/ou redução dos gastos operacionais pela implementação de sistemas de 

contabilidade analítica, melhoria dos sistemas de apoio à decisão de gestão e constante 

identificação, análise da viabilidade e execução de propostas de redução de custos (Medida 

4.2.1- Prioritária); 

 Redução da água não faturada pela constituição de um adequado sistema de gestão de 

clientes cruzado com o Sistema de Informação Geográfica (SIG), pela criação de Zonas de 

Medição e Controlo (ZMC), pela intensificação das ações de fiscalização com base nas 

informações das ZMC, processadas com apoio do sistema de gestão de clientes e do SIG e 

pela sensibilização da população para a necessidade de identificar situações de consumos 

ilegais (Medida 4.3.1 Prioritária); 

 Aumento da informação operacional sobre o sector e sua disponibilização tendo em vista a 

melhoria dos planeamentos estratégico e operacional e dos processos de tomada de 

decisão pela criação de uma Plataforma Nacional de Dados Sectoriais, com base na 

informação existente nas bases de dados da APA, ERSAR e outros, ocorrendo a 

manutenção e gestão da plataforma através de modelos de simulação (Medida 5.1.1 

Prioritária); 

 Promoção do aumento do investimento das empresas na inovação potenciando a 

aproximação das empresas, em especial PME, aos centros de decisão das áreas de ID&I 

da Comissão Europeia e às redes de inovação europeias, pela atribuição de incentivos às 

EG que promovam o desenvolvimento de projetos de inovação em áreas prioritárias e pela 

implementação de incentivos fiscais para a atividade de inovação das empresas (Medida 

5.2.1);  

 Reforço das parcerias entre empresas e os centros de investigação para o desenvolvimento 

de soluções inovadoras com reduzidos time-to-market e alinhadas com as necessidades do 

sector (Ação 5.2.2.1); 

 Desenvolvimento de projetos de inovação em áreas prioritárias, designadamente, na área 

do smart meetering, dos sistemas de apoio à decisão, da gestão do risco operacional e 

resiliência (Ação 5.2.3.1, Ação 5.2.3.4 e Ação 5.2.3.5); 

 Melhoria do quadro operacional, de gestão e prestação de serviços pela adoção de 

soluções organizacionais que potenciem a gestão integrada territorialmente do ciclo urbano 

da água associadas à prestação de cada um dos serviços (AA e AR), que conduzam a 
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economias de escala, de gama e de processo com maior grau de integração alta/baixa 

(Medida 5.3.1 Prioritária); 

 Promoção da participação do sector privado na gestão de sistemas e na prestação de 

serviços que contribuam para uma maior eficiência operacional mediante avaliação do valor 

acrescentado, “value-for-money” e contribuição para os objetivos do PENSAAR 2020 da 

participação do sector privado na restruturação do sector e na sequência da adoção de 

nova estrutura organizacional do sector (Medida 5.3.2 Prioritária); 

 Desenvolvimento de programas de formação de recursos humanos em áreas 

especializadas relacionadas com telegestão, inspeções, sistemas de apoio à decisão, 

monitorização operacional e com o conhecimento infraestrutural (Medida 5.5.2 Prioritária). 

O GAG é competente para executar o processo de avaliação e revisão contínua do PENSAAR 

2020, propondo os necessários ajustes com vista à concretização das medidas e objetivos e ao 

cumprimento das metas nacionais. Cabe à ERSAR coordenar e realizar a recolha e a divulgação da 

informação relativa ao sector e às respetivas EG. Cabe à APA desenvolver especificamente e manter 

um sistema nacional de informação do ambiente, que inclua de forma integrada módulos específicos 

nas diferentes temáticas da política de ambiente, por forma a garantir a estruturação, a divulgação e a 

utilização de dados de referência para apoio ao desenvolvimento e avaliação de políticas ambientais 

e de desenvolvimento sustentável. 

Nesta matéria, GAG (2016, p. 60) refere que o sector regista uma importante melhoria na 

informação disponível fruto do importante esforço realizado na última década e também do papel 

fundamental que ERSAR assumiu no sector. Sem prejuízo, identificou-se uma margem de melhoria 

na articulação das entidades que, de forma integrada, tira partido da informação existente e das 

rotinas de verificação, bem como das facilidades proporcionadas pelas plataformas tecnológicas. 

O GAG define a responsabilidade das medidas e ações propostas no Plano e verifica-se que 

compete maioritariamente às entidades públicas centrais, nomeadamente ao Ministério do Ambiente, 

“promover” a concretização das medidas e ações do Plano Estratégico. Compete maioritariamente às 

EG, sob gestão direta, delegada ou em concessão, “executar” os projetos e investimentos 

necessários ao sucesso do Plano e, em última análise, à melhoria da eficiência e do serviço público 

prestado às populações. Quanto às entidades reguladoras, designadamente a APA e a ERSAR, as 

suas responsabilidades repartem-se em “promover”, “assegurar” a execução e “executar” parte das 

medidas e ações do Plano. Cada nível de responsabilidade dos intervenientes significa o seguinte 

[GAG, 2016, p.11]: 

 Promover – consiste em coordenar e criar as condições políticas, legais e regulamentares 

necessárias para a efetiva exequibilidade do Plano; 

  Assegurar – consiste em verificar e garantir que as restantes entidades envolvidas em certa 

medida ou ação estão a proceder em conformidade com o Plano, por forma a atingir essa 

medida/ação; 

 Executar – consiste em realizar/concretizar certa medida ou ação. 

O GAG (2016, p. 11) defende que a proximidade e a concertação entre as várias entidades são 

determinantes para assegurar a implementação do PENSAAR 2020, isto significa que é relevante 

atender à distribuição concertada das responsabilidades entre as Entidades Públicas Centrais a quem 
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não é atribuída capacidade executória, as entidades reguladoras tem capacidade executória 

associada a medidas de política pública e de contexto e as EG com responsabilidade na execução da 

quase totalidade das medidas e sem qualquer responsabilidade de as promover ou assegurar.   

O Plano de Ação distingue dois tipos de iniciativas: 

 As ações prioritárias, que visam capacitar as EG em áreas onde as fragilidades são 

reconhecidamente generalizadas, tendo por objetivo catalisar a evolução do desempenho 

no sentido preconizado pelo PENSAAR 2020; 

 Os projetos âncora, que podem ser equiparados a projetos demonstradores permitindo, 

per si, maximizar o número de objetivos do PENSAAR 2020 atingidos pela sua execução e 

acelerar a utilização de apoios financeiros. 

Tanto os projetos prioritários como os projetos âncora são uma forma eficaz e expedita de 

desenvolver simultaneamente uma restruturação organizacional e investimentos urgentes 

satisfazendo os objetivos da estratégia, assegurando a melhoria das EG de menor desempenho com 

o apoio de outra(s) EG com desempenho mais elevado e capazes de liderar e desenvolver sinergias 

e economias de escala, gama e/ou processo [GAG, 2016, p.17].  

A promoção de entidades gestoras regionais com escala fora das áreas metropolitanas 

constitui a grande aposta do Ministério do Ambiente e enquadra-se no PENSAAR 2020 através dos 

“projetos âncora”. Nestes projetos, o Governo admite, no futuro, repartir as competências exclusivas 

que dispõe ao nível dos sistemas multimunicipais, ao admitir, evoluir para um modelo de parceria 

pública, caso os municípios decidam integrar os respetivos sistemas municipais, e promovendo a 

constituição de entidades gestoras regionais especializadas para o ciclo urbano da água de caráter 

regional, em movimentos desenvolvidos em coerência e com consistência, designadamente, de 

sistema técnico e com escala apropriada [GAG, 2016, p. 17]. 

Deste modo, o Governo entende que será a partir da consolidação dos sistemas municipais 

que se irá maximizar a atribuição dos apoios financeiros ainda disponíveis do PO SEUR afetos ao 

ciclo urbano da água. É na consolidação das designadas “baixas” que se concentram importantes 

incentivos, na medida em que, não só um conjunto de estudos relevantes evidenciam que é ali que se 

concentra a margem expressiva de melhoria do sector, como a captação destas melhorias pressupõe 

a criação das condições de base à introdução de uma maior eficiência na exploração e gestão dos 

serviços, indispensável para corresponder aos principais desafios do sector [GAG, 2017, p. 17]. 

O papel dessas EG âncora, que gerem sistemas intermunicipais, multimunicipais ou municipais 

com bom desempenho, capacidade de liderança e de capacitação das EG com menor desempenho, 

será vital para uma restruturação organizacional tirando partido de soluções com méritos 

demonstrados ou a evidenciar. Existe interesse na criação de incentivos à promoção desse papel de 

EG âncora através do acesso ao financiamento em condições favoráveis e a fundos comunitários de 

apoio à melhoria do desempenho das EG mais fracas. As EG âncora poderão também tirar vantagem 

do aumento da sua dimensão e capacidade tornando-as um player regional e criando referências e 

condições mais favoráveis para a sua internacionalização e exportação de serviços [GT e CdA, 

2015b, p.86]. 

Os fundos comunitários são mobilizados para aquelas ações e projetos prioritários, bem 

concebidos e justificáveis à luz da estratégia definida no PENSAAR 2020. Na atribuição de apoios 
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financeiros são privilegiadas intervenções que garantam a prossecução de um número alargado de 

objetivos estratégicos e de objetivos operacionais, com metas precisas e verificáveis definidas em 

linha com o PENSAAR 2020 e beneficiando o maior número possível de EG, sendo a maior urgência 

para aquelas cujo fraco desempenho possa melhorar com essas ações e constituem uma fase inicial 

necessária para a realização de outros investimentos por parte dessas EG [GT e CdA, 2015b, p. 64]. 

Sublinha-se que a estratégia teve em conta os problemas, resultados e propostas feitas noutros 

planos nacionais relevantes para o sector, como é o caso do Programa Nacional para o Uso Eficiente 

da Água (PNUEA), entre outros, mas o atraso na implementação de alguns planos não permitiu 

coordenar e criar abordagens comuns [GT e CdA, 2015a, p.7]. 

 

2.3. Transformação digital do sector da água 
 

O sector da distribuição de água está em transformação, designadamente, pela implementação 

da telegestão e de vários sistemas inseridos no quadro das medidas definidas na estratégia 

PENSAAR 2020. Hodiernamente, praticamente toda a população portuguesa já dispõe de água de 

qualidade no domicílio, cujo serviço é prestado pelas EG que procuram o equilíbrio económico e 

financeiro do sistema, com um nível de atendimento adequado, nos termos do Regulamento Geral 

dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais 

(RGSPPDADAR), aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto. 

O regulamento que vigora desde 23.08.1996 estabelece que o dimensionamento da rede de 

distribuição de água baseia-se em estimativas de capitação, evolução da população, simultaneidade 

de utilização de equipamentos, entre outros aspetos, sendo que esta base de cálculo contribui para 

excessos no dimensionamento da rede por falta de informação em tempo real, acumulando perdas de 

eficiência no sistema, com custos acrescidos ao nível energético e na construção/manutenção de 

infraestruturas que serão amortizadas ao longo de várias décadas e implicam o esforço financeiro dos 

consumidores finais.  

O regulamento em vigor deve ser adaptado às necessidades da realidade atual, considerando 

a evolução tecnológica ocorrida em Portugal [Maurício, 2014, p.18]. A revista on-line denominada 

“Recursos Hídricos” publicada em março de 2017 divulga uma entrevista ao atual Secretário de 

Estado do Ambiente, Dr. Carlos Martins que afirma estar em curso “uma revisão do regulamento e 

que a proposta deve integrar novas realidades tecnológicas, refletir uma visão mais integrada, dando 

importância a soluções que ponderem a realidade territorial e organizacional. Acrescentou que, ao 

longo das últimas décadas, verificaram-se desenvolvimentos importantes no âmbito dos serviços de 

água e saneamento e se desencadeou a necessidade e interesse de revisão do regulamento face à 

larga experiência da sua implementação, às atuais exigências de exploração dos sistemas e às novas 

realidades sociais, económicas e ambientais” [APRH, 2017, p.11]. 

A Lei dos Serviços Públicos Essenciais (LSPE), aprovada pela Lei n.º 23/96, de 26 de julho, 

consagra as regras a que deve obedecer a prestação do serviço de distribuição de água em ordem à 

proteção do utente prevendo que a faturação do serviço de água depende do cálculo do valor a pagar 

pelo utente através da leitura do contador. A entidade gestora está obrigada à realização da leitura 

duas vezes por ano com um distanciamento máximo de oito meses entre leituras consecutivas e 
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quando o contador se encontre dentro do prédio, o utente é obrigado a facultar o acesso ao contador, 

conforme previsto no artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto. 

O dever de leitura do contador não recai sobre o utente mas a leitura pode ser comunicada 

pelo utente, resultando que o prestador de serviços é obrigado a facultar ao utente meios alternativos 

para a comunicação das leituras, como a internet, o serviço de mensagem curta de telemóvel, os 

serviços postais e o telefone. Na falta de leitura, o consumo é calculado por estimativa, com base nos 

critérios legais definidos, salvo se o prestador de serviços possuir sistemas tecnológicos que 

assegurem a leitura. A imprecisão do cálculo por estimativa implica, em muitos casos, a cobrança de 

valores não correspondentes ao consumo real e implica posteriores acertos. Quando seja pago um 

valor superior ao efetivamente consumido deve ocorrer compensação na fatura em que ocorra o 

acerto, sendo que vários legalistas chegam a defender a pertinência da criação de uma taxa que 

penalize o fornecedor de água, para desmotivar o recurso ao financiamento através da faturação por 

estimativa. 

O artigo 8.º da LSPE prevê que é proibida a cobrança aos utentes de qualquer importância a 

título de preço, aluguer, amortização ou inspeção periódica de contadores ou outros instrumentos de 

medição dos serviços utilizados ou qualquer outra taxa não subsumível que seja contrapartida de 

alteração das condições de prestação do serviço ou dos equipamentos utilizados para esse fim, 

exceto quando expressamente solicitada pelo consumidor. 

Neste contexto, a mudança de paradigma para a telegestão ou telemetria justifica-se tendo em 

conta toda a informação que é necessária ao funcionamento eficiente das entidades gestoras. A 

implementação da tecnologia nos sistemas de distribuição de água acrescenta valor ao negócio, 

designadamente, porque as leituras são mais frequentes e fiáveis, reduzindo as reclamações dos 

clientes, elimina as estimativas de consumo, torna a faturação eficiente, disponibiliza informação para 

controlo de fraudes, emite alertas sobre aumentos de consumo. Por outro lado, a informação obtida 

pode ser utilizada na gestão de parques de contadores, planeamento e dimensionamento da 

expansão da rede, manutenção da rede, etc. [Medeiros et al., 2007, p.1]. 

Do ponto de vista do negócio, os sistemas de informação fazem parte de uma série de 

atividades de valor agregado para adquirir, transformar e distribuir informações que os 

administradores podem usar para melhorar a tomada de decisões, melhorar o desempenho 

organizacional e, em última análise, aumentar a eficiência da organização. Numa perspetiva técnica 

[Laudon e Laudon 2016, p. 48] sublinha que um sistema de informações coleciona, armazena e 

dissemina informações do ambiente e das operações internas de uma organização para oferecer 

suporte a funções organizacionais e tomada de decisões, comunicação, coordenação, controlo, 

análise e monitorização.  

Laudon e Laudon (2016) entendem que um sistema de informação representa uma solução 

organizacional e de gestão, baseada na tecnologia da informação, para um desafio ou problema 

colocado pelo ambiente. Do ponto de vista comercial, um sistema de informações fornece uma 

solução para um problema ou desafio enfrentado por uma empresa e representa uma combinação de 

elementos de gestão, organização e tecnologia. A dimensão gestionária dos sistemas de informação 

envolve questões como liderança, estratégia e comportamento gestionário. A dimensão tecnológica 

envolve o hardware de computador, software, tecnologia de gestão de dados, tecnologia de rede / 
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telecomunicações (incluindo a Internet), entre outros. A dimensão organizacional dos sistemas de 

informação envolve questões como a hierarquia da organização, especialidades funcionais, 

processos de negócios, cultura e grupos de interesse político. Na tabela 2.4 são apresentadas as 

principais mudanças registadas hoje em dia ao nível das três componentes dos sistemas de 

informação e os principais impactos criados no negócio. 

Tabela 2.4 - Novidades na gestão de SI adaptada de [Laudon e Laudon 2016, p.40] 
MUDANÇA IMPACTO NO NEGÓCIO 

TECNOLOGIA 

Plataforma de computação em 
nuvem surge como uma 
importante inovação da área de 
negócios  

Um conjunto flexível de computadores na Internet começa a executar tarefas tradicionalmente 
executadas em computadores próprios das empresas. Os principais aplicativos de negócios são 
entregues on-line como um serviço de Internet (Software as a Service ou SaaS). 

Big Data As empresas analisam a partir de grandes volumes de dados de tráfego da Web, mensagens de e-
mail, conteúdo de média social e máquinas (sensores) que exigem novas ferramentas de gestão 
para capturar, armazenar e analisar. 

A plataforma digital móvel 
emerge para competir com o PC 
enquanto sistema de suporte ao 
negócio 

Os smartphones, tablets e outros dispositivos móveis podem baixar milhares de aplicativos para 
oferecer suporte a colaboração, serviços baseados em localização e comunicação com 
colaboradores e parceiros. Pequenos computadores tablet, desafiam laptops convencionais como 
plataformas para computação empresarial e de consumo. 

GESTÃO 

Adoção da colaboração online e 
software de rede social 

Muitos profissionais de negócios usam sites e aplicativos para dar suporte a blogs, gestão de 
projetos, reuniões on-line, perfis pessoais e comunidades on-line, em todo o mundo. Os gestores 
adotam a colaboração online e o software de rede social para melhorar a coordenação, a 
colaboração e o compartilhamento de conhecimento 

Aplicativos de Business 
Intelligence (BI) 

Maior poder na análise de dados e os painéis interativos fornecem informações de desempenho em 
tempo real aos gestores permitindo aprimorar a tomada de decisões. 

Proliferação das reuniões 
virtuais 

Os gestores adotam tecnologias de teleconferência e videoconferência por telepresença para 
reduzir o tempo de viagem e o custo, ao mesmo tempo que melhoram a colaboração e a tomada de 
decisões. 

ORGANIZAÇÃO 

Social business As empresas usam plataformas de redes sociais, incluindo Facebook, Twitter e ferramentas sociais 
empresariais internas, para aprofundar as interações com funcionários, clientes e fornecedores. Os 
funcionários usam blogs, wikis, mensagens de e-mail e mensagens SMS para interagir em 
comunidades on-line. 

Trabalho remoto A Internet, laptops sem fio, smartphones e tablets possibilitam que um número crescente de 
pessoas exerça trabalho remoto, fora do escritório tradicional. 

Co-criação de valor de negócio As fontes de valor comercial mudam de produtos para soluções e experiências, e de fontes internas 
para redes de fornecedores e colaboração com os clientes. Cadeias de fornecedores e o 
desenvolvimento de produtos são mais globais e colaborativos. As interações com o cliente ajudam 
as empresas a definir novos produtos e serviços. 

Neste estudo, vamos usar o diagrama proposto por [Laudon e Laudon, 2016, p.25] como ponto 

de partida para analisar o problema da eficiência do sistema de informação da telegestão da 

distribuição domiciliária de água, que ilustra a relação entre as decisões de gestão e organização 

para usar a TI como uma solução para os desafios criados pelo ambiente de negócios. 

 

Figura 2.5 - Diagrama dos desafios e soluções ao nível da telegestão, adaptada [Laudon e Laudon, 2016, p.25] 

O diagrama resume como os elementos de gestão, tecnologia e organização funcionam juntos 

para criar os sistemas e ilustra como o sistema da telegestão pode resolver o problema apresentado 
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pela necessidade de eficiência e redução de custos no sector da distribuição domiciliária de água, 

aumentar a qualidade dos serviços para o consumidor, entre outros. O sistema de informação da 

telegestão fornece uma solução que aproveita as oportunidades oferecidas pela moderna tecnologia 

digital e pela internet, abrindo novos canais para interagir com os clientes, facilita a leitura dos 

consumos de água, recolhe dados sobre o funcionamento da rede e usa novas ferramentas para 

analisar o desempenho da entidade gestora. O sistema da telegestão é essencial para melhorar 

desempenho geral do negócio do sector da água.  

Todas as organizações têm uma cadeia de valor de informação, onde as informações brutas 

são sistematicamente adquiridas e depois transformadas ao longo de vários níveis da estrutura que 

agregam valor nessas informações. O valor de um sistema de informação para um negócio, bem 

como a decisão de investir em qualquer novo sistema de informação é, em grande parte, determinado 

pela medida em que o sistema levará a melhores decisões de gestão, processos de negócios mais 

eficientes, designadamente, pela rapidez no acesso à informação necessária ao negócio. Embora 

existam outras razões pelas quais os sistemas são construídos, a sua finalidade principal é contribuir 

para o valor da organização [Laudon e Laudon, 2016, p.57]. 

As EG investem em tecnologia e sistemas de informação porque criam valor económico real 

aos negócios. Os sistemas de informação permitem que a entidade aumente a qualidade dos 

serviços, diminua os custos, fornecendo informações que ajudam os administradores a tomar 

decisões para melhorar a execução dos processos de negócios. A decisão de construir ou manter um 

sistema de informação pressupõe que os retornos desse investimento sejam superiores ao 

investimento, sendo que esses retornos podem ser expressos em aumento da produtividade, receitas 

ou, talvez, como posicionamento estratégico de longo prazo que permite poupanças superiores no 

futuro [Laudon e Laudon, 2016, p. 57]. 

Mesmo que um projeto de sistema suporte os objetivos estratégicos de uma entidade e 

responda aos requisitos de informações do utilizador, o sistema precisa ser um bom investimento 

para a organização. Na perspetiva financeira, o valor dos sistemas gira essencialmente em torno da 

questão do retorno sobre o capital investido [Laudon e Laudon, 2016, p. 586]. A tabela 2.5 elenca 

alguns dos custos e benefícios mais comuns dos sistemas. Os benefícios tangíveis podem ser 

quantificados e atribuídos a um valor monetário, e os benefícios intangíveis, como são os casos do 

atendimento mais eficiente ou melhoria da tomada de decisão, não podem ser imediatamente 

quantificados, mas pode levar a ganhos quantificáveis a longo prazo. 

Tabela 2.5 - Custos e benefícios do sistemas de informação, adaptada de [Laudon e Laudon, 2016, p. 587] 

CUSTOS BENEFÍCIOS TANGÍVEIS BENEFÍCIOS INTANGÍVEIS 

 Hardware 

 Telecomunicações 

 Software 

 Serviços 

 Pessoal 

 Aumento da produtividade 

 Redução dos custos operacionais 

 Redução de mão-de-obra 

 Redução de despesas com 
computadores 

 Redução de custos com fornecedores 
externos 

 Redução de custos administrativos e 
profissionais 

 Redução da taxa de crescimento das 
despesas 

 Redução de custos de instalação 

 Melhor utilização de ativos 

 Melhor controlo de recursos 

 Melhor planeamento organizacional 

 Maior flexibilidade organizacional 

 Mais informações e mais oportunas 

 Maior aprendizagem organizacional 

 Cumprimento dos requisitos legais 

 Maior disponibilidade do colaborador 

 Maior satisfação no trabalho 

 Melhor tomada de decisão 

 Operações otimizadas 

 Maior satisfação do cliente 

 Melhor imagem organizacional 
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Para determinar os benefícios de um projeto específico é preciso calcular todos os custos e 

benefícios e quando se verifique que os custos do projeto excedem os benefícios então deve ser 

rejeitado. Mas mesmo que os benefícios superem os custos é necessária uma análise financeira 

adicional para determinar se o projeto representa um bom retorno do capital investido [Laudon e 

Laudon, 2016, p. 586].  

Ao nível da telegestão da distribuição domiciliária de água, existem vários projetos 

implementados em Portugal que demonstram a viabilidade desse investimento de longo prazo. Por 

exemplo, a Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. (EPAL) é uma empresa do sector 

empresarial do Estado, detida a 100% pela AdP – Águas de Portugal, SGPS, S.A. que distribui água 

aos consumidores domésticos e dispõe do sistema Water Optimization for Network Efficiency 

(WONE®) que funciona com base na implementação de zonas de monitorização e controlo (ZMC) e 

na análise dos respetivos dados de caudal e pressão, permitindo combinar processos e integrar a 

informação relevante para a gestão de redes e o controlo de perdas de água. O WONE® foi 

desenvolvido e testado pela EPAL e provou ser bem-sucedido e universalmente aplicável visto que 

pode apoiar qualquer entidade gestora na redução das perdas de água e aumentar a eficiência. A 

implementação do WONE®, numa lógica de controlo ativo de fugas, permitiu reduzir os níveis de 

água não faturada na rede de distribuição de Lisboa de 23,5%, em 2005, para cerca de 8%, em 2015, 

posicionando a EPAL no grupo de elite das entidades gestoras mais eficientes a nível mundial, 

conforme divulgado no site on-line da EPAL (2018).  

O WONE® destina-se às entidades gestoras de água e é vocacionado para uma estratégia 

focada na eficiência, na redução de perdas e na otimização do sistema de abastecimento, cujos 

resultados são relevantes em termos económicos, sociais e ambientais. Ao nível da metodologia, o 

WONE® é suportado por uma aplicação informática que permite automatizar a integração dos dados 

de monitorização das ZMC e disponibiliza indicadores de desempenho, hierarquizando as ZMC com 

base nos consumos totais diários e no consumo mínimo noturno, capaz de realizar análises de 

tendência e a emissão de alertas de intervenção. 

O funcionamento do sistema contempla várias fases, designadamente, planeamento e 

implementação das ZMC que abrange a criação de pontos de medição e telemetria e a monitorização 

em contínuo permitindo controlo de pressão e caudal, sistema de telemetria passivo, alarmes de 

pressão ativos, registos de 15/15 min e comunicações diárias.  

 

Figura 2.6 - Criação de ZMC com pontos de medição e telemetria, adaptada do site EPAL (2018) 
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O WONE® proporciona uma análise integrada, permanente e sistemática de dados de 

diferentes sistemas, designadamente, telemetria, sistema de clientes, SIG, entre outros, permitindo 

planeamento de intervenções no terreno com as equipas de reparação de fugas e quantificação dos 

volumes de água a recuperar.  

Entre os vários fatores diferenciadores desta abordagem destacam-se os seguintes: interface 

intuitivo e de fácil utilização pela internet com tecnologia em nuvem, permissão de múltiplos 

utilizadores em simultâneo, responde às necessidades de diferentes áreas da EG, com indicadores e 

apresentação gráfica apelativa, integração de alarmes e alertas, de fácil adaptação e 

desenvolvimento. 

Ao nível dos resultados importa referir que o sistema permite a antecipação da deteção das 

fugas e redução das perdas, melhora o planeamento das intervenções de reparação e redução do 

seu custo, acrescenta eficiência na utilização do recurso escasso que é a água, diminui a “pegada 

ecológica”, com a redução do consumo de energia, do uso de reagentes e de emissões de CO2. 

A solução adotada pela EPAL focaliza-se no combate às perdas, melhora os níveis de 

eficiência libertando recursos financeiros a curto e longo prazo, potencia o aumento do conhecimento 

sobre os ativos, otimiza os níveis de qualidade do serviço prestado ao cliente e pode ser 

implementada em qualquer entidade ou local, independentemente da dimensão e do grau de 

maturidade. 

Dando outro exemplo, a empresa ESTEC comercializa uma solução de telegestão integrada 

que permite a gestão remota de redes de abastecimento e saneamento de água. Para além do 

software de telegestão, a ESTEC também intervém no fornecimento e execução das restantes 

componentes do projeto, nomeadamente automação, quadros elétricos, instrumentação, 

comunicações e tratamento. O software WATERNET ® foi desenvolvido exclusivamente pela ESTEC 

e é um sistema de gestão inovador que permite monitorizar, gerir e controlar a rede de abastecimento 

e saneamento de água. A ESTEC considera que “a gestão racional e eficiente da água, a redução de 

custos operacionais, a melhoria da imagem pública e a disponibilização de água a um menor custo e 

melhor qualidade tem no presente uma importância cada vez maior para as EG. Nesta perspetiva, 

dispor de um sistema de recolha, leitura e monitorização de consumos fiável é fundamental para a 

gestão económica e técnica da entidade gestora”, conforme divulgado no site ESTEC (2018). 

 

Figura 2.7 - Vista do portal de telegestão da ESTEC, divulgada no site ESTEC (2018) 
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 Os sistemas de telemetria ou telecontagem destinam-se às leituras e obtenção de dados à 

distância mas sem qualquer automatização do sistema de distribuição de água, resultando que os 

requisitos tecnológicos e operacionais não são tão exigentes como no caso da telegestão que para 

além da leitura e envio de dados também permite ações automatizadas na rede de distribuição. 

 Westerlund et al. (2014, p.5) referem que a “Internet das Coisas”, conhecida pelo termo inglês 

“Internet of Things” (IoT), tornou-se o novo paradigma que visa a ligação de todos os objetos à nossa 

volta à rede, permitindo a qualquer um o acesso à informação em todo o lugar e momento. A IoT 

descreve a interconexão de objetos ou “coisas” para vários propósitos incluindo identificação, 

comunicação, sensores e coleção de dados.  

 O desenvolvimento da IoT é possível pela combinação da internet, comunicações de curto 

alcance, hardware e sensores embebidos com localização em tempo real. Um exemplo de 

inteligência operacional nas cidades é a utilização dos dados obtidos pelos sensores na distribuição 

de água permitindo que as decisões operacionais resultem da monitorização das atividades do 

negócio. A análise de grandes quantidades de dados, designado “Big Data”, versa sobre milhares de 

consumidores de água de forma única, permitindo perceber cada cliente, disponibilizando uma 

análise em menos de um minuto, o que poderia demorar mais de um mês pelos métodos tradicionais. 

 A IoT é uma rede e uma infraestrutura de serviços global de densidade variável e 

conetividade com capacidades de auto-configuração baseadas em formatos e protocolos padrão e 

interoperáveis, a qual consiste em coisas heterogéneas que tem identidades, atributos físicos e 

virtuais, e que estão perfeitamente integrados com a internet de forma segura [Mazhelis et al., 2013, 

p.10]. A IoT inclui a utilização e distribuição generalizada de sensores e várias indústrias estão a 

explorar como criar cidades inteligentes através da utilização extensa de sensores remotos e 

computação em nuvem (“cloud”) [Laudon e Laudon, 2016, p. 318].  

 

Figura 2.8 - Vista geral de uma solução da rede inteligente de água, adaptada de [Saravanan et al., 2017, p.4] 

Novas oportunidades de negócios são criadas com a IoT, porque os aplicativos e modelos de 

negócios são facilitados pelos objetos inteligentes de IoT. Os dados recolhidos automaticamente a 

partir da troca de informações dos dispositivos ajudam a resolver problemas, resultando que podem 

ser desenvolvidos novos serviços e incorporados modelos de receita. Modelos de negócios bem 

sucedidos exigem sempre quantidades de dados suficientes. 

Ao projetar e desenvolver modelos de negócios IoT, as questões-chave são a troca de 

informações entre os nós na rede de IoT permitindo que todas as partes interessadas ganhem. Para 
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desvendar o potencial do negócio IoT, a abordagem centrada no custo foi substituída pela perspetiva 

focada no valor. Para este propósito, Bucherer e Uckelmann (2011, p. 265) propõem um triângulo de 

troca de informação na coisa, um negócio e o consumidor, entre e com esses, conforme ilustrado na 

figura 2.9. 

  

Figura 2.9 - Fornecedores de informação e troca de informação na IoT, adaptada de [Bucherer e Uckelmann, 2011, p.265] 

 Para os autores, na IoT, a informação em si mesma é uma importante fonte para a criação de 

valor e, deste modo, este elemento pode constituir uma proposição de valor. Tradicionalmente, a 

faturação dos serviços está exclusivamente associado ao preço dos produtos físicos, pelo que não é 

normal aplicar um preço em separado pela informação, podendo-se admitir que a informação seja 

livre de custo/encargo, mas é óbvio que os custos de informação estão incluídos no preço do produto. 

Considerando que a arquitetura atual da IoT integra mecanismos de medida, recolha e 

pagamento/faturação, os modelos de negócio, normalmente, incluem o preço da informação no 

produto físico e a informação circula entre os vários atores, de forma multidirecional.  

Uma coisa, um negócio e um consumidor podem ser interligados entre si de várias maneiras, o 

que cria inúmeras possibilidades para novas oportunidades de negócios. Provavelmente, os principais 

atores podem associar-se entre si, criando ecossistemas IoT específicos. Isso parece ser um cenário 

bastante lógico, no entanto, deve-se ter em conta que os criadores de mercados emergentes, ao 

criar, distribuir e capturar valor, individualmente ou em parceria, devem seguir uma regra estratégica 

simples, construir a confiança do consumidor e a compreensão sobre a IoT, inicialmente, através da 

introdução das soluções IoT básicas e, gradualmente, oferecer soluções e sistemas de IoT mais 

avançados. Talvez isso seja a forma mais coerente de revelar e entregar o valor da IoT para as 

massas [Mazhelis et al., 2013, p.75]. 

Um ecossistema de negócio IoT pode ser definido como um tipo particular de ecossistema de 

negócio que está relacionado com a comunidade de empresas e indivíduos que interagem juntos com 

o ambiente sócio-económico, onde as empresas estão a competir e a cooperar pela utilização de um 

conjunto de propriedade centrais (“core”) relacionadas com a interconexão do mundo físico das 

coisas e o mundo virtual da internet. Os principais ativos dessas empresas e indivíduos podem ser na 

forma de produtos de hardware e software, plataformas e padrões que focam nos equipamentos 

conectados, na conetividade dos mesmos, nos serviços aplicacionais colocados no topo desta 

conetividade, nos serviços de suporte necessários para provisionar, assegurar, e faturação dos 

serviços aplicacionais [Mazhelis et al. 2013, p.48]. 
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A figura 2.10 agrega os papéis do ecossistema IoT identificados em vários estudos. As funções 

são organizadas principalmente na dimensão de entrega de serviços, onde são identificados três 

grupos com funções relacionadas, designadamente, o dispositivo, a conectividade e os serviços. A 

figura também mostra a dimensão do ciclo de vida do produto ou serviço, que consiste nas funções 

de desenvolvimento, distribuição, fornecimento, garantia e faturação. Por outro lado, também são 

apresentadas outras funções essenciais dos ecossistemas, designadamente, os órgãos legislativos, 

regulatórios, de padronização e outros que afetam direta ou indiretamente o domínio IoT, bem como 

os responsáveis pelas tecnologias auxiliares específicas de domínio, por exemplo, a infraestrutura 

[Mazhelis et al. 2013, p.49]. 

 
Figura 2.10 - Funções no ecossistema IoT em [Mazhelis et al. 2013, p.51] 

A IoT combina e agrega um conjunto de funcionalidades de diversas tecnologias e sistemas, 

por esse motivo, o design do modelo de negócio da IoT requer muitas informações, mas isso nem 

sempre é bem-sucedido devido à falha na integração da troca de informações [Mazhelis et al., 2013, 

p.61]. Segundo Uckelmann et al. (2011, p.3) são necessárias infraestruturas IoT abertas, escaláveis, 

seguras e padronizadas, no entanto, isso pode ainda não existir nos nossos dias. Hoje em dia, o 

mercado ainda está num estado embrionário, com soluções fragmentadas dirigidas a domínios 

específicos e/ou tipos específicos de aplicações. As soluções atuais também são caraterizadas por 

uma variedade de plataformas privadas, protocolos e interfaces, o que torna as componentes das 

soluções oferecidas pelos vendedores pouco compatíveis, enquanto mantem os preços dos 

componentes demasiado elevados. Ainda se vive num período de desenvolvimento de protocolos 

padronizados e interfaces, mas ainda não surgiu um único conjunto dominante de protocolos 

padronizados, interfaces ou plataformas. A falta de um design dominante geralmente aceite, os 

custos elevados das soluções, a par da falta de arquiteturas de referência e de linhas de orientação 

disponibilizadas por vendedores independentes sobre como escolher entre as soluções e 

componentes disponíveis, estão a inibir a adoção alargada de tecnologias IoT conforme defendido em 

[Mazhelis et al., 2013, p.10]. 

 Atualmente, a IoT está a gerar enorme intercâmbio de dados e atividade web com base em 

sensores, equipamentos de monitorização, entre outros, que são utilizados na inteligência operacional 

de atividades dentro e fora das organizações. A utilização de software de análise e inteligência 

operacional, permite às organizações compreender os dados à medida que são gerados em tempo 

real. As empresas podem definir alertas para determinados eventos operacionais ou apresentar 

dados em monitores que permitem a tomada de decisão pela gestão de topo. Por exemplo, os 
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sensores de água capturam consumos de água e emitem a informação por rede sem fios para a 

entidade gestora, onde os dados são monitorizados de acordo com as métricas escolhidas. A análise 

inteligente do negócio (BI- Business Intelligence analytics) nas cidades permite a tomada de decisões 

baseadas na informação sobre a localização geográfica emitida pelos sensores e o mapeamento 

territorial. Por exemplo, a análise pode permitir à EG saber quais as zonas que apresentam maior 

disponibilidade na distribuição de água, facilitando a construção habitacional dependente do ramal 

existente, ou até ligar esse ramal a outra zona com caudal insuficiente. Os sistemas de informação 

geográfica fornecem ferramentas que permitem os decisores visualizarem problemas, beneficiando 

do mapeamento e algum software SIG tem capacidades de modelação para rever automaticamente 

os cenários de negócio perante uma mudança da informação captada [Laudon e Laudon, 2016, pp. 

513-514]. 

 O fenómeno da IoT tem um grande potencial para se tornar a nova revolução da internet e da 

comunicação, mudando e melhorando o padrão de vida existente e, finalmente, a qualidade de vida, 

porque cria e distribui valor aos seres humanos, oferecendo novas soluções para casa, saúde e 

segurança, propriedade, transporte, recursos e sociedade como um todo. 

 Nesta senda da transformação digital, verifica-se o aparecimento das cidades inteligentes em 

Portugal que conseguem gerir os negócios da cidade numa base diária, incluindo, o sistema de 

distribuição de água. Por exemplo, a Câmara Municipal de Seia iniciou um projeto-piloto designado 

por “Aldeia Inteligente de Montanha” (Smart Mountain Village), implementando tecnologia funcional e 

utilitária, como pilar de uma sociedade sustentável, em áreas tão diversas como a eficiência 

energética dos edifícios e domicílios, a mobilidade, a saúde, a iluminação pública e os recursos 

hídricos do Sabugueiro. No terreno, deu-se a instalação de soluções M2M (machine to machine) ou 

IoT que permitem responder eficazmente a algumas das necessidades e desafios que hoje se 

colocam à sociedade. No âmbito da telegestão de recursos hídricos, a solução está baseada em 

unidades remotas de monitorização, que comunicam os dados via SMS/GPRS para um servidor 

central. Ao nível das métricas, a telegestão permitiu uma diminuição significativa do tempo de 

resposta em casos de anomalias, redução de perdas de água originadas por fugas e aumentou a vida 

útil da rede devido à precisão dos dados estatísticos, que permitem adequar pressões nas condutas. 

Tanto o gestor da rede, como o cliente final, desfrutaram das vantagens da implementação do 

sistema, constatando-se que os resultados obtidos apontam para uma redução nas perdas reais da 

rede de distribuição de água em sistemas monitorizados na ordem dos 12%, valores que traduzem a 

eficiência das medidas [APDC, 2017, p. 134]. 

 

2.3.1. A Estratégia TIC 2020 
 

Atualmente, muitas organizações já investem em tecnologias mas algumas dessas 

organizações apresentam um progresso muito melhor do que outras. Westerman et al. (2014, p.11) 

compararam várias empresas e identificaram diferenças na forma como as melhores concetualizam e 

gerem as atividades digitais, concluindo que essas diferenças não se baseiam apenas no 

investimento em certas tecnologias, mas principalmente, como lideram a mudança nessas 

organizações. Assim, a transformação digital de uma organização depende de duas dimensões 
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principais: a tecnologia (capacidades digitais) e o modo de liderar a mudança (capacidades de 

liderança). Essas são duas dimensões muito distintas e cada uma desempenha um papel próprio, 

resultando que nenhuma das dimensões é suficiente por si só, mas só juntando as componentes é 

possível criar vantagem para o negócio. Westerman et al. (2014, p.13) distinguem as duas 

componentes da seguinte forma: 

 Capacidades digitais – as organizações devem saber onde existe oportunidade digital e 

como investir, as tecnologias são ferramentas para aproximação aos clientes, capacitar 

colaboradores e transformar os processos de negócios internos; 

 Capacidades de liderança - Mais do que investir em tecnologia é necessária liderança para 

criar vantagem digital é a alavanca que converte a tecnologia em transformação, quando os 

administradores dirigem a transformação através de uma forte liderança hierárquica, 

apontando a direção, construindo impulso e garantindo que a organização siga adiante. A 

liderança top-down significa forte governança e coordenação, os líderes criam uma visão 

clara e ampla do futuro, apoiam algumas iniciativas críticas e, em seguida, envolvem os 

funcionários para desenvolver a visão ao longo do tempo. É muito difícil garantir que todas 

as partes de uma organização complexa se movam na direção certa e no ritmo certo, 

existindo colaboradores nas diferentes unidades que geralmente adotam as ações próprias 

ou esperam antes de se comprometer com um novo modo de ação. 

Laudon e Laudon (2016, p. 144) referem que a introdução de um novo sistema de informação 

afetará a estrutura organizacional, os objetivos, as sequências de trabalho, os valores, a competição 

entre grupos de interesse, a tomada de decisões e os comportamentos quotidianos. Ao mesmo 

tempo, os sistemas de informação devem ser projetados para atender às necessidades de grupos 

organizacionais importantes e serão moldados pela estrutura, processos de negócios, metas, cultura, 

política e gestão da organização. Novos sistemas alteram os padrões de trabalho e as relações de 

poder pelo que é frequente existir resistência à introdução de SI. 

Assim, resulta que a implementação da telegestão insere-se na transformação digital pelo que 

o Estado e os responsáveis autárquicos devem exercer liderança suficiente e adquirir a tecnologia 

que será efetivamente útil. Neste âmbito, atendendo à situação económica das EG em baixa em 

Portugal, tem que existir algum cuidado no investimento em tecnologia que desvaloriza rapidamente e 

fica ultrapassada pelas tecnologias subsequentes e, por outro lado, deve existir sensibilidade para 

satisfazer requisitos de mobilidade, interoperabilidade e integração das soluções. 

 Por forma a garantir o sucesso na transformação digital, a tutela tem vindo a adotar estratégias 

no domínio das tecnologias da informação e comunicação (TIC) na Administração Pública com vista à 

racionalização e redução de custos. Até ao ano 2011, os organismos públicos geriam e criavam 

autonomamente novos sistemas de informação de forma desarticulada permitindo que os sistemas de 

informação fossem desenvolvidos de raiz em cada organismo e não comunicavam entre si, 

resultando em: contínuo aumento de despesa com as TIC; baixa integração entre os diferentes 

sistemas de informação; duplicação de recursos, investimentos, meios e sistemas; diluição do efeito 

de escala na aquisição, implementação e gestão dos sistemas; estagnação dos recursos humanos 

informáticos em departamentos de reduzida dimensão e com processos mal definidos, conforme 

divulgado no site TIC.GOV.PT (2018). 
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Nestas condições, concluiu-se que seria importante governar as TIC com uma estratégia 

comum, coordenar as iniciativas sectoriais da Administração Pública, promover a inovação e a 

racionalização dos investimentos, evitando replicações desnecessárias, entre outras medidas que 

visem garantir que os serviços digitais sejam mais simples, acessíveis e inclusivos, potenciando a sua 

utilização por todas as entidades e cidadãos.  

Em 2017, o Conselho de Ministros aprovou a Estratégia TIC 2020, denominada Estratégia 

para a Transformação Digital na Administração Pública, o respetivo Plano de Ação e os Planos 

Sectoriais, apresentados pelo Conselho para as Tecnologias de Informação e Comunicação na 

Administração Pública (CTIC). O CTIC é a estrutura de coordenação responsável por operacionalizar 

a estratégia e o plano de ação global para as TIC, tendo como objetivo tirar o melhor partido do seu 

potencial transformador, para que estas possam contribuir para melhorar a eficiência e eficácia da 

AP, de forma a que esta preste melhores serviços públicos. 

O CTIC depende do Primeiro-Ministro ou do membro do Governo em quem este delegar e é 

composto por um Comité Técnico (CT) e um Conselho Consultivo. O CT é composto por 

representantes da Agência para a Modernização Administrativa, I. P. (AMA, I. P.), do Centro de 

Gestão da Rede Informática do Governo (CEGER), da Entidade de Serviços Partilhados da 

Administração Pública, I. P. (ESPAP, I. P.) e representantes de cada área governamental.  

A estratégia TIC 2020 visa a transformação digital da Administração Pública (AP), colocando as 

TIC como um catalisador da modernização da AP que pretende responder aos desafios colocados 

pela necessidade de simplificação administrativa e organização dos serviços públicos em função das 

necessidades dos cidadãos e das empresas, conforme princípios orientadores e objetivos 

estratégicos elencados na tabela 2.6. 

Tabela 2.6 - Objetivos e princípios orientadores da estratégia TIC 2020 

ESTRATÉGIA TIC 2020 

OBJETIVOS PRÍNCIPIOS ORIENTADORES 

 Tornar os serviços digitais mais simples, 
acessíveis e inclusivos; 

 Potenciar a adesão aos serviços digitais por 
parte dos cidadãos e das empresas; 

 Garantir um desenvolvimento sustentável em 
matéria de transformação digital. 

 

 A segurança, resiliência e privacidade dos dados, por 
forma a assegurar a salvaguarda da informação detida 
pela AP; 

 A usabilidade e inclusão dos serviços públicos, por forma a 
torná-los mais acessíveis e fáceis de utilizar; 

 O reforço das competências digitais dos colaboradores da 
AP e a partilha de recursos, por forma a alcançar uma 
maior eficiência na sua utilização. 

 

A Estratégia TIC 2020 assenta em três eixos específicos, a integração e interoperabilidade, a 

inovação e competitividade e, por último, a partilha de recursos. Estes três eixos compreendem um 

total de 12 medidas, que englobam um total de 37 ações que enquadram todas as atividades a 

implementar transversalmente e de forma distribuída pelas diferentes áreas de governo. 

A governação das TIC assenta numa estrutura que abrange os níveis político, estratégico e 

operacional, com base numa visão transversal que se materializa em planos sectoriais TIC, 

adequados à realidade das diferentes áreas governamentais. Atualmente, na área governamental do 

ambiente, tratando-se do Plano do Ministério do Ambiente, além das medidas de racionalização de 

custos e de eficiência alinhadas com a estratégia da AP para 2020, foram tidas em conta medidas e 

ações, assentes no princípio dos 3R: reduzir, reutilizar e reciclar. 

Por seu turno, a Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) assume a qualidade de entidade 

representante ministerial das entidades tuteladas na área governamental das autarquias locais e as 
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principais atividades (projetos) apresentadas neste plano sectorial estão enquadradas nas medidas 

referentes à inovação sectorial, interoperabilidade, identificação eletrónica e centros de dados na 

nuvem. Acrescenta-se que a DGAL depende da Presidência do Conselho de Ministros e tem 

competências para assegurar um quadro de cooperação entre a Administração Central e a 

administração local em articulação com as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, 

e também acompanha o processo de descentralização de competências para as autarquias locais 

como mecanismo essencial de modernização autárquica, entre outras competências. Refira-se que, 

no quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias locais, os municípios 

encontram-se incumbidos de assegurar a provisão de serviços municipais de abastecimento de água, 

sem prejuízo da possibilidade de criação de sistemas multimunicipais, de titularidade estatal. O 

fornecimento de água é um serviço público e entende-se que o prestador de serviços não será 

necessariamente uma entidade pública, podendo ser uma entidade privada, mas as estratégias do 

sector aplicam-se necessariamente de igual forma para qualquer entidade, sendo irrelevante a 

natureza jurídica do prestador do serviço, o título a que o faça e a (in)existência de contrato de 

concessão. 

No ano 2017, o presidente da Associação para a Promoção e Desenvolvimento dos Sistemas 

de Informação (APDSI), Luis Vidigal declarou que os vários projetos TIC 2020 devem-se inserir numa 

arquitetura geral de eGovernment, acrescentando que a estratégia TIC “é boa” mas o plano da ação é 

péssimo. Quando se entra nas ações da estratégia TIC 2020, são sectoriais e não há narrativa que 

ligue as iniciativas umas às outras, constatando que o Ministério da Presidência e Modernização 

Administrativa que devia estar a fazer a harmonização das ações,  acaba por concorrer com os 

outros, resultando que ninguém está a governar um conjunto matricial de repositórios comuns de 

dados e serviços transversais interligados, entre outros recursos, conforme artigo on-line publicado no 

site Computerworld (2018). 

O presidente da APDSI avaliou várias ações e projetos da Estratégia TIC 2020 e teceu críticas 

considerando que não estão verdadeiramente centradas no cidadão, porque são raros os processos 

que envolvem só a entidade e dá trabalho interligar o conjunto.  No entanto, entre os bons exemplos, 

aponta o projeto “IRS automático” porque consegue controlar todas as fontes de rendimento do 

cidadão o que constitui um processo muito complicado até do ponto de vista da privacidade, proteção 

de dados e relações interinstitucionais e também destacou favoravelmente o projeto do Portal do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) conduzido pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde 

(SPMS). 

 

2.4. Tecnologia de Informação (TI) 
 

Atualmente, o sucesso das organizações depende da capacidade para alinhar as estratégias e 

objetivos de negócio com a TI disponível, verificando-se que a maioria das organizações não tem 

capacidade para fazer isso de forma adequada. Laudon e Laudon (2016, p.39) referem que existem 

três mudanças interrelacionadas na área de tecnologia: o crescimento da computação em nuvem, a 

plataforma de computação móvel e a utilização crescente de negócios de “big data” e de software on-

line como serviço. 
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Assim, cada vez mais, a computação acontece na plataforma digital móvel que surgiu como 

alternativa aos computadores pessoais (PC), existindo smartphones e tablet que assumiram muitas 

funções de PC, permitindo comunicação sem fio incluindo envio de e-mails e mensagens 

instantâneas, navegação na internet, exibição de conteúdo digital e troca de dados com sistemas 

internos das organizações. Esses dispositivos móveis são pequenos e leves e integram novas 

plataformas de computação baseadas em novas tecnologias de hardware e software, pelo que muitas 

empresas estão a substituir computadores por esses dispositivos móveis. Os gestores utilizam 

aplicativos de smartphone para obter informações sobre o desempenho financeiro, métricas de 

produção e estados de gestão de projetos, coordenar o trabalho, comunicar continuamente com os 

funcionários e obter informações vitais para a tomada de decisões, resultando que a colaboração on-

line e tecnologias sociais permitem conectar os funcionários que trabalham em equipas e projetos, a 

rede social e os espaços de colaboração são onde os funcionários se encontram na execução das 

tarefas [Laudon e Laudon, 2016, p. 217]. 

Também verifica-se o uso crescente de negócios baseados em “big data”, considerando que a 

infraestrutura contemporânea de BI disponibiliza recursos e ferramentas que permitem gerir e analisar 

grandes quantidades de dados obtidos em várias fontes. Os fornecedores de bancos de dados 

desenvolveram plataformas analíticas de alta velocidade especializadas que usam tecnologia 

otimizada para analisar grandes conjuntos de dados. Essas plataformas analíticas também estão 

disponíveis como serviços de nuvem e incluem sistemas de software e hardware pré-configurados, 

projetados especificamente para processamento e análise de consultas de dados e a produção de 

relatórios ou apresentações sobre os resultados da consulta [Laudon e Laudon, 2016, p. 264]. 

Por último, a computação em nuvem é um modelo de computação no qual o processamento de 

computadores, o armazenamento de dados, o software e outros serviços são fornecidos como um 

conjunto de recursos virtualizados numa rede, principalmente, a internet. Atualmente, a computação 

em nuvem é a forma de computação com crescimento mais rápido, existindo fornecedores que 

operam centros de computação em nuvem de grande dimensão e escaláveis para fornecer poder de 

computação, armazenamento de dados e conexões de alta velocidade de internet às empresas que 

desejam manter as infraestruturas de TI remotamente. Em comparação com a construção e 

desenvolvimento de próprio sistema para gerir os computadores, as organizações consideram que 

esta solução de implementação é mais eficiente porque permite que as organizações economizem 

elevadas quantias nos custos de infraestrutura de TI, manutenção e gestão, ao longo de vários anos. 

Em vez de se gastar recursos na construção da própria infraestrutura TI e software para gerir os PC 

de cada entidade, a computação em nuvem assenta num modelo acessível de pagador-utilizador e 

permite alcançar outros objetivos de gestão, como melhorar a segurança, a qualidade no atendimento 

ao utente e a redução dos custos operacionais. 

A infraestrutura de TI é um grande investimento para as entidades gestoras, pelo que a 

computação em nuvem pode ser uma maneira de baixo custo de aumentar a escalabilidade e a 

flexibilidade, mas as entidades devem avaliar essa opção com cuidado, considerando os requisitos de 

segurança e o impacto nos processos de negócios e nos fluxos de trabalho. Em alguns casos, o custo 

de alugar o software é maior do que comprar e manter um aplicativo internamente, no entanto, podem 
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existir benefícios no uso de serviços em nuvem, se isso permitir que as entidades se concentrem em 

questões essenciais de negócios em vez de desafios tecnológicos. 

Além de reduzir os custos de TI, o uso de serviços de computação em nuvem também pode 

economizar energia, favorecendo a computação verde. Os centros de computação em nuvem utilizam 

servidores otimizados para virtualização e suportar o maior número possível de assinantes. Os 

fornecedores da nuvem conseguem economias acrescidas ao fazer a computação para um grande 

número de empresas porque investem em software de virtualização e hardware de servidor que 

economiza energia. A virtualização da computação em nuvem permite a centralização e a 

consolidação da administração de hardware visto que é possível que as empresas realizem todo o 

seu trabalho de computação usando uma infraestrutura de TI virtualizada num ambiente de 

localização remoto. A virtualização de servidores é um método comum para reduzir os custos de 

tecnologia, atendendo a capacidade de hospedar vários sistemas numa única máquina física. A 

maioria dos servidores opera com uma parte reduzida da capacidade e a virtualização pode aumentar 

as taxas de utilização do servidor, resultando que são necessários menos computadores para 

processar a mesma quantidade de trabalho, o que permite reduzir o espaço destinado ao data center 

e o consumo de energia. A figura 2.11 ilustra que a computação em nuvem consiste em três tipos 

diferentes de serviços [Laudon e Laudon, 2016, p. 222]: 

 Infraestrutura como serviço (IaaS): os clientes usam processamento, armazenamento, rede 

e outros recursos de computação dos provedores de serviços em nuvem para executar os 

sistemas de informação. Os utilizadores pagam pela quantidade de capacidade de 

computação e armazenamento que realmente utilizam;  

 Plataforma como serviço (PaaS): os clientes utilizam ferramentas de infraestrutura e 

programação suportadas pelo fornecedor de serviços de nuvem para desenvolver e testar 

software, o que permite aos programadores criar aplicativos hospedados nos servidores; 

 Software como serviço (SaaS): No passado, o software era adquirido e concebido para 

operar numa única máquina mas na computação em nuvem os clientes utilizam software 

armazenado e entregue pelo fornecedor na rede da infraestrutura em nuvem que cobra aos 

utilizadores uma taxa de assinatura. Os utilizadores acedem aos aplicativos a partir de um 

navegador web e os dados e o software são mantidos nos servidores remotos dos 

fornecedores, permitindo atualizações imediatas para todos os clientes. 

 
 

Figura 2.11 - A plataforma de computação em nuvem, adaptada de Laudon e Laudon (2016, p. 221) 

 
 Bohm et al. (2010, p. 7) descreveram os diferentes papéis identificados no ecossistema da 

rede de valor da plataforma de computação em nuvem, designadamente, as seguintes funções: 
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provedor de aplicativos, provedor de plataforma, plataforma de mercado, provedor de infraestrutura, 

consultor, agregador, integrador, entre outros papéis emergentes como os provedores de conteúdo e 

os monitores, conforme ilustrado na figura 2.12.  

 
Figura 2.12 - Modelo da rede de valor genérica da computação em nuvem, adaptada de Bohm et al.(2010, p.8) 

Uma nuvem pode ser privada ou pública. Uma nuvem pública é da propriedade e mantida por 

um fornecedor de serviços em nuvem e é disponibilizada para o público em geral ou para um sector 

da indústria. Uma nuvem privada é operada exclusivamente para uma organização, pode ser gerida 

pela organização ou por terceiros e pode existir dentro ou fora da empresa. À semelhança das 

nuvens públicas, as nuvens privadas disponibilizam armazenamento, poder de computação ou outros 

recursos de forma transparente para fornecer recursos de computação adequados às necessidades 

do cliente. Normalmente, as empresas que desejam recursos de TI flexíveis e um modelo de serviço 

em nuvem, mantendo o controlo sobre sua própria infraestrutura de TI, preferem as nuvens privadas. 

Considerando que as organizações que usam nuvens públicas não possuem a infraestrutura, 

não precisam fazer grandes investimentos no próprio hardware e software. Em vez disso, compram 

os serviços de computação de fornecedores remotos e pagam apenas pela quantidade de poder de 

computação que realmente usam ou contratualizam numa base de assinatura mensal ou anual. Para 

gerir o relacionamento com um prestador de serviços de tecnologia, as empresas precisam de um 

contrato que inclua um acordo de nível de serviço (SLA). O SLA é um contrato formal entre clientes e 

os prestadores de serviços que define as responsabilidades específicas do provedor de serviços e o 

nível de serviço esperado pelo cliente, especificando a natureza e o nível dos serviços fornecidos, 

critérios para medição de desempenho, opções de suporte, provisões para segurança e recuperação 

de desastres, hardware e propriedade e upgrades de software, suporte ao cliente, faturação e 

condições para rescindir o contrato [Laudon e Laudon, 2016, p.231]. 

A computação em nuvem tem algumas desvantagens, designadamente, a menos que os 

utilizadores adotem medidas para armazenar os dados localmente, a responsabilidade pelo 

armazenamento e controlo de dados fica na responsabilidade do fornecedor. A computação em 

nuvem é altamente distribuída, o que dificulta rastrear atividades não autorizadas. Praticamente todos 

os fornecedores de nuvem usam encriptação para proteger os dados durante a transmissão e caso os 

dados de uma entidade estiverem armazenados em dispositivos que também armazenam dados de 

outras empresas, é importante garantir que esses dados também sejam encriptados. As empresas 

desejam que os sistemas funcionem em permanência, mas os fornecedores de nuvem nem sempre 
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conseguem fornecer esse nível de serviço, podendo existir interrupções fortuitas ou de manutenção 

que param as operações dos utilizadores [Laudon e Laudon, 2016, p. 325]. 

Algumas empresas preocupam-se com os riscos de segurança devido a passagem de dados e 

sistemas críticos para um fornecedor externo que também trabalha com outras empresas. No entanto, 

a tendência é que as empresas transfiram maior parte de processamento e armazenamento de 

computadores para a infraestrutura em nuvem. A computação em nuvem é mais atraente para 

pequenas e médias empresas que não têm recursos para comprar e possuir o seu próprio hardware e 

software. No entanto, as grandes empresas têm grandes investimentos nos próprios sistemas 

complexos que suportam processos de negócios exclusivos, alguns dos quais oferecem vantagens 

estratégicas [Laudon e Laudon, 2016, p.222].  

A economia de custos da mudança para serviços em nuvem nem sempre é fácil de determinar 

para grandes empresas que já possuem as suas próprias infraestruturas de TI. As grandes empresas 

são mais propensas a adotar um modelo híbrido de computação em nuvem, onde usam sua própria 

infraestrutura para as atividades essenciais e adotam a computação em nuvem pública para sistemas 

menos críticos ou para capacidade adicional de processamento durante os períodos de pico de 

negócios. A computação em nuvem mudará gradualmente as empresas de uma capacidade fixa de 

infraestrutura para uma infraestrutura TI mais flexível, com alguma parte pertencente à empresa e 

outra alugada aos centros de computação [Laudon e Laudon, 2016, p. 224].  

 

2.5. Infraestrutura e serviços TI  
 

A infraestrutura TI consiste no conjunto compartilhado de serviços, dispositivos físicos e 

aplicativos de software que são necessários para operar em toda a organização, disponibilizados pela 

administração e composta por capacidades humanas e técnicas [Laudon e Laudon 2016, p.202]. Os 

principais componentes da infraestrutura de TI incluem plataformas de hardware de computador, 

sistema operacional de plataformas, plataformas de software empresarial, redes e plataformas de 

telecomunicações, software de gestão de banco de dados, plataformas de internet e serviços de 

consultoria e integradores de sistemas. Entre os vários serviços TI estão incluídos os seguintes: 

 Serviços de dados que armazenam e gerem dados e fornecem recursos para analisar os 

dados; 

 Plataformas de computação usadas para fornecer serviços que conectam funcionários, 

clientes e parceiros num ambiente digital coerente, incluindo grandes mainframes, 

computadores de médio porte, computadores desktop e laptop e serviços de computação em 

nuvem. O crescimento da computação em nuvem, disponibiliza cada vez mais software 

comercial que é executado pela internet, e o crescimento da plataforma digital móvel 

permitem que as organizações confiem mais no teletrabalho, no trabalho remoto e na tomada 

de decisão distribuída. A plataforma permite que as empresas confiem nos mercados para 

criar valor e contratem outras parceiros para trabalhar no negócio, permitindo que as 

empresas colaborem com fornecedores e clientes para criar novos produtos ou tornar os 

produtos existentes mais eficientes; 
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 Serviços de telecomunicações que fornecem conectividade de dados, voz e vídeo para 

funcionários, clientes e parceiros. 

Na figura 2.13 é apresentada uma solução de arquitetura que concentra-se em tecnologias que 

foram desenvolvidas para a comunicação M2M e implementadas em aplicativos comerciais, 

identificando alternativas de conectividade para três soluções em sensores: as soluções integradas 

com conectividade e inteligência incorporadas nos componentes do sensor, soluções com 

conectividade baseada num modem externo mantendo a inteligência incorporada nos componentes 

do sensor e as soluções integradas com inteligência e conectividade integradas num dispositivo de 

gateway, por exemplo, smartphone [Mazhelis et al., 2013, p.48]. 

 

Figura 2.13 - Arquitetura genérica end-to-end baseada em ETSI TC M2M [Mazhelis et al., 2013, p.48] 

 

As redes de sensores e a comunicação M2M estão sujeitas ao desenvolvimento de protocolos 

de comunicação de curto e longo alcance, a tabela 2.7 apresenta alguns exemplos de protocolos 

padronizados. 

Tabela 2.7 - Protocolos sem fio de curto alcance M2M, adaptada de [Mazhelis et al. 2013, p.40] 

 
 

A infraestrutura TI das empresas deve ser bem dimensionada, no entanto, à medida que as 

empresas crescem, geralmente superam a infraestrutura, e por outro lado, à medida que encolhem, 

podem ficar com excesso de infraestrutura. A escalabilidade refere-se à capacidade de um 

computador, produto ou sistema se expandir para responder a número elevado de utilizadores sem 
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problemas. As empresas que usam plataformas de computação móvel e computação em nuvem 

podem criar novos acordos contratuais com os fornecedores para garantir que o hardware e o 

software para aplicativos críticos estejam sempre disponíveis quando necessário e que respeitem os 

padrões de segurança da informação [Laudon e Laudon, 2016, p.233]. 

Atualmente, mesmo as maiores empresas não possuem a equipa, as competências, o 

orçamento ou a experiência necessária para implementar e manter toda a sua infraestrutura TI. A 

implementação de uma nova infraestrutura requer mudanças significativas nos processos e 

procedimentos de negócios, formação do pessoal e integração de software. A integração de software 

significa garantir que a nova infraestrutura funcione com os antigos sistemas legados da empresa e 

garantir que os novos elementos da infraestrutura trabalhem uns com os outros. 

Os sistemas legados mais antigos são geralmente sistemas de processamento de transações 

criados para computadores mainframe que continuam a ser usados pelas empresas para evitar o alto 

custo de substituição ou redesenho dos mesmos. Muitas entidades continuam a operar sistemas 

legados que respondem a certas necessidades de negócio porque a substituição desses sistemas é 

proibitiva em termos de custos e, geralmente, não é necessária se esses sistemas mais antigos 

puderem ser integrados numa infraestrutura contemporânea [Laudon e Laudon, 2016, p.229].  

O negócio da distribuição de água depende da precisão e da confiança dos dados em tempo 

real. As opções estratégicas remetem as entidades gestoras no sentido de alargar os negócios ao 

longo do ciclo urbano da água, mas tanto ao nível da tomada de decisões como na gestão 

operacional as EG estão limitadas pelos dados armazenados em sistemas legados. Atualmente, 

verifica-se que, partes desses dados são armazenados em muitos sistemas legados que tornam 

extremamente difícil a recuperação e a correta unificação para que possam ser usados na tomada de 

decisão. Os dados muitas vezes são redundantes e inconsistentes, limitando a sua utilidade.  

Tanto os reguladores como as entidades gestoras compreendem a necessidade de melhorar a 

gestão dos dados, considerando que a forma como as entidades gestoras armazenam, organizam e 

gerem os dados tem um enorme impacto sobre o funcionamento. No presente, muitas das entidades 

gestoras usam processos manuais em papel para reconciliar os dados inconsistentes e redundantes 

e agrupar esses dados para relatórios de gestão, o que se torna extremamente demorado e 

dispendioso. 

A continuidade na utilização dos sistemas de informações legados que suportam as EG pode 

impedir a melhoria de desempenho no negócio. As entidades precisam reorganizar os dados num 

formato padronizado para todo o sector da água, eliminar redundâncias e estabelecer regras, 

responsabilidades e procedimentos para atualizar e usar os dados. Os dados que descrevem os 

registos de vários equipamentos podem precisar de padronização, como é o caso de adoção de 

várias convenções e códigos de nomenclatura desses dados. 

A natureza distribuída das EG significa que armazenar e analisar conjuntos precisos de dados 

operacionais e monitorizar os vários tipos de equipamentos instalados ao longo da rede de água 

tornou-se cada vez mais desafiador e consumidor de recursos, designadamente, para emissão de 

relatórios de produção. Aceder aos dados de muitos sistemas constitui uma tarefa complexa que 

envolve muitos desafios técnicos.  
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As entidades podem implementar software de gestão do ciclo urbano da água que poderá ser 

configurado para aproveitar os desenvolvimentos recentes na computação em nuvem e as 

ferramentas de gestão de dados. Neste caso, os dados são mais precisos e confiáveis e os custos 

para gerir e armazenar os dados ficam consideravelmente reduzidos. Com menos sistemas legados e 

arquivos de dados para gerir, as EG serão capazes de cumprir os requisitos de qualidade, tempo e 

custo, passando a produzir informações completas e precisas. As recentes tecnologias permitem 

economias e melhorar a velocidade de sincronização das informações, garantindo melhor 

coordenação interdisciplinar. 

Atualmente, nos ecossistemas de negócios, vários sectores trabalham juntos para entregar 

valor ao cliente. Como as organizações consistem em várias unidades de negócios, os sistemas de 

informação obtêm eficiências adicionais ou otimizam os serviços quando conseguem unir as 

operações de unidades de negócios distintas. Observar a cadeia de valor do sector da água incentiva 

pensar sobre como usar os sistemas de informações para se conectar as EG com as entidades da 

administração central, fornecedores, parceiros e clientes, entre outros, de forma eficiente. 

A cadeia de valor de uma organização pode estar ligada às cadeias de valor de seus 

fornecedores, distribuidores e clientes formando uma rede de valor, que é mais orientada para o 

cliente e opera de forma menos linear do que a cadeia de valor tradicional. A tecnologia da internet 

tornou possível criar cadeias de valor altamente sincronizadas, chamadas de rede de valor (“web”). 

Uma rede de valor é um conjunto de organizações independentes que usam a tecnologia de 

informação para coordenar as cadeias de valor para fornecer um produto ou serviço para um 

mercado. Uma rede de valor baseia-se em sistemas de informação que aumentam as economias 

promovendo o uso de padrões em todo o sector, permitindo que as empresas trabalhem de forma 

mais eficiente com os parceiros de valor. A figura 2.14 ilustra a forma como a rede de valor sincroniza 

os processos de negócios de clientes, fornecedores e parceiros comerciais entre empresas diferentes 

num sector ou em sectores relacionados [Laudon e Laudon, 2016, p. 138]. 

  

 Figura 2.14 - A rede de valor, adaptada de Laudon e Laudon (2016, p. 138) 

 

 Na rede de valor, os sistemas de informação suportam uma densa rede de interações entre 

as organizações participantes. Os sistemas de informação ajudam as organizações a alavancar as 
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suas principais competências, promovendo a partilha de conhecimento entre as unidades de 

negócios e facilitam modelos de negócios baseados em grandes redes de utilizadores que 

aproveitam a economia da rede. 

 A rede de valor é um sistema em rede que pode sincronizar as cadeias de valor dos parceiros 

de negócios dentro de um sector para responder e adaptar rapidamente e com flexibilidade às 

mudanças na oferta e na procura. Os relacionamentos podem ser agrupados ou separados em 

resposta às mudanças nas condições de mercado. Na rede de valor, as empresas e os clientes 

otimizam a relação e aceleram o tempo de entrada no mercado, permitindo a tomada de decisões 

rápidas e escolher quem pode fornecer os produtos ou serviços necessários pelo preço e local 

corretos [Laudon e Laudon, 2016, p.138]. 

Neste contexto, a empresa Accenture afirma que, atualmente, o poder da tecnologia é libertado 

pelo desenvolvimento de plataformas, de tal forma, que são os modelos de negócios baseados em 

plataformas e as estratégias que elas possibilitam que estão a conduzir a mais profunda mudança 

macroeconómica global desde a revolução industrial. Na economia digital, os ecossistemas de 

plataforma são a base para a criação de novo valor. O sucesso baseia-se em dois elementos-chave: 

plataformas (tecnologia) que são construídas para apoiar os negócios e o modelo de negócio que 

essas plataformas permitem. O modelo de negócio baseado em plataformas muda fundamentalmente 

como os negócios operam, resultando que muitos sectores da indústria estão a acelerar a adoção de 

tecnologias digitais apoiadas na computação em nuvem, constituindo o primeiro passo crucial para 

entrar no mundo da plataforma. 

A Accenture (2018) entende que os ecossistemas de plataforma desempenham um papel 

estratégico em todos os tipos de empresas. Atualmente, estamos no início de uma grande mudança 

macroeconómica, onde todas as entidades precisam de uma estratégia de plataforma, mesmo que 

cada organização esteja apenas encontrando as oportunidades certas de parceria conectando-se a 

ecossistemas de plataformas impulsionados por outras entidades. Importa que cada organização 

disponha de uma estratégia de plataforma e o conhecimento do negócio necessário para explorá-la, 

sendo isso mais importante do que ser proprietário da plataforma. As empresas utilizam as 

plataformas como novos tipos de modelo de negócio que substituem a cadeia de valor tradicional, 

conforme ilustrado na figura 2.15. 

 

Figura 2.15 - Transição da cadeia de valor para a plataforma, adaptada do site Accenture (2018) 

Atualmente, as plataformas equivalem à adoção de nova tecnologia de informação e devido à 

tendência crescente para a orientação aos serviços, existem grandes oportunidades para oferecer 
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serviços em plataformas de computação em nuvem pela possibilidade de integração dos serviços das 

entidades participantes no ecossistema para criar valor agregado. 

Por exemplo, ao nível das cidades inteligentes, foi iniciado o projeto designado CityAction por 

um conjunto de entidades públicas e privadas com vista ao desenvolvimento da plataforma 

tecnológica integrada para operação de cidades inteligentes que é cofinanciado para reforçar a 

investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação, com um custo total elegível de 546 967,99 

Euros, beneficiando do apoio financeiro da União Europeia no valor de 374 631,09 Euros. 

Este projeto insere-se no contexto dos atuais desafios das cidades inteligentes, considerando 

que é importante definir modelos de integração de dados que possam ser potenciados e usados na 

tomada de decisão. A visão do consórcio CityAction é fazer da plataforma a base de um verdadeiro 

polo operacional da cidade inteligente do futuro, possibilitando uma gestão centralizada dos 

diferentes sistemas, assente na informação da cidade e dos seus cidadãos, promovendo uma 

melhoria assinalável dos serviços prestados aos munícipes. O objetivo principal do projeto CityAction 

é a conceção, desenvolvimento e teste duma plataforma integrada que combina dados proveniente 

de diferentes fontes e produz informação tratada com vista a uma gestão urbana mais eficiente, 

contribuindo para uma melhor qualidade vida dos cidadãos e um meio ambiente mais sustentável. 

 A plataforma permitirá não só conhecer em tempo real o estado da cidade, mas também 

efetuar o controlo direto dos diferentes sistemas, usando para isso um portal user-friendly, bem como 

proceder a uma gestão automática do espaço urbano através da configuração de regras transversais 

aos diferentes domínios, conforme divulgado no site CityAction (2018). 
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3. O ESTUDO DE CASO 

 

 

3.1. Caracterização dos Serviços Municipalizados das Caldas da Rainha  

 

Os Serviços Municipalizados da Câmara Municipal das Caldas da Rainha (SMASCR) são 

responsáveis pelo abastecimento domiciliário no concelho das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, 

com competências na construção, manutenção, conservação e gestão dos sistemas de 

abastecimento e saneamento de água para satisfazer as necessidades da população residente com 

cerca de 51 729 habitantes, conforme dados divulgados nos Censos 2011. Na área do município das 

Caldas da Rainha com cerca de 255,71 Km
2
, os SMASCR são a entidade gestora responsável pela 

conceção dos projetos, dimensionamento e execução de obras no sistema público de água para 

consumo humano, cumprindo o estipulado no Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto e 

demais legislação. 

Durante o ano 2016, a rede de distribuição de água esteve acessível na totalidade do concelho 

e 83% da população aderiu à rede pública. O serviço de abastecimento público de água considera-se 

disponível através de redes fixas quando o sistema infraestrutural dos SMASCR esteja localizado a 

uma distância igual ou inferior a 20 metros do limite da propriedade do consumidor. Dentro da área 

abrangida pelas redes de distribuição de água, os proprietários dos prédios existentes ou a construir 

são obrigados a instalar a rede de distribuição predial e a solicitar a ligação de ramal do prédio à rede 

de distribuição pública de água, exceto nos casos de isenção legalmente previstos. A tabela 3.1 

revela que existe uma tendência de subida do número de clientes ao longo dos últimos 3 anos. 

Tabela 3.1 - Evolução do número de utentes do SMASCR em [SMASCR, 2017, p.24] 

 

 

Os SMASCR dispõem de 38 captações subterrâneas, um comprimento total de condutas com 

591,6 Km, 49 reservatórios de água e várias estações elevatórias. O sistema de distribuição tem 

controlo durante todo o dia, com possibilidade de intervenção do piquete de reparação.  

A totalidade da água captada e produzida pelos SMASCR é de origem subterrânea, a partir de 

furos distribuídos pelos sistemas de abastecimento do concelho das Caldas da Rainha [SMASCR, 

2017, p.20]. Para além da origem de água centrada na capacidade de produção em captações 

próprias, também existe fornecimento de água em cinco reservatórios dos SMASCR pela entidade 

ADVT - Águas do Vale do Tejo, designados por pontos de entrega, com base num contrato celebrado 

com a entidade gestora em alta ADVT com vista ao fornecimento mínimo de dois milhões de metros 

cúbicos de água por ano, permitindo aos SMASCR beneficiar dessa reserva operacional. A 

capacidade teórica de produção de água a partir das captações existentes bem como a aquisição de 

água à ADVT é suficiente para as necessidades de abastecimento previstas num horizonte alargado. 

http://www.smas-caldas-rainha.pt/portal/page/portal/SMAS/AGUA_CONSUMO
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No ano 2016, o volume total de água distribuída atingiu 4 618 770 m
3
, dos quais 2 628 773 m

3
 

tiveram origem em captações próprias subterrâneas (57,0%) e 1 989 997 m
3
 com origem superficial 

(43,0%) resultante da água adquirida em alta. No mesmo ano, o consumo total de água faturada foi 

de 3 132 447 m³, registando-se uma diminuição de 6,2% face ao ano anterior. Relativamente aos 

consumos domésticos e não-domésticos, o decréscimo situou-se em 2,1% e em 15,9%, 

respetivamente, totalizando menos 206 366 m
3 

água faturados. Na estrutura dos consumos, os 

clientes domésticos representam 73,5% do total de metros cúbicos de água faturados [SMASCR, 

2017, p.20]. 

Tabela 3.2 - Variação anual do consumo total de água faturada [SMASCR, 2017, p.24] 

 

 

Os SMASCR também desempenham o papel de entidade gestora em alta pela entrega de 

água a duas entidades de distribuição em baixa, designadamente, aos Serviços Municipalizados de 

Alcobaça e à Câmara Municipal de Rio Maior, o que revela que existem laços estreitos entre as EG 

com vista ao cumprimento contratual e à troca de informação. 

A EG funciona de acordo com o modelo de gestão direta na modalidade de serviços 

municipalizados e depende da entidade titular Câmara Municipal das Caldas Rainha. Ao nível das 

competências, o artigo 11.º do Regulamento n.º 655/2011, publicado no Diário da República, 2.ª 

Série, n.º 250, de 30 de novembro de 2011 prevê que os SMASCR devem, entre outras situações: 

 Promover a elaboração de planos, estudos e projetos que sejam necessários à boa gestão 

dos sistemas; 

 Tomar as medidas necessárias para evitar danos nos sistemas prediais, resultantes de 

pressão de serviço excessiva, variação brusca de pressão ou de incrustações nas redes; 

 Fornecer, instalar e manter os contadores, as válvulas a montante e a jusante e os filtros de 

proteção aos mesmos; 

 Promover a atualização tecnológica dos sistemas, nomeadamente quando daí resulte um 

aumento da eficiência técnica e da qualidade ambiental; 

 Proceder em tempo útil à emissão e ao envio das faturas correspondentes aos serviços 

prestados e à respetiva cobrança; 

 Dispor de serviços de cobrança, para que os utilizadores possam cumprir as suas 

obrigações com o menor incómodo possível; 

 Dispor de serviços de atendimento aos utilizadores, direcionados para a resolução dos seus 

problemas relacionados com o serviço público de abastecimento de água; 

 Manter um registo atualizado dos processos das reclamações dos utilizadores. 

Para exercer as referidas competências, a EG dispõe de recursos humanos próprios, daí que o 

balanço social referente à data de 31.12.2016 divulga que o quadro de pessoal dos SMASCR contava 
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com um total de 74 colaboradores, distribuídos ao longo da estrutura orgânica que abrange desde a 

gestão de topo no Conselho de Administração, passando pelo Gabinete de Informática até ao nível 

operacional que inclui os serviços de gestão financeira e técnica dos sistemas, conforme 

organograma apresentado na figura 3.1. 

 

Figura 3.1 - Organograma dos SMASCR publicado em SMASCR (2017) 

 

Conforme se pode verificar na tabela 3.3, o quadro de pessoal do SMASCR apresentou um 

número de funcionários praticamente constante, entre os anos 2012 e 2016, ressaltando que o 

gabinete de informática é assegurado por um número reduzido de colaboradores e isso só é 

compreensível devido ao apoio prestado pela Câmara Municipal, ao nível da gestão da infraestrutura 

TI comum aos serviços.  

 

Tabela 3.3 - Evolução do quadro de pessoal do SMASCR, no período 2012 a 2016 [SMASCR, 2017, p.52] 

 

 

As auditorias realizadas pela ERSAR para avaliação da qualidade dos serviços da EG 

assentam na implementação de um sistema formado por um conjunto de indicadores. Para dar 

resposta aos indicadores, anualmente, a EG preenche diversos ficheiros de acordo com o modelo 

criado pela ERSAR, sendo que na avaliação referente ao ano 2016, a reguladora recomendou aos 

SMASCR para adotar procedimentos para aumentar a fiabilidade da informação reportada. 

Atualmente, a resposta aos ficheiros é dada com base nos registos internos diários efetuados pelos 

SMASCR, nomeadamente, pelos operadores de rede de água e águas residuais, encarregados, 

responsáveis pelo armazém, técnicos, atendimento comercial, entre outros [SMASCR, 2017, p.36]. A 

qualidade dos serviços prestados aos consumidores e a qualidade ambiental dos sistemas de 

exploração de abastecimento de água está demonstrada nos resultados analíticos alcançados que 
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apresentam valores dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação em vigor, conforme dados 

publicados on-line pela ERSAR no site de internet www.ersar.pt e que estão resumidos na tabela 3.4: 

Tabela 3.4 - Avaliação da ERSAR sobre a qualidade do serviço de distribuição de água prestado pelos SMASCR, no ano 2016 

Descrição do indicador da ERSAR 
 

Resultados no ano 
2016 

Qualidade 
do Serviço 

Acessibilidade física do serviço (Percentagem do número 
total de alojamentos localizados para os quais as 
infraestruturas do serviço de distribuição de água se 
encontram disponíveis) 

100 % Boa 

Acessibilidade económica do serviço (Peso do encargo 
médio com o serviço de abastecimento de água no 
rendimento médio disponível por agregado familiar) 

0,42 % Boa 

Ocorrência de falhas no abastecimento (Número de falhas 
no abastecimento por 1000 ramais) 

2,1 /(1000 ramais/ ano) Mediana 

Água segura (Percentagem de água controlada e de boa 
qualidade, sendo esta o produto da percentagem de 
cumprimento da frequência de amostragem pela 
percentagem de cumprimento dos valores paramétricos 
fixados na legislação) 

99.48% Boa 

Resposta a reclamações e sugestões (Percentagem de 
reclamações e sugestões escritas que foram objeto de 
resposta escrita num prazo não superior a 22 dias úteis) 

100% Mediana 

Cobertura dos gastos totais (Rácio entre os rendimentos e 
ganhos totais e os gastos totais) 

107% Boa 

Adesão ao serviço (Percentagem do número total de 
alojamentos localizados para os quais as infraestruturas 
do serviço de distribuição de água estão disponíveis e têm 
serviço efetivo) 

83,6% Insatisfatória 

Água não faturada (Percentagem de água entrada no 
sistema que não é faturada) 

32.2 % Insatisfatória  

Reabilitação de condutas (Percentagem média anual de 
condutas de adução e distribuição com idade superior a 
dez anos que foram reabilitados nos últimos cinco anos) 

0.8%/ano Mediana 

Ocorrência de avarias em condutas (Número de avarias 
em condutas por unidade de comprimento) 

29/(100 Km.ano)  Boa 

Adequação dos recursos humanos (Número equivalente 
de empregados a tempo inteiro afectos ao serviço de 
abastecimento de água por 1000 ramais) 

2,6/1000 ramais Boa 

Perdas reais de água (Volume de perdas reais por ramal) 
 

176 l/(ramal.dia)  Insatisfatória 

Eficiência energética de instalações elevatórias (Consumo 
de energia médio normalizado das instalações elevatórias) 

0.68 kWh/(m
3
.100 m) Insatisfatória 

 

Verifica-se que estes resultados enquadram-se no retrato geral das EG ao nível nacional 

conforme diagnóstico efetuado pelo GAG PENSAR 2020, atendendo que o SMASCR apresenta 

alguns resultados insatisfatórios, designadamente, quanto ao volume excessivo de perdas reais de 

água ou pelo valor excessivo de água não faturada, motivo pelo qual a ERSAR recomenda que a EG 

deve promover um esforço de melhoria particularmente dos indicadores com avaliação insatisfatória. 

Deste modo, a análise cuidada destes parâmetros tem sido uma prioridade de gestão do Conselho de 
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Administração dos SMASCR, para que os indicadores de desempenho da atividade atinjam as 

performances exigidas pela ERSAR. 

O artigo 6.º do Regulamento n.º 655/2011 dos SMASCR distingue dois níveis distintos na rede 

de água: a rede pública e a rede predial de água. Durante o ano de 2016, as perdas na rede foram de 

32,2%, mas o Regulamento estabelece responsabilidades com vista ao uso eficiente da água, 

dirigidos tanto à EG como aos proprietários de prédios e utilizadores, conforme resumido na tabela 

3.5: 

Tabela 3.5 - Responsabilidades no uso eficiente da água da rede no Concelho das Caldas da Rainha 

NÍVEL DA REDE RESPONSABILIDADES 
Rede pública de água ou sistema 
público de abastecimento de água é o 
sistema de canalizações, órgãos e 
equipamentos, destinados à distribuição 
de água potável instalado, em regra, na 
via pública, em terrenos dos SMASCR 
ou em outros, cuja ocupação seja do 
interesse público, incluindo os ramais 
de ligação às redes prediais.  
 

Os SMASCR promovem o uso eficiente da água de modo a minimizar os riscos de 
escassez hídrica e a melhorar as condições ambientais nos meios hídricos, com 
especial cuidado nos períodos de seca, designadamente, através de: ações de 
sensibilização e informação e da realização de iniciativas de formação, apoio 
técnico e divulgação de documentação técnica, otimização de procedimentos e 
oportunidades para o uso eficiente da água, redução de perdas nas redes públicas 
de distribuição de água, otimização das pressões nas redes públicas de 
distribuição de água e a utilização de um sistema tarifário adequado (artigos 24.º e 
25.º do Regulamento). 
 

Rede predial de água são as 
canalizações, órgãos e equipamentos 
prediais que prolongam o ramal de 
ligação até aos dispositivos de 
utilização do prédio, normalmente 
instalados no seu interior, ainda que 
possam estar instalados em domínio 
público. 
 

Os proprietários e os utilizadores promovem medidas do uso eficiente da água, 
designadamente: eliminação das perdas nas redes de distribuição predial de água, 
redução dos consumos através da adoção de dispositivos eficientes, reutilização 
ou uso de água de qualidade inferior, sem riscos para a saúde pública (artigo 26.º 
do Regulamento).  
Nas instalações residenciais e coletivas, os proprietários e os utilizadores 
promovem medidas do uso eficiente da água, designadamente: uso adequado da 
água, generalização do uso de dispositivos e equipamentos eficientes e atuação 
na redução de perdas e desperdícios (artigo 27.º do Regulamento). 

 

Para cumprir as referidas responsabilidades, o SMASCR efetua vários investimentos que 

devem-se unicamente à capacidade de autofinanciamento, existindo uma execução orçamental 

baseada em receitas próprias, sem recurso ao endividamento bancário e às transferências financeiras 

do exterior ou municipais. No início do ano 2016, o tarifário de abastecimento de água e saneamento 

foi atualizado de forma a cobrir os custos da atividade. No abastecimento de água, durante o ano 

2016, a receita com a tarifa variável de consumo de água contribuiu com 2 959 392,25 € e a tarifa fixa 

de água com 1 150 716,35 €. As tarifas de fornecimento de água englobam a prestação dos 

seguintes serviços: manutenção e renovação de ramais incluindo a ligação do sistema público ao 

sistema predial, fornecimento de água, celebração ou alteração de contrato de fornecimento de água, 

disponibilização e instalação de contador individual, disponibilização e instalação de contador 

totalizador por iniciativa dos SMASCR, leituras periódicas programadas e verificação periódica do 

contador e a reparação ou substituição de contador, torneira de segurança ou de válvula de corte, 

salvo se por motivo imputável ao utilizador. Refira-se que para a realização dos vários serviços, a EG 

afeta recursos humanos próprios ou celebra contratos com parceiros, conforme exemplos indicados 

de seguida referentes à atividade do ano 2016: 

 “Prestação de serviços de leitura de contadores” – Procedimento criado com o objetivo de 

se proceder à leitura dos contadores ligados ao serviço de águas; 

 “Cortes, religações e substituições de contadores de 2016 a 2019” - Contrato com a 

finalidade da prestação de serviços para substituições de contadores, religações e cortes de 

abastecimento de água; 
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 “Prestação de serviços de finishing” - Prestação de serviço para impressão das faturas e 

envio através do correio aos clientes dos SMASCR. 

As tarifas em vigor referentes ao serviço de distribuição de água aplicam-se a todos os 

consumidores finais que celebram contrato com a EG. A periodicidade das faturas é mensal, podendo 

ser bimestral desde que seja essa a opção do utente. As faturas emitidas descriminam os serviços 

prestados e as correspondentes tarifas, podendo ser baseadas em leituras reais ou em estimativas de 

consumo. Relativamente aos contadores domiciliários, o Regulamento refere que deve existir um 

contador destinado à medição do consumo de água em cada local de consumo e a EG procede à 

verificação periódica dos contadores nos termos da legislação em vigor. Os contadores são da 

propriedade dos SMASCR que são responsáveis pela respetiva instalação, manutenção e 

substituição, sendo que estes custos não são objeto de faturação autónoma aos utilizadores. 

Conforme previsto nos artigos 46.º e 47.º do Regulamento, os contadores podem ter associados 

equipamentos e/ou sistemas tecnológicos que permitam aos SMASCR a medição dos níveis de 

utilização por telecontagem. 

 

Figura 3.2 - Contadores domiciliários tradicionais em [SAMSCR, 2017, p. 11] 

 

Para manter uma interatividade permanente com os utentes e facilitar a resolução da maioria 

dos assuntos pela internet evitando deslocações pelo utente, os SMASCR disponibilizam um site de 

internet com alguns serviços on-line como é o caso do “balcão digital” que permite ao utente obter 

todas as informações relevantes sobre regulamentos e tarifários, requerer serviços, reclamar ou 

sugerir o que lhe aprouver, bem como solicitar a celebração do contrato para fornecimento de água, 

consultar a fatura, consultar o contrato, alterar alguns dados pessoais, comunicar a leitura do 

contador, consultar histórico de leituras e aderir à fatura eletrónica, aceder a formulários, solicitar a 

substituição de contador, comunicação de roturas, etc. 

 

3.2. Eficiência e inovação na gestão operacional de redes do SMASCR 
 

Atualmente, o Conselho de Administração dos SMASCR estipulou um conjunto de objetivos 

estratégicos no domínio da distribuição de água, com vista à melhoria permanente da qualidade dos 

serviços prestados à população, designadamente, pela automação de reservatórios e a futura criação 

de ZMC que permitirão a gestão adequada e combate às perdas de água, para redução do volume de 

água perdida na rede até níveis considerados economicamente viáveis e tecnicamente aceitáveis, 

para controlar com maior eficiência as pressões na rede, sendo este um fator preponderante no 
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volume total de perdas de água, nos elevados consumos de água e energia e na frequência de 

roturas verificadas nas condutas, o que tudo somado conduzirá a poupanças significativas.  

Nestas condições, a EG procura reduzir as perdas de água pela implementação da telegestão 

no controlo de estações elevatórias de água, deteção precoce de roturas e de anomalias do 

funcionamento da rede, requalificação de reservatórios de água, instalação de contadores em 

espaços verdes, investimentos na remodelação da rede de distribuição pela execução de projetos e 

obras em diversos locais do Concelho, cadastro das redes de água, entre outas situações [SMASCR, 

2017, p.14]. 

Para garantir a otimização na utilização dos recursos, a implementação do sistema de 

mobilidade e gestão operacional das redes, de forma integrada com o SIG, permitirá a otimização de 

todos os sistemas de abastecimento de água, águas residuais domésticas e pluviais, ganhando 

eficiência na gestão de recursos técnicos, humanos e materiais, pelo que este projeto é considerado 

uma mais-valia para o funcionamento diário da EG. Este projeto visa criar uma ferramenta de 

mobilidade operacional para registo, planeamento e gestão de ordens de trabalho (OT), que serão 

realizadas nas atividades de manutenção e operação das redes de água e saneamento, com 

cobertura total do fluxo operacional, desde a abertura até ao fecho da OT, registo e planeamento das 

OT e sua afetação às equipas operacionais, caracterização da OT no local, atualização permanente e 

diária do cadastro físico, execução de reservas de material a partir do local da intervenção, gestão da 

manutenção preventiva, registo de informações relativas ao estado de conservação das 

infraestruturas, permitindo ainda a produção da informação para a ERSAR, tendo em conta as 

exigências estabelecidas no guia ERSAR de avaliação da qualidade dos serviços de águas e 

resíduos prestados aos utilizadores [SMASCR, 2017, p.14]. 

Os SMASCR consideram que a base do conhecimento de qualquer sistema de abastecimento 

de água e de saneamento de águas residuais reside na informação existente sobre os sistemas. A 

tomada de decisão eficaz, eficiente e sustentável sobre as ações a desenvolver ou a implementar no 

âmbito da gestão deste tipo de infraestruturas, relativas ao planeamento tanto da operação e 

manutenção, como da construção, renovação e reabilitação dos seus componentes, terá de ser 

baseada em dados e em informação sobre os sistemas, subsistemas ou seus componentes. Uma das 

principais categorias de dados de base são os dados de cadastro dos sistemas que se pretende que 

sejam objeto de informação pormenorizada dos diferentes componentes constituintes tais como, 

identificação, tipo, localização, dimensões, forma, material, profundidade, ligações, etc. 

Neste contexto, a informação é essencial para a tomada de decisão sobre as intervenções a 

realizar nos sistemas, devendo ser garantidos os fluxos de informação necessários para assegurar a 

boa gestão destes sistemas e a adequada gestão da informação, nas suas diferentes fases, incluindo 

a aquisição, avaliação, registo, atualização, arquivo e utilização. Refira-se que os SMASCR não 

dispunham de qualquer registo fiável em SIG, informático ou em papel referente às redes de água e 

de saneamento doméstico, quer em planta quer em altimetria, assim como dos outros constituintes 

das redes, nomeadamente, caixas, ramais, válvulas, etc., resultando que o conhecimento da rede fica 

praticamente limitado aos colaboradores da empresa [SMASCR, 2017, p. 15].  

Uma grande vantagem que decorre da implementação deste tipo de programa informático está 

relacionada com o facto de ser possível perceber quais são os investimentos prioritários que devem 
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ser feitos no melhoramento da rede de abastecimento. Noutro domínio, ao nível da componente 

ambiental, a redução do volume de água desperdiçada (perdas ou consumo) será significativa, pela 

execução de fechos otimizados da rede, mas também existem vantagens pela minimização da 

utilização do papel devido ao registo e transmissão de informação a partir dos dispositivos móveis, 

redução do consumo de combustível e de emissões de CO2, planeamento adequado das 

intervenções, a consulta da situação do cliente em tempo real minimiza as deslocações, entre outros 

aspetos considerados positivos. Deste modo, o aumento do nível de eficiência na gestão das redes 

também produz vantagens imediatas para os clientes [SMASCR, 2017, p.14]. 

Os SMASCR estão envolvidos na transformação digital pela adaptação da infraestrutura e 

serviços TI e isso exige estabelecer contratos com vários parceiros de mercado com vista ao 

fornecimento de serviços especializados, pelo que importa apresentar alguns exemplos desses 

contratos, celebrados durante o ano 2016 [SMASCR, 2017, p. 8]: 

 “Prestação de serviços de fornecimento do cadastro das redes de água e saneamento 

existentes” - Encontrando-se já a decorrer no ano 2016 um procedimento adjudicado à firma 

ERI - Engenharia, S.A., iniciaram-se os trabalhos de levantamento cadastral das redes de 

abastecimento de água e de saneamento existentes, para disponibilizar no SIG, promovendo 

a realização de trabalhos de campo para o nivelamento e coordenação dos diversos objetos 

gráficos e levantamento dos respetivos dados alfanuméricos. Esta prestação de serviços 

inclui o fornecimento de uma solução de mobilidade operacional e o respetivo SIG de 

suporte, incluindo todos os serviços de migração de dados, configuração e parametrização 

da solução e apoio à implementação assim como a aquisição de ortofotomapas, de toda a 

área do concelho de Caldas da Rainha, produzidos a partir de voo que garanta a obtenção 

de imagens com a resolução no terreno em conformidade com a escala final do trabalho; 

  “Telegestão de controlo de estações elevatórias” - a abertura do procedimento destina-se a 

dar cumprimento a algumas das exigências da ERSAR, nomeadamente, no que respeita aos 

indicadores de qualidade de serviço, permitindo dar resposta de uma forma eficiente às 

exigências impostas, dado que os indicadores têm como objetivo a monitorização do 

cumprimento dos limites legais pelas entidades. Atendendo que a informação atual é obtida 

através de registo manual e inserida posteriormente no software de gestão de obras poderá 

dar origem a erros de registo com atualização intermitente, pelo que não é fácil a 

operacionalização da informação obtida. Assim, vai ser possível a criação da base do 

conhecimento do sistema de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais 

que irá processar toda a informação existente. A qualidade dos dados é essencial, sendo 

desejável associar, de uma forma qualitativa, níveis de fiabilidade aos dados existentes e 

verificar a sua exatidão, consistência e atualização;  

  “Prestação de serviços informáticos inerentes à gestão comercial de água, saneamento e 

outros serviços diversos prestados de 2016 a 2019” - Manteve-se em execução e procedeu-

se à abertura de novo concurso para a implementação de um sistema e manutenção de uma 

aplicação informática que suporte a totalidade dos processos da cadeia de valor comercial 

dos SMASCR e que assegure o interface com outras aplicações de suporte; 
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 “Desenvolvimento e fornecimento de webservices para integração com a solução de gestão 

comercial de águas da CGITI” - Procedeu-se à abertura de concurso considerando que os 

SMASCR têm adjudicado o serviço de gestão comercial à empresa CGITI Portugal, S.A. e o 

serviço de gestão/execução Pocal é prestado pela empresa Medidata.Net - Sistemas de 

Informação para Autarquias, S.A., através do software SIGMA POCAL. Assim, é necessário 

proceder à integração do SIGMA POCAL com o software da empresa CGITI, designado UBS 

- Utilites Business Suite, com o objetivo da obtenção de um registo contabilístico da faturação 

emitida (receita liquidada) ou da faturação recebida (receita cobrada), para um determinado 

período; 

 “Fornecimento de solução Database Appliance X6-2-HA + Database 12c EE + Real 

Application Clusters” - Devido à necessidade de instalação de outro motor de base de dados, 

a infraestrutura física de hardware existente não suporta a instalação dos servidores 

necessários para a instalação da solução apresentada no âmbito do concurso para prestação 

de serviços de fornecimento do cadastro das redes de água e saneamento existentes, sendo 

necessário a aquisição de novos servidores. Com a proliferação de motores de base de 

dados Oracle, concluiu-se que a consolidação do motor da base de dados deve ser única. 

Para o efeito procedeu-se à abertura do referido procedimento, para aquisição de uma 

licença de base de dados, que sirva as duas instituições, os SMASCR e a Câmara Municipal. 

 

Figura 3.3 - Data Center instalado nos SMASCR para armazenamento e processamento de dados 

Nestas condições, ainda que este conjunto de procedimentos abertos com vista à 

adjudicação de serviços constitua um resumo relativamente ao panorama geral da EG, pode-se 

compreender que estão em causa despesas em infraestrutura e serviços TI próprios que ultrapassam 

várias centenas de milhares de euros, conforme dados on-line divulgados no site IMPIC (2018). Esta 

descrição permite compreender as relações de valor existentes entre a EG e os vários parceiros de 

negócio existentes no mercado e, por outro lado, conclui-se que a utilização de infraestrutura e 

serviços TI focados no negócio da distribuição de água potencia ganhos de eficiência apesar das 

dificuldades existentes na integração com os sistemas existentes na instituição e com o resto do 

ecossistema, designadamente, com outras EG, a ERSAR, etc.   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

4.1. O modelo de valor da telegestão 
 

4.1.1. Representação gráfica do modelo de valor 
 

Glova et al. (2014, p. 1125) referem que, tradicionalmente, são utilizadas duas abordagens de 

representação gráfica para avaliação inicial de ideias de negócios, designadamente, a cadeia de valor 

sugerida por Porter (1985) e os mapas de valor de Tapscott et al. (2000). No entanto, Gordijn (2002) 

entendeu que a abordagem da cadeia de valor perde poder de comunicação porque não torna visível 

quem está a trocar objetos de valor com quem, não permite apresentar a agregação para representar 

parcerias e não permite atribuir valor económico ao objeto, o que é necessário para avaliar o lucro 

dos atores. Por outro lado, os mapas de valor não distinguem muito bem as várias perspetivas das 

partes interessadas porque não há foco explícito em objetos de valor, constituem um sistema de 

valores que não representa os próprios objetos de valor e não reconhece a noção de reciprocidade 

económica, ilustrando apenas a sequência de processos de adição de valor. Assim, Gordjin propôs 

uma abordagem gráfica multivista leve baseada no modelo de valor económico e na análise de 

cenários para explorar, especificar e validar ideias de comércio eletrónico, colocando o foco no 

desenvolvimento de um ponto de vista de valor com possibilidade de expansão para os pontos de 

vista dos processos de negócio e do sistema de informações, numa perspetiva de engenharia de 

requisitos [Glova et al., 2014, p.1125]. 

Glova et al. (2014, p.1126) apresentam a técnica e
3
-valor criada para modelar a criação de 

valor e a troca de valor dentro de uma rede de negócio eletrónico (“e-business”) com múltiplos atores 

comerciais. Com esta abordagem, a atividade comercial pode ser reduzida aos seus elementos 

principais que, no caso mais simples, compõem a proposta de valor, os canais de distribuição e os 

clientes da empresa, explicando como uma rede de vários atores cria, distribui e consome valor pela 

produção de um bem ou na prestação de um serviço. 

 O método e
3
-valor é baseado numa ontologia orientada para o valor económico que especifica 

o que constitui um modelo de negócio eletrónico. Em particular, implica a definição, derivação e 

análise de relacionamentos numa rede multiempresa, cenários de negócios eletrónicos e requisitos 

de operações de forma qualitativa e quantitativa. A abordagem e
3
-valor oferece vantagens distintas 

em relação às técnicas tradicionais de modelação não integrada. Essas vantagens incluem uma 

melhor comunicação sobre os fundamentos de um modelo de e-business e uma compreensão mais 

completa das operações de e-business e dos requisitos de sistemas através da análise e 

quantificação de cenários [Gordijn e Akkermans, 2001, p.11]. 

Em projetos de e-business é importante mostrar a troca de objetos de valor entre atores 

específicos porque as novas partes podem ser facilmente adicionadas ou removidas das cadeias 

comprador-vendedor. Por exemplo, intermediários como corretores e mercados podem aparecer e 

desaparecer facilmente em projetos de e-business. Os compradores podem decidir usar um 

intermediário para aumentar o seu poder de compra combinado e conseguir uma melhor posição de 
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negociação. Mostrar quem está fazendo o quê é importante porque o e-business é muito mais flexível 

do que os negócios tradicionais [Gordijn e Akkermans, 2001, p.13]. 

A ontologia e
3
-valor está organizada em vistas onde os atores trocam objetos de valor. A troca 

de valor pode ser analisada em termos de proposição de valor e rentabilidade. O desafio é identificar 

exatamente qual é o valor das aplicações e que tipo de troca de valor pode ser esperada para 

apresentar uma proposta real de valor aos atores. Assim, segundo a metodologia e
3
-valor, são 

criados três pontos de vista: o ponto de vista do valor, o ponto de vista do processo de negócio e o 

ponto de vista do sistema de informação. Neste estudo o foco é colocado no ponto de vista do valor, 

mas para o desenvolvimento de sistemas de informação, as três perspetivas distintas são 

importantes: o ponto de vista do valor representa a forma como o valor económico é criado, trocado e 

consumido numa rede de atores; o ponto de vista do processo representa o valor em termos de 

processos comerciais; e o ponto de vista da arquitetura do sistema representa os sistemas de 

informação que permitem e suportam os processos [Gordijn e Akkermans, 2001, p.12]. 

 

Figura 4.1 - Vistas do desenvolvimento de sistemas de informação, adaptada de [Gordijn e Akkermans, 2001, p.12] 

 
Esta metodologia está bem descrita em [Gordijn, 2002, p. 103] que sugere a realização das 

seguintes etapas de forma iterativa, com vista a avaliar uma ideia de comércio eletrónico (“e-

commerce”), numa perspetiva do modelo de valor: 

 Passo 1: definição de uma ideia inovadora de comércio eletrónico, para um ou mais 

modelos de valor, como pode ser o caso da telegestão da distribuição de água; 

 Passo 2: construção do modelo de valor - o modelo deve envolver atores, criação de objetos 

com valor que são distribuídos e consumidos pelos atores envolvidos. É uma base para 

encontrar alternativas e avaliação. Os modelos de valor são expressos aplicando conceitos 

e
3
-valor e caminhos de cenário; 

 Passo 3: Reconstruir ou desconstruir um modelo de valor, encontrando variações ou 

procurando outros modelos de valor, em vez dos modelos anteriores. Usando a 

desconstrução dividimos um modelo de valor em partes menores e a reconstrução compõe 

essas partes de maneira diferente. Numa perspetiva das receitas e despesas será criado a 

analisado o modelo de valor, os cenários operacionais de valor e a folha de resultados; 
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 Passo 4: Construir a vista do sistema de informação e do processo. Uma série de vistas tem 

que ser exploradas em relação ao ponto de vista do valor; 

 Passo 5: Avaliar a ideia de comércio eletrónico em questão de rentabilidade; 

 Passo 6: Caso seja lucrativa, existe lugar à tomada de decisão executiva. De outra forma, o 

processo será interrompido ou reiniciado novamente. 

Toda a metodologia é aplicável num caso específico de utilização. Especialmente, o segundo 

passo porque é aí que o modelo de valor é criado. Uma diferença importante entre a ontologia do e
3
-

valor e as ontologias empresariais tradicionais é que as ontologias tradicionais tendem a concentrar-

se em processos de negócios e não em valor económico. 

A abordagem gráfica e
3
-valor não deve ser confundida com abordagens formais, como a 

linguagem de modelação unificada (UML) ou outras abordagens que dependem de diagramas de 

atividade, sequência ou estado. Tais técnicas não representam semanticamente a troca de valor 

económico [Gordijn e Akkermans, 2001, p.14].  

Esta seção resume as principais características da representação gráfica que serão utilizadas 

para apresentar o modelo de valor de referência e o modelo de valor de impacto, discutido 

anteriormente. A modelação e
3
-valor é possível pela utilização de ferramenta de software disponível 

on-line, cujos resultados Glova et al.(2014, p. 1126) entendem que podem ser descritos como: 

 Uma abordagem leve que permite efetuar a análise de valor num período de tempo limitado;  

 Uma abordagem económica para capturar e avaliar uma proposição de valor; 

 Uma abordagem multivista que permite lidar com várias partes interessadas; 

 Uma abordagem gráfica de modelação concetual que permite criar uma compreensão 

comum, avaliação rápida e análise de valor da ideia de e-business com atualizações 

frequentes dos parâmetros iniciais;  

 Uma abordagem de cenário para criar uma compreensão comum da ideia e-business, 

permitindo capturar e apresentar uma proposta de valor;  

 Um instrumento para avaliar a usabilidade da ideia e-business. 

Na figura 4.2 é apresentado o conjunto de componentes gráficos utilizados na maioria dos 

conceitos da ontologia de e
3
-valor. As figuras geométricas de cor cinzenta representam atores 

(compostos e elementares), segmentos de mercado e atividades de valor, as quais são utilizadas no 

editor gráfico para ilustrar as fontes de valor. Na borda dessas fontes de valor são representadas 

áreas ovais brancas que significam as interfaces de valor. Os triângulos nessas interfaces de valor 

representam portas de valor, que são direcionadas para dentro e para fora de uma fonte de valor, 

podendo ser distinguidos pela designação “in” e “out”, respetivamente. O editor gráfico permite exibir 

outros tipos de elementos do cenário: o estímulo inicial, o estímulo final, a disjunção “OU”, a 

conjunção “E” e a interface de valor, esta última funciona como uma agregadora de duas portas de 

valor. 
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Figura 4.2 - Componentes do editor gráfico e

3
-valor, adaptada de [Gordijn et al., 2004, p.12] 

Para criar o modelo de valor as portas são conectadas no lado exterior a outras fontes de valor 

e essas conexões representam trocas de valor. As linhas tracejadas entre fontes de valor 

representam elementos de conexão entre elementos de cenário e permitem criar o caminho de 

cenário. 

O estímulo inicial é posicionado numa fonte de valor no espaço de trabalho e, de seguida, são 

incluídos elementos de cenário "e" ou "ou". Por fim, são adicionados um ou mais elementos finais de 

estímulos às fontes de valor. O caminho de cenário é criado pela ligação dos vários elementos do 

cenário entre si, sendo necessário repetir as etapas até que todos os caminhos de cenário estejam 

bem definidos. O editor também permite acrescentar etiquetas da troca de valor, atribuir nomes e 

comentários, os quais resumem-se a construções visuais e não fazem parte da ontologia, isto 

significa que o utilizador pode nomear cada troca de valor e adicionar comentários, à sua escolha. 

Após a realização destes passos resulta um modelo de valor final, criado na ferramenta de edição e
3
-

valor. É uma visualização simples, mas completa, de um modelo de negócio [Gordijn et al., 2004, 

p.17]. 

Na ontologia e
3
-valor, as portas de valor têm um objeto de valor. Além disso, as trocas de valor 

fazem parte de uma transação de valor. O editor gráfico disponibiliza recursos para criar objetos de 

valor e transações de valor e relacioná-los com portas de valor e trocas de valor, respetivamente. O 

registo da transação de valor é um objeto invisível no diagrama do modelo de valor, mas é mantido 

numa janela separada existente no espaço de trabalho do editor. Ainda que esta funcionalidade do 

editor gráfico não seja aproveitada neste estudo, acrescenta-se que quando se abre a janela do editor 

de transações de valor é possível destacar cada transação de valor em particular e verificar as trocas 

de valores que pertencem a essa transação de valor, permitindo alterar a participação quantitativa de 

cada troca de valor na transação [Gordijn et al., 2004, p.22].  

A ontologia e
3
-valor já demonstrou ser muito útil na exploração de ideias de negócio digitais, 

pois pode ser facilmente comunicada a stakeholders orientados a negócios, a fim de melhorar a 

compreensão comum da ideia, pelo que esta ferramenta foi selecionada para o desenvolvimento 

deste estudo. 
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4.1.2. O modelo de valor de referência da telegestão 
 

Conforme já foi referido, a implementação da telegestão pelas EG implica a celebração de 

contratos com vários parceiros de mercado, designadamente, com as empresas de instalação e 

manutenção de coisas IoT ou sensores, de infraestrutura de telecomunicações e da infraestrutura de 

computação, pelo que passamos a descrever o papel dos vários intervenientes e a troca de valor 

resultante dessas relações reais, face ao conhecimento adquirido no estudo de caso dos SMASCR. 

 
Figura 4.3 – Conjunto de infraestruturas e serviços TI que formam a rede IoT adaptada de [APDA 2017, p.110) 

Normalmente, os custos de contratualização para fornecimento de sensores IoT e demais 

infraestrutura e serviços TI para a telecontagem, telemetria ou telegestão são suportados 

indiretamente pelo utente ou consumidor final que suporta as tarifas do serviço de distribuição de 

água, ainda que os montantes em causa possam ser aliviados pelos apoios estatais ou comunitários 

que sejam concedidos diretamente às entidades gestoras, ou pela diminuição dos custos desses 

serviços resultantes dos benefícios fiscais e linhas de crédito bonificadas concedidos aos parceiros 

empresariais que comercializam e prestam a manutenção dessa tecnologia. 

Por exemplo, ao nível da instalação de sensores IoT, os SMASCR já implementaram a 

solução de telegestão da qualidade água fornecida pela empresa ESTEC na estação elevatória de 

água no Nadadouro para controlo da pressão, PH, nível de cloro entre outras propriedades, conforme 

figuras 4.4. 

              

Figuras 4.4 - Sistema de telegestão da qualidade da água instalado na estação elevatória de água do Nadadouro. 

 

 Atualmente, os sensores de telegestão da água podem fornecer muitos tipos de dados para 

satisfação das necessidades de informação de cada EG, verificando-se que nesta matéria ainda não 

existe uma linguagem padronizada na telegestão sobre nomenclatura e tipos de dados que devem 

ser recolhidos pelas EG mas já é consensual que, no futuro, o volume de informação recolhida na 
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telegestão da água será cada vez maior e o tipo de sensores utilizados pelo sector também será cada 

vez mais variado, conforme exemplos identificados na figura 4.5. 

 

Figura 4.5 - Exemplos de dados e alertas criados pelos sensores inteligentes, adaptada de APDA (2017, p.112) 

Noutro exemplo, a EG adquiriu à empresa EVOX três módulos de sensores para telemetria 

do consumo domiciliário de água que foram instalados nos edifícios municipais, sendo que a EG 

avaliou a solução como sendo bastante útil porque cada unidade custa cerca de 24 euros por ano, 

mas esse valor já foi recuperado, considerando que foi detetada e reparada uma fuga de água após a 

análise dos dados capturados pelo sensor. O equipamento em causa dispõe de bateria própria com 

autonomia até 10 anos sem qualquer carregamento, conforme ilustrado na figura 4.6, e a 

comunicação unidirecional de dados ocorre pelo envio de impulsos através da rede de 

telecomunicações sem fio LoRa dos SMASCR, finalmente, a monitorização de dados e receção de 

alerta é possível através da plataforma on-line IoT. 

 

Figura 4.6 - Sensor de telemetria ligado a contador de água e módulo de comunicação LoRa instalado nos SMASCR 

 Os SMASCR também realizaram um projeto-piloto para teste e avaliação dos equipamentos 

de telegestão do consumo domiciliário fornecido pela empresa Eddy Home. Neste caso, a solução 

Eddy Link é um complemento para os contadores domiciliários tradicionais existentes que inclui um 

componente eletrónico que emite sinal rádio LoRa, fácil de instalar, combinado com uma válvula que 

permite o corte de água de forma remota e automática. O Eddy Link oferece tecnologia que faz 

leituras e recolhe dados, comunicando com um sistema de back-end, com a vantagem que esta 

tecnologia não depende de um sinal Wifi ou de telemóvel (GSM), que normalmente tem alcance 
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limitado ou acrescentam custos de operador. Em vez disso, os dados são transferidos pela rede rádio 

LoRa para um gateway que por sua vez carrega os dados num data center ou na nuvem através da 

internet.  

 

Figura 4.7 - Diagrama do funcionamento da solução de telegestão domiciliária Eddy Link, adaptada do site Eddy Home(2018) 

Com esta solução, a EG pode consultar toda a informação do sistema através do portal on-line. 

Por outro lado, os utentes do SMASCR poderão receber alertas através da aplicação Eddy Home 

instalada no dispositivo móvel. Essa aplicação móvel permite gerir a conta pessoal do utente, verificar 

e alterar o estado dos equipamentos ou cortar a água para evitar danos no domicílio em caso de 

fuga, contactar a assistência técnica e canalizadores, consultar histórico de alertas, analisar métricas 

do uso de água e custos associados, podendo inclusivamente receber conselhos para o uso eficiente 

da água, entre outras funcionalidades. 

A empresa Eddy Home disponibiliza outras soluções de telegestão domiciliária de água que 

proporcionam benefícios tanto para a entidade gestora como para o proprietário da habitação porque 

facilitam a manutenção da rede predial pela redução do tempo de inspeção com recurso a informação 

útil disponibilizada sobre cada domicílio (pressão, caudal, temperatura, volume consumido, etc), o que 

permite a adoção de medidas preventivas antes que o problema ocorra, com base em dados reais 

fornecidos pela tecnologia. 

 

Figura 4.8 - Vista do produto Eddy IQ, divulgada no site Eddy Home (2018) 

Assim, é possível destacar algumas vantagens que resultam da implementação deste tipo de 

soluções: valorização do imóvel, possibilidade de corte remoto, deteção de fugas e outros 

diagnósticos, uso eficiente e redução do desperdício de água, satisfação do utente que passa a 
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controlar a conta de água baseada em consumos reais, redução de manutenção de bombas, controlo 

de ilícitos e fraudes, maior segurança e privacidade uma vez que não é necessária a entrada do 

técnico no edifício, entre outras. 

Esses módulos de sensores de telegestão garantem o corte de água de forma automática, 

fechando a válvula, mesmo em caso de falha de energia, considerando que dispõem de bateria que 

permite o funcionamento em permanência. No entanto, esta solução tem que estar ligada à corrente 

elétrica, motivo pelo qual vários profissionais defendem que a legislação deve ser revista para prever 

normas de construção do edificado com vista à instalação da telegestão de contadores de água, 

atendendo que os benefícios que decorrem da utilização da telegestão domiciliária são superiores à 

simples telemetria ou telecontagem. Ainda que existam custos iniciais que decorrem do investimento 

nestes equipamentos é necessário entender que esses montantes são facilmente recuperados 

quando os consumidores passam a usar água de forma eficiente e ficam protegidos contra prejuízos 

avultados em caso de fuga de água. 

Ao nível da intervenção da tutela e dos serviços da administração central, destaca-se a criação 

do Programa “Casa Eficiente 2020” que resulta da ambição do Governo Português em criar um 

sistema de incentivos à dinamização das obras de reabilitação e de melhoria de eficiência energética 

do parque habitacional nacional. Através do Programa Casa Eficiente 2020, qualquer entidade, 

pessoa singular ou coletiva, poderá ter acesso a empréstimos com taxas de juro abaixo das 

praticadas no mercado para investimentos que beneficiem o desempenho ambiental dos edifícios 

habitacionais, incluindo intervenções que visem o aumento da eficiência hídrica. Este Programa tem 

como entidades estratégicas e coordenadoras o Ministério do Ambiente, o Ministério do Planeamento 

e Infraestruturas e o Ministério da Economia, tem como entidade dinamizadora a Confederação 

Portuguesa da Construção e do Imobiliário. 

No que se refere à infraestrutura de telecomunicações, o município das Caldas da Rainha 

dispõe de uma rede de comunicações de sinal rádio LoRa que funciona com 5 antenas para cobrir 

toda a área municipal e ainda alguma parte dos concelhos limítrofes, sendo capaz de captar os 

pacotes de informação emitidos pelos vários módulos de sensores IoT que sejam instalados na 

cidade. Atualmente, verifica-se que vários municípios em Portugal estão a adquirir esta rede de 

telecomunicações junto de empresas fornecedoras que instalam as antenas e hardware de 

infraestrutura denominado “gateways” em pontos de cota elevada nos municípios, designadamente, 

nos reservatórios de água. Cada gateway da rede LoRa pode conectar mais de dez mil módulos de 

sensores, com um alcance máximo de 15 Km em linha de vista, no entanto, o alcance útil em 

ambiente urbano é de cerca de 2 a 3 Km, devido aos vários obstáculos que enfraquecem o sinal das 

telecomunicações.  

Comparativamente com outras redes de telecomunicações, designadamente, GSM ou Wifi, as 

vantagens da rede LoRa prendem-se com a inexistência de custos na intermediação para utilização 

da rede e custos de operador porque a rede funciona no intervalo do espectro de frequência livre, 

também, permite poupança da energia dos módulos de sensores considerando que só existe 

consumo de energia quando o pacote de informação é efetivamente enviado para a gateway, por 

último, o alcance das antenas e a estabilidade de conexão aos módulos de sensores são muito 

atrativas.  
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Figura 4.9 - Antena da rede de comunicações rádio da rede LoRa instalada nos SMASCR  

Durante a vigência do contrato, o fornecedor da infraestrutura de telecomunicações deverá 

garantir a manutenção dos equipamentos e do software que permitem que os dados recebidos nas 

gateway sejam enviados para a base de dados do data center próprio da EG ou para a nuvem pela 

internet, permitindo a subsequente análise de dados pelas aplicações de BI. O gateway pode receber 

os dados comunicados em diferentes sinais e protocolos de comunicação, desde que esteja 

preparado para isso. Por outro lado, o software do gateway consegue enviar os dados para as 

plataformas próprias dos fornecedores de módulos de sensores, visto que normalmente o software 

dispõe de programas API´s para facilitar a integração de aplicações dos vários fornecedores de 

sensores. Refira-se que a aquisição e implementação de uma rede de comunicações na área do 

Concelho pode gerar receitas extraordinárias, caso outras entidades subscrevam a utilização da rede 

para recolha de dados de sensores IoT e subsequente envio para plataformas próprias, através da 

internet. Os SMASCR apostam na infraestrutura TI própria e também estão a investir na ligação dos 

vários edifícios municipais ao nível do território com cabo fibra óptica, para facilitar a troca rápida de 

dados e informação entre o hardware instalado em diversos locais, designadamente, no âmbito da 

vídeo-proteção, telegestão, etc. 

Os SMASCR consideram que, ao nível da telegestão, a aproximação da EG à estratégia 

PENSAAR 2020 passou precisamente, numa primeira fase, pela instalação de instrumentação de 

telecomunicações como a rede rádio LoRa, a rede wifi Bridge para comunicação ponto-a-ponto e a 

rede por cabo de fibra óptica e só a partir daí se avançou para a instalação de instrumentação de 

medição de caudais, levantamento do cadastro da rede e georreferenciação. 
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Figura 4.10 - Antena do sistema de comunicações Wifi Bridge, ponto-a-ponto, instalada numa estação elevatória dos SMASCR 

Refira-se que ao nível das telecomunicações, em Itália, a TIM é uma das primeiras operadoras 

na Europa pronta para oferecer o serviço comercial NB-IoT baseado na tecnologia LTE, pela 

introdução dessa tecnologia na rede 4G da TIM na maior parte do território nacional pelo que mais de 

5.000 municípios poderão usar os serviços de nova geração da IoT, designadamente, para conexão 

do medidor inteligente de água que é capaz de enviar leituras automaticamente, via Narrow Band, em 

tempo real. A disponibilidade do serviço NB-IoT é possível pela aceleração tecnológica da TIM, 

antecipando algumas das capacidades que serão introduzidas pelas futuras redes 5G, facilitando o 

desenvolvimento comercial de serviços a partir de medidores inteligentes, dado que a tecnologia NB-

IoT gera economias significativas no consumo de energia, aumentando a duração da bateria dos 

objetos conectados para mais de dez anos, a par de um aumento significativo na cobertura rádio até 

sete vezes maior que o GSM, conforme artigo on-line divulgado no site Telecomitalia (2018). 

As EG de distribuição de água existentes em Portugal apresentam diferentes formas de 

organizar a função de TI dentro da entidade. Uma entidade muito pequena não terá um grupo formal 

de sistemas de informação, podendo haver um funcionário responsável por manter as redes e 

aplicativos em execução. No caso das entidades maiores já dispõem de um departamento de 

sistemas de informação autónomo que pode ser organizado em vários núcleos dependendo da 

natureza e dos interesses da entidade. Nestes casos, o departamento de sistemas de informação é 

formado por colaboradores especialistas, como programadores, analistas de sistemas, líderes de 

projetos e gestores de sistemas de informação, constituindo a unidade organizacional formal 

responsável pelos serviços de TI, designadamente, por manter o hardware, o software, o 

armazenamento de dados e as redes que compõem a infraestrutura de TI da entidade. Neste estudo 

não será aprofundada a forma como as EG devem organizar a função de TI, no entanto, esse serviço 

deve ser capaz de implementar a estratégia e as políticas para o uso da infraestrutura TI de 

telegestão sempre que a liderança autárquica esteja sensível para essa realidade, ainda que a 

mudança dependa dos serviços prestados pelos parceiros de mercado. 
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Ao nível da telegestão, a matriz de responsabilidades das medidas PENSAAR 2020 refere que 

o Ministério do Ambiente e o PO SEUR são as entidades dinamizadoras da telegestão (medida 3.4.2.) 

e que o acompanhamento da execução da medida é da responsabilidade da ERSAR, entre o período 

de 2016 a 2020. Existindo esta separação de responsabilidades entre as várias entidades na 

implementação do PENSAAR 2020 resulta que não é atribuída função executória às Entidades 

Públicas Centrais e, por outro lado, as EG executam quase todas as medidas ou ações mas não têm 

responsabilidade de as promover ou assegurar. Considerando que as EG têm a responsabilidade 

executória da telegestão e que a tutela e serviços centrais desempenham papéis de dinamização e 

promoção, isto significa que as EG estão a investir na medida das capacidades internas em 

infraestrutura TI e sistemas de informação próprios que são fornecidos pelos parceiros de negócio.  

Nestas condições, a descrição das relações entre as EG, parceiros de mercado, utentes e 

entidades da administração central permitem identificar as formas de financiamento e as trocas de 

valor ao longo da cadeia de valor da telegestão. Para definir um modelo de referência da rede de 

valor de telegestão da distribuição domiciliária de água utilizamos o modelo e
3
-valor e consideramos 

os seguintes atores e mercados de valor: 

 Consumidores de água - Como primeiro stakeholder da telegestão, identificou-se o 

consumidor final domiciliário, o utente, embora a sua ação não tenha praticamente 

influência no funcionamento do sistema, qualquer alteração que seja implementada poderá 

afetá-lo, tendo repercussões não só na forma como lhe é prestado o serviço de distribuição 

de água, mas, também, relativamente ao tarifário aplicável; 

 Entidades gestoras – São stakeholders com responsabilidades muito concretas dentro do 

sistema porque executam as medidas e ações estratégicas e utilizam realmente o sistema 

de telegestão no exercício das suas funções, designadamente, na gestão operacional da 

rede de distribuição, assim, são responsáveis pela celebração de contratos com 

consumidores finais e parceiros, no âmbito da distribuição de água com telegestão; 

 Parceiros da cadeia de valor – Entre os vários parceiros da cadeia de valor do sector da 

água, destacam-se as empresas escolhidas pelas entidades gestoras para fornecer 

sensores de telegestão, infraestruturas de telecomunicações e de computação, que em 

conjunto fornecem os sistemas da telegestão e prestam apoio na implementação, 

integração e manutenção, ao abrigo dos contratos assinados; 

 Entidades da Administração Central e reguladores – São os stakeholders responsáveis pela 

definição das estratégias, aprovação de legislação e concessão de benefícios fiscais e 

apoios à implementação do PENSAAR 2020 e TIC 2020.  

Tendo por base toda a organização concetual sobre os papéis e as trocas de valor existentes 

entre os vários atores e mercados de valor foi possível construir o modelo de valor de referência da 

telegestão da distribuição domiciliária de água, utilizando o editor gráfico do método e
3
-valor, 

conforme apresentado na figura 4.11. 
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Figura 4.11 - Modelo de valor de referência da telegestão da distribuição domiciliária de água 

Conforme se pode verificar pela análise do modelo, os custos resultantes da implementação da 

telegestão são suportados pelos 3 T: tarifas, impostos e apoios do Estado/Comunitários e o caminho 

de valor estabelecido para este cenário tem o estímulo inicial no utente e termina na tutela/entidades 

centrais que representam o sector no Estado. 

Certamente que poderiam ser considerados outros atores ou mercados de valor, no entanto, 

por motivos de clareza na apresentação do modelo de valor não foram mencionados. Por exemplo, a 

implementação da telegestão cria um conjunto de novas oportunidades de negócio, caso as 

entidades gestoras decidam prestar serviços fornecendo infraestrutura TI própria a terceiros, 

designadamente, face à possibilidade de partilha da rede de telecomunicações da telegestão com 

terceiros quando pertença à entidade gestora, ou então, os reservatórios de água que situam-se a 

cotas elevadas do território municipal tornam-se locais preferenciais para a instalação de 

infraestruturas de telecomunicações no domínio das cidades inteligentes, entre outros negócios que 

podem ser estabelecidos com certos parceiros e permitem trocas de valor. Por outro lado, também 

temos o caso dos contribuintes que formam a sociedade civil e que tem direito à informação sobre 

como são aplicados os impostos, taxas e fundos que financiam o sector da água, em particular os 

sistemas de telegestão, pelo que interessa potenciar as iniciativas de dados abertos ao público que 

ilustrem o funcionamento do sector, designadamente, partilhando informação sobre a qualidade da 

água e eficiência dos serviços, considerando que a partilha de informação detalhada e atualizada 

contribui para a dinamização de várias atividades económicas da sociedade civil. Também, 

considerou-se redundante representar os parceiros das entidades gestoras em alta, considerando 

que este estudo versa sobre a distribuição de água em baixa. A revisão da literatura e as entrevistas 
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realizadas ao longo desta pesquisa confirmaram os papéis identificados e seus relacionamentos de 

troca de valor pelo que consideramos que constitui um modelo de valor válido.  

 

4.1.3. O modelo de valor de impacto da telegestão 
 

 Atualmente, a implementação da telegestão apresenta alguns problemas, por exemplo, os 

SMASCR referem que já existem plataformas partilhadas para o sector público pela ANACOM que 

permitem que as entidades públicas registem cadastro de infraestruturas com georreferenciação SIG, 

no entanto, essa solução não abrange os serviços de água, motivo pelo qual tem que ser as EG a 

investir e desenvolver um sistema semelhante de raiz para cumprir com o previsto no PENSAAR 

2020, o que implica um investimento significativo por cada EG em Portugal. 

Nesta matéria, já foi referido que os SMASCR abriram um concurso para prestação de serviços 

no fornecimento do cadastro das redes de água e saneamento existentes que inclui o fornecimento 

de uma solução de mobilidade operacional e o respetivo suporte SIG que permitirá aos SMASCR dar 

uma resposta mais célere a todos os clientes bem como às exigências da ERSAR, nomeadamente, 

no que respeita à qualidade de serviço. A referida contratação tem por objeto a aquisição da solução 

e inclui todos os serviços de migração de dados, configuração, apoio ao arranque e parametrização 

da solução, designadamente, pelo seguinte [SMASCR, 2017, p.8]: 

 Aquisição de ortofotomapas, de toda a área do concelho de Caldas da Rainha, produzidos a 

cores a partir de um voo; 

 Aquisição de um SIG orientado exclusivamente para o cadastro e gestão de infraestruturas 

de abastecimento de água e saneamento de águas residuais; 

 Aquisição de software para a solução de mobilidade operacional; 

 Aquisição de software para automatizar a recolha e comunicação de dados à ERSAR; 

 Elaboração do cadastro relativo às infraestruturas de Abastecimento de Água e 

Saneamento de Águas Residuais; 

 Serviços de apoio técnico pelo período de vigência do contrato; 

 Promover a interligação direta e automática entre o SIG e os seguintes sistemas de 

informação: Sistema de gestão de clientes (CRM) operado sobre base C.G.I., sistema UBS; 

Sistema(s) de gestão de operação e manutenção,  Sistema financeiro (ERP) operado sobre 

base da Medidata, Sistema de gestão de laboratório (LIMS) e Sistema de gestão de stocks 

(Armazém - Miris). 

Em termos de resultados, este investimento permitirá a obtenção de informação para a gestão 

eficiente dos serviços, dado que a elaboração do cadastro irá permitir um incremento nos índices de 

conhecimento de infraestruturas publicitado pelo ERSAR relativos ao abastecimento de água e ao 

saneamento de águas residuais. Para este investimento, o SMASCR apresentou uma candidatura PO 

SEUR, a qual foi aprovada em 05.07.2016, no âmbito do Eixo Prioritário 3 – Proteger o Ambiente e 

Promover a Eficiência dos Recursos, Prioridade de Investimento, com vista a elaboração de cadastro 

das infraestruturas existentes nos sistemas em baixa no sector da água, considerando que este apoio 

é abrangido pelo objetivo específico “otimização e gestão eficiente dos recursos e infraestruturas 

existentes, garantindo a qualidade do serviço prestado às populações e a sustentabilidade dos 
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sistemas, no âmbito do ciclo urbano da água”, satisfazendo os requisitos definidos pela União 

Europeia. 

Tabela 4.1 - Montante da decisão de financiamento da candidatura PO SEUR para cadastro das redes no SMASCR 

 
 

A telegestão também é um sistema de informação pelo que é natural que no futuro seja 

integrada nesta solução de gestão operacional à semelhança do que está a acontecer com os 

restantes sistemas de informação que permitem a gestão eficiente da distribuição de água mitigando 

a utilização de diferentes plataformas para gerir diferentes sistemas fornecidos pelos diferentes 

parceiros.  

 

Figura 4.12 - Monitorização por telegestão da estação elevatória do Nadadouro na plataforma Waternet ® 

Os SMASCR também referem que, atualmente, existe pouca partilha de informação entre 

entidades gestoras ao nível da telegestão, referindo o exemplo da entidade ADVT que fornece água 

aos SMASCR e conhece os volumes de água fornecidos com recurso ao próprio sistema de 

telegestão, no entanto, os SMASCR tem que obter os dados sobre o volume de água comprado 

mediante verificação presencial nos reservatórios considerando não dispõe de sistema de 

telemedição instalado nos reservatórios nem existe partilha da informação entre os sistemas 

utilizados pelas EG. A necessidade de partilha de informação também prende-se com outras 

questões, designadamente, os SMASCR consideram importante que a ADVT informe sobre o 

processo de tratamento utilizado na água que entrega aos SMASCR, por forma a garantir 

continuidade no tratamento de água de forma compatível, entre outras situações, mas essa 

informação não é disponibilizada de forma imediata. Assim, é necessário aumentar a partilha de 

dados e informação entre as várias plataformas de telegestão utilizadas pelas EG e para isso é 

necessário estabelecer ligações entre bases de dados e sistemas que muitas vezes são 
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demasiadamente fechados pelos fornecedores e os parâmetros utilizados em cada EG também criam 

obstáculos à comunicação entre as partes. 

Como já foi referido, a solução WONE® desenvolvida pela entidade gestora estatal EPAL 

admite a partilha e escalabilidade dessa plataforma para suportar e integrar os sistemas utilizados por 

outras EG além de oferecer todo um conjunto de funcionalidades que são utilizadas pela EPAL 

porque criam eficiência e pode ser considerada uma solução que segue os princípios da estratégia 

TIC 2020. A solução adotada pela EPAL pode ser implementada em qualquer entidade ou local, 

independentemente da dimensão e do grau de maturidade, focaliza-se no combate às perdas, 

melhora os níveis de eficiência, libertando recursos financeiros a curto e longo prazo, potencia o 

aumento do conhecimento sobre os ativos e otimiza os níveis de qualidade do serviço prestado ao 

cliente. Para se ter uma noção da dimensão, atualmente, esta solução monitoriza 2000 pontos de 

rede distribuídos ao longo de 1250 Km, existindo 156 ZMC. A EPAL é a mais antiga empresa de 

abastecimento de água em Portugal, sendo uma empresa pública rentável no sistema de distribuição 

da cidade de Lisboa com cerca de 350 000 clientes, uma população de 550 000 habitantes e regista 

um consumo diário de 165 000 m
3
 [EPAL, 2018, p.5]. 

Na verdade, a implementação de uma solução deste tipo exige uma infraestrutura e serviços TI 

complexos que assegurem o desenvolvimento contínuo de software e adequação de hardware, 

formação de utilizadores, entre outras situações, para responder à mudança de negócio das 

entidades gestoras ao longo do ciclo urbano da água, com base nas várias estratégias do sector e da 

evolução tecnológica. Esse desenvolvimento permanente que ocorre no caso da plataforma WONE ® 

também terá que acontecer em qualquer outra plataforma de telegestão que seja utilizada pelas EG, 

designadamente, no caso dos SMASCR que utiliza as soluções “Smart City” e “Waternet ®”, sendo 

que, em cada solução, a EG depende de diferentes fornecedores. 

Ao longo deste estudo foram descritos vários tipos de sensores, infraestruturas de 

telecomunicações e infraestrutura de computação e, por outro lado, foram tratados vários aspetos 

sobre as principais estratégias do sector e as tendências em TI, o que permite reformular o modelo de 

valor de referência da telegestão. Atento o estudo de caso dos SMASCR conclui-se que o 

investimento na infraestrutura de computação é significativo e elevado e ainda que a entidade gestora 

tenha capacidade financeira para suportar o investimento não interessa que esse esforço seja 

multiplicado pela maioria das entidades gestoras em Portugal considerando que se trata de um sector 

especializado e pode existir interoperabilidade e partilha de recursos e informação, conforme definido 

na estratégia TIC 2020, aumentando a eficiência na implementação e desenvolvimento permanente 

das soluções TI. 

Normalmente, a implementação de sistemas estratégicos tem impacto na EG e requer uma 

mudança organizacional profunda e uma transição de um nível sociotécnico para outro. Tais 

mudanças são chamadas de transições estratégicas e muitas vezes são difíceis de serem 

alcançadas. Além disso, nem todos os sistemas estratégicos são lucrativos e podem ser caros de se 

construir, sendo que muitos dos sistemas de informação estratégicos são facilmente copiados entre 

as várias entidades pelo que não é sustentável investir simultaneamente no desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de vários sistemas praticamente idênticos entre si. Por exemplo, quando várias EG 

utilizam a mesma solução de telegestão partilhada em nuvem existe maior facilidade na integração de 
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entidades gestoras para formar EG regionais com escala suficiente, conforme é intenção do Governo, 

sem criar grande perturbação da atividade operacional. No entanto, quando várias EG utilizam 

diferentes sistemas de telegestão, a formação de EG regionais acarreta custos pelo abandono de 

sistemas existentes e na integração de serviços e informação para permitir a nova realidade de 

negócio. 

Assim, conclui-se que ao nível da telegestão não estão a ser materializados os princípios 

definidos na estratégia TIC 2020, existindo uma margem para melhorar a eficiência na implementação 

da telegestão em Portugal, aumentando as oportunidades das EG com maiores dificuldades, 

permitindo maior rigor na afetação de fundos e apoios do Estado e evitar o aumento das tarifas 

aplicadas aos consumidores finais devido aos investimentos ao nível do PENSAAR 2020. 

Nestas condições, atenta a liderança demonstrada pela tutela no sentido da integração 

horizontal e criação de EG com escala suficiente para implementação das ações do PENSAAR 2020 

favorecendo os consumidores finais é relevante que a tutela também potencie essa liderança pela 

integração das EG ao nível da telegestão, designadamente, pela contratualização de infraestrutura e 

serviços TI com um nível de escala suficiente que permita o aumento das capacidades tecnológicas 

das entidades gestoras em baixa ou em alta, independentemente do modelo de gestão, criando 

ganhos de eficiência na implementação da telegestão de acordo com os princípios da estratégia TIC 

2020. 

Assim, a tutela poderá nomear ou criar uma entidade da administração central que seja 

responsável pela contratualização e gestão da infraestrutura e serviços TI com suporte em parceiros 

de mercado para responder às necessidades das entidades gestoras ao nível do ciclo urbano da 

água. Apesar de algumas entidades gestoras em Portugal já utilizarem plataformas próprias 

consideramos que o cenário apresentado satisfaz os requisitos de eficiência, qualidade, 

independência e imparcialidade para suporte da generalidade das EG interessadas, designadamente, 

no que respeita à supervisão da privacidade e segurança dos bancos de dados e adequação da 

infraestrutura e serviços TI às permanentes mudanças no negócio.  

Os princípios previstos nas estratégias PENSAAR 2020 e TIC 2020 devem ser aplicados pelas 

EG e o desenvolvimento de um projeto em serviço de computação em nuvem revela-se bastante 

aconselhável para a telegestão e gestão operacional do serviço de distribuição de água, tendo em 

consideração os recursos de consultoria, agregação e integração, monitorização, partilha de software 

e hardware que de forma evolutiva podem melhorar o desempenho de cada EG em particular e do 

sector da água em geral, ainda que não seja obrigatória a adoção do sistema por todas as EG, 

aplicando-se o princípio do utilizador-pagador. Refira-se que tanto a pesquisa bibliográfica como o 

exemplo da solução WONE ® apontam para a adoção desta solução no futuro, no entanto, através 

das entrevistas foi possível registar que as opiniões dividem-se nesta matéria, dado que alguns 

entrevistados consideram que esse novo cenário poderá criar resultados pouco expressivos em 

termos de eficiência considerando que a intervenção do Estado já é suficiente e a telegestão deverá 

ser implementada por cada EG de acordo com a evolução tecnológica e liberdade de mercado, mas 

outros entrevistados manifestaram forte convicção quanto à pertinência da intervenção do Estado. 
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Assim, tendo por base os novos papéis da EG de telegestão e dos parceiros que prestam o 

serviço de computação em nuvem foi possível construir o modelo de valor de impacto da telegestão 

de distribuição domiciliária de água, utilizando o método e
3
-valor, conforme ilustra a figura 4.13. 

 

Figura 4.13 - Modelo de valor de impacto da rede de telegestão da distribuição domiciliária de água 

A entidade gestora de telegestão será responsável por fazer a ponte entre os parceiros 

fornecedores do sistema de computação em nuvem, as entidades gestoras e as entidades da 

Administração Central, facilitando uma integração eficiente dos intervenientes na rede de valor. A 

entidade gestora de telegestão é um interveniente que tem acesso direto à plataforma para realizar 

atividades de gestão e supervisão, monitorização do sistema e de resolução de inconformidades. 

Embora possamos obter alguns princípios sobre a criação de valor e o fluxo de valor dentro 

do ecossistema da telegestão através do serviço de computação em nuvem, a partir das entrevistas, 

ainda nenhuma estimativa quantitativa válida pode ser feita, resultando que pesquisas futuras 

precisam investigar isso mais profundamente numa base empírica mais ampla. A rede de valor da 

telegestão proposta pode servir como uma base concetualmente validada para orientar pesquisas 

futuras.  
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Do ponto de vista de um líder ou um profissional do sector, a rede de valores proposta pode ser 

aplicada para posicionar estrategicamente a implementação da telegestão de forma eficiente e 

identificar possíveis oportunidades de negócio ao nível da distribuição de água, designadamente, pela 

integração digital dos vários atores e mercados de valor intervenientes, assente numa partilha de 

recursos e de informação. Portanto, não é importante saber qual é o papel que pode ocupar a maior 

parte do valor do ecossistema, mas importa desenvolver um cenário de valor único baseado em 

várias atividades essenciais. 

Esta iniciativa de partilha da infraestrutura TI poderá ser acompanhada por incentivos e 

benefícios dirigidos às entidades gestoras e respetivos parceiros que subscrevam esses serviços, 

com vista a impulsionar a transformação digital e a telegestão em Portugal, especialmente, por parte 

das entidades gestoras mais vulneráveis em termos económicos e financeiros. 

Neste estudo referimos que a escalabilidade das soluções de computação em nuvem permitem 

ganhos de eficiência, resultando que o cenário de valor apresentado é considerado viável para a 

implementação eficiente da telegestão pelas EG, com vantagens para todos os intervenientes. Não 

existem dúvidas que as entidades da Administração Central e reguladores dispõem de maiores 

recursos e conhecimentos especializados sobre o negócio da água e da infraestrutura e serviços TI 

pelo que esse valor pode ser partilhado pelos principais stakeholders, através da criação do sistema 

de computação da nuvem que responda às necessidades do sector mesmo além da telegestão. Com 

isso, a tutela passava a beneficiar de maior aproximação e troca de informação permanente com as 

EG, parceiros, consumidores, entre outros, atendendo às várias formas de comunicação 

disponibilizadas pelos sistemas digitais, podendo ser considerada uma solução de eGovernment, ao 

nível da gestão da água, acrescentando valor à solução. 

Refira-se que a maioria dos entrevistados argumentou que os serviços de telegestão de 

distribuição de água são necessários e pagam-se a si próprios, no entanto, os atrasos na 

implementação podem dever-se ao baixo valor das tarifas aplicadas que permitem alguma 

passividade quanto ao valor da água e à importância do uso eficiente. Por outro lado, os líderes 

políticos têm que estar sensíveis para a importância da telegestão, em detrimento de outros projetos 

que beneficiam as comunidades. 

Na verdade, hoje em dia existem vários países que assentam a estratégia do sector da água 

com base no equilíbrio entre as componentes da liderança e da tecnologia. Para isso acontecer em 

Portugal é importante que a tutela legisle e nomeie a entidade responsável pela contratação e 

implementação do serviço de computação em nuvem que disponibilize a telegestão entre outros 

serviços TI importantes para as operações do ciclo urbano da água, à semelhança do que acontece 

noutras áreas do sector público, como é o caso do papel desempenhado pelos Serviços Partilhados 

do Ministério da Saúde (SPMS, EPE) que é o organismo que tem por missão a cooperação, a partilha 

de conhecimentos e informação e o desenvolvimento de atividades de prestação de serviços nas 

áreas dos sistemas e tecnologias de informação e de comunicação, garantindo a operacionalidade e 

segurança das infraestruturas tecnológicas e dos sistemas de informação do Ministério da Saúde. O 

SPMS foi criado em 2010, pelo Decreto-Lei n.º 19/2010, de 22 de março, tendo como missão a 

prestação de serviços partilhados nas áreas de compras e logística, serviços financeiros, recursos 

humanos e sistemas e tecnologias de informação e comunicação às entidades com atividade 
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específica na área da saúde, de forma a “centralizar, otimizar e racionalizar” a aquisição de bens e 

serviços no Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

 

4.2. Discussão 
 

4.2.1. A gestão do modelo de negócio da telegestão 
 

Vários autores dedicam-se ao estudo sobre a gestão do processo de mudança das 

organizações pelo que este é um assunto que merece especial atenção ao nível da implementação 

da telegestão. Laudon e Laudon (2016, p. 144) afirmam que para construir e usar sistemas de 

informação com sucesso nas organizações, os gestores devem reconhecer que todas as 

organizações modernas são hierárquicas, especializadas e imparciais, usando rotinas explícitas para 

maximizar a eficiência. Todas as organizações têm suas próprias culturas e políticas decorrentes de 

diferenças nos grupos de interesse e são afetadas pelo ambiente circundante. As organizações 

diferem em metas, grupos que servem, funções sociais, estilos de liderança, incentivos, tipos de 

tarefas executadas e tipo de estrutura. Essas condições ajudam a explicar as diferenças no uso de 

sistemas de informação pelas organizações. Os sistemas de informação e as organizações nas quais 

eles são usados interagem e influenciam-se mutuamente. 

Assim, nesta seção, será discutida a gestão do modelo de negócio da telegestão e o 

desenvolvimento de um plano estratégico que permita a melhoria e evolução contínua da iniciativa do 

projeto da telegestão adotada no âmbito do sector da água, de acordo com o cenário proposto no 

modelo de valor de impacto.  

Inicialmente, importa que a tutela nomeie a entidade ou grupo de gestão para o propósito do 

sistema de telegestão, preferencialmente, aquela que já tenha um certo envolvimento no 

desenvolvimento de sistemas de telegestão e possua competências tecnológicas e de sistemas de 

informação. Esta entidade terá um papel central relativamente ao processo, ainda que seja 

coadjuvada, ao nível central, pela tutela e por outros serviços centrais da Administração.  

A cargo dessa entidade fica a gestão de projeto, a coordenação técnica e funcional, a relação 

com outras equipas de gestão aplicacional, a gestão da infraestrutura de suporte e a manutenção 

aplicacional, decisão de todas as regras, orientações e questões funcionais que serão 

implementadas. Em traços gerais, a entidade gestora define e gere a manutenção e desenvolvimento 

do sistema de telegestão e acompanha a evolução da solução. O modelo de organização e gestão do 

projeto de telegestão deverá ser suportado por um sistema de gestão que inclui vários elementos, 

designadamente, órgãos de gestão de projeto, modelo organizativo, processos e ferramentas de 

gestão, entre outros. 

Dentro da lógica de telegestão, pretende-se reforçar a eficiência do sector da água, permitindo 

que as EG possam usufruir de várias funcionalidades partilhadas do sistema de telegestão, de forma 

simples e evolutiva. Em alinhamento com a própria visão da tutela, os objetivos do sistema de 

telegestão devem ser definidos como de desenvolvimento progressivo, manutenção corretiva e 

evolutiva de plataforma, sem prejuízo de serem identificados novos requisitos funcionais e 

necessidades de informação. Será necessário também garantir a correta operação de todas as 
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funcionalidades disponíveis, tanto numa componente funcional como técnica, assim como assegurar 

novos desenvolvimentos. 

A entidade gestora do projeto do sistema de telegestão tem de responder às mudanças das 

estratégias de negócio e de TI e às próprias necessidades dos principais stakeholders pelo que a 

gestão deverá assentar num modelo de telegestão definido em função do seguinte: 

 Planos estratégicos e objetivos globais definidos pelas entidades responsáveis no sector 

da água, considerando que as EG cumprem as estratégias PENSAAR 2020 e TIC 2020 e 

respetivos planos definidos para o sector (planeamento plurianual) mas também deve-se 

ter em conta todas as leis que regem a atividade;  

 Interesses e necessidades dos principais stakeholders, considerando que a entidade de 

gestão deve orientar o sistema da telegestão para satisfazer as necessidades dos 

principais stakeholders visados nos objetivos estratégicos. 

Face ao exposto, a definição do modelo da telegestão pode passar pela realização de uma 

auditoria estratégica de sistemas de informação, considerando que esta ferramenta fornece uma 

análise detalhada e global e revela as causas da formação da situação atual da telegestão no sector 

da água, também, compara os dados existentes com as estratégias em vigor, avalia coincidências e 

desvios, e por último, apresenta um diagnóstico e estabelece linhas de mudança e controlo.  

O sucesso na implementação do modelo da telegestão passa por um processo de planificação 

das atividades, conforme apresentado na figura 4.14, cuja sequência do processo pode ser resumido 

em oito passos: 

1 - Os planos estratégicos e o modelo da telegestão apurado pela realização da auditoria são os 

pontos fundamentais a implementar e que estarão presentes em todo o processo, cuja relação resulta 

numa interseção dos interesses dos stakeholders, designadamente, a tutela, órgãos de administração 

autárquica, entidades gestoras, consumidores e parceiros;  

2 - A tutela deverá nomear uma entidade ou órgão de gestão responsável pelo sistema de telegestão 

e definir o estatuto, orgânica e orçamento necessários para a entidade assegurar a gestão do projeto 

do sistema de telegestão em Portugal; 

3 - Essa entidade gestora é responsável por reformular os objetivos globais e pontuais definidos 

anteriormente à auditoria estratégica de sistemas de acordo com o feedback recolhido junto dos 

stakeholders; 

4 - Com estes dados, a entidade gestora responsável elabora um plano estratégico da telegestão que 

constitui um documento auxiliar e racionaliza as mudanças. A entidade gestora deve reconhecer 

claramente a importância e criticidade do sistema de telegestão assim como a necessidade de 

estabelecer regras, calendário, agendas, responsabilidades e mecanismos para que o sistema 

partilhado em nuvem possa responder aos requisitos funcionais e técnicos atuais, quer a 

necessidades futuras; 

5 - Posteriormente, a entidade responsável deve encontrar um equilíbrio entre as ações previstas e os 

recursos disponíveis, definindo uma planificação detalhada e orçamentada para os diversos 

projetos/ações ao nível do sistema de telegestão; 

6 - Dependendo das necessidades dos stakeholders, criam-se ou adaptam-se as infraestruturas e 

serviços TI existentes, com vista a atingir uma ou várias situações específicas, designadamente, as 
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seguintes: criação do sistema de telegestão na EG, atualização do sistema de telegestão existente, 

criação de sistemas de relações entre EG e os vários mercados/públicos, entre outras situações; 

7 – Após a formação dos recursos humanos e a realização dos testes das aplicações, segue-se a 

implementação, acompanhamento e controlo das ações que respeitem o plano e o modelo de 

telegestão. Sempre que necessário, a entidade responsável deverá avaliar essas ações pela medição 

de resultados por investigadores, de forma a perceber como as mudanças estão a ser acolhidas de 

acordo com os critérios definidos;  

8 - Todo o processo é dinâmico e iterativo, pelo que a entidade responsável tem de ser capaz de 

redefinir ou corrigir as ações sempre que necessário, mediante uma análise de correspondências e 

desvios dos objetivos.  

 

Figura 4.14 - Gestão do modelo da telegestão, adaptada de [Raposo, 2008, p.120].  

 

Assim, a descrição que antecede resume os passos principais necessários para a gestão do 

projeto da telegestão com base no modelo de valor de impacto proposto que permitirá implementar e 

evoluir o projeto da telegestão com vista ao alinhamento entre a TI e as principais estratégias de 

negócio e necessidades dos stakeholders, permitindo ganhos de eficiência na telegestão da água em 

Portugal, de forma contínua. A nomeação de uma entidade responsável pela telegestão no sector da 

água permitirá criar eficiências em todo o negócio e aumentar o diálogo entre as partes em torno da 

transformação digital e do investimento em TI no sector.  
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5. CONCLUSÃO E TRABALHO FUTURO 
 

 

Atualmente, ao nível do sector do abastecimento de água em Portugal continental, vigora a 

estratégia PENSAAR 2020 que constitui um instrumento para o período 2014-2020 que visa promover 

junto das populações o acesso a um serviço público de água de qualidade e adequado às 

necessidades, com custos socialmente aceitáveis, promovendo simultaneamente a evolução do 

sector para um patamar de excelência fazendo face aos novos desafios da gestão eficiente da água. 

Por outro lado, a Administração Pública está a implementar a estratégia TIC 2020 e o respetivo 

Plano de Ação prevendo que durante o período 2017-2020 seja aumentada a capacidade das 

infraestruturas tecnológicas dos sistemas de informação existentes nos organismos centrais e locais, 

o que contribuirá para a maior eficiência e redução de custos. 

A distribuição de água é um serviço público essencial que prevê a instalação da telegestão 

desde a captação até à entrega ao consumidor final no âmbito do PENSAAR 2020. Considerando 

que a telegestão trata-se de um sistema de informação é necessário assegurar a articulação com a 

estratégia TIC 2020 através do representante ministerial competente, visto que é o elo de ligação das 

duas estratégias, mas isso nem sempre acontece.  

 A telegestão pode ser entendida como uma ação que conduza à transformação digital no 

sector da água desde que exista articulação entre o PENSAAR 2020 e a estratégia TIC 2020, 

designadamente, porque as redes inteligentes de água facilitam a escalabilidade horizontal e vertical 

das entidades gestoras, mitigando as diferenças e desequilíbrios existentes. A falta de escala das 

entidades gestoras de água em Portugal implica que sejam adjudicadas dezenas de soluções de 

sistemas de telegestão e isso contraria os pressupostos da estratégia TIC 2020 o que significa que a 

liderança por parte da tutela deverá existir para garantir que o projeto da telegestão seja bem 

sucedido, designadamente, através da proposta de atividades/projetos que permitam obter eficiências 

que potenciem poupanças de investimento ou apresentem uma redução potencial de custos, através 

de uma maior partilha de recursos, tornando sustentável a transformação digital do sector. 

Atualmente existe um cenário pouco flexível, onde existem algumas EG que até sabem como 

resolver o problema da implementação da telegestão, mas não conseguem avançar por estarem 

presas em sistemas legados e isolados, além de não disporem de recursos para investir na 

infraestrutura TI para suportar a mudança. Os problemas persistem mesmo que certas EG já 

possuam um sistema completo e único para as próprias operações, dado que estes sistemas 

normalmente focam apenas na atividade operacional, quando na realidade o principal ponto que 

interessa hoje em dia é de que a gestão da informação e do conhecimento do sector da água 

aconteça como um todo, agregando a telegestão a outros serviços e informação.  

Assim, importa que o representante da tutela apresente proposta para criação de uma 

plataforma em serviço de computação em nuvem que suporte a telegestão da distribuição de água e 

que vá ao encontro dos princípios estratégicos, designadamente, de boa governação inteligente e 

eficiência dos serviços. Paralelamente, as entidades gestoras podem agregar-se ao nível regional na 

adjudicação da tecnologia e serviços necessários para operacionalizar a telegestão e enviar os dados 

para análise e tratamento nessa plataforma. É desaconselhável que cada município disponha de uma 

plataforma de telegestão própria para recolha os dados de forma isolada, visto que futuramente 
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poderão existir barreiras na integração da informação que são de todo indesejáveis quando se 

pretenda progredir para a verticalidade e horizontalidade dos sistemas. 

A plataforma de telegestão e o serviço de computação em nuvem também permite agregar a 

informação e serviços digitais que já são obrigatórios como é o caso do livro digital de reclamações, 

atendimento digital, além de facilitar o relacionamento com os consumidores, pelo envio de alertas e 

ações de sensibilização relacionados com o uso eficiente da água. Por outro lado, a partilha de dados 

abertos com o público, de forma instantânea e em tempo real, também pode ser potenciada pela 

implementação da plataforma, melhorando a realidade atual. A evolução da plataforma deverá 

estender-se além da telegestão da distribuição de água, acompanhando a própria evolução da gestão 

do ciclo urbano da água, designadamente, pela adoção das medidas no âmbito da economia circular 

aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 190-A/2017 e facilitar a reutilização das águas 

residuais. 

Para que não restem dúvidas quanto aos resultados obtidos neste estudo face às várias 

questões de investigação e aos objetivos apresentados inicialmente, a solução da implementação 

eficiente da telegestão passa pela liderança exercida pela tutela do sector da água, sendo essa 

componente mais importante do que o próprio investimento em tecnologia. A implementação da 

telegestão domiciliária de água facilita o desenho do sistema de distribuição de água do futuro, mais 

eficiente, permitindo a diminuição de custos energéticos, mitigar erros de dimensionamento da rede, 

otimização de infraestruturas, redução de tarifas, diminuição de água não faturada, entre outras 

vantagens, mas para isso acontecer é necessário que a estratégia da telegestão de água seja 

liderada ao nível da tutela e sejam aprovados os regulamentos que viabilizam a escalabilidade do 

sistema da telegestão. 

Sabendo que as autarquias locais estão sujeitas à tutela administrativa do Governo prevista na 

Constituição da República Portuguesa (conforme alínea d) do artigo 199.º, alínea m) do artigo 227.º e 

artigo 242.º do CRP) aceita-se que o Governo tenha um papel mais participativo na implementação 

da telegestão considerando que os interesses dos consumidores e do ambiente em causa são 

simultaneamente nacionais e locais. À semelhança das iniciativas que foram desenvolvidas em outras 

áreas é necessária a implementação do sistema de computação em nuvem que suporte a telegestão 

de distribuição de água em Portugal e isso implica a nomeação da entidade responsável pela gestão 

do sistema e que estabeleça a ponte entre as entidades gestoras, o consumidor final, o Estado e 

serviços Centrais, fornecedor(es) da plataforma e serviço de computação em nuvem, parceiros, etc. O 

valor da telegestão nem sempre é quantificável mas passa por melhorar o relacionamento com o 

cliente e com as EG, redução de custos, diminuição da burocracias, transparência dos serviços, 

crescimento da atividade económica, etc. 

A intervenção da tutela enquanto órgão de decisão capaz de propor medidas ao legislador é 

fundamental para garantir uma transformação eficiente baseada na rentabilização da infraestrutura TI 

partilhada e pela uniformidade dos parâmetros da telegestão ao nível nacional, designadamente, para 

facilitar a integração de sistemas locais com a plataforma, garantir as condições de segurança e 

confidencialidade dos dados, especificar tipos de sensores necessários para recolha de dados da 

água consumida (ex: cloro, PH, etc), publicação de dados abertos, entre outros casos próprios da 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Legislacao/Nacional/RCM190A_2017.pdf
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transformação digital, para além de possibilitar o financiamento das entidades gestoras que sejam 

insuficientes em termos económicos. 

Na verdade, esta solução postula que só com o compromisso da tutela é que será possível 

implementar a telegestão da água em Portugal de forma eficiente permitindo que as entidades 

gestoras possam concentrar-se na operacionalização da distribuição de água com base na 

informação obtida a partir da telegestão e com isso garantir a aprendizagem contínua que acelerará a 

transformação do sistema de distribuição de água mitigando as lacunas e limitações técnicas que 

subsistam nos regulamentos, através de propostas de revisão desses regulamentos que resultam do 

diálogo permanente entre a tutela, serviços da administração central e reguladores, a entidade 

gestora responsável pela telegestão e as EG. 

Ao nível do financiamento, entre outras soluções, refira-se que a taxa de recursos hídricos 

(TRH) prevista na Lei da Água foi regulada em 2008 com a publicação do regime económico e 

financeiro dos recursos hídricos (Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho). Entretanto, a Lei n.º 

42/2016, de 28 de dezembro (Orçamento do Estado para 2017) veio alterar a Lei da Água nesta 

matéria e introduziu um outro destino para as receitas obtidas com o produto da taxa de recursos 

hídricos, designadamente, no apoio à sustentabilidade dos serviços urbanos de águas. A partir de 

2016, as receitas da TRH passaram a reverter para o Fundo Ambiental que tem por finalidade 

financiar entidades, atividades ou projetos que cumpram objetivos do uso eficiente da água, proteção 

dos recursos hídricos, de sustentabilidade dos serviços de águas, entre outros, no domínio do 

ambiente. Constituem receitas deste fundo, entre outras, uma parcela da cobrança da taxa de 

recursos hídricos ou contribuições que nos termos da lei e regulamentação aplicáveis, visem a 

sustentabilidade dos serviços urbanos de águas. O plano anual de atribuição de apoios e utilização 

das receitas é definido por despacho do membro do Governo responsável pela área do ambiente 

[ERSAR, 2017, p.33]. Assim, conclui-se que existe uma ligação permanente entre o consumidor final, 

a entidade gestora e a tutela no que respeita à criação e partilha de valor com vista à gestão eficiente 

da água e isso pode beneficiar a implementação da telegestão. 

Ao longo do estudo são descritos os diferentes papéis do sector da água e identificados os 

principais atores e mercados de valor, também são traçadas as respetivas trocas de valor de forma 

qualitativa pelo que foi possível construir o modelo de valor de referência da distribuição domiciliária 

de água utilizando o método e
3
-valor que ilustra o cenário de valor encontrado na situação atual. A 

construção do modelo de valor de referência da telegestão da distribuição domiciliária de água foi 

possível com base no levantamento do estado de arte e no estudo de caso dos projetos de telegestão 

desenvolvidos no Concelho das Caldas da Rainha pelo que o estudo de caso foi determinante para a 

validação concetual e empírica do modelo de valor de referência. Acrescenta-se que não é importante 

saber qual é o papel que pode ocupar a maior parte do valor na telegestão mas importa desenvolver 

uma proposta de valor única baseada em várias atividades essenciais. 

A dissertação resulta na construção do modelo de valor de referência e de impacto e para isso 

acontecer foi necessário efetuar toda uma aproximação ao nível da telegestão da distribuição 

domiciliária de água para permitir que qualquer leigo na matéria entenda perfeitamente o que está 

representado no modelo de valor da telegestão e isto foi alcançado, ainda que com prejuízo no 

desenvolvimento de outros assuntos mais teóricos e menos pragmáticos sobre a definição do modelo 
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de valor, justificando-se essa situação, essencialmente, devido aos limites impostos quanto à 

extensão para elaboração do trabalho. 

O estudo demonstrou que o conceito de cadeia de valor é restrito demais para descrever o 

sector da distribuição de água com todas as suas inter-relações entre os diferentes atores do 

mercado. Atualmente, a computação em nuvem e o desenvolvimento das plataformas substituem as 

cadeias de valor tradicionais e criam novos modelos de negócio. Muitas organizações adotam a 

estratégia de plataforma e o serviço de computação em nuvem, o que tem favorecido o aparecimento 

de novos ecossistemas IoT. Assim, é importante considerar a criação de uma rede de valor no sector 

da distribuição de água em vez de manter a cadeia de valor tradicional.  

Para atingir os objetivos específicos da dissertação foi efetuado o diagnóstico ao estado de arte 

da telegestão na distribuição de água em Portugal, o que permitiu identificar os principais problemas 

que pressionam no sentido da transformação e os principais fatores que condicionam a 

implementação eficiente da telegestão. Pela aplicação de metodologia e métodos de investigação 

passando pela revisão bibliográfica, observação direta e entrevistas realizadas aos profissionais do 

sector foi possível definir as principais correntes de valor e estimar o cenário de valor da telegestão 

para o futuro. 

No modelo de valor de impacto está representado o cenário de valor futuro que favorece a 

implementação eficiente da telegestão, dando resposta às questões e objetivos de investigação. A 

partir das entrevistas foi possível obter alguns princípios sobre a criação de valor e o fluxo de valor 

dentro do cenário da telegestão partilhada com base no serviço da computação em nuvem, mas é 

pertinente que pesquisas futuras aprofundem a investigação numa base empírica mais ampla. Ainda 

assim, o modelo de valor de impacto da telegestão pode servir como artefacto concetualmente 

validado para orientar as pesquisas futuras.  

Também é pertinente que sejam realizadas outras pesquisas sobre as principais ações e 

iniciativas que a entidade gestora responsável pela telegestão pode acumular para aproveitar o 

serviço de computação em nuvem e potenciar a eficiência do sector da água, além da implementação 

da telegestão. 
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