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> POR MANUELA SIMÕES, 
ESPECIALISTA DA FILEIRA 
SERVIÇOS E AMBIENTE DA AICEP

UM SETOR EM CRESCIMENTO 
EM PORTUGAL E NO MERCADO 

INTERNACIONAL

O setor da água em Portugal conheceu uma forte evolução no país nos últimos anos, 
conferindo competências às empresas portuguesas da cadeia de valor do setor, que 

registam atualmente uma forte atividade também no mercado internacional.

Numa época marcada por importantes questões ambientais e preocupantes 
alterações climáticas onde a água – ou a escassez dela – está no centro das atenções, 

a tecnologia e a capacidade de adaptação das empresas a esta nova realidade 
assumem particular importância.

Precisamente, inovação, tecnologia, capacidade e know-how de excelência caracterizam 
as empresas portuguesas do setor da água e/ou com atividade em setores da cadeia de 
valor da água (assistência técnica, estudos e consultoria, construção e equipamentos, 
gestão…), cuja atividade internacional valerá já cerca de 250 milhões de euros, o que 

representa aproximadamente metade do volume de negócios destas empresas. 

No total, são perto de 140 os países com presença de empresas portuguesas em 
projetos de consultoria, projeto e infraestrutura de água. Um leque cada vez 
mais alargado de países, confirmando a vontade e o empenho das empresas 

portuguesas em chegar a cada vez mais mercados, em vários pontos do planeta. 

O setor das águas em Portugal, mate-
rializado através dos serviços de abas-
tecimento e tratamento de água às po-
pulações e de saneamento das águas 

da, é reconhecido um conjunto alarga-
do de empresas portuguesas tecnoló-
gicas e inovadoras, cujas potencialida-
des de internacionalização se poderão 
aprofundar, designadamente, com um 
maior conhecimento da abrangência 
e da aplicabilidade dos vários instru-
mentos disponíveis de funding, e uma 
consciência ciente da relevância do seu 
posicionamento internacional.

A experiência e o know-how adqui-
ridos e a tecnologia desenvolvida po-
sicionam já hoje Portugal na linha da 
frente dos países que operam neste 
setor a nível internacional. O cluster 
da água português, refira-se, tem já 
presença em 138 países em projetos 

residuais urbanas é de uma importância 
fundamental para o desenvolvimento 
do país, e registou uma forte evolução 
nos últimos 25 anos, com melhorias 
muito consideráveis, atingindo, nomea-
damente, níveis de cobertura superio-
res a 90 por cento no que respeita ao 
abastecimento de água, e uma percen-
tagem de 98 por cento no que se refe-
re a água controlada de boa qualidade. 
Um resultado alcançado pelo trabalho 
de gestão e de investimento de um 
cluster sólido, constituído por entidades 
públicas e privadas.

Por todo o país, e considerando as po-
tencialidades criadas pela conjuntura 
que fez crescer o setor na última déca-
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de consultoria, projeto e infraestrutu-
ra, mas as potencialidades de expan-
são são de relevar.

O mercado das multilaterais finan-
ceiras, com destaque para o Banco 
Mundial, tem tido um forte peso nas 
adjudicações de projetos às empresas 
portuguesas da cadeia de valor da 
água, cuja participação em concursos 
internacionais se encontra maioritaria-
mente na África subsaariana.

Mas sendo a água um recurso es-
casso, sobretudo em determinadas 
regiões do planeta, existem varia-
das oportunidades de negócio para 
as empresas portuguesas da cadeia 
de valor setor e em vários países do 
mundo. A título de exemplo aponte-
-se a recente visita oficial do Presiden-
te da República à Índia, onde a água 
foi um dos setores em foco num país 
que tem em curso investimentos ele-
vados em infraestruturas do setor. 

Aliada aos setores infraestrutura e 
energia poderão acrescentar-se vastas 
competências das empresas portu-
guesas no setor ambiente, nomeada-

•  Desenvolvimento notável no domí-

nio dos recursos hídricos, em parti-

cular nos serviços urbanos de águas.

•  Abastecimento, saneamento e re-

gulação, com 96,5 por cento das 

famílias com acesso ao serviço pú-

blico de abastecimento.

•  Qualidade da água para consumo 

humano: 99 por cento de água 

controlada de boa qualidade.

•  O sucesso internacional do setor 

da água foi resultado das compe-

tências técnicas dum vasto conjun-

to de empresas e entidades que 

integram todos os segmentos da 

cadeia de valor.

•  Setor cuja atividade internacional 
representa 55 por cento do con-
junto da sua atividade global.

•  Setor com presença externa em 138 
países em projetos de consultoria, 
projeto e infraestrutura de água.

•  A participação em concursos inter-
nacionais concentrou-se geogra-
ficamente com maior expressão 
na África subsaariana, mas está a 
alargar-se a outras geografias.

•  A cadeia de valor da água engloba 
empresas de setores de atividade 
como assistência técnica, estudos 
e consultoria, projetos de consul-
toria, construção e equipamentos, 
gestão, operação e manutenção.

Breve retrato do setor da água em Portugal
“Surgem também 

oportunidades para 
novos negócios 

relacionados com 
o aproveitamento 
de recursos, sendo 
necessário tomar 

consciência que a água 
deve ocupar um papel 

central no que diz 
respeito à otimização 

dos respetivos 
usos, redução dos 

consumos e perdas, 
aproveitamento 

de águas pluviais e 
reutilização de águas 

residuais tratadas para 
fins compatíveis.”
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mente no que respeita ao tratamento 
e valorização de resíduos, à eficiência 
energética e à sustentabilidade am-
biental das infraestruturas. Esta ace-
ção corresponde àquela que a Parceria 
Portuguesa para Água trabalha, co-
brindo a multiplicidade que a cadeia 
de valor desta fileira representa.

A escassez de água está a tornar-se 
uma preocupação transversal à União 
Europeia, onde as secas aumentaram 
drasticamente nas últimas décadas, 
sendo provável que se se tornem 
mais frequentes e severas no futuro. 
A escassez de água afeta pelo menos 
11 por cento da população europeia, 
sendo tratadas anualmente mais de 
40 mil milhões de m3 de águas re-
siduais, embora apenas 964 milhões 
de m3 destas águas residuais trata-
das sejam reutilizadas.  

Por outro lado, o crescimento demo-
gráfico mundial aumenta a necessi-
dade de água doce e as alterações 
climáticas agravam a escassez de 

A curta-metragem animada Aquametragem, da portuguesa Marina Lobo, foi a 
vencedora da categoria “Proteger o nosso planeta” no Festival de Filmes ODSs 
em Acão, organizado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2018.

A curta, de pouco mais de cinco minutos, visa sensibilizar o público para a 
utilização dos recursos hídricos de uma forma responsável e eficiente. No 
vídeo, Hidro, o protagonista da animação, ganha acesso a uma fonte potável 
de água, mas comete muitos erros na sua utilização, aprendendo com esses 
erros e passando a valorizar a importância de utilizar um recurso finito e 
escasso de uma forma sustentável. A ideia para a Aquametragem partiu da 
Lisboa E-Nova (Agência de Energia e Ambiente de Lisboa). 

Veja aqui o vídeo.

Curta-metragem portuguesa premiada

https://lisboaenova.org/
https://www.youtube.com/watch?v=5P6IA7hcUuQ


DESTAQUE Portugalglobal nº12912

água a nível regional e, apesar de 72 

por cento da superfície terrestre ser 

coberta por água, só menos de 3 por 

cento desta água é adequada para 

beber ou irrigar. 

As previsões das Nações Unidas indi-

cam que em 2030 a procura de água 

doce poderá ultrapassar a oferta em 

40 por cento, mas já em 2025 cerca 

de 1,8 mil milhões de pessoas estarão 

a viver em áreas afetadas pela falta de 

água e dois terços da população mun-

dial em regiões com stress hídrico.

Face a esta situação, a utilização res-

ponsável dos recursos hídricos e a 

procura de alternativas sustentáveis 

para combater a crescente escassez 

de água serão alvo de reflexão para 

o desenvolvimento das políticas mun-

diais relativamente à água.

A água residual (não tratada e não 

potável) começa a ser encarada como 

tendo um potencial que não deve ser 

negligenciado. A água com dejetos 

terá de ser considerada com valor e 

potenciadora de energia, para além 

dos nutrientes que poderão ser utili-

zados na agricultura. 

Neste contexto, surgem também 

oportunidades para novos negócios 

relacionados com o aproveitamento 

de recursos, sendo necessário tomar 

consciência que a água deve ocupar 

um papel central no que diz respeito 

à otimização dos respetivos usos, re-

dução dos consumos e perdas, apro-

veitamento de águas pluviais e reu-

tilização de águas residuais tratadas 

para fins compatíveis.

Também a valorização de lamas pro-

venientes de estações de tratamento e 

de efluentes pecuários, como fonte de 

matéria orgânica, nutrientes e ener-

gia, passíveis de serem recuperados e 

reutilizados deve estar presente. 

manuela.simoes@portugalglobal.pt

A água foi um dos fatores tidos em 
conta para a escolha de Lisboa como 
Capital Verde Europeia 2020. 

Entre os fatores que deram a vitó-
ria a Lisboa contam-se, por exem-
plo, a percentagem de pessoas que 
vivem até 300 metros de transpor-
tes públicos (93,3 por cento) ou a 
menos de 300 metros de áreas ver-
des urbanas (76 por cento). Mas o 
que também pesou na decisão da 
União Europeia (UE) foram os com-
promissos com metas ambientais 
que a cidade assumiu, das quais se 
destacam:

•  Redução de 60 por cento nas 
emissões de CO2 até 2030;

•  Neutralidade carbónica até 2050;

•  Cidade europeia de referência na 
área da mobilidade em 2030;

•  25 por cento da cidade com espa-
ços verdes até 2022;

•  Redução em 50 por cento dos re-
síduos indiferenciados enviados 
para incineração até 2030;

•  50 por cento de recolha seletiva de 

resíduos até 2030 (atualmente é 
de 28 por cento);

•  60 por cento de taxa de reciclagem 
e preparação para reutilização até 
2030 (atualmente situa-se em 
34,4 por cento);

•  Redução de 60 por cento do consu-
mo de água na Câmara de Lisboa 
até 2030 (em 2017 era de 5 000 m3);

•  Redução de 60 por cento do con-
sumo energético até 2030;

•  67 por cento de redução do con-
sumo energético em iluminação 
pública até 2030;

•  410 novos autocarros de elevado 
desempenho ambiental até 2023;

•  Mais 100 mil árvores plantadas até 
2021.

Esta foi a primeira vez que uma ci-
dade do sul da Europa recebeu esta 
distinção, tendo Lisboa sido a cidade 
europeia que mostrou ter evoluído 
em todas as doze áreas-chave avalia-
das pelo júri, entre as quais se con-
tam a energia, água, mobilidade, 
resíduos, qualidade do ar ou ruído.

A água e Lisboa, Capital Verde Europeia

mailto:manuela.simoes@portugalglobal.pt
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