
Um centro internacional
sobre políticas públicas,
regulação e gestão dos
serviços de águas



Apresentação

A LIS-Water - Lisbon 
International Centre for Water 
é um centro internacional sem 
fins lucrativos que visa uma 
melhor governança da água.

Foi constituída pelos principais 
agentes do setor da água em 
Portugal, com o apoio de mais
de 125 entidades nacionais, 
estrangeiras e internacionais.

Contribuir para melhorar as políticas 
públicas, a regulação e a gestão dos 
serviços de águas, promovendo assim 
serviços mais eficazes, eficientes e 
sustentáveis, em benefício da sociedade.

A nossa missão

Contribuir para um mundo melhor 
através de uma melhor governança 
da água, no quadro dos objetivos de 
desenvolvimento sustentável.

A nossa visão



Assegurar a disponibilidade e a 
gestão sustentável da água e do 
saneamento para todos é um dos 
17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas 
para 2030. A situação atual revela 
enormes carência nas mais 
diversas regiões do mundo.

As grandes orientações internacionais só são alcançáveis 
com melhores políticas públicas, regulação e gestão dos 
serviços de águas. Este desígnio só será alcançável com 
uma melhor governança da água. 

Porquê a LIS-Water

28%
da população

mundial

2 200 milhões
de pessoas ainda não 
têm acesso seguro a 
serviços de água potável

54%
da população

mundial

4 200 milhões
de pessoas ainda não 
têm acesso seguro a 
serviços de águas 
residuais

80%
da população

mundial

6 200 milhões
de pessoas rejeitam no 
ambiente águas 
residuais e excreta sem 
tratamento adequado

26%
da população

mundial

2 000 milhões
de pessoas são afetadas 
pelo stress hídrico, com 
tendência para duplicar 
em 2050

O problema da água é essencialmente
uma questão de governança.



A nossa experiência baseia-se na história de 
sucesso de Portugal. Nas últimas três décadas 
Portugal implementou uma política pública 
integrada e consistente do setor da água, com 
impacto muito positivo para a sociedade, a 
economia, a saúde pública e o meio ambiente.

A criação de um quadro regulatório eficaz e a 
melhoria da gestão das entidades prestadoras de 
serviços de águas contribuiram também para 
estes resultados.

Experiência

Queremos partilhar a nossa
experiência e colaborar em
novos desafios. 



Experiência

Evolução dos serviços de águas em Portugal

81%

96%

50%

99%

“Água segura”

28%

84%

85%

60%

Cobertura da recolha e tratamento

Cobertura da recolha de águas residuais

13%

17%

92%

1%

Qualidade “Má” ou não conforme

Qualidade “Aceitável, Boa ou Excelente”
ou cumpre o valor guia

27%

58%

99%

0%

Qualidade “Má” ou não conforme

Qualidade “Aceitável, Boa ou Excelente”
ou cumpre o valor guia

89

352

Acesso ao serviço de
abastecimento de água
1993-2019

Acesso ao serviço de
gestão de águas residuais
1993-2019

Qualidade da água
para consumo humano
1993-2019

Qualidade das águas
balneares interiores
1993-2018

Zonas balneares
com Bandeira Azul
1993-2019

Qualidade das águas balneares
costeiras e de transição
1993-2018



Abordagem

Dedicamo-nos ao ciclo 
urbano da água

O nosso foco

Promovemos uma 
abordagem integrada para 
a governança da água 
assente em três pilares

O que fazemos

Serviços de
abastecimento
de água

Serviços de
gestão de águas
residuais

Serviços de
gestão de águas
pluviais

Política pública
O orientador necessário 
para melhorar os 
serviços de águas

Regulação
O catalisador necessário 
para implementar a 
política pública

Gestão de serviços
O operacionalizador 
necessário para concretizar 
a política pública

Conhecimento e inovação
Para a comunidade técnica 

e científica

Avaliação, reflexão e
aconselhamento estratégico

Para políticos e decisores

Formação e capacitação
Para profissionais e 

organizações do setor

Desenvolvimento
empresarial e de startups

Para a indústria e startups

Comunicação,
sensibilização e envolvimento
Para a comunidade (sociedade em geral)

As nossas áreas de atividade
Desafiamos o conhecimento e ajudamos a colocá-lo em prática



Conhecimento e inovação

Desenvolvemos conhecimento e 
inovação ao nível das políticas públicas, 
regulação e gestão dos serviços de 
águas, em parceria com outras 
entidades e centros de saber.

Plataforma de avaliação e benchmarking

Gestão de serviçosRegulaçãoPolítica pública

A plataforma destinada a apoiar governos, entidades 
reguladoras e entidades gestoras de serviços de águas na 
avaliação, no benchmarking e na melhoria de políticas 
públicas, regulação e gestão desses serviços.

Portal conhecimento

Gestão de serviçosRegulaçãoPolítica pública

Um kit de instrumentos de apoio à implementação de 
políticas públicas, regulação e gestão dos serviços de 
águas, incluindo uma base estruturada de casos de 
estudo, publicações, material gráfico e audiovisual, 
material de formação, entre outros.

Programas em destaque

Inclui:
• Sistematização de conhecimento e boas práticas
• Produção de conhecimento e inovação 

O que fazemos



Avaliação, reflexão e
aconselhamento estratégico

Apoiamos responsáveis políticos e 
decisores com base numa metodologia 
robusta e estruturada de avaliação, 
benchmarking, reflexão e 
aconselhamento estratégico.

PolWAS: Programa para a melhoria das
políticas públicas dos serviços de águas

Política pública

Programa de apoio a governos no desenvolvimento e na 
implementação de  políticas públicas robustas e 
integradas para os serviços de águas.

MgtWAS: Programa para a melhoria
da gestão dos serviços de águas

Gestão de serviços

Programa de apoio a entidades gestoras na melhoria da 
gestão dos serviços e da sua organização interna.

RegWAS: Programa para a melhoria
da regulação dos serviços de águas

Regulação

Programa de apoio a entidades reguladoras de serviços de 
águas no desenvolvimento e na implementação do 
modelo regulatório e da sua organização interna.

Programas em destaque

Inclui:
• Avaliação e benchmarking
• Sessões de reflexão de alto nível
• Aconselhamento estratégico
• Diálogo com decisores
• Fóruns de alto nível

O que fazemos



Formação e capacitação

Oferecemos programas de formação e 
capacitação dirigidos a decisores políticos e 
às suas equipas de assessoria, a gestores de 
reguladores e da restante administração 
pública, a gestores de entidades gestoras e a 
outros profissionais com interesse no setor. 

• O essencial das políticas públicas de serviços de 
águas

• Gestão avançada dos serviços de águas
• Gestão dos serviços de águas em regiões insulares
• Gestão dos serviços de águas em regiões em  
  desenvolvimento

• Regulação dos serviços de águas 
• Regulação legal e contratual
• Regulação económica
• Regulação de qualidade de serviço
• Regulação de qualidade da água para consumo humano
• Regulação da interação com o consumidor
• Regulação dos serviços de águas para entidades reguladas

Tipologia de programas de formação

Inclui:
• Formação de executivos e profissionais
• Capacitação de organizações
• Mobilidade e integração de profissionais

Tipos de cursos

• Abertos a inscrições
• Dedicados e customizados

Em diversas línguas

• Português
• Inglês

• Francês
• Espanhol

Formato

• Presenciais
• E-learning
• Blended-learning

O que fazemos

Cursos sobre
políticas públicas

Cursos sobre
regulação

Cursos sobre
gestão dos serviços



Programa de mentoria a startups

Gestão de serviçosRegulaçãoPolítica pública

Programa de apoio ao desenvolvimento de startups no 
setor dos serviços de águas através de sessões de reflexão, 
mentoria e apoio no estabelecimento de contactos.

Programa de aconselhamento a empresas

Gestão de serviçosRegulaçãoPolítica pública

Programa de apoio à atividade empresarial, contribuindo 
para o desenvolvimento de negócios, diponibilizando 
informação sobre o mercado e as suas tendências e 
facilitando o acesso a contactos.

Programas em destaque

O que fazemos

Apoiamos a indústria e as startups com 
o objetivo de potenciar a inovação, 
melhorar a competitividade e criar 
empregos no setor de água, partilhando 
conhecimento e experiência.

Inclui:
• Iniciativas de desafio à inovação
• Ações de mentoria e startups
• Ações de aconselhamento e apoio à indústria

Desenvolvimento empresarial
e de startups



O essencial dos serviços de águas

RegulaçãoPolítica pública Gestão de serviços

Uma ação informativa sobre os serviços de águas dirigida 
a autarcas, onde se aborda o que são os serviços de águas, 
qual a situação em Portugal e no mundo, quais as 
mensagens-chave para um decisor e quais os temas 
emergentes e controversos.

para autarcas

O essencial dos serviços de águas
para jornalistas

RegulaçãoPolítica pública Gestão de serviços

Uma ação informativa sobre os serviços de águas dirigida 
a jornalistas, onde se aborda o que são os serviços de 
águas, qual a situação em Portugal e no mundo, quais os 
temas emergentes e controversos e onde obter 
informação adicional.

Programas em destaque

O que fazemos

Comunicação, sensibilização 
e envolvimento da comunidade

Promovemos a consciencialização 
sobre as questões da água, a proteção 
do consumidor e o envolvimento da 
sociedade.

Inclui:
• Ações nformativas para grupos profissionais 
• Ações de comunicação
• Ações de sensibilização
• Iniciativas de envolvimento da comunidade



Atividades concluídas ou em curso

RegWAS LAC

Programa que visa reforçar o quadro e a prática das políticas públicas e da regulação 
dos serviços de água e saneamento na América Latina e no Caribe. 
Reúne governos, reguladores e outras autoridades com funções regulatórias e de 
supervisão, organizações internacionais e especialistas para cooperação e ação 
conjunta. Participam mais de 30 reguladores dos serviços de águas de 15 países.

Programa para a melhoria das políticas públicas e regulação
dos serviços de água e saneamento na América Latina
e no Caribe

Promotores

Política pública

Regulação

Avaliação, reflexão e
aconselhamento estratégico

América do Sul e Caribe

Contacto Rita Amaral

2020/2022 Em curso

Apoio



Atividades concluídas ou em curso

ProAguas Portugal

Programa que visou contribuir para a capacitação e profissionalização das entidades 
gestoras dos serviços de águas em Portugal. 
Proporcionou uma formação geral e abrangente de apoio a uma melhor gestão de 
entidades gestoras dos serviços de águas.
Foram realizadas 5 edições do programa dirigidas a diferentes regiões do país, duas 
presenciais e três online. Cada edição incluiu 48 módulos e uma duração total de 72 
horas de formação. 
Participaram 285 decisores e técnicos de 130 entidades gestoras, envolvendo mais 
de 100 formadores especialistas e 20 empresas patrocinadoras.

Programa avançado de gestão de serviços de águas
Portugal 2019-2021

Promotor Financiador

Executores

Gestão de serviços

Formação e capacitação

Portugal

Contacto Jaime Baptista

2019/2021 Concluído



Atividades concluídas ou em curso

PENSAARP 2030

Projeto de apoio ao Governo de Portugal na definição do plano estratégico 
para o setor para 2030.

Apoio ao desenvolvimento do Plano Estratégico para
o Setor de Abastecimento de Água e Gestão de Águas
Residuais e Pluviais 2021-2030

Promotor Financiador

Apoio ao desenvolvimento

Política pública

Avaliação, reflexão e
aconselhamento estratégico

Portugal

Contacto Jaime Baptista

2020/2021 Em curso



LIS-Water no mundo

Procuramos gerar impacto 
a nível internacional e, 
apesar da nossa juventude, 
temos vindo a desenvolver 
projetos em diversas 
regiões do mundo.

7
Cursos

de formação

15
Governos 

abrangidos

+25
Reguladores
beneficiados

+140
Entidades gestoras

benificiadas

8
Projetos concluídos 

ou em curso

17
Países

abrangidos

Países de intervenção:
Angola, Argentina, Bolivia, Brazil, Cabo Verde, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Jamaica, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, 
Portugal (continental, Açores e Madeira)



Destinatários

São destinatários potenciais da LIS-Water:

Governos, responsáveis políticos e da
administração pública e agências de
apoio ao desenvolvimento

Apoiamos os responsáveis políticos, gestores de topo 
públicos e privados e agências de apoio ao 
desenvolvimento através de avaliação, reflexão de alto 
nível e aconselhamento estratégico, apoiando o 
desenvolvimento e a implementação de políticas 
públicas e de estratégias mais adequadas, bem como 
a tomada de decisões mais informadas.

Profissionais e organizações
Apoiamos os profissionais e organizações do setor 
através de formação avançada e de iniciativas de 
capacitação organizacional.

Indústria
Apoiamos a indústria e startups na inovação 
e no desenvolvimento da atividade 
empresarial no setor da água.

Comunidade (sociedade em geral)
Apoiamos a sociedade através de 
comunicação, sensibilização e envolvimento 
da comunidade, contribuindo para informar e 
sensibilizar cidadãos e grupos profissionais 
(jornalistas, juízes, deputados, etc.) para as 
questões da água e apoiar a sua intervenção 
mais ativa e efetiva na discussão e na 
resolução dos problemas.



Ecossistema LIS-Water

Entidades e profissionais podem desempenhar
diferentes papéis no ecossistema

Um espaço onde governos, 
reguladores e outra administração 
pública, entidades e profissionais 
do setor, agências de apoio, 
organizações de conhecimento e 
educação, indústria, startups e 
sociedade civil unem esforços pela 
melhoria da governança da água. 

Entidades e indivíduos que financiam
a atividade geral da LIS-Water,
contribuindo para maximizar 

o seu impacto 

Membros doadores

Entidades públicas de cariz institucional
que apoiam a atividade da LIS-Water  

Apoiantes institucionais

Rede que junta antigos participantes
e formadores das iniciativas de

formação e projetos da LIS-Water  

Comunidade de prática

Rede que junta colaboradores
potenciais da LIS-Water, nomeadamente

nas ações de formação, em sessões
de reflexão ou mesmo em projetos 

Rede de especialistas

Entidades que apoiam a atividade
da LIS-Water através de patrocínios

a ações específicas  

Apoiantes comerciais

Entidades e indivíduos que
patrocinam a atividade

da LIS-Water 

Membros patrocinadores

Entidades e indivíduos que
exercem ou exerceram atividade

relacionada com, ou relevante,
para o setor da água, e que 

podem contribuir para a atividade
da LIS-Water 

Membros associados

Entidades que governam 
a LIS-Water, com assento 

e poder de voto na 
Assembleia Geral

Membros efetivos

Uma rede de conhecimento,
partilha e sinergias.



Porquê juntar-se

Procuramos estabelecer modelos de
colaboração e sinergias numa perspetiva
favorável para ambas as partes.

Entidades que apoiaram a criação da LIS-Water

Partilha de
conhecimento e

informação

Colaboração
e sinergias

Participação nas
atividades da 

LIS-Water

Rede de contactos e troca
de experiências

Imagem
e visibilidade

Fará parte de uma comunidade comprometida 
com a melhoria da governança da água.
Principais benefícios:



Av. do Brasil 101, 1700-066 Lisboa, Portugal lis-water@lis-water.org+ 351 968 091 055 @LISWater@lis-water

lis-water.org

Melhor governança da água
para um mundo melhor


