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Mensagem  

 
A Associação LIS-Water - Lisbon International Centre for Water visa contribuir para um mundo 
melhor através de uma melhor governança da água, no quadro dos objetivos de desenvolvimento 
sustentável. Pretende assim contribuir para serviços mais eficazes, eficientes e resilientes de 
abastecimento de água e de gestão de águas residuais e pluviais. 

Estes serviços de águas são essenciais para o bem-estar dos cidadãos e para as atividades 
económicas, com um claro impacto na melhoria da saúde pública, da sustentabilidade ambiental 
e da mitigação de riscos, nomeadamente decorrentes das alterações climáticas. Geram 
benefícios em termos de criação de emprego, de crescimento económico, de incremento da 
estabilidade social e de redução de conflitos, contribuindo para uma sociedade mais 
desenvolvida, pacífica, equitativa e saudável. 

A missão da LIS-Water será assim reforçar as políticas públicas, a regulação e a gestão dos 
serviços de águas para o benefício da sociedade, integrando o melhor conhecimento em gestão, 
economia, engenharia, direito, ciências sociais, comunicação e noutras áreas relevantes. 

Em conjunto com os seus parceiros, a associação pretende sistematizar e produzir o melhor e 
mais atualizado conhecimento a nível internacional sobre a governança dos serviços de águas e 
transferi-lo continuamente para os decisores, os profissionais da água, a indústria e a sociedade. 

Daremos assim o nosso contributo para que se atinjam os grandes desígnios da Humanidade 
relativos a uma melhor governança da água, por um mundo melhor. 

 

O Conselho de Administração 
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1. Introdução 
Este documento corresponde ao Plano Estratégico da Associação LIS-Water, Lisbon 
International Centre for Water (Centro Internacional de Lisboa para a Água, em português), para 
o período 2021-2030. De acordo com o estatuto, a proposta do Plano Estratégico foi elaborada 
pelo Conselho de Administração e submetida à aprovação da Assembleia Geral, após análise 
pelo Conselho Consultivo. 

2. Quem somos 

2.1. Entidade 

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

Dedica-se às políticas públicas, à regulação e à gestão dos serviços de águas (abastecimento 
de água e gestão de águas residuais e pluviais), no quadro dos objetivos de desenvolvimento 
sustentável. 

Centra-se no desenvolvimento de conhecimento e inovação, nomeadamente através de 
iniciativas de reflexão, e na sua transferência para decisores políticos, profissionais da água, 
indústria e startups e sociedade em geral. 

É constituída pelos principais stakeholders do setor da água em Portugal. Promove ainda um 
ecossistema onde governos, entidades e profissionais do setor, agências de apoio, organizações 
de conhecimento e educação, indústria e startups, e sociedade unem esforços pela melhoria da 
governança da água.  

Contou na sua constituição com o apoio de mais de 125 entidades nacionais, estrangeiras e 
internacionais de diversos tipos. 

2.2. Motivação 

A LIS-Water surgiu da crescente perceção da necessidade de os países responderem de forma 
mais eficaz aos desafios dos serviços de águas, reconhecidos como uma das grandes 
prioridades da Humanidade. Desde 2015 todos os países devem cumprir os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas até 2030, incluindo o ODS 6 - Água 
Limpa e Saneamento para Todos. Este ODS 6 tem um cariz transversal e é essencial em si 
próprio, mas também para ajudar a alcançar todos os outros ODS. Várias orientações de políticas 
internacionais e nacionais, incluindo a Carta de Lisboa para as políticas públicas e a regulação 
dos serviços de águas, da International Association for Water, impõem obrigações e sugerem 
compromissos semelhantes aos países de todo o mundo. 

Como resposta a estes desafios têm vindo a ser implementadas diversas iniciativas e a ser 
mobilizados investimentos muito significativos no setor na generalidade dos países. Apesar 
disso, os resultados a nível mundial continuam muito aquém das expectativas, tendo por exemplo 
presente que: 
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▪ 2 200 milhões de pessoas ainda não têm acesso seguro a serviços de água potável (28% 
da população mundial); 

▪ 4 200 milhões de pessoas ainda não têm acesso seguro a serviços de gestão de águas 
residuais (54% da população mundial); 

▪ 6 200 milhões de pessoas rejeitam no ambiente águas residuais e excreta sem tratamento 
adequado (80% da população mundial); 

▪ 2 000 milhões de pessoas são afetadas pelo stresse hídrico (26% da população mundial), 
com tendência para duplicar nos próximos trinta anos. 

Esta situação acontece porque as estruturas de governança dos serviços de águas são, em 
muitos países, fracas e fragmentadas, com práticas e processos políticos, institucionais e 
administrativos inadequados. O problema da água é, de facto, em grande parte um problema de 
governança e só será ultrapassado se os países forem capazes de implementar de forma 
estruturada e integrada boas políticas públicas, efetiva regulação e adequada gestão destes 
serviços. 

A procura de soluções de governança inovadoras que integrem as várias visões e disciplinas é 
um grande desafio. Há que reduzir a lacuna entre o nível de conhecimento e a prática, bem como 
melhorar a comunicação e a articulação entre todos os agentes envolvidos. Os formuladores de 
políticas e decisores devem estar mais conscientes dos desafios e tomar decisões com base no 
melhor conhecimento disponível. Os profissionais e organizações da água necessitam de 
internalizar o avanço do conhecimento e da inovação e melhorar continuamente a qualificação e 
a capacitação. A indústria e os empreendedores precisam de ser apoiados e atraídos pelo setor, 
contribuindo para a resolução dos problemas. Finalmente, a sociedade precisa de estar mais 
informada e envolvida com as questões da água e valorizar quer o recurso quer os serviços. 

2.3. História 

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 evolução dos serviços de águas e dos recursos hídricos em Portugal foi 
notável. A criação de um quadro regulatório eficaz e a melhoria da qualidade da gestão das 
entidades prestadoras de serviços de águas foram importantes para estes resultados. O 
conhecimento e a experiência adquiridos permitem partilhar essa aprendizagem com outros 
países. As características particulares de Portugal, com diversidade geográfica, orográfica, 
hidrológica e social (continente e ilhas), diversidade de modelos de governança (estatal, 
municipal e privado) e diversidade de tecnologias adotadas, tornam-no num caso interessante, 
com muitos sucessos e alguns insucessos, com os quais podem ser aprendidas lições 
importantes. Portugal é por isso visto internacionalmente como um caso de estudo excecional, 
devido a essa história recente de sucesso na mudança da política pública da água, que pode ser 
inspiradora para outros países. 

A criação da LIS-Water baseia-se em boa parte nessa experiência. Inspirada pela reforma do 
setor da água em Portugal e pelas necessidades prementes de muitos países do mundo nesta 
área, uma equipa do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) começou a conceber a 
LIS-Water em 2017. O projeto recebeu desde logo um vasto apoio e incentivo, mobilizando várias 
dezenas de entidades nacionais, estrangeiras e internacionais, incluindo o apoio concertado do 
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Ministério do Ambiente, do Ministério da Ciência, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do 
Ministério da Economia e do Ministério do Planeamento e Infraestruturas de Portugal, 
potenciando a ligação entre água, ciência e internacionalização. 

A ideia inicial ganhou forma com base num projeto financiado no âmbito do programa europeu 
Teaming, que apoia a criação de centros de excelência de investigação e inovação nas mais 
diversas áreas. A Comissão Europeia aprovou a candidatura da LIS-Water para a primeira fase, 
num valor total de 800 000€, cofinanciada em 50% pela Comissão Europeia e no restante pelo 
então Ministério do Ambiente. 

Nessa primeira fase, o projeto foi desenvolvido pelo LNEC, em parceria com a Cranfield 
University (UCRAN), do Reino Unido, e a Sorbonne Business School (IAE de Paris), de França. 
Contou ainda com o apoio da Sociedade Portuguesa de Inovação. Teve o apoio de mais de uma 
centena de entidades de todo o mundo. 

Foram desenvolvidos todos os estudos preparatórios tendo em vista a criação da LIS-Water, com 
especial destaque para o Plano Estratégico e o plano económico e financeiro do centro para os 
seus primeiros 10 anos de atividade.  

Durante o projeto de criação, o LNEC, no quadro do projeto LIS-Water, foram sendo diversas 
atividades piloto, permitindo desenvolver e testar as abordagens preconizadas. Destacam-se 
duas iniciativas de relevo, iniciadas em setembro de 2019:  

▪ O ProAguas Portugal, programa avançado de gestão dos serviços de águas, que é um 
projeto nacional de formação e capacitação de entidades gestoras portuguesas, 
destinado a decisores políticos, dirigentes e quadros com responsabilidades na gestão 
destes serviços. É apoiado pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática, financiado 
pelo Fundo Ambiental e realizado pelo LNEC (através da LIS-Water), em parceria com a 
Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH) e a Associação Portuguesa de 
Engenharia Sanitária e Ambiental (APESB); 

▪ O ProAguas Cabo Verde, programa de formação de altos dirigentes das entidades 
reguladoras e gestoras de Cabo Verde, financiado pela agência de cooperação 
luxemburguesa LUX-DEV e realizado pelo LNEC (através da LIS-Water). 

Numa segunda fase, consolidada a ideia e definido um modelo de sustentabilidade, a associação 
LIS-Water foi formalmente constituída em 12 de março de 2020, tendo a escritura sido assinada 
pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P. (LNEC), pela Fundação para os Estudos e 
Formação nas Autarquias Locais (FEFAL), pela Associação das Empresas Portuguesas para o 
Sector do Ambiente (AEPSA) e pela Parceria Portuguesa para a Água (PPA), estando prevista 
a adesão da Águas de Portugal, SGPS, que é atualmente membro patrocinador. 

3. Que estratégia 

3.1. Missão 

A missão da LIS-Water é contribuir para melhorar as políticas públicas, a regulação e a gestão 
dos serviços de águas, em benefício da sociedade. Visa dar resposta às principais orientações 
internacionais, promovendo serviços de águas mais eficazes, eficientes e resilientes. 
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A LIS-Water pretende ajudar assim os países no cumprimento da Agenda 2015-2030 das Nações 
Unidas para o desenvolvimento sustentável (ODS) e a dar resposta a outras importantes 
iniciativas internacionais, nomeadamente a Resolução das Nações Unidas declarando o acesso 
à água potável e ao saneamento como direitos humanos (2010), a Carta de Lisboa para as 
políticas públicas e regulação de água da IWA (2015), os doze princípios de governança da água 
da OCDE (2015) e o Acordo de Paris das Nações Unidas, no âmbito das alterações climáticas 
(2015). 

3.2. Visão  

A visão da LIS-Water é contribuir para um mundo melhor através de uma melhor governança da 
água, no quadro dos objetivos de desenvolvimento sustentável. 

3.3. Valores 

Os valores que norteiam a atividade da LIS-Water são: 

▪ Conhecimento: compromisso com a procura e o desenvolvimento do melhor 
conhecimento e com a sua implementação efetiva nos serviços de águas em benefício 
da sociedade; 

▪ Multidisciplinaridade: compromisso com uma abordagem holística que integre as 
múltiplas dimensões da água, incorporando e articulando uma grande diversidade de 
disciplinas, conhecimento e experiências; 

▪ Excelência: compromisso com uma cultura de rigor, assegurando elevados padrões de 
qualidade e de atualização do saber, conciliando permanentemente conhecimento 
científico com a aplicação prática; 

▪ Partilha: compromisso com a partilha desse conhecimento com governos, organizações, 
profissionais, indústria e sociedade, procurando sinergias entre as partes envolvidas no 
setor da água e respeitando os seus legítimos interesses; 

▪ Complementaridade: compromisso com a preocupação de complementaridade e de não 
sobreposição com outros atores do setor, nomeadamente associações e empresas, 
ocupando um espaço que atualmente é deficitário e carece de atenção; 

▪ Ética: compromisso com um profundo comportamento ético, incluindo integridade, 
dignidade, justiça, imparcialidade e credibilidade, acreditando que o benefício coletivo é 
o principal contribuinte para o benefício individual. 

3.4. Âmbito de atuação 

A LIS-Water centra a sua atividade no ciclo urbano da água, abrangendo os serviços de águas, 
detalhados seguidamente: 

▪ Serviços de abastecimento de água: asseguram o fornecimento de água destinada ao 
consumo humano (fins domésticos), mas também aos usos comerciais e de serviços, 
industriais e similares, e ainda públicos, como lavagem de ruas, rega de jardins e combate 
a incêndios; incluem também o serviço público relativo ao controlo da qualidade da água 
de soluções autónomas em zonas onde não está disponível rede pública; 
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▪ Serviços de gestão de águas residuais: destinam-se a gerir as águas residuais, incluindo 
a drenagem e o tratamento, resultantes da utilização humana na atividade doméstica, 
comercial e mesmo industrial, e que apresentam as suas caraterísticas alteradas face às 
águas naturais; inclui também o serviço público relativo à recolha, ao transporte e ao 
tratamento de lamas de sistemas autónomos domésticos de tratamento de águas 
residuais; inclui ainda a produção de águas para reutilização; 

▪ Serviços de gestão de águas pluviais: destinam-se a gerir as águas pluviais, evitando 
inundações resultantes da precipitação afluente ao perímetro urbano, ou seja, o que está 
total ou parcialmente urbanizado ou edificado devidamente articulado com a estrutura 
ecológica (parques e jardins) e bacias hidrográficas contribuintes. 

3.5. Áreas de intervenção 

A LIS-Water promove uma abordagem integrada para a governança da água assente em três 
pilares:  

Política pública Regulação Gestão 

O orientador necessário para 
melhorar os serviços de 
águas 

O catalisador necessário 
para implementar a política 
pública 

O operacionalizador 
necessário para concretizar a 
política pública 

O desenvolvimento destes três pilares é essencial para a melhoria dos serviços de águas. 

Política pública 

É responsabilidade dos governos promover os serviços de águas, por forma a melhorarem a 
qualidade de vida das populações. É indispensável assegurar que esse desenvolvimento seja 
sustentável, realizado de forma globalmente consistente, com a devida articulação de todos os 
aspetos importantes. Isso implica a existência de uma política pública adequada, com uma 
abordagem global e integrada.  

Nesse contexto, a LIS-Water dedica-se a entender quais são as componentes relevantes de uma 
política pública sólida dos serviços de águas e os principais instrumentos e incentivos que devem 
ser usados, como os diferentes países estão a implementar essas políticas, porque funcionam 
em alguns países e não funcionam em muitos outros, quais são as melhores práticas e erros a 
serem evitados e como promover efetivamente a mudança e a inovação. 

Regulação  

Sendo os serviços de águas prestados tipicamente em regime de monopólio natural, não há 
incentivo na procura de uma maior eficiência e eficácia pelas entidades gestoras, aumentando 
os riscos de prevalência destas perante os utilizadores. Por estas razões, a sociedade pode 
beneficiar da existência de uma intervenção regulatória capaz de introduzir maior equilíbrio na 
relação entre as entidades gestoras e os seus utilizadores. A regulação deve, assim, ser vista 
como uma das componentes da política pública, entre outras, mas com um papel crucial, pois 
promove e controla grande parte das outras componentes. 

Nesse contexto, a LIS-Water dedica-se a analisar o que os países precisam para estruturar ou 
reformar um regulador, quais são os diferentes modelos regulatórios e os principais instrumentos 
e processos regulatórios, como os diferentes países estão a implementar, por que não são bem-
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sucedidos em muitos países, quais são as melhores práticas e erros a evitar e como promover 
efetivamente a mudança e a inovação. 

Gestão dos serviços  

As entidades gestoras dos serviços de águas são efetivamente agentes essenciais que 
materializam no terreno a política pública definida para o País. O desempenho dessas entidades 
gestoras é, portanto, essencial para a obtenção de serviços com a qualidade adequada a preços 
aceitáveis. 

Nesse contexto, a LIS-Water dedica-se a analisar a organização e os processos de gestão das 
entidades gestoras, a identificar melhores práticas e erros a evitar e a apoiar a sua melhoria. 

A LIS-Water procura assim: 

▪ apoiar os governos a estruturar e implementar uma política pública abrangente e 
integrada para os serviços de águas; 

▪ apoiar os reguladores a melhorar a sua organização e o modelo regulatório dos serviços; 

▪ apoiar as entidades prestadoras de serviços a melhorar a sua organização e gestão. 

3.6. Objetivos estratégicos  

Na prossecução da missão, da visão e dos valores, tendo presente quer o âmbito de atuação, 
quer as áreas de intervenção, a LIS-Water definiu como objetivos estratégicos: 

▪ Promover o conhecimento e a inovação em políticas públicas, regulação e gestão dos 
serviços de águas, numa lógica multidisciplinar e integrada; 

▪ Apoiar os responsáveis políticos e decisores no desenvolvimento e na implementação de 
políticas públicas e estratégias mais efetivas e de tomadas de decisão mais informadas 
com base no melhor conhecimento disponível; 

▪ Ajudar a reforçar a qualificação dos profissionais da água e a reforçar a capacitação 
organizacional das entidades do setor da água; 

▪ Apoiar o desenvolvimento das empresas e de startups na inovação no setor da água e 
no desenvolvimento do negócio; 

▪ Contribuir para uma sociedade mais informada e sensibilizada para as questões da água 
e apoiar a sua intervenção mais ativa e efetiva na discussão e resolução dos problemas; 

▪ Ser inclusivo, promover parcerias estratégicas e maximizar as sinergias entre os vários 
agentes do setor, promovendo a reflexão conjunta e a partilha de conhecimento e 
experiências. 

Esses objetivos estratégicos terão presentes os grandes desafios do setor:  

▪ Serviços eficazes, que promovam a acessibilidade física, a continuidade e a fiabilidade, 
a qualidade dos produtos, a segurança, resiliência e ação climática e a equidade e 
acessibilidade económica;  

▪ Serviços eficientes, que promovam o governo e a estruturação do setor, a organização, 
modernização e digitalização das entidades gestoras, a gestão e alocação de recursos 
financeiros, a eficiência hídrica e a eficiência energética e descarbonização;  
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▪ Serviços sustentáveis, que promovam a sustentabilidade económica e financeira, a 
sustentabilidade infraestrutural, a utilização e recuperação de recursos, o capital humano 
e a gestão de informação, conhecimento e inovação;  

▪ Valorização dos serviços, que promova a circularidade e a valorização ambiental e 
territorial, a valorização empresarial e económica nos mercados interno e externo, a 
transparência, a responsabilização e a ética, a valorização societal e a contribuição para 
o desenvolvimento sustentável e a cooperação política internacional. 

3.7. Destinatários a alcançar 

Com base nos seus objetivos, é estratégia da LIS-Water dirigir-se aos seguintes destinatários 
potenciais: 

▪ Governos, 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: através de formação avançada e qualificação dos 
profissionais, democratizando o conhecimento e eliminando eventuais assimetrias, e da 
capacitação organizacional das entidades; 

▪ Indústria: através de apoio ao desenvolvimento empresarial e startups na inovação e no 
desenvolvimento de interesse para o setor da água; 

▪ 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. 

3.8. Posicionamento no mercado 

Sendo uma associação de direito privado, mas sem fins lucrativos, a LIS-Water terá um 
posicionamento no mercado que evite a concorrência com empresas, preferindo ser antes uma 
parceira dessas mesmas empresas, sempre em situação de subcontratação e sem 
exclusividade, na sua estratégia do apoio ao setor. Assim, para assegurar a sustentabilidade 
económica e financeira: 

▪ Estabelece contratos, acordos e protocolos com terceiras partes, por solicitação direta, 
nas suas áreas de atividade; 

▪ Estabelece contratos, acordos e protocolos com terceiras partes, por submissão de 
candidaturas a programas de financiamento de investigação, desenvolvimento, inovação, 
formação, capacitação, comunicação e participação social; 

▪ Estabelece contratos, acordos e protocolos com terceiras partes, que se envolvam em 
processos concursais, mas apenas por solicitação e como subcontratada sem 
exclusividade, para colaboração setorial em áreas específicas da sua intervenção. 
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4. Que atividades 

4.1. Áreas de atividade 

No quadro dos seus objetivos estratégicos, a LIS-Water pretende implementar uma abordagem 
integrada que passa por desenvolver conhecimento e inovação para o setor de água, e transferi-
lo através do envolvimento dos decisores políticos, profissionais da água, indústria e startups e 
a sociedade em geral. 

A abordagem da LIS-Water passa assim por desenvolver cinco áreas de atividade: conhecimento 
e inovação; avaliação, reflexão de alto nível e aconselhamento estratégico; formação e 
capacitação; desenvolvimento empresarial e de startups; e comunicação, sensibilização e 
envolvimento da comunidade. 

A LIS-Water foca a sua estratégia na melhoria das áreas de interface do conhecimento, 
estabelecendo as ligações entre as diversas áreas de atuação fundamentais para uma boa 
governança, como estratégia, gestão, engenharia, economia, direito, tecnologia e sociologia. 
Aborda a governança quer a nível macro (nível nacional) quer a nível micro (nível local), 
estabelecendo uma forte ligação entre os dois níveis. Atua ainda como uma plataforma de ligação 
entre os diferentes atores do setor, facilitando a comunicação e as sinergias entre todos. 

As quatro áreas complementares de atuação constituem instrumentos essenciais para 
impulsionar a coprodução e a transferência do conhecimento, pelo que a LIS-Water dedica 
especial atenção a essas ligações. Com atividades dedicadas a cada uma das quatro áreas 
complementares de atuação, a LIS-Water presta especial atenção a ouvir, analisar e 
compreender os comportamentos dos atores, bem como na identificação de dificuldades e 
oportunidades a serem exploradas nos projetos de conhecimento e inovação. 

A área de conhecimento e inovação é central e essencial para a atividade da LIS-Water, embora 
não geradora de receitas significativas. As áreas de avaliação, reflexão e aconselhamento 
estratégico e de formação e capacitação são as maiores prioridades da atividade da LIS-Water, 
por terem um impacto imediato de transferência de conhecimento no setor e por serem geradoras 
de receitas, além de serem bandeiras de visibilidade da associação. As áreas de 
desenvolvimento empresarial e de startups e de comunicação, sensibilização e envolvimento da 
comunidade são importantes, mas não prioritárias da atividade da LIS-Water, não sendo 
geradoras de receitas relevantes. 

Detalha-se seguidamente cada uma dessas cinco áreas de atividade. 

4.2. Conhecimento e inovação 

A LIS-Water pretende desenvolver, em parceria com outros centros de conhecimento e inovação, 
conhecimento e inovação ao nível das políticas públicas, regulação e gestão dos serviços de 
águas. Esta área de atividade incluirá: 

▪ Sistematização de conhecimento e boas práticas: recolha, processamento e 
disseminação, de forma estruturada, do melhor conhecimento existente em termos 
científicos e de boas práticas, incluindo publicações que reflitam de forma sintética e clara 
o melhor conhecimento e as grandes tendências de evolução do setor, casos de estudo 
e mensagens-chave; 
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▪ Produção de conhecimento e inovação: promoção e desenvolvimento de 
conhecimento e inovação em áreas identificadas com lacunas e a divulgação dos 
resultados correspondentes. 

▪ Produção de publicações: elaboração de publicações que reflitam de forma sintética e 
clara o melhor conhecimento e as grandes tendências de evolução do setor. 

O desenvolvimento na área das políticas públicas irá abranger as seguintes componentes: 
planeamento estratégico, quadro legal, regulamentar e normativo, quadro institucional e 
articulação setorial e intersectorial, estruturação e governança, mercado e concorrência, 
financiamento, fiscalidade, investigação e inovação, conhecimento, capacitação e divulgação, 
gestão organizacional, gestão económica e financeira, gestão de recursos infraestruturais, 
gestão de recursos técnicos e tecnológicos, gestão de recursos humanos, gestão operacional, 
gestão da informação, gestão ambiental, proteção e apoio aos consumidores, comunicação, 
sensibilização e participação, transparência, responsabilização e ética. 

O desenvolvimento na área da regulação irá abranger não apenas a regulação estrutural do 
setor, incluindo contribuição para a organização do setor, para a regulamentação do setor, para 
a informação do setor e para a capacitação do setor, mas também a regulação comportamental 
das entidades gestoras, incluindo regulação legal e contratual, regulação económica, regulação 
da qualidade de serviço, regulação da qualidade da água para consumo humano e regulação da 
interface com os utilizadores. 

O desenvolvimento na área da gestão dos serviços irá abranger organização e gestão 
estratégica, gestão técnica e tecnológica, gestão comercial, gestão financeira e administrativa, 
gestão de recursos humanos, gestão ambiental e gestão de informação. 

4.3. Avaliação, reflexão de alto nível e aconselhamento estratégico 

A LIS-Water pretende promover a avaliação, reflexão de alto nível e o aconselhamento 
estratégico para responsáveis políticos e decisores do setor da água. Esta área de atividade 
incluirá: 

▪ Avaliação: desenvolvimento e aplicação de um sistema de avaliação abrangente e 
sistemático, benchmarking e identificação de melhorias na política pública, na regulação 
e na gestão; 

▪ Sessões de reflexão de alto nível: organização de sessões de reflexão e debate de alto 
nível sobre os principais desafios da água para apoio à definição e implementação de 
políticas e estratégias; 

▪ Aconselhamento estratégico: aconselhamento estratégico fornecido a governos e a 
entidades (e.g. reguladoras, gestoras), com base numa abordagem sistematizada de 
avaliação, discussão e planos de ação;  

▪ Diálogo com decisores: participação em eventos chave e plataformas internacionais 
para diálogo e estabelecimento de redes com atores do setor; 

▪ Fóruns de alto nível: organização de fóruns internacionais de alto nível sobre políticas 
públicas e regulação dos serviços de águas. 
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4.4. Formação e capacitação 

A LIS-Water pretende promover ações de formação para decisores políticos e suas equipas de 
assessoria, gestores de topo e intermédios de entidades reguladoras e da restante administração 
pública, gestores de topo e intermédios de entidades prestadoras de serviços de águas, e ainda 
outros profissionais com interesse no setor da água, bem como iniciativas de capacitação de 
organizações e ações de mobilidade e de integração de profissionais no setor da água. Esta área 
de atividade incluirá: 

▪ Formação de decisores políticos, executivos e profissionais: Programas de 
formação (presenciais, e-learning e blended-learning) abertos ou customizados, que 
podem ser dados em Lisboa, no estrangeiro ou em formato online; 

▪ Capacitação de organizações: ações de capacitação de organizações, com 
internalização do conhecimento nos processos organizacionais; 

▪ Mobilidade e integração: Programas de mobilidade de profissionais (e.g. acolhimento, 
intercâmbio e visitas técnicas) e apoio à integração de jovens no mercado. 

A tipologia prevista de cursos, que podem ser em português, inglês, espanhol ou francês, é: 

▪ Cursos sobre políticas públicas para os serviços de águas, abordando por exemplo: o 
essencial sobre políticas públicas de serviços de águas; o essencial sobre serviços de 
águas; 

▪ Cursos sobre regulação dos serviços de águas, abordando por exemplo: regulação dos 
serviços de águas para entidades reguladoras; regulação dos serviços de águas para 
entidades reguladas; regulação legal e contratual dos serviços de água; regulação 
económica dos serviços de água; regulação de qualidade de serviço; regulação de 
qualidade da água para consumo humano; regulação da interação com o consumidor dos 
serviços de água; 

▪ Cursos sobre gestão dos serviços de águas, abordando por exemplo: gestão eficaz e 
eficiente dos serviços de água; gestão eficaz e eficiente dos serviços de água em regiões 
insulares. 

4.5. Desenvolvimento empresarial e de startups 

A LIS-Water pretende apoiar a indústria e startups com o objetivo de potenciar a inovação, 
melhorar a competitividade e criar empregos no setor de água, partilhando conhecimento e 
experiência. Esta área de atividade incluirá: 

▪ Desafio à inovação: iniciativas de desafio à inovação dirigidos a estudantes 
universitários para atrair jovens talentos para o setor da água e para fomentar a geração 
de novas ideias; 

▪ Apoio a startups: ações de mentoria e apoio a startups no mercado da água, em termos 
de incubação e aceleração, contribuindo para o desenvolvimento das suas ideias e 
negócios, fornecendo informação sobre mercado e tendências e facilitando o acesso a 
especialistas e contactos; 
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▪ Apoio à indústria: ações de aconselhamento e apoio à inovação e ao desenvolvimento 
de negócio dirigido a empresas privadas do setor de água ou com interesse no setor da 
água. 

4.6. Comunicação, sensibilização e envolvimento da comunidade 

A LIS-Water pretende promover ações de comunicação e de sensibilização sobre questões da 
água para a sociedade em geral e de apoio ao seu envolvimento no setor. Esta área de atividade 
incluirá: 

▪ Comunicação: produção de conteúdo de disseminação dirigido à sociedade em geral 
(e.g. cartoons, vídeos, jogos, livros, histórias, fotografias, notícias); 

▪ Ações de sensibilização: ações de sensibilização e reflexão para as questões da água 
dirigidas a grupos específicos da sociedade, como por exemplo juízes, jornalistas, 
diplomatas, autarcas, deputados; 

▪ Envolvimento da comunidade: apoio a iniciativas da sociedade civil e promoção de 
iniciativas para recolher informação sobre necessidades, expectativas e opiniões da 
sociedade em relação às questões da água. 

5. Que recursos  

5.1. Recursos organizacionais 

Em termos de governança, a LIS-Water dispõe estatutariamente de cinco órgãos sociais: 

▪ Assembleia Geral - centrada na governação da associação, sendo constituída por todos 
os membros efetivos no pleno gozo dos seus direitos associativos; 

▪ Conselho de Administração - centrado na gestão da associação, sendo composto por um 
presidente e dois vogais; 

▪ Conselho Fiscal - centrado no controlo financeiro da associação, sendo composto por um 
presidente e dois vogais; 

▪ Conselho Consultivo - centrado na interação com o setor e os seus atores, na 
identificação de necessidades e oportunidades, sendo composto por representantes dos 
membros efetivos e associados, patrocinadores e doadores;  

▪ Conselho Estratégico - centrado na avaliação das orientações estratégias e das 
atividades da associação e na ligação ao melhor conhecimento existente 
internacionalmente, sendo composto por um mínimo de cinco e um máximo de dez 
personalidades nacionais ou estrangeiras de reconhecido mérito. 

O bom e regular funcionamento dos órgãos estatutários é naturalmente essencial ao bom 
funcionamento da LIS-Water, num quadro de independência e isenção. Para assegurar a 
transparência, a associação disponibilizará na sua página da Internet informação institucional e 
os documentos de gestão relevantes, tais como plano estratégico, plano e relatório de atividades, 
orçamento, contas, pareceres e pronúncias de órgãos sociais, relatório de auditoria externa, 
regulamentos e compromissos diversos. 
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A estrutura interna da LIS-Water, dirigida pelo seu presidente, é constituída por uma equipa 
dedicada às áreas de atividade e por serviços de apoio. Existe ainda o ecossistema LIS-Water 
composto pela sua rede de membros, associados, doadores e patrocinadores. 

 

 

 

5.2. Recursos humanos 

A LIS-Water pretende adotar uma estratégia robusta para a gestão dos recursos humanos, 
assegurando a existência de competências adequadas para o funcionamento eficaz, eficiente e 
resiliente da associação, com equilibrada externalização de atividades.  

Os recursos humanos afetos à LIS-Water dividem-se em três grupos principais, o Conselho de 
Administração, que exerce funções executivas de gestão e também técnicas, a equipa técnica e 
científica e a equipa de apoio. 

Note-se que, de acordo com o estatuto, o Conselho de Administração pode contratar um diretor 
executivo, superintendendo-o no exercício das suas funções. A contratação desse diretor 
executivo está, no entanto, prevista para momento mais oportuno. 

A equipa técnica e científica assegurará as cinco áreas de atividade. Pretende-se que seja 
constituída por um número adequado de profissionais altamente qualificados, mas de reduzida 
dimensão, com reputação no setor, que atraiam mais facilmente colaborações e financiamentos 
para sustentar as atividades e com elevada capacidade técnica para implementação da 
atividade. Adicionalmente serão subcontratados profissionais externos, preferencialmente no 
âmbito de colaborações pré-estabelecidas através da constituição de um núcleo de base de 
parcerias, tirando partido do know-how da rede de membros. 

A equipa de apoio dará suporte à direção em quaisquer tarefas que se revelem necessárias, para 
garantir a eficiência e o bom funcionamento da associação. Deverá ser constituída por um 

Ecossistema LIS-Water

Doadores e 

patrocinadores

Conselho Fiscal

Conselho

Consultivo

Assembleia 

Geral

Diretor Executivo

Membros efetivos

Membros associados

Entidades

coletivas

Indivíduos

Especialistas

Jovens

profissionais

Controlo

CEO

Auditoria

Serviços funcionais

• Captação de fundos e 

gestão de projeto

• Comunicação

• Contabilidade e gestão

de compras

• Recursos humanos

• Sistemas de informação

• Gestão do ecossistema

LIS-Water 

• Secretariado

Áreas de atividade

• Conhecimento

e Inovação

• Educaçao, formação

e capacitação

• Apoio à 

industria e 

startups

• Reflexão e 

aconselhamento

estratégico

• Comunicação e 

envolvimento da 

comunidade

Secretariado

Controlo
Conselho de 

Administração
3 membros

Vogal

Presidente

Vogal

Conselho

Estratégico

Aconselhamento

Consulta



 

 

Avenida do Brasil, 101, 1700-066 Lisboa, Portugal | Email: lis-water@lis-water.org | Telefone: + 351 968 091 055 | 
Internet: www.lis-water.org | Facebook: @LISWater 

 
[ 16 / 26 ] 

número muito reduzido de profissionais, mas altamente preparados, que assegurem um 
funcionamento administrativo e financeiro eficaz. Adicionalmente serão subcontratados serviços 
externos de áreas fora da especialidade da LIS-Water, como contabilidade, apoio informático, 
apoio jurídico e apoio comunicacional.  

A equipa LIS-Water contará adicionalmente com o apoio de um grande número de especialistas 
externos nacionais, no quadro dos valores de conhecimento, multidisciplinaridade e partilha da 
LIS-Water, nomeadamente nas atividades de formação. Contará ainda com uma rede 
internacional de especialistas, frequentemente convidados a participar nas suas atividades. 

A estratégia assenta assim numa equipa base relativamente reduzida (5 a 12 pessoas), mas 
altamente especializada e reconhecida, complementada com a rede de especialistas e com 
sinergias com parceiros do ecossistema, e com a externalização dos serviços de apoio fora das 
áreas nucleares de atividade. 

A associação assegurará o cumprimento da legislação laboral portuguesa de proteção dos 
colaboradores, garantindo os respetivos valores e direitos associados, nomeadamente: proteção 
contra doenças, acidentes de trabalho, igualdade de oportunidades, proteção à maternidade, 
direito à formação, assédio sexual e moral e não discriminação sexual e racial. Note-se que a 
legislação também protege o princípio da igualdade de tratamento dos empregados estrangeiros, 
que gozam dos mesmos direitos que todos os outros e estão sujeitos aos mesmos deveres que 
os empregados portugueses. 

5.3. Recursos físicos 

Em termos de recursos físicos, é estratégia da LIS-Water ter a sua localização em Lisboa, capital 
de Portugal, no Campus do LNEC, membro fundador da LIS-Water. Este tem uma localização 
privilegiada, a 5 min do aeroporto, servido por vários meios de transporte público e oferecendo 
estacionamento adequado. É um espaço amplo de 22 hectares, com mais de 70 anos de história, 
composto por edifícios de grande interesse arquitetónico. Os jardins incluem algumas espécies 
raras e exóticas de árvores e de plantas identificadas. Em dezembro de 2012, foi classificado 
como Monumento de Interesse Público. Inclui um ambiente especial de pessoas, capacidades, 
localização, história e valores que o transformam num lugar especial para refletir, conhecer e 
encontrar soluções para os problemas da água. A LIS-Water potenciará sinergias com várias 
organizações do setor da água que também se localizam no Campus do LNEC e que integram 
vários atores (especialistas, investigadores, empresários, empreendedores, consultores, 
técnicos, etc.). 

As instalações existentes no Campus do LNEC estarão disponíveis para utilização pela LIS-
Water: salas de trabalho; centro de congressos, com auditórios e salas de formação equipadas 
e apoio técnico; grande biblioteca com espaços de trabalho; salas de videoconferência; e estúdio 
de vídeo. 

Existem ainda instalações experimentais acreditadas, cerca de 30 laboratórios, destacando-se a 
unidade de hidráulica metrológica, a unidade de qualidade e tratamento de água, a instalação 
experimental de hidráulica fluvial, a instalação experimental de hidráulica marítima, a instalação 
de ensaios sísmicos, as instalações de caracterização e avaliação do desempenho de materiais, 
de sistemas de construção e de comportamento de obras, nomeadamente em termos sísmicos, 
e oficinas de mecânica e eletrónica. 
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O campus dispõe adicionalmente de centro de acolhimento, com alojamento para um máximo de 
vinte pessoas, serviços médicos, jardim de infância e áreas de lazer e desportivas. 

A LIS-Water pretende estabelecer protocolos com o LNEC e a FEFAL, regulando a utilização das 
instalações e serviços conexos destas entidades, no primeiro caso em Lisboa e no segundo caso 
em todo o país, no quadro do pagamento em géneros da quota anual destes membros 
fundadores. A associação pretende ainda estabelecer um acordo com a FCT – Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia, através da FCCN, unidade que gere a RCTS – Rede Ciência, Tecnologia 
e Sociedade, infraestrutura de investigação digital, transversal a todas as áreas do conhecimento 
e cobrindo todo o território nacional. Os seus serviços são disponibilizados através de uma rede 
de alto desempenho para instituições de ensino e investigação, assegurando assim os requisitos 
de comunicações e serviços digitais avançados das diversas comunidades de utilizadores destas 
entidades. 

5.4. Recursos tecnológicos 

A LIS-Water pretende adotar uma estratégia moderna para a gestão dos recursos tecnológicos, 
assegurando a existência de instrumentos adequados para o funcionamento eficaz e eficiente da 
associação. Os recursos tecnológicos afetos à LIS-Water contemplam dois grupos principais, os 
recursos tecnológicos de base como equipamento informático e software, e os recursos 
tecnológicos de processo. As necessidades serão avaliadas ao longo do tempo e materializadas 
nos planos anuais e nos respetivos orçamentos. 

5.5. Recursos económico-financeiros 

Excetuando o primeiro ano civil de funcionamento (um pouco menos de dez meses), em que a 
equipa de trabalho foi sendo gradualmente contratada e os primeiros contratos foram sendo 
assinados, pretende-se que o orçamento anual da LIS-Water nos próximos anos seja o adequado 
para cobrir integralmente os custos da sua atividade, crescendo moderadamente no tempo. Essa 
cobertura integral permite manter uma política de não quotização dos seus membros associados. 

Procurar-se-á criar todos os anos um excedente de receitas relativamente aos custos, para a 
constituição de uma reserva para situações de contingência. 

As receitas corresponderão essencialmente às suas atividades de desenvolvimento de 
conhecimento e inovação, de avaliação, reflexão e aconselhamento estratégico, de formação e 
capacitação, de apoio à indústria e startups, e de comunicação e participação social, e terão 
previsivelmente como origem: 

▪ Serviços prestados no âmbito da sua atividade; 

▪ Programas nacionais e/ou internacionais de investigação; 

▪ Acordos, contratos e protocolos realizados com organismos nacionais ou estrangeiros. 

Constituem também receitas da LIS-Water as provenientes de: 

▪ Quotas anuais, quando pagas pelos seus membros efetivos em dinheiro; 

▪ Venda de materiais técnicos produzidos pela LIS-Water; 

▪ Subvenções, contribuições, legados, doações e subsídios; 
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▪ Patrocínios; 

▪ Quaisquer outros proventos legais que se enquadrem no seu objeto. 

Constituem gastos da LIS-Water os que resultam do exercício da sua atividade, em cumprimento 
do estatuto e dos regulamentos internos. As despesas corresponderão às seguintes tipologias: 

▪ Gastos com o pessoal; 

▪ Fornecimentos e serviços externos; 

▪ Encargos fiscais; 

▪ Encargos financeiros. 

A estratégia da LIS-Water passa por procurar atrair financiamento base (basefunding), através 
de acordos e contratos de médio prazo com parceiros estratégicos, que permita garantir a sua 
sustentabilidade e resiliência, complementado com financiamentos de projetos e atividades de 
curto prazo. 

A estratégia de financiamento da LIS-Water passará ainda pela subsidiação cruzada, permitindo 
desenvolver as atividades que não geram receitas significativas (conhecimento e inovação, 
desenvolvimento empresarial e de startups, comunicação, sensibilização e envolvimento da 
comunidade) através de excedentes gerados nas atividades que gerem excedentes (avaliação, 
reflexão e aconselhamento estratégico e formação e capacitação). 

5.6. Recursos de comunicação 

A LIS-Water preconiza uma estratégia de aposta crescente na comunicação dirigida, com o 
objetivo de amplificar a divulgação do conhecimento e de reforçar a sua imagem e visibilidade. 

Para o efeito fará uso de diferentes instrumentos, nomeadamente: 

▪ Website dinâmico e moderno; 

▪ Redes sociais; 

▪ Newsletter; 

▪ Notas à imprensa; 

▪ Notícias; 

▪ Base de contactos segmentada; 

▪ Vídeos promocionais e brochuras; 

▪ Participação ativa em eventos nacionais e internacionais de referência. 

6. Que ecossistema 

6.1. Ecossistema LIS-Water 

Como parte da sua atividade, a LIS-Water promove uma rede de conhecimento, partilha e 
sinergias, potenciando as ligações entre as partes interessadas. Para o efeito, criou o 
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ecossistema LIS-Water, um espaço onde governos, entidades e profissionais do setor, agências 
de apoio, organizações de conhecimento e educação, indústria e startups, e sociedade civil unem 
esforços pela melhoria da governança da água.  

Estas entidades e profissionais podem desempenhar diferentes papéis no ecossistema, em 
função do nível de interesse de envolvimento na atividade. 

Pode candidatar-se a integrar o ecossistema LIS-Water qualquer pessoa coletiva pública e 
privada e também qualquer pessoa singular cuja atividade se enquadre no âmbito ou tenha 
interesse relevante para a LIS-Water. 

A LIS-Water trabalha em conjunto com os seus parceiros, procurando estabelecer modelos de 
colaboração e sinergias numa perspetiva win-win. Procura ainda estabelecer uma rede de 
partilha de conhecimento e informação, envolver parceiros e especialistas nas suas atividades, 
facilitar contactos e troca de experiências e dar-lhes imagem e visibilidade. 

Ecossistema LIS-Water 

Quem? 

Governos Entidades e 
profissionais do 
setor 

Agências de 
apoio ao 
desenvolvimento 

Organizações de 
conhecimento e 
educação 

Indústria e 
startups 

Sociedade civil 

Órgãos 
governamentais e 
intergovernamentais, 
incluindo governos, 
ministérios, 
gabinetes de 
ministérios, 
secretarias gerais, 
etc. 

Reguladores, redes 
de reguladores, 
entidades gestoras 
estatais, municipais 
e privadas e suas 
holdings, redes 
profissionais, 
autarquias locais e 
suas agências, 

profissionais da 
água e estudantes, 
etc. 

Agências de 
cooperação, 
doadores 
governamentais, 
bancos de 
desenvolvimento, 

agências das 
Nações Unidas, 
agências e órgãos 
da EU, fundações 
e outras agências 
de apoio, etc. 

Agências e 
programas de 
investigação e 
inovação, 
universidades, 
centros de 
investigação, 
inovação e 
conhecimento, 
centros de 
formação, redes 
alumni, etc. 

Empresas de 
consultoria, 
empresas de 
tenologias de 
informação, 
gabinetes de 
advogados, 
empresas de 
construção, 
fabricantes ou 
fornecedores de 
equipamentos e 
produtos, 
laboratórios, 
startups, redes 
de startups, 
redes de 
empresas, 
associações 
empresariais e 
industriais, etc. 

Organizações 
da sociedade 
civil e outros 
grupos 
profissionais 
como imprensa, 
órgãos 
parlamentares, 
corpo diplomata, 
órgãos de 
justiça, outros 
grupos 
profissionais. 

Que papel? 

Tipologia de parceiros Papel potencial dos parceiros 

Membros efetivos Entidades que governam a LIS-Water, com assento e poder de voto na Assembleia 
Geral 

Membros associados  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 patrocinadores Entidades e indivíduos que patrocinam a atividade da LIS-Water 

Membros doadores Entidades e indivíduos que financiam a atividade geral da LIS-Water, contribuindo 
para maximizar o seu impacto 

Apoiantes institucionais Entidades públicas de cariz institucional que apoiam a atividade da LIS-Water 
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Tipologia de parceiros Papel potencial dos parceiros 

Apoiantes empresariais Entidades que apoiam a atividade da LIS-Water através de patrocínios a ações 
específicas 

Comunidade de prática Rede que junta antigos participantes e formadores das iniciativas de formação e 
projetos da LIS-Water 

Rede de especialistas Colaboram potencialmente nas atividades da LIS-Water, nomeadamente nas ações 
de formação, em sessões de reflexão ou mesmo em projetos 

Que principais benefícios? 

Partilha de 
conhecimento e 
informação 

Colaboração e 
sinergias 

Participação nas 
atividades da LIS-
Water 

Rede de contactos 
e troca de 
experiências 

Imagem e visibilidade 

6.2. Constituição 

O ecossistema LIS-Water é constituído por três grupos. O primeiro grupo é constituído pelos 
membros efetivos. O segundo grupo é constituído pelos membros associados (coletivos e 
individuais), membros patrocinadores, membros doadores e apoiantes institucionais e 
comerciais, podendo funcionar por subgrupos. O terceiro grupo é constituído pelas redes de que 
a LIS-Water é membro, pela comunidade de prática e pela rede de especialistas. 

Integrantes do primeiro grupo do ecossistema 

O primeiro grupo do ecossistema é constituído pelos membros efetivos, que são pessoas 
coletivas públicas e privadas com direitos e deveres duradouros, com assento e poder de voto 
na Assembleia Geral. A qualidade de membro efetivo adquire-se por deliberação da Assembleia 
Geral, por proposta de dois membros efetivos ou do Conselho de Administração da LIS-Water.  

Os membros efetivos da LIS-Water representam grande parte dos agentes do setor da água em 
Portugal e pagam uma quota anual, em dinheiro ou em géneros. 

Os atuais membros efetivos são: 

▪ Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P. (LNEC): instituição pública de investigação 
e desenvolvimento científico e tecnológico de Portugal e um dos maiores laboratórios de 
engenharia civil do Mundo; 

▪ Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais (FEFAL): entidade sem 
fins lucrativos, constituída por tempo indeterminado, sob a iniciativa da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses; realiza ações de informação, cursos de formação, 
atividades de investigação, de assessoria técnica, de cooperação técnica internacional, 
e promove a edição de estudos especializados em temáticas relevantes para o 
desenvolvimento e inovação nas Autarquias Locais; 

▪ Associação das Empresas Portuguesas para o Sector do Ambiente (AEPSA): associação 
empresarial, criada em 1994, que representa e defende os interesses coletivos das 
empresas privadas com intervenção no setor do ambiente, constituindo-se como um 
interveniente essencial e dinamizador do desenvolvimento do mercado do setor do 
ambiente; 
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▪ Parceria Portuguesa para a Água (PPA): rede de entidades que visa desenvolver 
sinergias e maximizar potencialidades para o desenvolvimento do setor da água no 
mundo, promovendo a construção e a consolidação de alianças e parcerias entre as 
instituições nacionais e todas as nações empenhadas no uso sustentável da água e na 
valorização dos recursos hídricos. 

Integrantes do segundo grupo do ecossistema 

O segundo grupo do ecossistema LIS-Water é constituído pelos membros associados, membros 
patrocinadores, membros doadores e apoiantes institucionais, que se referem seguidamente: 

▪ Membros associados: pessoas coletivas públicas e privadas e pessoas singulares de 
qualquer natureza 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 patrocinadores: pessoas coletivas públicas e privadas e pessoas singulares 
que financiam, em dinheiro ou em géneros (apoio em serviços), a atividade da LIS-Water. 
O atual membro patrocinador é o Grupo Águas de Portugal (AdP), sociedade gestora de 
participações sociais que, através das suas participadas, tem por missão conceber, 
construir, explorar e gerir sistemas de abastecimento de água e de saneamento de águas 
residuais, desenvolvendo um grupo empresarial português forte e de elevada 
competência, capaz de responder, com eficácia, aos grandes desafios que atualmente se 
colocam no setor do ambiente; 

▪ Membros doadores: pessoas coletivas públicas e privadas e pessoas singulares que 
financiam, em espécie ou em géneros, a atividade geral da LIS-Water, contribuindo para 
maximizar o seu impacto; 

▪ Apoiantes institucionais: pessoas coletivas públicas de cariz institucional que apoiam 
a atividade geral da LIS-Water; 

▪ Patrocinadores comerciais: pessoas coletivas públicas e privadas que apoiam a 
atividade da LIS-Water através de patrocínios a ações específicas, nomeadamente 
cursos de formação. 

Integrantes do terceiro grupo do ecossistema 

O terceiro grupo do ecossistema LIS-Water é constituído pelas entidades de que a LIS-Water é 
associada, pela comunidade de prática e pelos apoiantes comerciais, que se referem 
seguidamente: 

▪ Rede de entidades de que a LIS-Water é associada: rede que inclui as entidades, 
nomeadamente associações, de que a LIS-Water faz parte enquanto membro; 

▪ Comunidade de prática: rede que junta os antigos participantes e formadores das suas 
iniciativas de formação e projetos, criando valor acrescentado para os seus membros, 
nomeadamente partilhando conhecimento e experiências, participando em fóruns de 
discussão, etc.; 

▪ Rede de especialistas: rede de especialistas que potencialmente colaboram nas 
atividades da LIS-Water, nomeadamente nas ações de formação, em sessões de reflexão 
ou mesmo em projetos. Pretende-se que complementem as competências da equipa 
interna da LIS-Water. 
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6.3. Benefícios 

Sistematiza-se na tabela seguinte os principais benefícios e contrapartidas de pertencer ao 
ecossistema, nas diversas modalidades. 

 

 
Membros 
efetivos 

Membros 
associados 

Membros 
patrocinadores 

Membros 
doadores 

Apoiantes 
institucionais 

Apoiantes 
comerciais 

Comunidade de 
prática 

Rede de 
especialistas 

Benefícios         

Colaboração e sinergias 

Participar numa iniciativa 
inovadora de impacto 
estratégico no quadro do 
ODS6 

        

Intervir na governança 
da LIS-Water, 
participando nos órgãos 
sociais 

        

Contribuir para a 

definição da atividade da 
LIS-Water 

        

Estabelecer parcerias 

em projetos com a LIS-
Water 

        

Apoiar a atividade da 
LIS-Water  

        

Patrocinar atividades da 
LIS-Water 

        

Participação nas atividades da LIS-Water 

Colaborar em ações de 
formação ou reflexão e 
em projetos da LIS-
Water 

        

Partilha de conhecimento e informação 

Aceder ao melhor 

conhecimento e 
informação 
disponibilizado pela  
LIS-Water 

        

Receber a newsletter da 

LIS-Water 
        

Rede de contactos e troca de experiências 

Aceder à rede de 
contactos da  
LIS-Water 

        

Participar em fóruns 
privados de discussão e 
troca de experiências 

        

Imagem e visibilidade 

Divulgar a sua oferta de 
produtos e serviços junto 
da rede LIS-Water 

        

Reforçar a imagem e 

visibilidade 
        

Requisitos         

Contrapartida financeira 
Quota anual 

(espécie ou 
em géneros) 

Gratuito 

Patrocínio à atividade 

em geral (em espécie 
ou em géneros) 

Doação  
(em espécie 
ou em 
géneros) 

Gratuito 

Patrocínio para 

uma iniciativa 
específica 

Gratuito Gratuito 
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Membros 
efetivos 

Membros 
associados 

Membros 
patrocinadores 

Membros 
doadores 

Apoiantes 
institucionais 

Apoiantes 
comerciais 

Comunidade de 
prática 

Rede de 
especialistas 

Outros requisitos Requer 
proposta por 
2 membros 
efetivos e 
aprovação 
pela 
assembleia 
geral 

Requer 

submissão de 
formulário de 
inscrição e 
aprovação pelo 
Conselho de 
Administração 

Requer aprovação 
pelo Conselho de 
Administração 

Requer 
aprovação 
pelo Conselho 
de 
Administração 

Requer aprovação 
pelo Conselho de 
Administração 

Requer 

aprovação pelo 
Conselho de 
Administração 

Requer 
participação prévia 
em cursos de 
formação ou 
projetos da  
LIS-Water 

São convidados 

pela LIS-Water 
para participar nas 
suas atividades, 
sendo geralmente 
ressarcidos pelo 
seu contributo 

 não aplicável  reduzido médio  elevado 

 

A LIS-Water pretende valorizar as ligações e sinergias com os seus parceiros, procurando unir 
esforços numa perspetiva win-win. Sistematiza-se seguidamente o que cada tipo de parceiro 
pode genericamente receber e contribuir: 

 

 O que pode receber Como pode contribuir 

Governos Aceder a informação e conhecimento 

Aceder à rede de contactos LIS-Water 

Receber avaliação sistemática do 
desempenho da política pública, 
benchmarking e oportunidades de melhoria 

Receber aconselhamento estratégico 

Receber assessoria técnica 

Receber formação para as suas equipas  

Colaborar em projetos 

Reforçar a imagem e visibilidade 

Participar em projetos colaborativos 

Participar em sessões de reflexão  

Partilhar casos de estudo  

Desafiar novos desenvolvimentos 

Apoiar a atividade da LIS-Water 

Patrocinar ações da LIS-Water 

 

 

Entidades reguladoras e 
entidades prestadoras 

Aceder a informação e conhecimento 

Receber avaliação sistemática do 
desempenho da entidade, benchmarking e 
oportunidades de melhoria 

Receber aconselhamento estratégico 

Receber formação para as suas equipas 

Participar em ações de capacitação 
organizacional 

Acolhimento dos seus colaboradores num 
programa de mobilidade 

Colaborar em projetos 

Aceder a oportunidades de networking 

Reforçar a imagem e visibilidade 

Participar em projetos colaborativos 

Intercâmbio de conhecimento 

Disponibilizar formadores / especialistas 

Participar em sessões de reflexão 

Disponibilizar dados para estudo 

Partilhar casos de estudo  

Disponibilizar acesso às instalações 

Desafiar novos desenvolvimentos 

Apoiar a atividade da LIS-Water 

Patrocinar ações da LIS-Water 

 

Agências de apoio Aceder a informação e conhecimento  

Receber assessoria técnica 

Receber formação para as suas equipas 

Colaborar em projetos 

Reforçar a imagem e visibilidade 

Apoiar a atividade da LIS-Water 

Colaborar em projetos 

Desafiar novos desenvolvimentos 

Divulgar o conhecimento gerado 

Partilhar casos de estudo 

Apoiar a implementação local 

Facilitar contactos 

Organizações de 
conhecimento e educação 

Aceder a informação e conhecimento 

Colaborar em projetos 

Colaborar em projetos 

Divulgar o conhecimento gerado pela LIS-Water 
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 O que pode receber Como pode contribuir 

Ser desafiado a novos desenvolvimentos 

Intercâmbio de conhecimento 

Aceder à rede de contactos LIS-Water 

Aceder a oportunidades de networking 

Reforçar a imagem e visibilidade 

Intercâmbio de conhecimento 

Desafiar novos desenvolvimentos  

Ajudar a identificar bons casos de estudo 

Partilhar casos de estudo 

Disponibilizar formadores / especialistas 

Empresas Aceder a informação e conhecimento 

Aceder a oportunidades de networking 

Aceder a oportunidades de negócio 

Ser desafiado a novos desenvolvimentos 

Receber aconselhamento estratégico 

Colaborar em projetos 

Aceder à rede de contactos LIS-Water 

Reforçar a imagem e visibilidade 

Partilhar casos de estudo  

Disponibilizar formadores / especialistas 

Disponibilizar novos produtos e serviços 

Colaborar em projetos 

Apoiar a atividade da LIS-Water 

Patrocinar ações da LIS-Water 

Reportar dificuldades e barreiras 

Startups Aceder a informação e conhecimento 

Aceder a oportunidades de networking 

Aceder a oportunidades de negócio 

Ser desafiado a novos desenvolvimentos 

Receber mentoria 

Colaborar em projetos 

Aceder à rede de contactos LIS-Water 

Reforçar a imagem e visibilidade 

Disponibilizar novos produtos e serviços 

Colaborar em projetos 

Reportar dificuldades e barreiras 

Sociedade civil Aceder a informação e conhecimento 

Aceder a material de divulgação, que poderá 
usar na sua atividade 

Participar em ações de formação e 
sensibilização dirigidas 

Receber apoio no seu envolvimento no setor 

Colaborar em projetos 

Aceder à rede de contactos LIS-Water 

Reforçar a imagem e visibilidade 

Divulgar o conhecimento gerado pela LIS-Water 

Dar voz pela água (advocacia) 

Intervir de forma mais informada nas questões 
da água 

Reportar histórias e situações a resolver 

Mobilizar as comunidades locais 

7. Que gestão de risco 
A LIS-Water irá implementar uma estratégia de gestão de risco robusta, que inclui uma rigorosa 
monitorização financeira e técnica do seu desempenho face ao definido no Plano Estratégico e 
nos planos anuais. Será realizada uma avaliação e eventual reajuste continuamente, no mínimo 
anualmente. 

A gestão de risco dará atenção especial à evolução das principais fontes de receita, e sua 
capacidade de compensar uma eventual perda de receita. As medidas para minimizar o risco 
financeiro por áreas de atuação incluem:  

▪ Manutenção de uma equipe base reduzida, com as competências essenciais, 
terceirizando todo o apoio técnico adicional que seja pontualmente necessário; 

▪ Terceirização da maioria das atividades de apoio necessárias, como contabilidade, apoio 
informático, apoio de comunicação e apoio jurídico; 
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▪ Focalização prioritária da sua atividade em projetos de avaliação, reflexão e 
aconselhamento estratégico, potencialmente principal geradora de receitas; 

▪ Focalização prioritária da sua atividade em projetos de conhecimento e inovação, mas 
enquadrada no desenvolvimento de projetos de avaliação, reflexão e aconselhamento 
estratégico e de formação e capacitação, potencialmente pouco geradora de receitas; 

▪ Focalização prioritária da sua atividade em projetos de formação e capacitação, 
potencialmente moderada geradora de receitas, mas que são continuadas e controláveis 
no tempo, para além de constituírem uma bandeira de divulgação da associação;  

▪ Focalização menos prioritária da sua atividade no desenvolvimento empresarial e de 
startups e na comunicação, sensibilização e envolvimento da comunidade, 
potencialmente pouco geradora de receitas, só em função dos financiamentos 
disponíveis e de subsidiação cruzada através de excedentes decorrentes das outras 
atividades; 

▪ Acompanhamento da capacidade de atrair o basefunding, que permita estabilidade à 
atividade da associação; 

▪ Capacidade de cenarização alternativa de crescimento e de caminhos alternativos de 
atuação em conformidade com a prática que se vier a verificar. 

▪ Minimização dos custos fixos de instalações, protocolando com o membro fundador a 
utilização das suas instalações e serviços associados. 

A gestão de risco concentrará também a sua atenção nos seguintes aspetos: 

▪ Minimização do risco de desadequada evolução do estabelecimento de parcerias 
definidas como estratégicas, mantendo uma atenção continuada no seu planeamento e 
acompanhamento; 

▪ Minimização do risco de deficiente governança do plano, mantendo uma atenção 
continuada na gestão e assegurando o regular funcionamento dos órgãos estatutários; 

▪ Minimização do risco de falta de envolvimento e compromisso dos membros efetivos na 
implementação do plano, evidenciando e materializando regularmente os benefícios da 
associação pera esses membros; 

▪ Minimização do risco de perda de credibilidade e reputação e de incapacidade de atração 
de projetos, mantendo uma atenção continuada na qualidade dos projetos, e nas 
oportunidades e nas necessidades dos atores do setor; 

▪ Minimização do risco de insuficiência de recursos humanos em número ou qualidade, 
mantendo uma atenção continuada na atração e capacitação de jovens de elevado 
potencial combinada com recursos experientes e de mérito reconhecido; 

▪ Minimização do risco de perda de resiliência na capacidade de ação, nomeadamente na 
vertente de recursos humanos qualificados. 
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▪ Minimização do risco de falta de independência na atuação e de sobreposição com outros 
atores, mantendo uma atenção continuada aos procedimentos de transparência e de 
articulação. 

 

Jaime Melo Baptista 

Presidente do Conselho de 
Administração 

Eduardo Marques 

Vogal do Conselho de 
Administração 

José Saldanha Matos 

Vogal do Conselho de 
Administração 
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