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Contexto português

� 3 décadas de investimento em novas 
infraestruturas

�Bons níveis de cobertura e melhor qualidade de serviço 

�Elevado deficit acumulado de reabilitação 

� Prevalecem os baixos níveis de reabilitação: 
serviços urbanos de água insustentáveis  

─Bomba-relógio pouco visível a políticos e à sociedade

─Carga excessiva para a próxima geração

� Era (e é) urgente e fundamental mudar o 
paradigma da gestão das infraestruturas

O CICLO DE NOVAS 

CONSTRUÇÕES 

ACABOU! 
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Como reverter a tendência 

� Bom sistema regulatório 

� Nova legislação (em vigor desde 2013): 

�Entidades que servem mas de 30000 habitantes devem ter 
um sistema de GPI

� Investimento em novo conhecimento e em 
desenvolvimentos práticos:

�LNEC/IST/ERSAR Guias Técnicos ERSAR sobre 
GPI 

�O projeto AWARE-P 
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Paradigma da gestão atual dos 
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de água
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2013

2050

Onde queremos estar em 2050?
Como gerimos a transição?



© LNEC 2014 6/26

Paradigma da gestão atual dos 
sistemas urbanos de água

Janela temporal

Herdamos as 
infraestrutura
s existentes

Usamo-las e 
gerimos o seu 

valor

Entregamo-
las à geração 

seguinte

Sistemas urbanos 
de água

2013 2050



© LNEC 2014 7/26

Paradigma da gestão atual dos 
sistemas urbanos de água

Janela temporal

Herdamos as 
infraestrutura
s existentes

Usamo-las e 
gerimos o seu 

valor

Entregamo-
las à geração 

seguinte

Sistemas urbanos 
de água

2013 2050



© LNEC 2014 8/26

Paradigma da gestão atual dos 
sistemas urbanos de água

Janela temporal

Herdamos as 
infraestrutura
s existentes

Usamo-las e 
gerimos o seu 

valor

Entregamo-
las à geração 

seguinte

Sistemas urbanos 
de água

2013 2050



© LNEC 2014 9/26

Paradigma da gestão atual dos 
sistemas urbanos de água

Janela temporal

Herdamos as 
infraestrutura
s existentes

Usamo-las e 
gerimos o seu 

valor

Entregamo-
las à geração 

seguinte

Sistemas urbanos 
de água

2013 2050



© LNEC 2014 10/26

Paradigma da gestão atual dos 
sistemas urbanos de água

Janela temporal

Herdamos as 
infraestrutura
s existentes

Usamo-las e 
gerimos o seu 

valor

Entregamo-
las à geração 

seguinte

Sistemas urbanos 
de água

2013 2050



© LNEC 2014 11/26

Paradigma da gestão atual dos 
sistemas urbanos de água

Janela temporal

Herdamos as 
infraestrutura
s existentes

Usamo-las e 
gerimos o seu 

valor

Entregamo-
las à geração 

seguinte

Sistemas urbanos 
de água

2013 2050



© LNEC 2014 12/26

Paradigma da gestão atual dos 
sistemas urbanos de água

Janela temporal

Herdamos as 
infraestrutura
s existentes

Usamo-las e 
gerimos o seu 

valor

Entregamo-
las à geração 

seguinte

Sistemas urbanos 
de água

2013 2050



© LNEC 2014 13/26

Paradigma da gestão atual dos 
sistemas urbanos de água

Janela temporal

Herdamos as 
infraestrutura
s existentes

Usamo-las e 
gerimos o seu 

valor

Entregamo-
las à geração 

seguinte

Sistemas urbanos 
de água

2013 2050

• Chave para o sucesso!
• Chave para a sobrevivência 

das sociedades!
• IVI aprox. 0,5
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Em cada nível

R
e
v
is

ã
o

Objetivos > critérios de avaliação > 
métricas > metas

Diagnóstico

do nível acima

Produção do Plano

Implementação do Plano

Monitorização do Plano

p/ nível abaixo

Ciclo PDCA
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Através dos níveis 
decisionais…

alinhamento

feedback

envolvimento

pessoas

Estratégico

Tático

Operacional

capacitação
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Como

Recomendações e modelos de planos estratégico e 
táticos
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PLAN: Compare & decide

Where planning alternatives or competing 

projects are measured up and compared 

through selected performance, risk and cost 

metrics.

Performance Indicators

Assess the efficiency or effectiveness of your 

system through state-of-the-art, standardised 

PI libraries.

Performance Indices

Simulation-based, detailed technical 

performance assessment of capacity, water 

quality and energy behaviour.

Failure analysis

Use your component failure records to 

predict future pipe or sewer behaviours.

Inspection analysis

Use your inspection records to predict sewer 

behaviour.

Component Importance

Simulate the failure of each individual pipe in 

a network to measure its impact on nodal 

consumption.

Unmet demand

Calculate a service interruption risk metric 

expressed as the expected reduced service, 

the volume of unmet demand over a given 

period.

Infrastructure Value Index

Ageing degree of the infrastructure as a ratio 

between current value and replacement 

value of its components.

Financial project

Assess the net present value (NPV) and the 

investment return rate (IRR) of any financial 

project from a long-term/ asset lifecycle 

perspective.

Como

Métodos de última geração



© LNEC 2014 19/26

O software AWARE-P

�Código aberto

�Web-based

�Colaborativo

�Multiplataforma

�Multiutilizador

�GIS: ESRI, Google, Bing, MapBox,…

�Registos, ordens de trabalho, modelos,…

�Visualizações 3d 
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AWARE-P Community edition 
(Versão 1.0)
- lançada durante o WWC2014

LNEC | 20
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iGI: Projeto colaborativo 
(Foto do Grupo “do Norte” da iGPI)
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30 Planos estratégicos de GPI
30 Planos táticos de GPI
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Exemplos mais relevantes 
fora de Portugal

� USA: 
� projeto WERF/EPA; caso: Gwinnett

� Austrália: 
� Sydney Water. Aplicação piloto no projeto Facility Blueprint (29 ETA e 5 ETAR)

� Espanha: casos-piloto em: 

� Comunidade Valenciana (FACSA)

� País Basco (expansão aos 60 municípios a ser iniciada)

� Noruega: 
� parte do programa doutoral

� Casos piloto em desenvolvimento

� Brasil:
� PNQS 2013: pela primeira vez alguns princípios de GPI incluídos

� Gestão de perdas de água em Guarulhos: (alguns princípios de GPI adotados)

� “Premiação” GPI 2015

� UK, Danube Water Program, Alemanha, …

� Software AWARE-P
� Mais de 1000 utilizadores registados no software, um pouco de todo o mundo
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Projetos AWARE-P, iGPI e PGPI

IWA 2014 Project Innovation Award (Europe/West Asia), 

recognizing “innovation and excellence in an engineering 

project”, in the Planning Category.

The 2014 Mulheim Water Award, 

recognizing “an excellent contribution to structured infrastructure 

asset management in water companies”. 
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40+ entidades
Equipa de 120 + pessoas
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Nota final: 
A oportunidade e o desafio 
das normas ISO 55000
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Contactos

� Helena Alegre, halegre@lnec.pt, Tel. + 351 218443626

� Sérgio T Coelho, stcoelho@lnec.pt, Tel. + 351 218443625

LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil

Av. do Brasil, 101

1700-066 Lisboa

Portugal


