


Estratégia e Visão  

A EPAL segue uma estratégia orientada para a eficiência 

A EPAL atingiu em 2016 um nível de perdas de água de 10,5%   
Lisboa é uma das cidades mais eficientes do Mundo 

A Água é um recurso precioso e escasso 

Os operadores de sistemas de abastecimento são os primeiros 
responsáveis pelo fornecimento e uso eficiente da Água 



Estratégia e Visão  

O Uso Eficiente da Água 

OPERADOR CONSUMIDOR 

 Assumir o papel de dinamizador da Eficiência 
 

 Dar o Exemplo 
 

 Reforçar a relação com os Clientes oferecendo 
      Ferramentas para controlo do Uso Eficiente da  
      Água 
 



O que é ?  

 
 
 
 

Um serviço para reduzir os consumos de água, aumentar a eficiência  
e reduzir o desperdício por parte dos consumidores  

Um serviço inovador acessível a todos os consumidores que permite 
conhecer dia-a-dia o seu consumo de água 

 Permite medir a eficiência por comparação com os consumos médios  

 Emite alertas por SMS e e-mail quando o seu consumo excede um 
valor pré-determinado ou se, por exemplo, deixou uma torneira a 
pingar  

Que tem um simulador que permite otimizar os hábitos de consumo 

Que permite o registo de leituras on-line 



Benefícios 

 
 
 
 

Disponível em 4 versões para os diversos segmentos de mercado 

 Permite ao Operador ter informação mais rigorosa do consumo 
dos seus clientes 

 Permite suprimir as leituras manuais e reduzir a faturação por 
estimativa e incrementar a faturação por consumos reais 

 Contribui para reduzir reclamações devido a estimativas de 
consumo e consumos anormais não detetados 

 Permite acrescentar valor à prestação de serviço do Operador 
induzindo confiança e responsabilidade no consumidor 



Como funciona ? 

A informação é disponibilizada aos clientes através de uma aplicação 
WEB que agrega e interliga informação proveniente de sistemas de 
telemetria 

Os alertas são parametrizados pelo Operador ou personalizados pelo 
Cliente 

Os alertas são enviados por e-mail e sms sempre que os níveis de 
consumo ultrapassem os parâmetros previamente fixados 

A adesão ao waterbeep reduz drasticamente as reclamações por 
consumos involuntários e estimativas de consumo 



Como aceder 

Através do 
Site do 

Operador 



Definir Alertas 



Funcionalidades 

Utilização universal (gratuita) 
 
Permite monitorizar o consumo de água e 
compará-lo com a média do consumo doméstico 
da cidade de residência 
 
Com leituras introduzidas pelo consumidor é 
possível analisar os consumos e faturação nos 
períodos pretendidos 
 
Para facilitar a comunicação de leituras a EPAL 
tem também disponível uma aplicação 
complementar para smartphones - myAQUA 



Funcionalidades 

Especialmente indicado para clientes domésticos 
e comerciais de pequena e média dimensão 
(1€/mês) 
 
Permite conhecer o consumo nos últimos 7 e 30 
dias e também num período de tempo definido 
com base em telemetria 
 
O sistema envia alertas (por sms ou e-mail) 
sempre que os consumos excederem os valores 
parametrizados ou quando o padrão de consumo 
registar alterações ao perfil habitual 



Funcionalidades 

Especialmente vocacionado para grandes clientes  
(12€/mês) 
 
Para além de todas as funcionalidades da versão 
Plus permite aos clientes terem dados de 
consumo de água de 15 em 15 minutos 



Versão avançada do waterbeep pro direcionada 
para consumidores intensivos de água  
(20€/mês) 
 
 
A informação relativa ao consumo é enviada em 
ficheiro customizado com os requisitos solicitados 
pelo Cliente e compatível com a integração 
simples nos seus sistemas de informação de 
gestão empresarial 

Funcionalidades 



Nexus Água / Energia 
 

Consumo bi-horário (entre as 0h e as 06h) 
oferece até 50% de desconto no custo do serviço das modalidades 

Incentivo à eficiência 



Análise do Segmento Doméstico 

Segmento Doméstico: 

- Ano da adesão 2014; 

- Poupança de cerca 10%;  

- Antes 2014, a capitação situava-se em 5,72 L/(hab*dia);  

- Atualmente, a capitação situa-se em 3,33 L/(hab*dia). 
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Consumo médio anual vs capitação 
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Caso Estudo – Uso Eficiente 

- Consumo médio baixou 50% 
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Consumo médio cliente  
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Caso Estudo – Alerta de Rotura  

- Cliente aderiu Waterbeep em agosto 2017 



Criação de Valor 

Promove o aumento de eficiência pelos consumidores  

Instrumento de poupança de recursos hídricos e financeiros 

Instrumento de otimização de recursos 

Indutor de hábitos de consumo sustentáveis 

Serviço que aproxima o Operador do Consumidor 

Serviço que dá notoriedade e prestígio ao Operador 

Serviço que incrementa as receitas do operador 

Promotor de políticas ambientais responsáveis 

Escolha responsável em cidades inteligentes 



Eleito melhor serviço em 
prol do ambiente 




