Iniciativa Nacional para a Gestão Patrimonial de Infraestruturas 2015
Convite à participação em reunião preparatória
LNEC, Lisboa, 11 de julho de 2014

Enquadramento
A gestão patrimonial de infraestruturas (GPI) urbanas de água constitui atualmente uma das
principais preocupações das entidades gestoras, enquadrada pela exigência legal do DecretoLei n.º 194/2009, assim como uma prioridade da ERSAR, seja pela crescente pressão
regulatória — enquadrada pela regulação económica e de qualidade de serviço e por
recomendações tarifárias — seja pela promoção da eficiência e sustentabilidade económica e
ambiental. Em Portugal, como em muitos outros países, três décadas de investimento focadas
em novas infraestruturas tiveram um grande impacto na melhoria da cobertura e qualidade do
serviço. No entanto, foi acumulado um elevado deficit de reabilitação, que mantém uma
tendência fortemente crescente. Adicionalmente, a significativa concentração de investimentos
nos anos 80 e 90 conduzirá inevitavelmente a necessidades de reabilitação muito
concentradas a partir das próximas duas décadas.
A primeira edição do projeto colaborativo Iniciativa Nacional de Gestão Patrimonial de
Infraestruturas – iGPI, que decorreu em 2012/2013, destinou-se a apoiar uma amostra
representativa de dezanove entidades gestoras de serviços públicos urbanos de água, de
dimensão e contextos diversos, no desenvolvimento dos seus próprios planos e sistemas de
Gestão Patrimonial de Infraestruturas, através de um programa de formação conjunta e de
capacitação (www.iniciativagpi.org). Os resultados alcançados estão a ter um elevado impacto,
não apenas sobre os serviços públicos que participaram, mas no sector nacional da água como
um todo, bem como a nível internacional, tendo este projeto sido recentemente premiado com
o "Project Innovation Awards da IWA (Associação Internacional da Água".
Objetivos da iniciativa
Nesse contexto, o LNEC propõe-se lançar, no primeiro trimestre de 2014, a Edição 2015 da
Iniciativa Nacional para a Gestão Patrimonial de Infraestruturas, mantendo o formato de
parceria coletiva, com o objetivo de capacitar e apoiar as entidades gestoras no
desenvolvimento, implementação e revisão dos seus planos de GPI.
Em paralelo com a participação de novas EG, esta nova edição permitirá integrar uma
participação especificamente concebida para as EG que desenvolveram os seus planos de GPI
no âmbito da iGPI 2012/2013 e pretendam dar continuidade e aprofundar capacidades ou
desenvolvimentos em domínios técnicos concretos (e.g., avaliação da condição estrutural dos
sistemas, afluências indevidas em sistemas de águas residuais, previsão de falhas), ou rever e
progredir na implementação dos planos de GPI (e.g., alargar o plano de GPI a outros sistemas
ou áreas de análise).
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O formato de parceria coletiva
A iniciativa proposta adotará um formato de parceria coletiva, em que as entidades
participantes realizam elas próprias o trabalho de desenvolvimento mediante uma programação
comum, com a coordenação, a formação e o apoio técnico do LNEC.
Este formato tem vindo a ser adotado com sucesso pelo LNEC nos últimos 10 anos, sendo a
iGPI 2012/13 o mais recente exemplo. Tem a vantagem de permitir às entidades participantes
uma internalização de competências, com formação e aquisição de experiência guiada no uso
das metodologias e técnicas em causa. Usufruem de apoio coletivo e individualizado, bem
como dos benefícios do estabelecimento de rede de contactos com as outras entidades
gestoras, num processo comum e simultâneo, com dificuldades e desafios semelhantes, que
conduz a uma eficaz partilha de soluções, a um custo bastante inferior ao de uma consultoria
individual, dado o efeito de escala.
Destinatários
A iniciativa destina-se a todas as entidades gestoras de serviços de urbanos de água
interessadas na em desenvolver planos de GPI. A Iniciativa será realizada para um mínimo de
10 e um máximo de 15 entidades gestoras participantes.
Convite
Neste contexto, são convidadas as entidades gestoras potencialmente interessadas na
Iniciativa a participar numa reunião preparatória no Pequeno Auditório do LNEC, no próximo
dia 11 de julho (6a feira), das 10:00 às 12:30 horas. A presença na reunião não envolve
naturalmente qualquer compromisso de participação na iniciativa proposta.
A participação deverá ser confirmada por e-mail para Maria Adriana Cardoso
(macardoso@lnec.pt, 21 844 3618), Ana Poças (apocas@lnec.pt, 21 844 3707) ou Helena
Alegre (halegre@lnec.pt), do Núcleo de Engenharia Sanitária do LNEC, até 9 de julho
próximo.

Programa
10h00 – 10h20

Receção e boas vindas

10h20 – 11h00

Resultados da 1ª edição da Iniciativa Nacional para a
Gestão Patrimonial de Infraestruturas - iGPI 2012/13

11h00 – 11h20

Pausa para café

11h20 – 12h00

Apresentação da edição iGPI 2015

12h00 – 12h30

Discussão e esclarecimento de questões
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