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TEMAS A 
ABORDAR

1. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

2. SOLUÇÕES DESCENTRALIZADAS

3. RELAÇÃO COM O CLIENTE

4. H2OPEN INNOVATION



INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL

“Não tenho quaisquer dúvidas de que a
inteligência artificial precisa de ser
regulada. É demasiado importante para não
o ser”

Sundar Pichai, CEO da Google, 20/01/2020



INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL

A IA está cada vez mais presente no nosso
quotidiano

Quer seja nas recomendações de produtos
quando fazemos compras online, quer seja
no assistente pessoal do smartphone,
interagimos diariamente com algum tipo
de IA, mesmo sem darmos por isso



INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL

A IA e a automação terão (já estão a ter)
impactos muito significativos a diversos
níveis, sendo um deles o emprego

Sendo certo que muitos empregos serão
criados, em novas áreas, muitos outros
vão desaparecer



INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL

Assim, a questão é: estamos 
preparados para lidar com esta 

revolução?



SOLUÇÕES 
DESCENTRALIZADAS

HYDRALOOP

Innovative Water recycling system

“A compact, residential water recycling
system, the Hydraloop cleans and disinfects
shower, bath and washing machine
graywater to be reused for toilet flushing,
gardening or pool water or to be recycled
back to the washingmachine”



SOLUÇÕES 
DESCENTRALIZADAS



SOLUÇÕES 
DESCENTRALIZADAS

Water collected from the shower, bath
and washing machine is collected into the
Hydraloop, which then filters the water
through an extensive six-step process:

Sedimentation.

Flotation.

Dissolved air flotation.

Enforced skimming.

Aerobic bioreactor.

UV light disinfection.



SOLUÇÕES 
DESCENTRALIZADAS

E agora, a questão é: estamos 
preparados para a massificação 
de sistemas descentralizados?



RELAÇÃO 
COM O 

CLIENTE

Vivemos atualmente um acelerado
processo de “digitalização” da nossa
sociedade

Quase toda a gente tem smartphones

Já só é possível entregar o IRS
eletronicamente

A partir de abril, toda a faturação
destinada a entidades públicas tem de
ser enviada em formato eletrónico



RELAÇÃO 
COM O 

CLIENTE

Apesar disso, a esmagadora maioria dos
clientes dos serviços de águas recebem a
sua fatura em papel

Considerando um universo superior a
5.000.000 contratos, temos um volume
anual de faturas emitidas superior a
60.000.000

Para produzir o papel necessário para
estas faturas são necessárias mais de
2.500 árvores



RELAÇÃO 
COM O 

CLIENTE

Se assumirmos um custo médio por
fatura (finishing e envio), estaremos a
falar de um valor anual na ordem dos 30
milhões de euros



RELAÇÃO 
COM O 

CLIENTE

Aqui chegados, a questão é: 
estamos preparados e disponíveis 
para adotar medidas para alterar 

este paradigma?



H2Open 
Innovation

Desenvolvimento de um programa de
inovação aberta no setor dos serviços
urbanos de água

Principal objetivo: criação de valor, numa
lógica de melhoria da eficiência do
serviço e da “experiência do cliente”



H2Open 
Innovation

I. Promover a Inovação na Indústria da Água e
Saneamento, com uma participação Global das EG;

II. Promover o desenvolvimento de uma Rede de
Parceiros de Inovação na Indústria da Água e
Saneamento

III. Promover Parcerias entre as EG de média/grande
dimensão e as de menor dimensão, para que estas
últimas tenham um acesso mais facilitado à
inovação e possam funcionar como Laboratórios
Vivos no ensaio de projetos;

IV. Criar sinergias entre as EG para partilharem
recursos humanos, técnicos e financeiros no âmbito
de projetos de inovação;

V. Catalisar a partilha de conhecimento entre a
Indústria da Água e Saneamento e outras indústrias;



H2Open 
Innovation



H2Open 
Innovation

Neste caso, a questão é: estão 
preparados para aceitar este 

desafio?



Se continuarmos a fazer as 
coisas da mesma forma, 
não podemos esperar ter 

resultados diferentes!


