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Inova-EM vence prémios de boas 
práticas no Congresso da Água
111 A Inova – EM acaba 

de conquistar dois prémios, 
nas categorias de “Organi-
zação” e “Capacitação”, no 
âmbito da Iniciativa Nacio-
nal para a Gestão Patrimo-
nial de Infraestruturas (iGPI) 
promovida pelo Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil 
(LNEC), em parceria com Ins-
tituto Superior Técnico (IST) 
e a Addition, Lda. Tendo por 
objetivo “capacitar as enti-
dades gestoras de serviços 
urbanos de água para o de-
senvolvimento, implementa-
ção e manutenção de planos 
de gestão patrimonial de 
infraestruturas”, os prémios 
conquistados pela empresa 
municipal de Cantanhede 
foram entregues na quinta-
feira passada, no Congresso 
Mundial da Água, em Lisboa.

Relativamente à atribuição 
do prémio “Organização”, o 
júri argumentou que a Inova 
foi “a entidade gestora que 
melhor integrou e articulou 
os processos de planeamen-
to, implementação e manu-
tenção de planos de GPI, com 
os restantes instrumentos de 
planeamento da organiza-
ção”, tendo realçado, “em 
especial, a distinta integra-
ção do plano estratégico de 
gestão patrimonial de infra-
estruturas com o “Balanced 
Scorecard” já desenvolvido 
e implementado pela em-
presa”, situação a que a ad-
ministração atribui “grande 
significado”, enaltecendo “a 
extraordinária dedicação e 
profissionalismo de todos 
os funcionários no processo”.

Reconhecimento 
do trabalho

No que diz respeito ao pré-
mio “Capacitação”, o júri 
fundamentou a sua decisão 
reconhecendo o trabalho 
das equipas da Inova “no de-
senvolvimento dos planos 
de gestão patrimonial de in-

fraestruturas e na promoção 
das melhores práticas neste 
domínio, através da sua im-
plementação”. A este nível, 
foi ainda destacado que «a 
entidade gestora provou ter 
adquirido o conhecimento 
adequado da metodologia 
e demais ferramentas de 
análise destinadas à gestão 
patrimonial de infraestrutu-
ras, elaborou corretamente 
os planos estratégico e tá-
tico de gestão patrimonial 
de infraestruturas, com o 
reporte faseado desse de-
senvolvimento cumprindo 
o requerido, promoveu as 
melhores práticas de gestão 
de infraestruturas, através 
da sua implementação, e 
demonstrou um elevado ní-
vel de desenvolvimento de 
capacidades no âmbito da 
Iniciativa Nacional para a 
Gestão Patrimonial de Infra-
estruturas (iGPI)”. 

INOVA criada em 2002
Constituída em 2002, a 

Inova - Empresa de Desen-
volvimento Económico e So-
cial de Cantanhede - EM, SA, 
assumiu em 1 de setembro 
desse ano a gestão de diver-
sas áreas de atividade do Mu-
nicípio de Cantanhede, entre 
as quais a gestão da rede de 
abastecimento de água, no-

meadamente dos sistemas 
de captação e distribuição, e 
das infraestruturas de drena-
gem de águas residuais, bem 
como a proteção ambiental, 
a recolha dos resíduos sóli-
dos urbanos, e a manutenção 
dos espaços verdes. No final 
de 2012, a empresa concluiu 
um ciclo de investimentos da 
ordem dos 14 milhões de eu-
ros no setor do saneamento, 
o qual permitiu passar a taxa 
de cobertura do território de 
30%, em 2003, para mais de 
95%. Entretanto, tem vindo 

a investir significativamen-
te na renovação e valoriza-
ção das redes mais antigas, 
quer na de distribuição de 
água, quer na de recolha de 
efluentes, ao mesmo tempo 
que tem apostado na adoção 
dos mais modernos e atuali-
zados métodos de gestão de 
infraestruturas. 

É neste âmbito que se insere 
a implementação do AWA-
RE-P, software desenvolvido 
por um consórcio que inte-
grava o Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil (LNEC), 
o Instituto Superior Técnico 
(IST) e a Addition, Lda., para 
ser usado pelas entidades 
gestoras de serviços urbanos 
de águas na preparação de 
planos de manutenção das 
redes de abastecimento de 
água e de saneamento.

Foi na sequência desse 
processo que a Inova in-
tegrou, desde a primeira 
hora, a Iniciativa Nacional 
para a Gestão Patrimonial 
de Infraestruturas (iGPI), 
no pressuposto de o cum-
primento das exigências 
estabelecidas a este nível 
constitui uma atividade de-
terminante para a garantia 
do cumprimento dos requi-
sitos de sustentabilidade e 
desempenho dos sistemas 
urbanos de água.

A ETAR de Ançã, uma das infraestruturas geridas pela Inova

DB-Joana Santos

No final de 2012, a Inova 
concluiu um ciclo de 
investimentos da ordem 
dos 14 milhões de euros 
no setor do saneamento

1  O investimento 
permitiu passar  
a taxa de cobertura 
do território de 30%, 
em 2003, para mais 
de 95% atualmente 

protagonista
6 António Patrocínio Alves O presidente do conselho de 
administração da Inova-EM viu reconhecido, mais uma vez, o 
trabalho desenvolvido pela empresa municipal, que arreba-
tou dois prémios, no Congresso Mundial da Água. Ganhou 
os prémios nas categorias “Organização” e “Capacitação”, 
pelas boas práticas em gestão de infraestruturas no setor. 
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Inova premiada com dois galardões 
no Congresso Mundial da Água
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