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    A DIFICULDADE NO ACESSO À ÁGUA 

    
 

  

 
Na sequência da nossa anterior newsletter e correspondendo à promessa que aí deixámos, retomamos o evento de 
2014 do World Economic Forum, debruçando-nos sobre mais um dos temas analisados nessa reunião.  

 

Esta newsletter tem como propósito chamar a atenção para uma das questões atuais mais importantes a nível 
mundial, mas também para o impacto que a mesma poderá ter a nível financeiro.  

Referimo-nos à temática da Dificuldade no acesso à Água – que foi identificada como uma das 10 tendências mais 
preocupantes para o Mundo nos próximos 12 a 18 meses.  

 

Fonte: World Economic Forum, 2014 



A dificuldade no acesso à água – que designaremos de “Water Stress” – verifica-se sempre que a procura pela água 
excede a quantidade disponível durante um determinado período de tempo ou quando a má qualidade da mesma 
acaba por restringir a sua utilização.  

Existem assim 2 domínios na questão que foi colocada no World Economic Forum:  

 O acesso à água – ou seja, a escassez do próprio recurso que se torna assim insuficiente para a procura 
existente (vertente quantitativa); 

 A condição da água potável – ou seja, a má qualidade do recurso que o transforma num problema de saúde 
pública (vertente qualitativa).  

Ao contrário do que se possa pensar não são apenas os continentes africano e asiático que se defrontam com este 
problema nas suas duas vertentes. Praticamente todos os continentes sofrem com esta questão do acesso à água 
em quantidade e qualidade adequadas para a satisfação das necessidades das suas populações, ainda que o 
problema assuma contornos e dimensões diferentes de continente para continente.  

1.1 - 70% da composição da Terra é água e apenas 1% é potável 

 

Fonte:Survey on the Global Agenda 2014 

O problema do acesso à água é efetivamente muito mais global do que estamos habituados a pensar. No continente 
europeu e de acordo com o estudo realizado pelo World Economic Forum, existem regiões em Portugal, Espanha e 
Itália onde o acesso à água pode ser considerado como condicionado, não esquecendo o exemplo da Austrália onde 
este é também um tema importante. 

No evento de apresentação do “Outlook on the Global Agenda 2015” realizado no Dubai em Novembro de 2014, o 
ator Matt Damon apresentou este tema. Matt Damon, tem sido ao longo dos últimos anos uma das vozes que mais 
se tem feito ouvir acerca desta questão podendo ser considerado um acérrimo defensor do acesso à água por toda a 
população mundial. Esta sua determinação levou-o a criar em 2006 a H2O Africa com o intuito de chamar a atenção 
do Mundo para a falta de água potável na maioria dos países do continente africano. Em 2009, a H2O Africa fundiu-
se com a Water Partners para criar a Water.org com o objetivo ambicioso de providenciar ajuda para todos os países 
com dificuldades no acesso à água. 

Segundo Matt Damon, o problema de acesso à água fica a dever-se essencialmente a uma combinação de outros 
problemas onde se destaca o aumento exponencial da população nos últimos anos em alguns continentes, elevados 
índices de pobreza e restrições de acesso e utilização da água. São precisamente as regiões geográficas que 
combinam esta conjugação de fatores, aquelas onde o problema do acesso à água atinge proporções de flagelo 
social.  



No seu discurso, apontou hipóteses para ajudar 
a atenuar esta dificuldade:  

 Maior eficiência na utilização de água 
por parte do setor agrícola que é 
atualmente responsável por 70% do 
consumo a nível mundial;  

 Maior participação por parte do setor 
privado na resolução do problema – e, 
felizmente, existem já grandes empresas 
a contribuir, como a Pepsi, a Caterpillar 
ou o Bank of America. 

 Criação de incentivos por parte dos 
governos, para as empresas que detêm 
os monopólios da água para que estas 
apostem na construção de aquedutos e 
represas. 

Nesta sua intervenção, o ator norte-americano 
indicou igualmente vários exemplos de países 
com diferentes situações em termos de recursos 
hídricos, disponibilidade financeira e pressão 
populacional, por forma a evidenciar que a 
dimensão do problema é diretamente 
proporcional à combinação destes fatores: 

 Apesar dos poucos recursos naturais de 
água, os Emirados Árabes Unidos 
conseguem com a sua capacidade 
financeira providenciar uma fonte segura 
e contínua de água à sua população;  

A Etiópia, sendo um país com 
abundantes recursos hídricos, não é 
capaz de fornecer adequadamente a sua 
população o que, maioritariamente se 
deve à debilidade financeira do país; 

 Na China por seu lado, apesar de 
existirem os recursos naturais e 
financeiros, o aumento exponencial da 
sua população poderá causar problemas 
nos próximos anos.  

Daqui podemos inferir que as dificuldades 
sentidas por cerca de 750 milhões de pessoas, 
no acesso à água, não têm exclusivamente 
origem natural. 

O cenário é preocupante: estima-se que em 
2040 cerca de 1/3 da população mundial viva em 
zonas onde o “Water Stress” seja evidente. 

  

 

Fonte:Environmental outlook 2030'', 
OECD,2008  

A Water.org utiliza uma abordagem a vários níveis para criar “awareness” para o problema, mas também atua 
diretamente para o tentar resolver:  

 Parceiros Locais: Acreditando que as pessoas que vivem nos países em desenvolvimento são as que 
melhor sabem resolver os seus problemas, a Water.org estabelece parcerias com empresas criteriosamente 
selecionadas, a nível de tecnologia, relações sociais com a comunidade local e bancos locais para criar 
todas as infraestruturas para o fornecimento contínuo de água.  



 

Fonte:Water.org 

 Envolver as Comunidades: 
Envolver as comunidades locais é 
um dos pontos fulcrais na 
abordagem da Water.org, pois 
segundo Matt Damon e os restantes 
membros da fundação, se assim 
não for estas irão descurar 
“pormenores” que poderão vir a 
comprometer o sucesso do projeto. 
Mais, o envolvimento da população 
permite reduzir significativamente os 
custos dos vários projetos. 

 Seleção da Tecnologia 
apropriada: Para que exista 
sempre a capacidade instalada e 
acessível para a manutenção das 
insfraestrururas construídas, 
a Water.org promove a utilização de 
tecnologias locais para que não se 
verifiquem situações como a de um 
aqueduto existente na Etiópia, que 
se encontra para reparação há 
vários anos pois o país não tem 
recursos para contratar 
especialistas que o saibam fazer. 

 Saneamento e Higiene: A promoção de eventos para motivar e formar as populações acerca deste tema é 
absolutamente vital uma vez que as pessoas têm de interiorizar que a boa higiene e a boa saúde são duas 
faces da mesma moeda.  

 “The Water Credit Initiative”: Trata-se da conjugação do microcrédito com o saneamento e disponibilização 
de água. A Water.org acredita que desta forma dará às populações mais pobres, a capacidade para resolver 
os seus próprios problemas de água. Esta iniciativa já conseguiu efetuar até janeiro de 2015, cerca de 
500.000 pequenos empréstimos com um valor médio inferior a 200 euros e beneficiando cerca de 2.1 
milhões de pessoas.  

E não podemos distrair-nos do impacto deste problema:  

 De acordo com o Relatório Tropical de Medicina e Saúde Internacional, as consequências gástricas 
provocadas por consumo de água de má qualidade, mau saneamento e pouca higiene, matam 842.000 
pessoas anualmente, cerca de 2.300 pessoas por dia.  

 

Fonte: Water.org 



Estas são as zonas onde o problema é mais premente: aqui, cerca de 769 milhões de pessoas têm dificuldade de 
acesso a água de boa qualidade. 

1.2 - Alterações Climáticas 

O fator “Alterações Climáticas” é igualmente reconhecido e utilizado em muitos dos estudos sobre o tema, não sendo 
contudo ainda possível prever o seu impacto.  

Com a degradação do ambiente motivada por diversos fatores, a maioria deles relacionados com o uso abusivo dos 
recursos naturais por parte do ser humano, quase todos os países têm sido alvo de diversos eventos climatéricos 
com grandes impactos económicos, sociais e humanos.  

Por exemplo, durante o ano de 2014, mais de metade do extenso Estado da Califórnia, passou por um período de 
seca extrema. Se mencionarmos outros estados como o do Nevada, o fenómeno da seca extrema nos EUA, torna-se 
ainda mais agudo. A muito conhecida Hoover Dam nos Estados Unidos – barragem do rio Colorado, entre os estados 
do Nevada e Arizona - responsável por grande parte do fornecimento de água, não é exceção. O Lago Mead – 
albufeira que funciona como reservatório dessa barragem - esteve no seu nível mais baixo desde 1930. Claro que 
esta redução do nível hídrico não foi só resultado da seca, mas também de muito desperdício nomeadamente ao 
nível da rega de campos de golf e de consumos urbanos pouco equilibrados. 

. 
 

 

    INVESTIR EM ÁGUA 

  
 

  
 

  

Enquanto seres humanos conscientes do nosso impacto no 
Mundo, temos todos a obrigação de “investir na água” através 
de uma gestão eficiente dos nossos consumos, evitando 
qualquer desperdício deste recurso natural escasso e 
precioso.  

Esta recomendável poupança ao nível do consumo da água 
acarreta um outro efeito também muito relevante que se traduz 
no seu reflexo positivo nos nossos orçamentos familiares.  

   

 

E já agora porque não transformar esse investimento na água num efetivo investimento financeiro, utilizando a 
poupança acumulada com os menores gastos da fatura da água, para investir diretamente nas empresas do setor. 
Desta forma somos co-responsáveis por injetar liquidez neste setor de atividade e ainda podemos vir a beneficiar 
dos dividendos e/ ou performance positiva das respetivas ações. 

A água é uma commodity com requisitos rigorosos de gestão, impostos pelos governos. Adquirir títulos de empresas 
associadas ao transporte e tratamento de água é uma das formas diretas de ganhar exposição ao setor embora 
muitas delas, pelo seu caracter de utilidade pública, tenham também limitações ao nível do seu governance. De 
acordo com algumas empresas ligadas ao setor, o volume de receitas ronda atualmente cerca de 650 mil milhões de 
dólares americanos e prevê-se que o investimento feito no setor possa ser de cerca de 25 triliões nos próximos 25 a 
30 anos.  

Existem atualmente em todo o Mundo cerca de 400 empresas cotadas em Bolsa, ligadas à água, não apenas no 
fornecimento, mas também em produtos de limpeza e purificação da água como por exemplo a Brita ou a General 
Electric  

 

  



A S&P criou um indice global para acompanhar a evolução do setor. 

A evolução registada nos ultimos 5 anos foi bastante atrativa, uns anualizados 8.67% através do investimento nas 50 
maiores empresas mundiais do setor distribuidas de forma igual. 

S&P GLOBAL WATER INDEX 

 

Fonte: http://us.spindices.com/ 

WORLD WATER CW INDEX 

 

Fonte: www.sgindex.com 

Este índice criado pela Société General teve uma performance anualizada nos últimos 3 anos de 12.15%., sendo 
composto pelas 20 maiores empresas do setor aquífero com igual ponderação (5%). Existe também o NASDAQ 
OMX Global Water que permite acompanhar a evolução do mercado. 



No ActivoBank, fazemos questão de disponibilizar diversas alternativas que permitem investir em quase todas as 
oportunidades de mercado. 

Em ETF’s (Exchange Traded Funds), permitindo o investimento num dos índices mencionados, o investidor pode 
optar por uma das seguintes alternativas: 

Nome  Moeda ISIN 

LYXOR ETF WORLD WATER  Euro FR0010527275 

POWERSHARES WATER RESOURCES PORTFOLIO  US Dólar US73935X5757 

POWERSHARES PALISADES GLOBAL WATER FUND  Euro IE00B23D9026 

Como alternativas de gestão ativa para tentar bater estes índices o investidor pode optar por fundos de investimento: 

Nome  Moeda ISIN 

PICTET-WATER - R EUR  Euro LU0104885248 

PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION - R EUR  Euro LU0391944815 

PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY C EUR ND  Euro LU0307383496 

Destes três fundos de investimento, o Pictet – Water é o único que investe exclusivamente em empresas do setor. 
Os restantes apresentam estratégias de investimento diferentes, mas uma das suas componentes está ligada às 
empresas aquíferas. O Pictet-Global Megatrend Selection-R EUR, por seu lado, é um fundo mais abrangente que 
investe nas maiores tendências dos mercados financeiros a nível mundial, como a segurança, a biotecnologia, a 
madeira, a água, etc. Para isso socorre-se das estratégias utilizadas por cada um dos gestores especialistas dos 
fundos como o Pictet-Water. Podemos pensar no Megatrend Selection como uma espécie de agregador de 
estratégias. Quanto ao Piooner Fund – Global Ecology C EUR ND, verificamos que investe num amplo leque de 
ações de empresas de qualquer lugar do mundo que oferecem produtos ou tecnologias que promovem um ambiente 
mais limpo e mais saudável ou que são ambientalmente amigáveis.  

Os exemplos incluem empresas nas áreas de controlo da poluição do ar, energias alternativas, reciclagem, 
tratamento de águas e biotecnologia. O Subfundo pode utilizar instrumentos derivados para reduzir diversos riscos 
ou para uma eficiente gestão da carteira. 

As soluções que o ActivoBank disponibiliza permitem investimentos com diferentes exposições ao setor aquífero. 
Claro que se trata de um setor com especificidades de gestão bastante relevantes e que, conjugadas com o eventual 
risco cambial e o risco inerente aos mercados acionistas, aconselham a uma análise prévia ponderada que deverá 
levar sempre em consideração que um investimento neste setor deve ser planeado para um prazo nunca inferior a 8 
anos. 

A informação disponibilizada tem caráter meramente informativo e particular, sendo apresentada como mera ferramenta auxiliar, não devendo, nem 
podendo, desencadear ou justificar qualquer ação ou omissão, nem sustentar qualquer operação, nem ainda substituir qualquer julgamento próprio dos 
seus destinatários, sendo estes, por isso, inteiramente responsáveis pelos atos e omissões que pratiquem. Assim, e apesar de considerar que o conjunto de 
informações apresentadas foi obtido junto de fontes consideradas fiáveis, nada obsta que aquelas possam, a qualquer momento e sem aviso prévio, ser 
alteradas. Qualquer alteração nas condições de mercado poderá implicar alterações nesta informação. Não pode, nem deve, pois, o Banco ACTIVOBANK, 
S.A. garantir a exatidão, veracidade, validade e atualidade do conteúdo informativo que compõe a informação apresentada, pelo que o mesmo deverá ser 
sempre devidamente analisado, avaliado e atestado pelos respetivos Clientes. Os investidores devem considerar esta informação como mais um 
instrumento no processo de tomada de decisão de investimento. O Banco ACTIVOBANK, S.A. rejeita, assim, a responsabilidade por quaisquer eventuais 
danos ou prejuízos resultantes, direta ou indiretamente da utilização da informação apresentada, independentemente da forma ou natureza que possam vir 
a revestir. A reprodução total ou parcial desta informação não é permitida sem autorização prévia. 
 
As marcas detidas pelas Sociedades Gestoras são registadas e utilizadas sob licença. 
 
Esta informação não constitui aconselhamento personalizado ou recomendação de investimento/desinvestimento e não dispensa a consulta prévia das 
condições de comercialização (subscrição e resgate), bem como da política de investimento do fundo de investimento, através da leitura do prospeto 
simplificado. 
 
Para qualquer esclarecimento adicional, contacte-nos através da Linha Ativo, 918 788 486, 965 998 486, 935 228 486 ou 210 030 700, disponíveis de 2ª a 
6ª feira das 8h às 22h, Sábado das 10h as 20h e Domingos e Feriados das 12h às 20h. 
 
O ActivoBank não remete qualquer link nas suas mensagens aos Clientes, não solicita dados de identificação por e-mail e não fornece dados confidenciais 
através deste meio. Se não for o destinatário pretendido, por favor contacte imediatamente o remetente por e-mail, e apague a mensagem do seu sistema 
informático. A transmissão de mensagens por e-mail não é absolutamente segura ou livre de erro: a mensagem pode ser intercetada, alterada, perdida, 
destruída, chegar ao seu destinatário num momento posterior ao pretendido ou alterada, ou ainda com vírus. O ActivoBank declina qualquer 
responsabilidade por erros ou omissões na presente mensagem que resultem das circunstâncias descritas; A informação contida neste documento tem 
caráter meramente informativo e particular, sendo divulgada aos seus destinatários, como mera ferramenta auxiliar, não devendo, nem podendo, 
desencadear ou justificar qualquer acaçapo ou omissão, nem sustentar qualquer operação, nem ainda substituir qualquer julgamento próprio dos seus 
destinatários, sendo estes, por isso, inteiramente responsáveis pelos atos e omissões que pratiquem. O significado da cada uma das recomendações 
elaboradas por entidades externas ao grupo BCP deverá ser obtido junto dos analistas ou casas de investimento que produziram as referidas 



recomendações. As recomendações e price targets apresentados (exceto título BCP), foram obtidas juntos dos documentos da Millennium investment 
banking Agenda Semanal e Diário de Mercado, disponíveis em activobank.pt na área Infomercados/Notícias. As opiniões aqui expressas podem ser 
diferentes ou contrárias a opiniões expressas por outras áreas do grupo BCP, como resultado da utilização de diferentes critérios e hipóteses. Millennium 
investment banking é uma marca registada do Banco Comercial Português, S.A. (Millennium bcp) © 2010 ActivoBank. Todos os direitos reservados. 
ActivoBank é uma marca registada do Banco ActivoBank, S.A. BANCO ACTIVOBANK S.A. - Sede: Rua Augusta 84 - 1149-023 Lisboa - Capital Social 
17.500.000 Euros, Matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o No único de Matrícula e de Identificação Fiscal 500 734 305. 
 
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico - convertido pelo Lince. 
  

 
  

 

  

AVISO. Se receber um e-mail por engano, agradecemos devolução e aviso ao remetente ou para misaddressed.mail@millenniumbcp.pt e a sua eliminação 
sem reprodução. A mensagem e eventuais anexos são susceptíveis de conter informação sujeita a sigilo profissional, ao regime legal de protecção de 
dados pessoais, de direitos de autor ou outro, pelo que a sua divulgação depende de autorização do remetente. As opiniões emitidas não vinculam 
necessariamente o Grupo Banco Comercial Português. A mensagem foi filtrada por um detector de vírus, pelo que o remetente e as empresas do referido 
Grupo não se responsabilizam por danos provocados por terceiros no sistema de informação do destinatário.Estamos em processo de adoção do novo 
acordo ortográfico. 

WARNING. If you believe that you received a misaddressed e-mail transmission, please return it to sender, notifying him/her of the miss delivery or 
inform misaddressed.mail@millenniumbcp.ptaccordingly, and delete, do not use, disclose or keep its contents. The message or attachments, if any, may 
be subject to professional confidentiality, personal data protection, copyright or other legal disclosure restrictions, and, therefore, access by anyone 
else is subject to the senders authorization. Any views expressed do not necessarily reflect those of Banco Comercial Portugues Group. A virus checker 
sweeps outgoing e-mail. Therefore, neither the sender nor the companies of the said Group accept any responsibility or liability whatsoever for any 
adverse effects on your systems or data arising from intercepted, corrupted or virus-infected e-mail. 
 


