
Resumo 
 
O tema da regulamentação, inovação e competitividade é muito discutido, mas pouco 

analisado. A área ambiental, na qual se têm verificado grandes transformações, é uma 

área propícia para se estudar essa interacção (Kemp, 1998).  

A presente tese pretende analisar estes temas, para um caso específico e aplicado a 

um determinado sector, o sector da água. Assim, pretende-se estudar a legislação 

publicada nos últimos anos nesta área, relacionando-a com as acções de (intra) 

empreendedorismo, através do aparecimento de ‘novas’ empresas erigidas a partir de 

empresas/grupos já estabelecidos. Em concreto, e do nosso conhecimento, não 

existem presentemente estudos que avaliem o impacto da regulamentação sobre o 

desenvolvimento tecnológico e surgimento de novas empresas no sector da água, 

nomeadamente as tais ‘novas’ empresas erigidas a partir de empresas/grupos já 

estabelecidos. Pouca avaliação existe sobre este fenómeno de (intra) 

empreendedorismo no sector da água em Portugal.  

Deste modo, esta tese pretende contribuir para o alargamento do conhecimento 

empírico sobre uma realidade pouco conhecida mas cuja relevância é sobejamente 

reconhecida.  

O método aplicado nesta tese é o de estudo de caso, dado que tende a ser mais 

apropriado quando se procura estabelecer relações causais ou correlações (Yin, 1994). 

Assim sendo, estuda-se a relação entre a regulamentação e as acções de (intra) 

empreendedorismo utilizando como cenário de fundo um grupo de grande dimensão da 

área da construção civil, com competências no mercado português da água. 

Como balanço final pode dizer-se que, de uma forma geral, os objectivos propostos 

para esta tese foram atingidos. Foi possível analisar e relacionar a maior parte da 

legislação relevante saída nos últimos anos para o sector. Demonstrou-se a existência 

de evidências directas na relação entre as acções regulamentares e os fenómenos de 

(intra) empreendedorismo no seio de grupos corporativos. De facto, o sector da água foi 

alvo de forte regulamentação nos últimos treze anos, proporcionando a criação de uma 

dinâmica de mercado que se centrou sobretudo entre os anos de 1998 e 2004. 

Recentemente, a ausência de regulamentação e de estratégia tem levado à diminuição 



da mesma dinâmica, funcionando aqui a regulamentação como factor de inibição ao 

crescimento do mercado. 

 

 

Summary  
 
Regulation, Innovation and Competitiveness are subjects that we are used to hear 

people discussing about, but actually they haven’t been yet deeply studied.  The 

environmental area, which has been suffering important transformations in the last 

years, is a propitious area to study the interaction between those three concepts (Kemp, 

1998). 

This thesis intends to analyze those concepts, in a specific case, applied to the water 

sector. Therefore, it would be studied the legislation published in the last years, relating 

to (intra) entrepreneurship measures, through the development of ‘new’ companies born 

from companies/groups already established. As long as we know, there are no learnings 

about the impact of regulation in technological development and in the growth of new 

companies in the water sector, namely those ‘new’ companies born from 

companies/groups already established. In Portugal, there is a big lack of information and 

evaluation available about this theme. 

Therefore, this work attempts to contribute to enrich empirical knowledge about this little 

known reality, but which importance is undoubtedly recognized.  

The method used in this thesis is the case study, because it is the most appropriate 

when we want to establish causal relationships and correlations (Yin, 1994). Thus, it is 

studied the relationship between regulation and (intra) entrepreneurship measures from 

the analysis of a great group of building construction, with competency in the 

Portuguese water market. 

In conclusion, we may say that generally the aims proposed in this thesis have been 

reached. Most part of relevant legislation, published in the last years to the water sector, 

has been successfully analyzed and associated. It had also been possible to prove 

evidences of the relationship between regulatory measures and the (intra) 

entrepreneurship phenomenon, inside corporate groups. Actually, the water sector was 



object of strong regulation in the last thirteen years, which has conducted to an 

improvement on market dynamism, namely between 1998 and 2004. But, recently the 

lack of regulation and strategy has been having a negative impact in this dynamics so, in 

this specific case, regulation is acting as an inhibitory factor to the market’s expansion.  

 


