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Pressupostos da organização do setor 

 

• Fraca eficácia na utilização do primeiro pacote de fundos comunitários no setor da água e do 

saneamento (1989 – 1993) leva o Estado a assumir a responsabilidade pela criação e gestão de sistemas 

multimunicipais (SMM) 

 

• Em face do sucesso dos SMM de 1ª geração (1993-2000) , o modelo multimunicipal  foi alargado a todo o 

país e à vertente de saneamento de águas residuais (10 novos sistemas multimunicipais 2000-2006 ) 

 

• Resultado positivo das políticas públicas (1993-2006) na vertente multimunicipal não teve paralelo na 

vertente municipal 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 
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Os apoios comunitários foram a alavanca para a reorganização do setor 

realizada em 1993 e para o progresso dos indicadores ambientais e de 

saúde pública em Portugal 
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14%

28%
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Fontes de Financiamento

Banco Europeu de Investimento

Fundos Próprios
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Banca comercial

Integração de património

Outros

Grupo AdP - Investimento entre 1993 e 2013 

7,5 mil milhões de euros 
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INVESTIMENTOS 



Reservatório (Lisboa) ETA (Asseiceira, Tomar) Adução (Jovim, Gondomar) 

ETAR (Aveiro) 

Captações 

(nº) 
ETA (nº) 

Rede  

Adutora 

 (km) 

Reservatórios 

(nº) 

Estações 

Elevatórias 

(nº) 

Rede de 

drenagem 

(km) 

ETAR (nº) 

848 175 12.403 1.340 2.198 4.900 953 

Captação  

(Barragem de Odelouca, Algarve) 

Estação Elevatória  

(Alcanhões, Santarém) 
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INFRAESTRUTURAS 
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Em 2009 

81% 
da população servida por sistemas de 

drenagem de águas residuais 

População servida por Sistemas de Saneamento de Águas Residuais 

62% 61% 64% 
68% 

77% 
81% 

s.d. 

31% 

42% 

58% 

72% 71% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1990 1994 1998 2002 2006 2009

População servida com drenagem

População servida com tratamentoFo
n
te

: R
A

SA
R

P
 2

0
1
0
, E

R
SA

R
 

EVOLUÇÃO 

7 



Fo
n
te

: R
e
la

tó
ri

o
 A

n
u
al

 s
o
b
re

 o
 C

o
n
tr

o
lo

 d
a 

Q
u
al

id
ad

e
 d

a 
Á

gu
a 

 

p
ar

a 
C

o
n
su

m
o
 H

u
m

an
o
 (

2
0
1
2
), 

E
R

SA
R

 

50% 

65% 
73% 

80% 

94% 97% 98% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011

Percentagem de água controlada e de boa qualidade em Portugal 
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A estratégia do PEAASAR II (2007-2013) para a promoção da sustentabilidade do setor 

consignava: 

• A garantia da recuperação integral dos custos incorridos dos serviços (política tarifária)  

• A otimização da gestão operacional 

• A eliminação de custos de ineficiência 

Valorizando a vertente de autossustentabilidade, a dinamização do tecido empresarial privado nacional e 

local e a proteção dos valores ambientais. 

As medidas identificadas como necessárias adotar para a resolução dos problemas do setor 

incluíam:  

• Expansão da alta e promoção da baixa, com enfoque em investimentos de articulação entre 

alta e baixa, com regime tarifário uniformizado e socialmente aceite 

• Potenciação das economias de escala e de gama e mais-valias ambientais (uso eficiente da 

água) 

• Revisão do enquadramento dos SMM (pressupostos das concessões) 

• Implementação de modelos financeiros de promoção da concorrência, em particular nos 

contratos de prestação de serviços 

• Reforço dos mecanismos de regulação dos serviços 
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ANTECEDENTES 



No período de 2007-2013 registaram-se alguns avanços 

• ao nível do atendimento das populações 

• na gradual melhoria na qualidade dos serviços 

• maior cumprimento dos normativos nacionais e comunitários 

• alguma recuperação tendencial dos custos 

Entidades gestoras estatais 

o Défices tarifários acumulados e crescentes 

(superiores a 500M€ no final de 2012) 

o Assimetrias litoral/interior com reflexos nos 

tarifários 

o Crescentes dívidas das autarquias aos sistemas 

multimunicipais (superiores a 500M€ no final de 

2012) 

Entidades gestoras municipais 

o Deficiente recuperação de custos 

o Grande dispersão tarifária e falta de racionalidade 

na definição das tarifas 

o Menor qualidade do serviço e falta de 

sustentabilidade dos sistemas (como consequência 

da recuperação insuficiente dos custos) 

Alguns problemas diagnosticados ficaram por resolver 
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ANTECEDENTES 



Custos com serviços de 

águas por região (por m3) 

A estimativa de custos com 

serviços de águas no 

Continente, junto do 

utilizador final, ronda os 2,7 

€/m3 (preços 2008). A 

disparidade entre regiões 

vai de 2 a 4,5 €/m3. . 

Área Metropolitana 

custo indicativo dos 

serviços de águas até 

2,0€/m3 para cerca 17% 

da procura 

Área Metropolitana 

2,0€/m3  

39% procura 

Região de Importante 

Concentração Urbana 

custo indicativo dos 

serviços de águas 

2,5€/m3 para cerca de 

5% da procura 

Região de Importante 

Concentração Urbana 

2,5€/m3  

3% procura 

Região de Importante Concentração 

Urbana 

2,5€/m3  

13% procura  

Região de Transição  

custo indicativo dos 

serviços de águas: 3 €/m3 

para cerca 9% da procura 

Região de Transição 

3 €/m3  

5% procura  

Regiões do Interior e 

de Menor 

Concentração 

Populacional 

custo indicativo dos 

serviços de águas 

4,5€/m3 para cerca de 

9% da procura 
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ANTECEDENTES 
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 Garantir a sustentabilidade do setor através de tarifas que recuperem os custos  

 Reduzir os custos dos serviços de água e de saneamento através de ganhos com 

economias de escala, de gama e de processo  

 Garantir a sustentabilidade do recurso água através da redução de perdas  

 Garantir a sustentabilidade do grupo AdP através da redução das dívidas dos 

municípios e da redução do défice tarifário  

 Fomentar a concorrência no setor promovendo a participação de entidades 

privadas e mantendo o serviço público 

OBJETIVOS 



FASE 1 

AGREGAÇÃO 

SMM 

SUBCONCESSÃO  

a PRIVADOS  

VERTICALIZAÇÃO 

FASE 2 

FASE 3 

1 

2 

3 

4 

14 

O MODELO 



 Águas do Norte 

Abastecimento de Água: €0,53/m3 

Saneamento: € 0,68/m3 

 Águas do Centro Litoral 

Abastecimento de Água: €0,46/m3 

Saneamento: € 0,61/m3 

 Águas de Lisboa e Vale do Tejo 

Abastecimento de Água: €0,59/m3 

Saneamento: € 0,55/m3 

 Águas do Sul 

Abastecimento de Água: €0,48/m3 

Saneamento: € 0,69/m3 

1 

2 

3 

4 

Harmonização tarifária em “alta” numa banda máxima de variação de 15%  para a soma AA+AR 

1 

2 

3 

4 

FASE 1 

AGREGAÇÃO SMM 
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O MODELO 



COMPROMISSOS 
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BENEFÍCIOS 

 Criação de setores socialmente mais justos e equilibrados (serviço universal e convergência tarifária para 

intervalo de valores equilibrados e tendo em conta critérios socioeconómicos) 

 Captação de sinergias (estimadas em cerca de 25M€/ano) 

 Recuperação do défice tarifário histórico (recuperação em 25 anos) 

 Maior número de municípios a diminuírem tarifas 

 Convergência imediata para os municípios que baixam as tarifas 

 Progressividade para as tarifas que aumentam (5 anos) 

Garantia da sustentabilidade económico-financeira do setor (full-cost recovery / auto-sustentabilidade das 

operações, viabilização de investimentos e combate ao défice tarifário)  

Cumprimento dos objetivos estratégicos setoriais (PEAASAR II) 

Cumprimento das recomendações do Tribunal de Contas (reestruturação do setor; desvios tarifários; partilha de 

risco) 

Resposta aos compromissos assumidos no âmbito do Programa de Assistência Financeira a Portugal, 

prosseguindo com a reestruturação do setor 

FASE 1 

AGREGAÇÃO SMM 

O MODELO 
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 
 projecto AA

 projecto AA

 projecto AR

 projecto AR

Foram apresentadas propostas técnicas e 

financeiras, envolvendo mais de 100 

municípios, com uma população residente 

na ordem dos 2,7 milhões de habitantes. 

Parcerias 

FASE 2 

VERTICALIZAÇÃO 

O MODELO 
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O modelo da subconcessão prevê que: 

As entidades gestoras dos sistemas de águas de titularidade estatal, mediante autorização do 

concedente Estado, possam subconcessionar, total ou parcialmente, a gestão destes sistemas a 

entidades de capitais totalmente privados. 

Os concessionários dos sistemas mantêm-se na esfera pública apenas se admitindo a entrada de 

privados numa lógica de subconcessão da operação em moldes que garantam o seu exercício de 

acordo com regras estritas a controlar pelo concedente público. 

O envolvimento da iniciativa privada visa garantir o aprofundamento da eficiência económica na 

prestação do serviço, com ganhos para o utilizador, e a atração de capitais que permitam o 

desenvolvimento dos objetivos nacionais e europeus em matéria ambiental. 

FASE 3 

SUB-CONCESSAO 

a PRIVADOS O MODELO 



Os ganhos de escala são uma alavanca importante no sentido de obter ganhos de 

eficiência operacionais 

SISTEMAS MULTIMUNICIPAIS CONCESSÕES MUNICIPAIS 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

Volume de água abastecida (M m3) 

80 60 40 20 0 -20 
0

1

2

3

Volume de água abastecida (M m3) 

20 15 10 5 0 

Custo operacional unitário do abastecimento (€/m3) Custo operacional unitário do abastecimento (€/m3) 

Fonte: RASARP; Roland Berger Strategy Consultants 

Economias de escala no abastecimento de água [2010] 

Sistemas do Continente Concessões seleccionadas 
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312242536

HOL ESP FRA POR ALE ITA 

1.636 

2.233 

UK 

Benchmarking internacional de dimensão das EG [2008; K hab/EG] 

Fonte: EUREAU Statistics 2008;  
Análise Roland Berger 

Entidades 

gestoras [#] 
10 257 1.816 6.383 27 

1) Dados de 2011 

Sistemas totalmente privatizados e divididos por 10 regiões com 27 EGs 

Volume de investimentos em captação à superfície promoveu consolidação em 10 EGs 

20.013 2.438 

A FRAGMENTAÇÃO DAS EG NÃO 
CORRESPONDE AO MODELO OPERACIONAL 

EM QUE EXISTE MAIOR ESCALA 

Países que já realizaram a reestruturação do setor apresentam uma escala 

superior por entidade gestora 
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A reestruturação total do setor poderia gerar poupanças anuais de 

aproximadamente 175 M€ 

1) Considera que sinergias estimadas para a Alta do Grupo AdP aplicar-se-iam aos restantes sistemas do País 
Fonte: Análise Roland Berger 

Sinergias da reestruturação do sector – Impacto no EBITDA anual 
[Ano médio do período 2013-2020; M€] 

Total sinergias da 
reestruturação 

160-190 
(100%) 

Verticalizações 

88-98 

(54%) 

Agregação horizontal 

50-62 

(32%) 

Fusões1) 

20-28 
(14%) 

EM % DA             
BASE DE CUSTOS 

 [%] 
5% a 7% 6%-8% 11%-13% 14%-16% 

ALTA BAIXA 

18% a 20% 

140 a 160 M€ 
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HOL 

4% 

ALE 

6% 

AUT 

9% 

SUI 

12% 

SUE 

17% 

BEL 

23% 

RU 

24% 

ESP 

24% 

NOR 

26% 

FIN 

26% 

DIN 

27% 

POR 

30% 

IRL 

30% 

FRA 

32% 

ITA 

35% 

Perdas de água face à água total distribuída    [2010; %] 

Fonte: Frost & Sullivan; Análise Roland Berger 

• Portugal com elevados 
níveis de perdas, 
denotando o baixo nível de 
eficiência 
 

• Nível de perdas aceitável, 
numa análise custos 
benefício, tipicamente 
entre 15% a 20% 

15% a 20% como 
referência internacional 

40% 
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A gestão verticalizada do ciclo urbano a água com importante contributo na 

redução de perdas 



Em termos globais e ajustando à paridade de poder de compra, Portugal mantém 

níveis tarifários baixos no setor  

0,90,9

1,4

2,12,12,2
2,42,42,4

3,3

POR ITA ESP POL SUE HUN RU1) FRA BEL DIN 

Tarifa de água e saneamento em países europeus, paridade poder compra   
[2009; €/m3] 

Fonte: OCDE; Análise Roland Berger 

1) Inglaterra e País de Gales 
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Benchmarking nacional de gastos médios das famílias  [2010; €/mês] 

Fonte: INE; ANACOM; Análise Roland Berger 

35

1922

4445

84

Combustível Comunicações1) Eletricidade Gás Transporte  

(e.g. 1 passe de 

metro) 

Água2) 

Rendimento 

disponível   

[%] 
3,1% 1,7% 0,7% 0,8% 1,6% 

1) Assinatura média para 1,5 M de agregados familiares 
2) Assumindo um consumo médio de 10m3/mês por agregado 

1,3% 

A tarifa de Água nos gastos familiares é a que representa o menor custo percentual 

em comparação com as restantes utilities 

24 



Em Portugal observa-se uma reduzida participação de privados no setor 

21% 

21% 

45% 

52% 

73% 

88% 

Participação das empresas privadas no setor da água [2010; % do total de operadores] 

> O sector onde atua a AdP continua a 
ser maioritariamente operado 
por entidades públicas 

> A presença da iniciativa privada 
no setor em Portugal tem sido 
maioritariamente através da 
prestação de serviços de 
exploração e manutenção de 
sistemas em regime de 
outsourcing mas tem apresentado 
um crescimento residual 

> Verificam-se distintas realidades 
perante a presença de privados 
no sector (e.g. RU conta com 88% 
enquanto Portugal apresenta um 
valor de aproximadamente 21%) Fonte: Frost & Sullivan; Roland Berger Strategy Consultants 
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Considerações Finais 

 Insustentabilidade de setores essenciais à vida dos portugueses gera a urgência 

na reestruturação do modelo de organização. 

 As bases da sustentabilidade do setor visadas pelo processo de reestruturação 

em curso são a agregação de sistemas e a verticalização das operações, 

visando dar escala, harmonizar tarifas, promover a equidade social e a proteção 

dos valores ambientais, entre outras sinergias. Só após a consolidação destes 

processos se estudará as subconcessões a entidades privadas. 

 A mudança vai beneficiar todos os atores destes setores com especial enfoque 

nos consumidores,  dado o combate às ineficiências e a garantia dos 

investimentos futuros. 
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 As agregações vão permitir atenuar as disparidades tarifárias num 

enquadramento de solidariedade nacional 

 As verticalizações vão permitir uma gestão integrada e eficiente do ciclo 

urbano da água com poupanças significativas para os consumidores e 

minimização de impactes ambientais, seja por via da diminuição do uso de 

recursos (redução de perdas e diminuição de infiltrações) seja através pela 

otimização da gestão operacional das infraestruturas. 

 O reforço do papel do Regulador é essencial para o sucesso da 

reestruturação nomeadamente na defesa do interesse público 

 Água e Saneamento são Setores de Futuro num contexto de Crise e o caso 

português é seguido internacionalmente  

Considerações Finais 
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Muito obrigado pela 

vossa atenção!  


