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Norte Centro e Lisboa e Vale do Tejo Alentejo e Algarve 

Sistemas 
em baixa 

Sistemas 
em alta 

Cobertura dos gastos totais  
 Na baixa cerca de metade 

das entidades apresenta 
cobertura insatisfatória 
dos gastos totais, com 
grande dispersão entre 
entidades. Nota-se 
também grande 
dificuldade de reporte de 
informação 

 Na alta a maioria das 
entidades apresenta boa 
ou mediana cobertura dos 
gastos totais, com alguma 
dispersão entre entidades. 

1,1 

1,3 
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Conclui-se que … 
… temos um problema sério 

de sustentabilidade 
económica dos serviços em 

boa parte das entidades 
gestoras! 
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Que gestão 
patrimonial temos? 
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Avarias em condutas  
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Norte Centro e Lisboa e Vale do Tejo Alentejo e Algarve 

Sistemas 
em baixa 

Sistemas 
em alta 

 Na baixa a maioria das 
entidades apresenta boa 
ou mediana avaliação na 
ocorrência de avarias em 
condutas, com grande 
dispersão entre entidades. 
Nota-se também grande 
dificuldade de reporte de 
informação. 

 Na alta a maioria das 
entidades apresenta boa 
avaliação na ocorrência 
de avarias em condutas, 
mas com elevada 
dispersão entre entidades. 

49/(100 km.ano) 

9/(100 km.ano) 
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Perdas reais de água  
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Norte Centro e Lisboa e Vale do Tejo Alentejo e Algarve 

Sistemas 
em baixa 

Sistemas 
em alta 

 Na baixa um número 
significativo de entidades 
apresenta nível 
insatisfatório de perdas, 
com elevada dispersão, 
sendo as áreas rurais que 
apresentam situações 
menos satisfatórias. Nota-
se dificuldade de reporte 
de informação.  

 Na alta a maioria das 
entidades apresenta boa 
avaliação, mas com 
elevada dispersão entre 
entidades. 

113 l/(ramal.dia) 

7,3 m3/(km.dia) 
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Norte Centro e Lisboa e Vale do Tejo Alentejo e Algarve 

Sistemas 
em baixa 

Sistemas 
em alta 

 Na baixa a maioria das 
entidades apresenta 
reabilitação insatisfatória, 
com elevada dispersão 
entre entidades. Nota-se 
também grande 
dificuldade de reporte de 
informação. 

Reabilitação de condutas 

 Na alta parte significativa 
das entidades apresenta 
reabilitação insatisfatória, 
com dispersão entre 
entidades, o que pode 
estar relacionado com o 
facto de serem recentes.  

1,2%/ano 

0,6%/ano 
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Conclui-se que … 
… temos um problema sério 
de gestão patrimonial das 

infraestruturas em boa parte 
das entidades gestoras! 



IRAR 

Que conhecimento 
temos dessas 

infraestruturas? 



IRAR 

•  Índice de conhecimento infraestrutural e 
de gestão patrimonial: 

–  Calculado em função da informação disponível 
agregada sobre: 

•  as infraestruturas 
•  as intervenções realizadas  
•  o nível de gestão patrimonial 

–  Determinado pela acumulação de pontos 
referentes aos três grupos de informação, 
podendo variar entre 0 e 100. 

O conhecimento 
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•  Benchmarking do índice de conhecimento 
infraestrutural e de gestão patrimonial: 

O conhecimento 

Abastecimento – serviço em alta (15 EG) 

Saneamento – serviço em alta (19 EG) 

Área do desconhecimento 

Área do desconhecimento 

Área do conhecimento 

Área do conhecimento 
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•  Benchmarking do índice de conhecimento 
infraestrutural e de gestão patrimonial 

O conhecimento 

Abastecimento – serviço em baixa (261 EG) 

Saneamento - serviço em baixa (265 EG) 

Área do desconhecimento 

Área do desconhecimento 

Área do conhecimento 

Área do conhecimento 
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•  Existe planta de rede em suporte de papel ou 
em sistema de informação geográfica? 

Ausência de planta da rede sobre carta topográfica em escala entre 
1:500 e 1:2000 

Existência de planta da rede sobre carta topográfica em escala entre 
1:500 e 1:2000 

Existência de planta da rede sobre carta topográfica em escala entre 
1:500 e 1:2000, atualizada ao ano anterior 

O conhecimento 

Abastecimento Saneamento 

32% 

17% 

51% 44% 

18% 

38% 

Nota: Distribuição verificada para o universo de 130 EG (AA) e 133 EG (AR) com dados desagregados no Portal ERSAR 
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•  Existem informações registadas sobre os 
elementos que constituem a rede? 

O conhecimento 

Abastecimento Saneamento 

Nota: Distribuição verificada para o universo de 88 EG (AA) e 74 EG (AR) com dados desagregados no Portal ERSAR 

Há informações relativas à estrutura das 
condutas (diâmetro e material)? 

Há informações relativas à idade das 
condutas? 

Existe localização e descrição relativas aos 
acessórios da rede (válvulas de 
seccionamento, ventosas, caudalímetros, 
etc.)? 

Existe localização dos ramais numa base 
cadastral? 
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É implementado um programa plurianual de 
renovação de condutas? 

Existe um plano plurianual de renovação de 
condutas? 

Existe e é implementado um programa 
plurianual de renovação de ramais? 

Existe localização e identificação das 
intervenções na rede (reparações, purgas, 
trabalhos de renovação, etc.)? 

•  Existem informações registadas relativas a 
intervenções na rede? 

O conhecimento 

Abastecimento Saneamento 

2% 

98% 

Nota: Distribuição verificada para o universo de 88 EG (AA) e 74 EG (AR) com dados desagregados no Portal ERSAR 

45% 55% 

12% 

88% 

5% 

95% 

5% 

95% 

42% 
58% 

8% 

92% 

5% 

95% 
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Conclui-se que … 
… temos um problema sério 
de adequado conhecimento 
das infraestruturas em boa 

parte das entidades 
gestoras! 



IRAR 

Conclusão 
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•  As escolhas (eminentemente políticas) de 
bons modelos de governo dos serviços 
de águas podem contribuir para uma 
maior “eficiência estrutural” do sector. 

•  Qualquer que sejam essas escolhas, 
temos complementarmente que trabalhar 
intensamente na melhoria da “eficiência 
operacional” das entidades gestoras. 

•  A ERSAR tem tido e deverá ter postura 
colaborativa no processo de melhoria. 

O índice de conhecimento 
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http://www.iwa2014lisbon.org/ 
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