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GRUPO DE TRABALHO XII 

APRECIAÇÃO N.º 01/CNA/2006 

RELATIVA AO 

PLANO ESTRATÉGICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E                                 

DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 2007-2013  

 

 

Apresentação 

 

No âmbito do Conselho Nacional da Água (CNA) foi constituído, por solicitação expressa do 

Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional 

manifestada no decurso da 29ª reunião plenária deste Conselho Nacional, o Grupo de 

Trabalho XII (GT XII) para proceder à “Apreciação do Plano Estratégico de Abastecimento 

de Água e de Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR 2007-2013 ou PEAASAR II). 

Conforme expresso na informação nº 04/CNA/2006 do Secretário-Geral do CNA, que propôs 

e fundamentou a constituição e o modo de funcionamento do referido Grupo de Trabalho, a 

presente Apreciação tem os seguintes objectivos: 

a) sustentar o balanço efectuado em relação ao cumprimento do PEAASAR 2000-2006 

e identificar os principais problemas que, no seu termo, ficarão por resolver; 

b) traçar uma perspectiva global e pronunciar-se sobre as opções fundamentais e a 

orientação estratégica que o PEAASAR 2007-2013 assume; 

c) pronunciar-se sobre os objectivos operacionais nele traçados e sobre o conjunto de 

medidas propostas para a sua concretização, designadamente, em termos de 

modelos de gestão e de financiamento, qualidade e eficiência do serviço, política 

tarifária, critérios de infra-estruturação, mecanismos de regulação e mecanismos de 

monitorização e de controlo ambiental e funcional. 

O Grupo de Trabalho XII constituído para proceder à apreciação do próximo PEAASAR, cuja 

composição foi definida na mencionada informação nº. 04/CNA/2006 incluiu, para além do 

signatário, os seguintes vogais natos e convidados do Conselho: 
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− Eng. Jaime Braga (Confederação da Indústria Portuguesa); 

− Eng. Fernando Campos (Associação Nacional dos Municípios Portugueses); 

− Dr.ª Francisca Cordovil (Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional); 

− Eng. Paulo Cruz (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Algarve); 

− Prof. Doutor João de Quinhones Levy (Associação das Empresas Portuguesas para 

o Sector do Ambiente); 

− Dr. José Marques Robalo (Direcção-Geral da Saúde); 

− Prof. Doutor José Tentúgal Valente (Águas do Cavado, SA). 

 

Lisboa, 5 de Junho de 2006 

 

O Relator-Coordenador 

 

António Jorge Monteiro 
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1  -  INTRODUÇÃO 

1.1 -  Âmbito e Objectivos da Apreciação 

A apreciação do Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas 

Residuais 2007-2013 (PEAASAR 2007-2013) que se segue tem os seguintes objectivos 

essenciais: 

a) sustentar o balanço efectuado em relação ao cumprimento do PEAASAR 2000-2006 

e identificar os principais problemas que, no seu termo, ficarão por resolver; 

b) traçar uma perspectiva global e pronunciar-se sobre as opções fundamentais e a 

orientação estratégica que o PEAASAR 2007-2013 assume; 

c) pronunciar-se sobre os objectivos operacionais nele traçados e sobre o conjunto de 

medidas propostas para a sua concretização, designadamente, em termos de 

modelos de gestão e de financiamento, qualidade e eficiência do serviço, política 

tarifária, critérios de infra-estruturação, mecanismos de regulação e mecanismos de 

monitorização e de controlo ambiental e funcional. 

1.2 -  Estrutura do Presente Documento de Apreciaçã o 

O presente documento constitui a Apreciação elaborada pelo Grupo de Trabalho XII do 

Conselho Nacional da Água, sobre o PEAASAR 2007-2013. Procurou-se que esta 

Apreciação fosse auto-suficiente em relação à compreensão do respectivo conteúdo, mas 

recomenda-se que seja lida com acesso permanente ao próprio PEAASAR II, já que se 

encontra escrita de forma sintética e com abundantes referências a partes de texto do 

referido Plano Estratégico que não se encontram aqui transcritas. 

Inclui, para além deste ponto de carácter introdutório (ponto 1), uma avaliação na 

generalidade do documento (ponto 2), comentários na especialidade sobre cada um dos 

capítulos (ponto 3) e um ponto final onde são apresentadas de forma concisa a conclusão e 

recomendações do Grupo de Trabalho sobre os aspectos para que foi mandatado 

pronunciar-se (ponto 4).  
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2  -  APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE 

2.1 -  Âmbito e Objectivos do Plano Estratégico 

No cumprimento do Programa do Governo, o Ministério do Ambiente, do Ordenamento e do 

Território e Desenvolvimento Regional estabeleceu nas suas prioridades a avaliação do 

processo de implementação do PEAASAR 2000-2006 e a preparação dos seus 

desenvolvimentos para o próximo período de programação dos fundos comunitários. Neste 

sentido, estabeleceu dentro das suas linhas orientadoras, que se procedesse a uma 

actualização e revisão do referido PEAASAR 2000-2006 sob a forma de um novo Plano 

Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais para o 

período 2007 a 2013 (PEAASAR 2007-2013), para definir novos objectivos que possam 

constituir resposta adequada a um conjunto de questões em aberto e que permita o 

aprofundamento das linhas de intervenção anteriormente traçadas face a novos desafios 

entretanto surgidos. 

Para enquadrar o desenvolvimento do PEAASAR 2007-2013 ou PEAASAR II, o Despacho 

Ministerial de 10 de Agosto de 2005 estabeleceu as seguintes linhas orientadoras das 

acções a empreender: 

− Avaliação da situação actual do País e do que falta realizar para atingir níveis 

adequados de atendimento e para assegurar o cumprimento cabal das exigências 

resultantes do normativo nacional e comunitário aplicável no sector do abastecimento 

de água e de saneamento de águas residuais, incluindo-se nessa avaliação uma 

estimativa realista dos investimentos necessários no período 2007-2013; 

− Atribuição de particular importância aos sistemas em “baixa”, privilegiando, tanto 

quanto possível, soluções que permitam economias de escala, e de gama e se 

adequem ao tipo de estrutura de ocupação do território, formulando também cenários 

de financiamento que potenciem o investimento privado e utilizem subsidiariamente 

os fundos comunitários com o objectivo de compensar disparidades regionais e 

assegurar tarifas económica e socialmente viáveis; 

− Análise de possíveis modelos organizacionais para a execução e exploração dos 

sistemas em “baixa” que permitam alcançar melhor os objectivos acima referidos e 
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assegurem uma articulação eficaz e transparente com os sistemas em “alta”. 

Destaque-se a oportunidade para se proceder à preparação deste PEAASAR II em 

concertação com o próximo período de programação dos fundos comunitários, a decorrer 

entre 2007 e 2013.   

2.2 -  Estrutura e conteúdo do Plano Estratégico 

De uma forma sintética, a estrutura geral e a organização do PEAASAR 2007-2013 

assentam nos seguintes itens, que se seguem a um Sumário Executivo e a um capítulo de 

Introdução: 

− Situação de Referência – Caracteriza a situação de referência em termos da integração 

territorial das soluções, níveis de atendimento, infra-estruturas, investimentos realizados 

e a realizar ainda no período de programação do QCA III, modelos de gestão, política 

tarifária, articulação “alta” e “baixa”, intervenção do sector privado, objectivos ambientais 

e de saúde pública, quadro legal, identificação dos problemas a resolver e riscos e 

oportunidades do sector; 

− Objectivos do Plano Estratégico – Apresenta o enquadramento e a envolvente 

estratégica do Plano; define os objectivos e a operacionalização da estratégia; 

− Investimentos a realizar – apresenta uma estimativa dos investimentos nas vertentes da 

“alta“ e “baixa” e discrimina um conjunto de domínios onde existem planos sectoriais e 

iniciativas em curso para a definição dos respectivos investimentos; 

− Modelos de Gestão – após um enquadramento do tema e uma análise dos modelos de 

gestão no contexto global, apresenta uma proposta de reconfiguração dos sistemas 

plurimunicipais, e da revisão e uniformização dos pressupostos de base das 

concessões; inclui uma proposta de organização territorial da vertente em “baixa” 

propondo um modelo verticalizado com a intervenção do Grupo Águas de Portugal 

(AdP), como gestora de activos, e apresenta o leque de soluções empresariais de 

gestão definindo os critérios e objectivos a que terão que obedecer o modelo de 

organização do sector e os modelos de gestão e de financiamento; propõe ainda um 

conjunto de acções complementares para a optimização da exploração. 

− Protecção de valores ambientais – são discriminados os diferentes domínios que 
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terão que ser tidos em conta na protecção ambiental as boas práticas ambientais para a 

gestão dos recursos hídricos, o uso eficiente da água, a gestão das águas pluviais numa 

perspectiva ambiental, a gestão de lamas, a problemática das águas residuais 

industriais, a eco-eficiência energética, a gestão patrimonial de infra-estruturas numa 

perspectiva ambiental, exigências ambientais ao nível da contratação, monitorização 

ambiental e outras medidas consideradas relevantes; 

− Modelos de Financiamento e Política Tarifária – indica as possíveis fontes de 

financiamento, as condições de acesso e a prioridade na sua afectação; apresenta a 

questão da política tarifária e os constrangimentos actuais nos tarifários em vigor em 

Portugal Continental; propõe soluções para o equilíbrio tarifário entre os diferentes 

sistemas; 

− Outros Aspectos Relevantes da Estratégia – aborda os aspectos referentes aos recursos 

humanos, investigação e desenvolvimento e outros contributos que o PEAASAR 2007-

2013 poderá dar para a execução de outros Planos; 

− Papel do Sector Privado – apresenta o enquadramento para a participação do sector 

privado nas vertentes da “alta” e da “baixa”; 

− Reformulação do Quadro Legal – apresenta o enquadramento institucional e de 

concorrência no sector e aponta as alterações ao quadro legal para o desenvolvimento 

do Plano; 

− Reformulação do Modelo Regulatório – apresenta propostas de reforço e alargamento 

do âmbito da regulação dos serviços e da regulação ambiental; 

− Eficácia do Plano – apresenta medidas de monitorização e outras medidas para garantir 

a eficácia do Plano. 

2.3 -  Aspectos mais relevantes 

2.3.1 -  Aspectos gerais positivos 

O PEAASAR II constitui um bom documento, que envolveu um louvável esforço de uma 

vasta equipa, em que foram ouvidos os representantes de muitos dos agentes do sector, e 

que salvaguarda um conjunto significativo de aspectos considerados essenciais pelo Grupo 
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de Trabalho nomeado (GTXII). 

De uma forma geral, a caracterização da situação de referência é a adequada e baseia-se 

num conjunto de estudos técnicos de base que a permitem sustentar. Descreve de forma 

clara os objectivos que o PEAASAR 2000-2006 se propunha atingir e a insuficiência da 

estimativa global inicial dos investimentos necessários para atingir as metas estabelecidas. 

Apresenta um conjunto de informação sistematizada de caracterização da situação de 

referência, que se revela muito útil e essencial para efectuar um diagnóstico da presente 

situação do sector. Destaca-se como digna de relevo a informação disponibilizada quanto a: 

níveis de atendimento; investimentos no período de programação do QCA III; caracterização 

tarifária do sector; dificuldades de articulação “alta-baixa”; objectivos ambientais e de saúde 

pública; descrição da evolução do quadro legal do sector e; identificação dos principais 

problemas por resolver. 

Os problemas identificados retratam e sistematizam com bastante detalhe as principais 

situações verificadas, apontando, na generalidade, para a resolução prioritária da gestão 

dos sistemas em “baixa”. 

O Plano Estratégico agora elaborado define objectivos diversificados, que não se limitam 

aos níveis de cobertura da população, antes incluem os aspectos de perdas de água, de 

qualidade da água e de protecção das origens no abastecimento de água, de cumprimento 

dos parâmetros de descarga de águas residuais, da sua reutilização e de separação das 

águas pluviais no saneamento das águas residuais. 

Os objectivos estabelecidos são consonantes com o actual estádio de desenvolvimento e de 

conhecimento da realidade do País em matéria de grau de cobertura dos sistemas de 

saneamento básico, meios financeiros disponíveis, capacidade de adopção de  tarifas 

sustentadas e sustentáveis, ineficiência ambiental e operacional de grande parte dos 

sistemas, cumprimento dos diferentes normativos sobre diferente e variada índole. 

A proposta de reorganização do sector preconiza um reforço da integração espacial das 

entidades em alta e a promoção da integração espacial das entidades em baixa, sempre 

que essas integrações permitam a geração de economias de escala e de gama, o que é 

especialmente importante para promover maior racionalização estrutural e consolidação dos 

sistemas regionais e assegurar um adequado nível de estabilidade no desenvolvimento do 
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sector. 

O modelo de reorganização do sector faz referência ao principio de solidariedade e coesão 

nacional com vista à manutenção de sistemas tarifários socialmente aceitáveis, mas não 

deixa de invocar o principio da equidade para que inclua o reconhecimento dos municípios 

que já fizeram um esforço técnico financeiro considerável. 

O Plano enquadra devidamente a salvaguarda dos valores ambientais e considera-se como 

muito favorável a proposta nele contida de procura, estudo e adopção de soluções 

simplificadas para os aglomerados populacionais de reduzida dimensão e/ou dispersos. 

O PEAASAR II integra, também e de forma adequada, a componente da investigação e 

desenvolvimento necessitando-se apenas do seu necessário desenvolvimento com uma  

estruturação e planeamento necessariamente mais avançados.      

Propõe o reforço e alargamento do âmbito da regulação dos serviços, com uma presença do 

IRAR mais efectiva, nomeadamente pelo alargamento do universo das entidades reguladas, 

por forma a garantir uma maior igualdade da protecção dos direitos de todos os utilizadores 

destes serviços, independentemente do tipo de entidade gestora que lhe presta serviço. 

Por fim, considera muito relevante e de fulcral importância a monitorização do “Plano 

Estratégico”, tida como um dos instrumentos fundamentais para a sua execução e correcto 

acompanhamento.  

2.3.2 -  Aspectos gerais susceptíveis de melhoria 

Ao longo do presente documento de Apreciação são apresentados comentários e emitidas 

opiniões, resultantes da análise efectuada pelo Grupo de Trabalho, que não devem ser 

interpretados como propostas de reformulação deste PEAASAR II mas antes como aspectos 

que se consideram susceptíveis de melhoria, revisão, esclarecimento ou de maior 

pormenorização, em fases posteriores de desenvolvimento e operacionalização do novo 

Plano Estratégico. 

Na análise da situação de referência seria útil complementar a informação disponibilizada 

contemplando alguns aspectos de enquadramento que podem permitir um mais adequado 

retrato das diferentes realidades existentes no sector. Nomeadamente, considera-se que 

seria útil disponibilizar indicadores sobre os diferentes sistemas que evidenciem: a execução 
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física e financeira já concretizada e os custos por habitante, nas componentes em “alta” e 

em “baixa”; o desvio entre os caudais observados e os correspondentes aos volumes 

contratuais e; o realismo das previsões de evolução futura daqueles volumes contratuais 

mesmo após a execução da “baixa”. Esta informação poderá ser relevante e essencial para 

o correcto enquadramento do sector e das diferentes situações existentes no País. 

Torna-se igualmente necessária uma melhor clarificação inicial de algumas orientações 

estratégicas e objectivos operacionais do PEAASAR II, para favorecer a mobilização e 

participação mais equilibrada de todos os agentes envolvidos. De facto, embora o Plano 

Estratégico abra perspectivas potencialmente interessantes ao sector privado, 

nomeadamente em termos de contratos de gestão, não responde cabalmente às 

necessidades de reforço do envolvimento do sector empresarial privado, por não efectuar 

uma clara separação funcional entre as áreas de intervenção do sector empresarial público 

e do sector privado, não favorecendo a confiança dos actores intervenientes. 

O PEAASAR II aborda genericamente a necessidade de promover a concorrência pelo 

mercado em condições de transparência, mas deveria ser mais enfatizada a necessidade de 

reforçar, em articulação com a política da concorrência, os mecanismos que assegurem os 

princípios de igualdade de tratamento, de transparência e de não discriminação. Considera-

se que o PEAASAR II deveria estabelecer orientações nesta matéria, incorporando algumas 

das recentes recomendações da Autoridade da Concorrência e do IRAR. 
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3  -  APRECIAÇÃO NA ESPECIALIDADE 

3.1 -  Situação de Referência 

3.1.1 -  O PEAASAR 2000-2006 

O documento descreve de forma clara os objectivos que se propunham atingir com o 

PEAASAR I. Os objectivos do PEAASAR I foram ambiciosos decorrentes da obrigação do 

Estado Português de cumprir o estabelecido nas directivas comunitárias relativas ao 

abastecimento de água para consumo humano e ao tratamento de águas residuais urbanas 

(Directiva 91/271/CEE), mas a insuficiência de estudos técnicos de suporte fez com que as 

estimativas globais de investimento e o tempo de implantação de novas infra-estruturas 

tenham sido estimadas, de forma pouco precisa. Este facto fez com que, em geral, se tenha 

verificado um agravamento de custos e, em alguns casos, um substancial atraso no início de 

exploração relativamente aos valores inicialmente previstos. 

3.1.2 -  Integração territorial das soluções 

O PEAASAR I colocou o enfoque na solução dos problemas existentes na denominada 

“alta” através da implementação de soluções integradas com sistemas de carácter 

plurimunicipal. Estas soluções, no caso do abastecimento de água, baseadas em grandes 

origens de água, revelaram-se, em geral, como particularmente adequadas para os 

sistemas de abastecimento de água reduzindo o número de origens a controlar. Esta 

redução de origens contribuiu para uma economia significativa nos custos de exploração e 

facilitou o controlo da qualidade da água nas captações. Julga-se, no entanto, que em 

alguns casos, esse esforço centralizador pode ter sido levado demasiado longe e com 

justificação económica, pelo menos discutível, prevendo-se a construção de longos trechos 

adutores para a substituição de pequenos sistemas com origens de boa qualidade e grande 

produtividade. 

No domínio das águas residuais foram adoptadas soluções integradoras, o que tendo em 

conta certas condições topográficas e de dispersão de certos aglomerados existentes em 

zonas rurais do País, conduziu, em muitos casos, a um número elevado de sistemas, com 

as consequentes dificuldades de exploração. Entende-se que a sustentabilidade deste tipo 

de sistemas deve obrigar à análise de soluções descentralizadas de saneamento, com o 

desenvolvimento de soluções adaptadas à realidade local. Muitas vezes, pode ser uma 
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solução adequada manter o nível de serviço existente, frequentemente por fossas sépticas e 

de tratamento no solo, ou reabilitá-lo com custos reduzidos de investimento. 

3.1.3 -  Níveis de atendimento 

As metas previstas no PEAASAR 2000-2006 para o atendimento através de serviços 

públicos de abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas residuais foram 

estabelecidas sem terem em conta as diferentes densidades de ocupação do território 

nacional tendo estabelecido metas iguais para todo o País, independentemente de se 

tratarem de regiões com preponderância de ocupação urbana ou de ocupação rural. Os 

valores propostos de 95% para o abastecimento de água e 90% para a drenagem e 

tratamento de águas residuais, podem ser considerados insuficientes para as zonas urbanas 

e excessivos para a maior parte das zonas rurais se não se contabilizarem os sistemas 

individuais. 

3.1.4 -  Infra-estruturas 

No domínio das infra-estruturas são caracterizadas as componentes que integram os 

sistemas multimunicipais após a conclusão das obras previstas até 2008. Julga-se que seria 

útil dispor de indicadores que evidenciassem: a) a execução física e financeira já 

concretizada; b) os custos por habitante nos diferentes sistemas, quer das componentes em 

“alta” quer das componentes em “baixa”. 

A dificuldade de apresentar informação detalhada relativa aos sistemas municipais, além de 

limitar uma análise mais detalhada, vem reforçar a necessidade das entidades gestoras 

disponibilizarem, de forma sistemática, indicadores relativos aos sistemas. Neste âmbito 

realça-se o interesse do INSAAR e da garantia da sua actualização por todas as entidades 

envolvidas. 

É assinalado, que as redes municipais ou as designadas “baixas” ficaram, em muitos casos, 

aquém das necessidades efectivas de construção não garantindo a continuidade integral 

dos serviços e consequentemente a eficácia da capacidade disponível na vertente “alta”.  

Nalguns casos a necessidade de viabilizar a “alta” dentro de tarifas aceitáveis pode ter 

imposto limitações à extensão das infra-estruturas da “alta”, o que dificulta a viabilidade dos 

respectivos sistemas em “baixa”, sem elevadas comparticipações a fundo perdido. 
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3.1.5 -  Investimentos realizados e a realizar no âmbito do QCAIII 

Conforme se refere no ponto relativo a infra-estruturas as realizações descritas “referem-se 

à configuração final dos sistemas após a conclusão das obras, o que se prevê venha a 

ocorrer até final de 2008”. 

A confirmação de que “a maioria dos sistemas se encontra ainda em fase de execução de 

obras” implicará um esforço importante das fontes de financiamento nacionais até 2010, 

data em que se prevê o encerramento dos pagamentos comunitários dos últimos 20 % do 

apoio do Fundo de Coesão, após aprovação pela Comissão Europeia dos relatórios finais 

dos projectos com execução mais tardia. 

Quanto à informação prestada no PEAASAR II considera-se que poderia ser útil dispor de 

dados  complementares como o investimento e as comparticipações a fundo perdido nos 

diversos sistemas, despesas efectuadas por componente (alta e baixa) e custos por 

habitante. 

3.1.6 -  Modelos de gestão 

Na análise dos modelos de gestão é referido o relativo insucesso do modelo de parcerias 

público-privadas de empresarialização dos sistemas com participação de capitais privados, 

devido à constatação de apenas um número escasso de Autarquias a ele terem recorrido. 

São apontados diversas razões para esse insucesso, nomeadamente as seguintes: a) 

baixas tarifas que não permitem a sustentabilidade dos sistemas; b) necessidades de 

pesados investimentos para garantir a universalidade do serviço e; c) dificuldade política de 

praticarem tarifas que permitam recuperar os respectivos custos.  

As razões apontadas não esgotam a questão, sendo de salientar que este insucesso se 

deveu também a outros condicionalismos, como a celebração de protocolos de integração 

“alta-baixa” a nível de alguns sistemas multimunicipais, os quais criaram expectativas de 

financiamentos complementares a fundo perdido que poderão ter deixado em suspenso a 

tomada de decisão relativa aos modelos de gestão. 

Saliente-se sobre este último ponto, que um dos condicionalismos ao desenvolvimento da 

“baixa” resultou de, em diversos sistemas multimunicipais terem sido estabelecidos 

protocolos com os municípios utilizadores, para serem empreendidas acções para integrar 

nas empresas multimunicipais a distribuição directa de águas e a recolha directa de 
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efluentes (“baixa”). Alguns destes protocolos datam do ano 2000 e, desde essa data até ao 

presente, essa integração não chegou a realizar-se mas condicionou, de alguma forma, os 

investimentos destes municípios na “baixa”. Estes protocolos podem ter viabilizado a criação 

dos respectivos sistemas multimunicipais em “alta”, mas tiveram um efeito contraproducente 

na “baixa”, de retracção de investimentos e, até, de redução do mercado potencial de 

concessões. 

Saliente-se também que não terá sido suficientemente incentivada a forma de gestão 

delegada por concessão no seio dos municípios. 

3.1.7 -  Política Tarifária 

O retrato da situação de referência da política tarifária encontra-se caracterizado no 

PEAASAR II de forma clara. O diagnóstico efectuado suscita os seguintes comentários: 

− Tarifários no consumidor directo abaixo do custo efectivo, mais marcante no 

tratamento de águas residuais; apesar da Lei nº 42/98 só tratar como tarifas as 

contraprestações a cobrar pelos serviços de águas, com a respectiva necessidade 

de cobertura de custos, diversos municípios já optaram por assimilar as 

contraprestações pelos serviços de esgotos aos serviços de água, o que se 

considera uma tendência positiva; 

− Assimetrias no “preço da água” versus “poder de compra das populações”;  a 

adopção das medidas previstas para corrigir estas assimetrias implicará um 

conhecimento mais detalhado da situação em aspectos como o esforço financeiro de 

cada município (salvaguarda do princípio de equidade), os custos de operação e 

manutenção nos diferentes sistemas e a referência a parâmetros objectivos para 

definição das tarifas socialmente aceitáveis; 

− Falta de sustentabilidade financeira e de sustentabilidade ambiental (escassez do 

recurso); as causas da falta de sustentabilidade financeira são múltiplas e a sua 

articulação com a sustentabilidade ambiental reveste alguma sensibilidade a ter em 

conta  nos modelos de financiamento e política tarifária a adoptar; 

− Monitorização deficiente e informação de grande número das entidades gestoras 

insuficiente; estes factores estão associados a constrangimentos de natureza política 
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no estabelecimento das tarifas e à falta de clarificação e de eficácia do sistema de 

responsabilização dos operadores. As medidas previstas para a resolução das 

deficiências referidas podem ajudar a ultrapassar os constrangimentos e ineficácias 

apontados.  

3.1.8 -  Articulação Alta – Baixa 

O “Plano” enuncia de modo claro e concreto as dificuldades actualmente existentes e 

sentidas a nível da articulação entre a “alta” e “baixa”.  

Não referida e tal considera-se como relevante, é a situação de existência de um grande 

número de Contratos de Concessão, disporem de volumes contratuais muito acima dos 

reais ou dos que se virão a verificar, mesmo com a conclusão da execução dos 

investimentos em baixa necessários. Noutros casos, os valores de consumos e recolhas 

atingem os volumes contratuais mas são atingidos à custa de situações anómalas e 

insustentáveis de níveis de perdas nos sistemas de abastecimento ou níveis de afluências 

indevidas nos sistemas de drenagem. 

Considera-se ainda, que merece ser realçado o facto de se verificar no sector uma quase 

total insuficiência de acções e práticas de sensibilização e marketing dos Municípios junto 

do consumidor nos sistemas onde foram aumentados os níveis de atendimento, para 

incentivar a respectiva adesão aos sistemas (ex: Ramais de ligação abaixo do preço de 

custo, taxas de serviço a preço baixo ou nulo; compensadas por tarifas progressivas para 

incentivar o uso eficiente da água).  

3.1.9 -  Intervenção do Sector Privado 

A articulação entre a “alta” e a “baixa” levanta a questão da intervenção do sector privado. A 

descrição apresentada no ponto 3.9 do PEAASAR II deverá ser desenvolvida. Embora 

evidencie uma importante margem para o alargamento da intervenção dos privados, 

nomeadamente a nível dos Operadores, é pouco concreta na forma de realização, 

necessitando de desenvolvimento futuro.  

Como o próprio PEAASAR II refere, a internalização significativa das actividades de 

operação nos sistemas multimunicipais reduziu o mercado das prestações de serviço de 

operação. Assim, um maior envolvimento dos privados neste domínio terá que passar por 
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um maior outsourcing. 

3.1.10 -  Objectivos ambientais e de saúde pública 

Ao nível do abastecimento de água os investimentos realizados no âmbito do PEAASAR 

2000-2006 reflectiram-se, essencialmente, no aumento da fiabilidade no fornecimento de 

água, com a substituição de elevado número de captações por origens de água com maior 

garantia e a implementação de modelos de gestão e exploração mais adequados aos 

padrões de fiabilidade e qualidade que se esperam deste tipo de serviço. Mantêm-se ainda 

a existência de sistemas com um número muito elevado de captações, com as 

consequentes dificuldades de gestão de garantia de fornecimento e qualidade, com 

destaque para as áreas geográficas não abrangidas pelos sistemas multimunicipais. Ainda 

relativamente às captações, de forma a preservar as origens da água, é fundamental definir 

os seus perímetros de protecção (o alargado, o médio e o imediato), a utilização de solos 

(agrícola e/ou industrial) e agilizar a desanexação destes terrenos. 

Mais que o aumento dos níveis de atendimento das populações, que teve uma expressão 

modesta no período 2000-2006 de cerca de 5%, os principais benefícios para os 

consumidores traduziram-se no incremento da garantia da qualidade da água distribuída, 

com redução do incumprimento relativos a normas de qualidade e frequência do controlo. 

No entanto, ainda existem situações de incumprimento nas análises efectuadas em relação 

aos valores máximos admissíveis. 

A existência de perdas de água, em valores que ultrapassam os 30%, motiva sérias 

preocupações, e chama a atenção para a necessidade da renovação de algumas redes de 

abastecimento e implementação de sistemas de tele-gestão, especialmente depois se ter 

vivido um período de seca extrema em que o abastecimento público esteve em risco em 

diversos sistemas. Além das repercussões sociais, económicas e financeiras e de saúde 

pública este aspecto afecta a sustentabilidade da gestão dos recursos hídricos. pelo que a 

sua consideração no “Plano” é de salientar. 

Quanto ao saneamento de águas residuais, o cenário não é, do ponto de vista ambiental, 

tão favorável. Se é inquestionável o esforço ao nível da construção de infra-estruturas de 

tratamento, que permitirão, no final do actual Quadro Comunitário, atingir uma capacidade 

instalada da ordem dos 89%, o alargamento e a criação dos sistemas de drenagem não 

acompanharam esse crescimento, o que faz com que a população efectivamente servida 
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não ultrapasse os 80%, ficando assim a 10% da meta fixada. 

Actualmente ainda se verifica um número significativo de situações de incumprimento da 

Directiva das águas residuais urbanas, prevendo-se que essa situação seja resolvida, nos 

sistemas multimunicipais, até 2008, com a conclusão dos projectos em curso, nada se  

referindo em relação aos sistemas municipais e aos sistemas concessionados.  A revisão da 

lista das zonas sensíveis, com o aumento do número de sistemas que têm que incrementar 

os níveis de tratamento, levam a que este critério seja da maior relevância na definição de 

prioridades de investimento no período 2007-2013, garantindo assim a efectiva protecção 

dos meios receptores e minimizando eventuais consequências financeiras para o Estado 

Português decorrentes da aplicação de sanções no âmbito de processos de contencioso 

comunitário.  

Numa perspectiva de sustentabilidade, parece-nos ser importante o realce dado ao 

reaproveitamento das águas residuais em situações consideradas menos nobres (exemplo, 

lavagem de pavimentos, rega de campos de golfe e jardins, agricultura, lavagem de carros). 

Ao nível das ETAR’s, há que fazer um esforço na melhoria da sua gestão (operação e 

manutenção), de modo a melhorar a eficiência do tratamento e a permitir o seu possível 

reaproveitamento para vários fins. 

O atraso na concretização das infra-estruturas de saneamento de águas residuais tem 

reflexos na implementação do “Plano Nacional Orgânico para Melhoria das Origens de 

Águas Superficiais Destinadas à Produção de Água Potável”, na medida em que essas 

intervenções contribuirão para a melhoria da qualidade das águas dessas origens. Neste 

contexto, é fundamental uma caracterização geográfica precisa das bacias hidrográficas e 

os seus perímetros de protecção, com controlo adequado da qualidade da água, que 

perante parâmetros excedentários, condicionem as licenças de descarga. 

O panorama nacional relativo à qualidade das águas balneares, fortemente dependentes da 

existência e do desempenho de sistemas de saneamento de águas residuais, é 

relativamente satisfatório, com número de incumprimentos das normas de qualidade 

reduzido. No entanto, para além de uma ou outra situação em que se verifique a ausência 

de sistemas de tratamento ou insuficiência dos níveis de tratamento instalados, as causas 

dos incumprimentos são frequentemente problemas de fiabilidade dos sistemas de 

drenagem e elevatórios de águas residuais, assim como ligações de águas residuais aos 
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sistemas pluviais. Estes aspectos assumem particular sensibilidade num país em que 

grande parte da população se concentra em aglomerados urbanos situados no litoral e, por 

outro lado, onde a actividade turística associada ao “sol e praia” tem tanta relevância na 

economia. Relativamente às águas balneares interiores a situação é mais desfavorável e 

passa em muitos dos casos pela ausência de sistemas de saneamento de águas residuais 

adequados. 

A afluência de águas pluviais aos sistemas de saneamento e a ligação de águas residuais 

aos sistemas de drenagem de águas pluviais constituem um problema para a gestão desses 

sistemas, o que pode comprometer a sua eficiência e, mais grave ainda, colocar em causa a 

qualidade dos meios receptores. Nesta matéria é necessária e fundamental uma boa 

articulação entre as entidades gestoras da “alta” e da “baixa”, podendo surgir dificuldades 

quando a entidade gestora da “baixa” não for um município na medida em que os sistemas 

de águas pluviais não se enquadram  no âmbito da intervenção dos concessionários. 

A gestão das lamas resultantes dos sistemas de tratamento de água e de águas residuais 

tem-se revestido de algumas dificuldades nomeadamente por ausência de destino final 

adequado. A valorização agrícola tem sido a solução mais utilizada. No entanto o 

cumprimento dos regulamentos e das boas práticas tem vindo a criar restrições cada vez 

maiores, que podem comprometer esta opção, o que levou à promoção, no âmbito de 

sistemas multimunicipais, de estudos para a definição de soluções alternativas. Contudo, 

tem de referir-se que a situação de referência não apresenta, sobre este ponto, as situações 

dos sistemas municipais, que deverão estar, em alguns casos, bastante menos 

desenvolvidas e potenciadoras de situações ambientalmente gravosas.  

Considera-se, tal como é proposto no Plano Estratégico, que a definição de solução 

apropriadas para o tratamento de águas residuais industriais de determinados sectores, em 

determinadas condições, poderá passar, com vantagens, pela integração em sistemas de 

saneamento de águas residuais urbanas, mediante eventual pré-tratamento, numa 

abordagem ao nível da bacia hidrográfica. Tal acontece, por exemplo, já em alguns 

hospitais, que têm estações de pré-tratamento para adaptarem os seus efluentes aos 

efluentes urbanos, de modo a não diminuírem a eficiência das ETAR’s, como está definido 

no “Plano de Adaptação de Águas Residuais Hospitalares”, estabelecido entre o Ministério 

da Saúde e o Ministério do Ambiente. Também este tipo de abordagem é particularmente 

relevante no caso do sector da suinicultura, em que se encontram em curso a 
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implementação de soluções semelhantes através da elaboração do “Plano Estratégico 

Nacional para os Efluentes Agropecuários”. Contudo, a prossecução desta metodologia 

obrigará à criação do adequado enquadramento aos níveis institucional e de gestão, 

jurídico, técnico, económico e financeiro. 

Noutra vertente e relativamente às unidades industriais inseridas nos sistemas urbanos de 

saneamento de águas residuais é fundamental reforçar os mecanismos de autorização das 

ligações pelas entidades gestoras da “baixa” e o efectivo controlo do cumprimento das 

condições de descarga, sob pena de se poderem comprometer os normativos de descarga 

no meio receptor, da reutilização das águas residuais tratadas e a valorização agrícola das 

lamas de tratamento. 

3.1.11 -  Quadro Legal 

O PEAASAR II descreve o quadro legal do sector e as principais alterações legislativas que 

ocorreram no período 2000-2006. 

Destacam-se as seguintes alterações legislativas efectuadas em 2003, (Decreto-Lei nº 

103/2003) no seguimento da interpelação pela Comissão Europeia ao Estado Português, em 

que foi estabelecido: 

− o objectivo da criação dos sistemas multimunicipais, as missões de interesse público 

de que as respectivas entidades ficam incumbidas, os direitos especiais ou 

exclusivos de que dispõem e os poderes que o Estado pode exercer sobre as 

entidades gestoras dos sistemas multimunicipais; 

− que, caso os municípios utilizadores de um sistema multimunicipal decidam 

concessionar os serviços “em baixa”, devem seguir um procedimento de contratação 

pública. 

Saliente-se que de acordo com o quadro legislativo descrito anteriormente, e que se 

encontra em vigor, está impedida a possibilidade de verticalização entre a “alta” e “baixa” 

prevista no PEAASAR II. 

3.1.12 -  Identificação de problemas por resolver 

O PEAASAR II considera que estão “por resolver problemas fundamentais no sector, de 
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natureza estrutural, operacional, económica e financeira e ambiental, sobretudo ao nível dos 

sistemas municipais, em “baixa”, que ultrapassam o simples prolongar no tempo da 

estratégia nele definida”. Os problemas listados cobrem com bastante detalhe as principais 

situações que foram detectadas. 

Como acções primordiais a empreender considera a necessidade de definir um  modelo 

institucional e de financiamento dos sistemas em “baixa” e o lançamento de uma política 

tarifária junto do consumidor final, que garanta a sustentabilidade do sector, o que é contudo 

discutível. 

Salienta que o problema da “baixa” é, em primeira linha, um problema tarifário, de 

financiamento, e de organização, só sendo um problema de modelo de empresarialização 

em segundo lugar e na decorrência dos anteriores, considerando que não é por falta de 

abertura legal à gestão empresarial, pública ou privada, que a sua presença não é mais 

expressiva no sector. 

Embora defendendo a necessidade de estabelecer soluções flexíveis ajustadas às situações 

do terreno e que optimizem a relação custo-eficácia aponta para uma solução preferencial 

baseada em sistemas intermunicipais em baixa.  

Em simultâneo refere que é previsível que os fundos do QREN se venham a revelar 

insuficientes para os investimentos em falta, exigindo o recurso a outras fontes de 

financiamento que terão de ser remuneradas (BEI, fundos de pensões, banca privada) 

apontando como solução preferencial o financiamento com o aval do estado. Face às 

limitações que têm vindo a ser colocadas ao crescimento do défice público julga-se que 

seria conveniente, do ponto de vista financeiro, tornar mais atractivo o sector ao 

investimento directo privado através de capitais próprios e não só através de capitais 

alheios. 

3.1.13 -  Riscos e oportunidades 

A análise SWOT realizada é bastante interessante e esclarecedora. 

Sugere-se, contudo, que dado que neste PEAASAR se refere por diversas vezes ser 

necessário o reforço da participação dos privados, se considere ser um risco que o aumento 

do envolvimento estatal limite o desenvolvimento do tecido empresarial português deste 
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sector.   

3.2 -  Objectivos do Plano Estratégico 

Os objectivos do definidos no Plano Estratégico consideram-se  como adequadas à actual 

fase de desenvolvimento do mesmo. São objectivos consonantes com o actual estádio de 

desenvolvimento  e de conhecimento da realidade do País em matéria de grau de cobertura 

dos sistemas de saneamento básico, meios financeiros disponíveis, capacidade de adopção 

de  tarifas sustentadas e sustentáveis, ineficiência ambiental e operacional de grande parte 

dos sistemas, cumprimento dos diferentes normativos sobre diferente e variada índole. 

Duas observações merecem ser salientadas. A primeira diz respeito à “Mobilização dos 

Intervenientes”, onde se considera que deveria constar com mais relevância e 

desenvolvimento, obviamente compatível com o desenvolvimento do que deve ser um 

plano, o papel da “Iniciativa Privada” e das “Autarquias”. Embora exista uma referência à 

“promoção de modelos de financiamento que potenciem o investimento privado”, como 

“Medida Fundamental”, entende-se que se deveria ser um pouco mais concreto no sentido 

de afirmação de procura de soluções que incluam estes dois intervenientes.      

Considera-se que os dois aspectos referidos deverão, por si só, constituir também 

“Objectivos” no contexto definidos como “Sustentabilidade do Sector” ou até, como 

“Operacionais” e ser, posteriormente, desenvolvidos muito mais especificamente, 

conduzindo a uma exacta e eficaz mobilização global em torno de uma finalidade nacional.  

Uma segunda observação refere-se aos objectivos de níveis de atendimento indicado como 

“Objectivo Operacional 1”. É importante definir o que é um “sistema”, quer em 

abastecimento de água quer em saneamento. Na realidade, as designadas soluções 

individuais adequadas são ou não integrantes de um sistema? As metas definidas têm de 

ser interpretadas em função desta definição. 

3.3 -  Investimentos a realizar no âmbito do PEAASA R II 

No ponto 5 do novo PEAASAR é feita a distinção entre investimentos previstos em alta (800 

milhões de €) e em baixa (2 200 milhões de €), sendo estes últimos discriminados por 

região. 

Relativamente aos investimentos em baixa refere-se que “o esforço de investimento previsto 



 

 

 23 

para o período 2007- 2013, embora realista e indispensável, corresponde a mais do dobro 

do investimento realizado pelos municípios durante o período 2000-2006”. 

O montante de subsídios previsto no ponto 8.2 do documento de 1 500 milhões de €. 

Observa-se que este valor corresponderia a 50% de uma eventual participação do sector 

ambiente (no seu conjunto) para um apoio total do Fundo de 3 mil milhões de € para 

Portugal.  Todavia, as perspectivas financeiras do QREN apontam para um montante do 

Fundo de Coesão inferior ao referido. A possibilidade de financiamento dos “outros 

investimentos” previstos no ponto 5.3 do documento e ainda não quantificados, fica 

igualmente indefinida. A propósito, recordam-se os comentários constantes do ponto 3.1.5 

desta Apreciação relativos ao grande esforço que ainda será exigido às fontes de 

financiamento nacionais para a conclusão dos pagamentos referentes ao PEAASAR I até 

2010. 

No que se refere aos constrangimentos impostos pelos regulamentos comunitários para 

utilização dos apoios do QREN 2007-2013 e tendo como referência as fragilidades 

evidenciadas no actual Quadro haverá ainda que ter em conta que: 

- Os atrasos de execução (tempo decorrido entre a aprovação e a execução de despesa) 

passam a implicar penalizações financeiras que podem limitar significativamente as 

disponibilidades dos apoios comunitários; 

- A determinação exacta destes montantes de apoio só pode ser feita com base na 

apresentação de candidaturas que preencham todas as condições de elegibilidade e 

estejam claramente definidas em termos de componentes, custos e calendários; 

- As exigências de controlo “à priori” das despesas, pode tornar os procedimentos de 

pagamento da contrapartida comunitária relativamente morosos;  

- A sobreposição dos últimos anos de execução dos projectos aprovados no período do 

PEAASAR I com os primeiros anos do PEAASAR II criará constrangimentos fortes às 

contrapartidas financeiras nacionais; 

- A capacidade de identificação, a curto prazo, de investimentos suficientemente 

amadurecidos para garantirem as necessárias taxas de execução no início do PEAASAR II 

é decisiva.  
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3.4 -  Modelos de Gestão 

3.4.1 -  Introdução 

Este capítulo do PEAASAR II aborda, após uma introdução de enquadramento onde 

também são apresentados os modelos de gestão mais utilizados a nível mundial, os 

seguintes aspectos: 

− o modelo de gestão e de desenvolvimento para os sistemas plurimunicipais em 

“alta”; 

− o modelo de organização territorial e de gestão da vertente em “baixa” e; 

− um conjunto de acções para a optimização da exploração dos sistemas. 

Nos pontos seguintes apresentam-se os comentários sobre cada um dos pontos 

anteriormente referidos. 

3.4.2 -  Modelo de reconfiguração e de desenvolvimento da “alta” 

Quanto ao desenvolvimento dos sistemas em “alta” o PEAASAR II propõe: 

− a fusão entre sistemas geograficamente vizinhos, sempre que essa fusão permita a 

geração de economias de escala, de economias de gama ou de mais valias 

ambientais para a resolução de um problema ambiental crítico; 

− a revisão e a uniformização dos pressupostos de base das concessões, à luz da 

experiência adquirida, no sentido de acautelar que o equilíbrio económico-financeiro 

das concessões não seja feito à custa de tarifas que possam pôr em causa os 

interesses dos actuais utilizadores, beneficiando de um modo desajustado as 

gerações futuras. 

Considera-se, que a fusão de sistemas vizinhos, nas condições apontadas, poderá viabilizar 

a resolução de problemas existentes de sustentabilidade económica em alguns sistemas 

multimunicipais. Sistematiza-se de seguida o que se considera serem as vantagens mais 

relevantes desta integração horizontal: 

− Pode promover maior racionalização estrutural do sector através da integração 
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horizontal, por agregação espacial e por agregação dos serviços de água com os 

serviços de águas residuais, com as correspondentes economias de escala e gama; 

− Pode assegurar um adequado nível de estabilidade no desenvolvimento do sector e 

na consolidação dos sistemas regionais; 

− Permite uma implementação relativamente simples e rápida, podendo algumas delas 

estar concluídas no final do ano; 

− Não necessita de alteração do quadro legal estando a implementação só dependente 

da vontade dos accionistas. 

− Contribui para a homogeneização da tarifa em termos regionais. 

Salienta-se que pode ser expectável a existência de eventuais obstáculos de alguns 

accionistas dos sistemas multimunicipais mais rentáveis por não reconhecerem vantagem 

em se fundirem com sistemas multimunicipais que apresentem problemas de 

sustentabilidade económico-financeira. 

Considera-se muito positivo e desejável, que as entidades gestoras, concessionários do 

Estado ou dos Municípios. adoptem uma política de outsourcing, sempre mediante 

concurso, procurando melhorar a eficiência dos respectivos sistemas. 

Dado o peso dos sistemas multimunicipais no sector, é importante que a respectiva tutela, 

dê indicações claras, para o mercado e para as empresas do Grupo AdP, das áreas de 

intervenção do sector onde se pretende que o recurso ao outsourcing deve tender para a 

prática habitual. 

3.4.3 -  Organização territorial e de gestão da vertente em “baixa”  

O modelo de gestão para a “baixa” proposto nesta versão do PEAASAR II, traduz-se, 

essencialmente, na extensão à “baixa” do actual modelo de gestão dos sistemas em “alta”, 

de águas de abastecimento e de águas residuais. De acordo com o modelo proposto a 

gestão dos activos da “baixa”, caso assim os municípios o entendam, poderá ser efectuado 

através da reconfiguração das empresas multimunicipais em empresas gestoras de activos, 

onde serão integrados os activos das “baixas”. 
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Apesar de se referir ser livre a escolha dos municípios, esta liberdade será aparente pois a 

alternativa de recurso a uma concessão, poderá ser muito condicionada na fase de 

investimento, sobretudo devido aos constrangimentos existentes no acesso ao crédito por 

parte dos municípios, que são limitadores do desenvolvimento de alternativas de associação 

municipal neste âmbito. 

Na implementação do modelo de gestão proposto no PEAASAR II são apresentadas as 

seguintes vantagens consideradas mais relevantes: 

− Promove maior racionalização estrutural do sector através da sua integração vertical, 

por agregação da alta com a baixa, com a correspondente economia de processo; 

− Permite ao sistema em “alta” ter uma maior articulação com as receitas do 

consumidor e resolver desta forma problemas de cobranças existentes em alguns 

sistemas; 

− Dá enquadramento jurídico que permite dar execução a alguns protocolos existentes 

entre empresas multimunicipais e municípios para ultrapassar a situação de impasse 

existente há alguns anos, em que os municípios acordaram só integrar os sistemas 

em “alta” na condição da empresa multimunicipal ficar também responsável da 

“baixa”; 

− Poderá ajudar e permitir aumentar a confiança entre os diferentes intervenientes no 

processo; 

− Pode incentivar a criação de um tecido empresarial privado, no domínio da operação 

e manutenção dos sistemas em “baixa”, desde que sejam adoptadas as 

recomendações da Autoridade da Concorrência nos concursos de exploração a abrir; 

No entanto, são identificáveis os seguintes inconvenientes: 

− Mantém a situação actual de não assegurar a atracção de capitais próprios privados 

para apoiar a infra-estruturação do sector; 

− Limita a participação da iniciativa privada no sector a nível de novas concessões na 

“baixa”; 
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− Não promove maior concorrência pelo mercado e acentua a concentração do sector;  

− O recente parecer desfavorável da Autoridade da Concorrência e os comentários do 

IRAR sobre a participação de empresas do Grupo AdP a concursos lançados pela 

própria AdP indicia que esta via pode não assegurar um adequado nível de 

estabilidade no desenvolvimento do sector, sendo expectável conflitos de diversa 

ordem se não forem esclarecidos determinados aspectos. 

Ressalta da leitura deste capítulo que o PEAASAR II pretende dar enquadramento jurídico 

que permita a concretização de protocolos existentes há vários anos, entre a AdP e alguns 

municípios, de integrar a “baixa” no sistema multimunicipal, aos quais a actual legislação 

não permite dar seguimento, no propósito de assegurar apoio técnico e económico aos 

municípios que dele necessitem, com o objectivo de os mesmos poderem cumprir as suas 

obrigações e competências no domínio do saneamento básico, numa perspectiva de 

alternativa às actuais soluções. 

Considera-se que deveria ser esclarecido se o PEAASAR II propõe condicionamentos 

adicionais no apoio ao financiamento a fundo perdido, de outras alternativas de gestão como 

as que se passam a discriminar: 

A.  Município assegurar individualmente a Gestão Directa dos seus sistemas em Baixa, 

através de serviços municipais ou municipalizados, ou de uma empresa municipal; 

B.  Município, através da Gestão Delegada, concessionar a construção e exploração ou só a 

exploração dos sistemas; 

C.  Municípios associaram-se, criando uma empresa intermunicipal que assegura a 

construção e exploração, por meio de Gestão Directa ou de Gestão Delegada; 

D.  Municípios associarem-se e criarem uma empresa em “baixa” que tenha também a 

participação no capital, da empresa multimunicipal respectiva ou da própria AdP; 

E.  Municípios associarem-se e criarem uma empresa em Baixa que tenha no seu capital, 

uma participação de privados. 

Considera-se que em todas as alternativas, a percentagem de financiamento a fundo 

perdido deverá ser estabelecida de acordo com as necessidades e características 
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evidenciadas pelo projecto com referência à tarifa socialmente aceitável e tendo em conta a 

prioridade de intervenção. A percentagem de financiamento a fundo perdido não deve ser 

dependente da natureza da entidade executora. 

Para que se transmita confiança aos diferentes actores do sector considera-se que se 

deveria dar uma maior transparência aos critérios de acesso às comparticipações a fundo 

perdido.  

Considera-se que o PEAASAR II dá um relevo excessivo à componente do juro de 

financiamento de capitais alheios e à importância do aval do Estado, quando, num 

empreendimento desta natureza, o que se deve privilegiar é a qualidade global do projecto.  

Devem ser garantidas as necessárias condições de concorrência e de regulação do sector 

para que, também na gestão da vertente em “baixa”, sejam procuradas soluções que 

impliquem concurso público, por promoverem eficiências e optimização de investimentos, 

que se poderão traduzir em preços finais inferiores.. 

3.4.4 -  Conjunto de acções para organização territorial e de gestão da vertente em “baixa”  

No subcapítulo 6.7 onde se  afirma que as actividades de Operação e Manutenção devem 

continuar a constituir um dos núcleos fundamentais das competências do grupo AdP. É uma 

afirmação que lida nos exactos termos expressos pode contrariar os princípios do 

outsourcing, cuja valia se defende no PEAASAR II, e que não contribui para o 

desenvolvimento do tecido empresarial nesta área. 

3.5 -  Protecção de Valores Ambientais 

Aponta para o cumprimento da legislação ambiental e alerta para os incumprimentos que 

dão penalização para o Estado membro. 

A abordagem dos aspectos relacionados com a protecção dos valores ambientais assenta 

essencialmente na implementação e aplicação das diferentes normas ambientais, 

nomeadamente as Directivas Comunitárias, que têm evoluído numa perspectiva cada vez 

mais abrangente e integrada (ex: Directiva das Águas Residuais Urbanas e Directiva Quadro 

da Água) e os acordos internacionais (ex. Protocolo de Quioto). 

Atendendo à dinâmica da aprovação desses normativos e sua transposição para o direito 
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interno, logo não estando definidos todas as condicionantes e requisitos técnicos com 

repercussões sobre as proposta do Plano, é recomendado que a sua implementação seja 

alvo de particular ponderação e acompanhamento por parte do “regulador de serviços” e do 

“regulador ambiental” com vista a criar o equilíbrio com a aplicação das medidas e acções 

decorrentes das referidas normas. 

Salvaguardado esse acompanhamento das entidades reguladoras são definidos um 

conjunto de objectivos e medidas tão concretas quanto possível, completadas por balizas 

que venham a enquadrar a aplicação dessas medidas, a saber: 

• Boas práticas ambientais para a gestão integrada dos recursos hídricos; 

• Uso eficiente da água; 

• Gestão das águas pluviais numa perspectiva ambiental; 

• Gestão de lamas: redução e valorização de águas residuais industriais; 

• Eco-eficiência energética; 

• Gestão patrimonial de infra-estruturas numa perspectiva ambiental; 

• Exigências ambientais ao nível da contratação; 

• Monitorização ambiental; 

• Outras medidas. 

Considera-se que o Plano enquadra devidamente a salvaguarda dos valores ambientais, 

destacando-se os seguintes aspectos: 

• a elegibilidade e definição de prioridades dos investimentos estejam fortemente 

dependente do cumprimento dos objectivos ambientais; 

• o reforçar da necessidade de implementar programas e medidas que visem o uso 

eficiente da água; 

• a introdução da “gestão dos sistemas de águas pluviais” em articulação com os 

sistemas de saneamento de águas residuais, como forma de 
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salvaguardar a qualidade dos meios receptores e a operacionalidade dos sistemas 

de tratamento. Considera-se que, face à dimensão da totalidade dos investimentos a 

realizar, o financiamento de intervenções em sistemas de águas pluviais deverá 

restringir-se a situações comprovadamente gravosas. Deverá ser esclarecido o 

enquadramento da intervenção das concessionárias nestes sistemas. 

• O incentivo à reutilização de águas residuais tratadas e usos compatíveis, numa 

perspectiva de salvaguarda dos recursos hídricos, especialmente nas regiões do sul 

do país. As tarifas a praticar deverão contribuir para esse incentivo. 

Considera-se como muito favorável a proposta de procura, estudo e adopção de soluções 

“mais simples” para os aglomerados populacionais de reduzida dimensão e/ou dispersos, 

devendo ser privilegiadas soluções de baixa tecnologia, com minimização dos custos 

energéticos e de exploração/manutenção. 

3.6 -  Modelos de Financiamento e Política Tarifári a 

A modelação de subsídios e os mecanismos de perequação, referidos no PEAASAR 2007-

2013, poderão funcionar como medidas correctivas das assimetrias na fase de infra-             

-estruturação mas têm alcance mais limitado na compensação de custos de operação e 

manutenção. 

Nas condições de acesso aos financiamentos e prioridades da sua afectação, a conciliação 

das perspectivas relacionadas com o cumprimento de metas de atendimento e das 

obrigações ambientais, com a possibilidade de exclusão de entidades que possam ser 

responsáveis por processos de infracção pode levantar algumas dificuldades. A maturidade 

dos projectos  e  a capacidade de mobilização das contrapartidas nacionais acabarão por ter 

um influência importante nas prioridades de financiamento.  

Na capacidade de mobilização atempada da contrapartida nacional são de ter em conta as 

seguintes questões: 

- O cumprimento de obrigações financeiras dos municípios deve ser assegurado de 

modo a evitar uma excessiva dependência do recurso ao crédito;  

- A relação entre a sustentabilidade dos sistemas, a dimensão das infra-estruturas e 
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os consumos reais deve ser equilibrada; 

- A relação entre os custos de ligação ao sistema e os custos do consumo deve 

incentivar as novas ligações quando há alargamento do sistema; 

- A adesão aos sistemas e a aceitação do princípio do utilizador-pagador devem ser 

apoiadas pela divulgação transparente dos custos e das medidas adoptadas para 

controlo das ineficiências. 

A regulação e a regulamentação do Estado mais abrangente poderá ser importante para a 

consolidação da política tarifária na medida em que pode contribuir para:  

- aumentar a confiança e a adesão das populações a eventuais aumentos de tarifas 

e controlar os riscos de ineficácia e ineficiência; 

- contornar constrangimentos de natureza política; 

- promover um quadro de responsabilização efectiva dos operadores incluindo o 

accionamento das necessárias penalizações por incumprimento. 

3.7 -  Outros Aspectos Relevantes da Estratégia 

No PEAASAR 2007-2013 são referidos outros aspectos que se consideram muito relevantes 

para o desenvolvimento da estratégia proposta. Particular realce a aspectos sobre recursos 

humanos, investigação e desenvolvimento. Quer num caso quer noutro, considera-se que 

são efectivamente aspectos essenciais, cuja prossecução é de fundamental importância.  

Nos recursos humanos a experiência existente deve ser complementada por muita 

formação, principalmente a nível de carreiras intermédias, proporcionando um efectivo 

desenvolvimento local, com fixação de pessoas localmente em detrimento da actual 

dificuldade no recrutamento de técnicos locais obrigando a uma dependência geográfica não 

desejável nem aceitável. 

A definição de uma política de formação a nível de estagiários e de eventual e futura 

integração no mercado de trabalho de jovens, quer no âmbito da operação e manutenção 

quer no âmbito da construção eficiente, deve também ser uma vertente a ser considerada 

através de planos integrados.    
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Na componente de investigação e desenvolvimento, deverá ser dada primazia à 

investigação aplicada, com urgente aplicação prática nas diferentes componentes dos 

sistemas, com vista à obtenção de boas práticas de redução das ineficiências 

eventualmente existentes. A contratação através de protocolos ou contratos para tarefas 

bem determinadas deverá ser realizada com instituições locais ou com a sua intervenção. A 

investigação fundamental, deverá ser sempre acessória e entendida numa perspectiva 

global, regional ou nacional e eventualmente integrada em programas trans-nacionais. 

Outra componente de investigação aplicada a ter em conta, poderá ser a aplicação de 

modernas aplicações informáticas e tecnológicas, ainda em desenvolvimento mas que 

poderão com a experiência existente e a adquirir e existente, integradas e em ligação ao 

“Plano Tecnológico”, de âmbito nacional, potenciar a possibilidade de criação de            

“mini-clusters” de conhecimento capazes de serem aplicadas em outras zonas e Países.  

Em resumo, considera-se que o “Plano”, integra, nesta componente, algumas importantes e 

novas perspectivas, necessitando-se apenas do seu necessário desenvolvimento com uma  

estruturação e planeamento necessariamente mais avançados.           

3.8 -  Papel do Sector Público e do Sector Privado 

O PEAASAR 2007-2013 aborda genericamente a necessidade de promover a concorrência 

pelo mercado em condições de transparência, mas deveria ser mais enfatizada a 

necessidade de reforçar, em articulação com a política da concorrência, os mecanismos que 

assegurem os princípios de igualdade de tratamento, de transparência e de não 

discriminação. Considera-se que o PEAASAR II deveria estabelecer orientações nesta 

matéria, e incorporar algumas das recentes recomendações da Autoridade da Concorrência 

e do IRAR. de modo a que, da sua aprovação, decorresse a clarificação da posição do 

Estado relativamente a esta matéria. 

3.9 -  Reformulação do Quadro Legal 

3.9.1 -  Responsabilidade ambiental dos municípios concedentes 

Assinalando a necessidade de reformulação do actual enquadramento legal português 

aplicável ao sector das águas, o Plano Estratégico observa que existe “uma 

desadequação do actual quadro contratual das concessões face às obrigações legais 

aplicáveis em matéria de protecção do ambiente, que vem penalizando as 
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concessionárias, enquanto entidades gestoras, por incumprimentos da lei que, nos termos 

dos respectivos contratos, não lhes podem ser imputáveis, pois aquelas infracções 

decorrem de atrasos de realização de infra-estruturas não incluídas na respectiva 

concessão e respectivo licenciamento, ou sobre as quais aqueles contratos não autorizam 

mesmo a sua intervenção.” 

Esta observação consubstancia uma proposta de adequação da legislação aplicável ao 

sector da água à realidade actual das concessões de serviço público de abastecimento de 

água e de saneamento, e julga-se que não deve ser ignorada na elaboração do pacote 

legislativo que se encontra actualmente em preparação. 

3.9.2 -  Necessidade de reformulação do Quadro Legal aplicável ao sector 

A adopção do novo modelo de gestão proposto pelo PEAASAR II implicará uma mudança 

no actual enquadramento legal do sector das águas, tendo em vista a implementação 

efectiva em território português que constituirá “conditio sine qua non” para a legalidade da 

implementação do modelo de gestão proposto, sobretudo ao nível da repartição de 

atribuições entre os municípios e o Estado. 

Com efeito, do disposto na Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e no Decreto-Lei n.º 379/93, 

de 5 de Novembro, resulta que a exploração e a gestão dos sistemas municipais de 

captação, tratamento e distribuição de água para consumo público, de recolha, tratamento 

e rejeição de efluentes, cabem aos respectivos municípios, podendo ser directamente 

efectuada ou atribuída, em regime de concessão, a entidade pública ou privada de 

natureza empresarial, bem como a associações de utilizadores. Por outro lado o Decreto-

Lei nº 103/2003 determina ainda que, sempre que os municípios utilizadores de um 

sistema multimunicipal decidam concessionar os serviços “em baixa”, devem seguir um 

procedimento de contratação pública. 

Nesta medida, e em conformidade com o modelo de gestão agora proposto, a intervenção 

do Estado na gestão e exploração dos mencionados sistemas apenas será admissível 

mediante a alteração dos supra referidos diplomas legais, tendo em vista a repartição de 

competências, nesta matéria, entre o Estado e as autarquias locais. 

3.9.3 -  Conformidade do modelo proposto com os princípios gerais de direito comunitário 

Um aspecto importante que necessita de ser totalmente esclarecido é se a 
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implementação do modelo de gestão proposto pelo PEAASAR II não materializará uma 

violação frontal dos princípios gerais aplicáveis em matéria de contratação pública, 

maxime, do direito da concorrência, ao preconizar a atribuição da gestão dos sistemas 

municipais de abastecimento de água e de saneamento a empresas de capitais públicos. 

Com efeito, se é certo que a limitação do acesso do sector privado à gestão dos sistemas 

possa ser juridicamente justificada com base no disposto no artigo 86.º do Tratado da 

União Europeia (Artigo 86.º do Tratado da União Europeia), tal condicionamento terá que 

assentar em motivos válidos relacionados com a salvaguarda do interesse público que 

fundamentem a sua necessidade. 

Face à solução jurídica de verticalização da “alta” com a “baixa” ser, de alguma forma, 

elaborada, considera-se importante realçar que se deve seguir a recomendação do 

PEAASAR II relativamente a este ponto, de previamente testar com a Comissão a solução 

jurídica apontada. Esta medida cautelar poderá permitir evitarem-se problemas inibidores 

do normal e desejado desenvolvimento do Plano Estratégico, dentro de um planeamento 

capaz de evitar deslizes temporais graves. 

3.10 -  Reformulação do modelo regulatório 

Considera-se importante o reforço e alargamento do âmbito da regulação dos serviços 

proposto no PEAASAR II, com uma presença do IRAR mais efectiva, nomeadamente pelo 

alargamento do universo das entidades reguladas, por forma a garantir uma maior igualdade 

da protecção dos direitos de todos os utilizadores destes serviços, independentemente do 

tipo de entidade gestora que lhe presta serviço. 

Esta observação inscrita no PEAASAR II, consubstancia uma proposta de adequação do 

estatuto do regulador, atribuindo-lhe independência orgânica e funcional, e integrando-o 

no conceito de entidade administrativa independente, separando os papeis de Estado 

regulador do Estado operador, e julga-se que não deve ser ignorada na elaboração do 

pacote legislativo sobre esta matéria. 

3.11 -  Eficácia e controlo do Plano Estratégico 

Considera-se muito relevante e de fulcral importância a monitorização do “Plano 

Estratégico”, como um dos instrumentos fundamentais para a sua execução e 

acompanhamento, de modo a que os diferentes intervenientes e entidades 
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responsáveis possam, de modo simples e directo, avaliar o grau de evolução e de execução 

do mesmo nas diferentes vertentes da sua actuação e de intervenção.  

Para tal, a procura e a adopção de indicadores com “leitura” simples e com a definição de 

metas/objectivos credíveis, que representem factualmente as múltiplas situações inerentes 

de acções a desenvolver em todo o País, será primordial.  

Tais “indicadores”, que se entende deverem ser conhecidos previamente ao início da 

execução do “Plano”, inclusivé constituindo uma componente contratual, deverão ser 

publicitados com determinada periodicidade (trimestralmente ou semestralmente), e 

permitirão, com toda a certeza, criar competividade entre os diferentes executores, garantia 

da sua aplicação e eficácia, permitindo corrigir, atempadamente, metas e planeamentos.  

A nível de sugestão, tais indicadores deverão também considerar a execução da fase do 

“Plano” relativa aos estudos preparatórios e de projecto, como sejam elementos de base 

para o desenvolvimento, autorizações e licenciamentos de diferente ordem e outros, que 

poderão ser inicialmente inibidores do desenvolvimento dos objectivos primordiais de 

execução do “Plano”, ou sejam, a construção e a exploração das infra-estruturas. 

Indicadores de execução física, económicos globais, económicos por componentes físicas 

“macro”, tempos de execução, valores de orçamento, entre outros são desejáveis.       
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4  -  CONCLUSÃO 

Da análise efectuada pelo GT XII, e tendo em conta os objectivos essenciais da Apreciação 

para que este Grupo de Trabalho foi mandatado, resultam as conclusões e recomendações 

seguidamente apresentadas. 

4.1 -  Balanço do PEAASAR 2000-2006 e identificação  dos principais problemas 

Em termos de balanço do PEAASAR 2000-2006, o documento em apreciação descreve de 

forma clara os objectivos que se propunham atingir com aquele Plano Estratégico. A 

insuficiência de estudos técnicos que lhe servissem de suporte fez com que as previsões 

globais de investimento tenham sido inicialmente estimadas, de forma pouco precisa, facto 

que contribuiu para que, em geral, se tenha verificado um agravamento de custos, 

relativamente aos valores inicialmente previstos e atrasos significativos na execução dos 

investimentos, para o que também contribuiu o facto de o financiamento do Plano ter sido 

afectado, durante cerca de um ano, por motivos não directamente relacionados com os seus 

executores. 

Para uma melhor compreensão das diferentes realidades do sector existentes no País seria 

útil complementar a informação disponibilizada contemplando alguns aspectos de 

enquadramento que podem permitir um mais adequado retrato das diferentes realidades 

existentes sector. Nomeadamente, considera-se que seria útil disponibilizar indicadores 

sobre os diferentes sistemas que evidenciem: a execução física e financeira já concretizada 

e os custos por habitante, nas componentes em “alta” e em “baixa”; o desvio entre os 

volumes contratualizados e os observados e; o realismo das previsões de evolução futura 

daqueles volumes contratualizados mesmo após a execução da “baixa”. 

Os problemas listados do PEAASAR II cobrem com bastante detalhe as principais situações 

verificadas e apontam, na generalidade, para resolver a gestão da “baixa”. 

Verificou-se que em muitos casos, as redes municipais ficaram, aquém das necessidades 

efectivas de construção não garantindo a continuidade integral dos serviços e 

consequentemente a eficácia da capacidade disponível na vertente “alta”.  Nalguns casos a 

necessidade de viabilizar a “alta” dentro de tarifas aceitáveis pode ter imposto limitações à 

extensão das infraestruturas da “alta”, o que também dificulta a viabilidade dos respectivos 
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sistemas em “baixa”, sem haver recurso a elevadas comparticipações a fundo perdido. 

O relativo insucesso do modelo de parcerias público-privadas de empresarialização dos 

sistemas com participação de capitais privados, deveu-se a várias das razões apontadas no 

PEAASAR II, tais como as baixas tarifas que não permitem a sustentabilidade dos sistemas, 

as necessidades de pesados investimentos para garantir a universalidade do serviço e a 

dificuldade política de se praticarem tarifas que permitam recuperar os respectivos custos. 

Mas deveu-se também a outros condicionalismos, como a celebração de protocolos de 

integração “alta-baixa” a nível de alguns sistemas multimunicipais que criaram expectativas 

de financiamentos complementares a fundo perdido que poderão ter deixado em suspenso a 

tomada de decisão relativa aos modelos de gestão. 

Refira-se também que não terá sido suficientemente incentivada a forma de gestão 

delegada por concessão no seio dos municípios.  

Em termos de financiamento, é previsível que os fundos do QREN se venham a revelar 

insuficientes para os investimentos em falta, exigindo o recurso a outras fontes de 

financiamento que terão de ser remuneradas. Na situação actual verifica-se que o sector 

não é suficientemente atractivo ao investimento directo privado através de capitais próprios. 

Ainda sobre o financiamento, importa salientar que o facto da maioria dos sistemas se 

encontrar em fase de execução de obras, o que implicará um esforço importante das fontes 

de financiamento nacionais, pelo menos até 2010, para concluir os projectos aprovados no 

período de programação do QCA III. 

4.2 -  Opções fundamentais e orientação estratégica  do PEAASAR 2007-2013 

A proposta de reorganização do sector preconiza um reforço da integração espacial das 

entidades em alta e a promoção da integração espacial das entidades em baixa, sempre 

que essas integrações permitam a geração de economias de escala e de gama. Esta opção 

é especialmente importante para promover maior racionalização estrutural e consolidação 

dos sistemas regionais e assegurar um adequado nível de estabilidade no desenvolvimento 

do sector. 

Considera-se, adequada e positiv a fusão de sistemas vizinhos, nas condições apontadas, 

poderá viabilizar uma melhor estruturação a resolução de problemas existentes de 
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sustentabilidade económica em alguns sistemas multimunicipais. 

Considera-se ainda como positivo que o modelo de reorganização referido faça referência 

ao princípio de solidariedade e coesão nacional com vista à manutenção de sistemas 

tarifários socialmente aceitáveis mas não deixe, em simultâneo, de invocar o princípio da 

equidade para que inclua o reconhecimento dos municípios que já fizeram um esforço 

financeiro considerável. 

De acordo com o modelo proposto a gestão dos activos da “baixa”, caso assim os 

municípios o entendam, poderá ser efectuado através da reconfiguração das empresas 

multimunicipais em empresas gestoras de activos, onde serão integrados os activos das 

“baixas”.  

Apesar de se referir ser livre a escolha dos municípios, esta liberdade será aparente pois a 

alternativa de recurso a um concessão, poderá ser muito condicionada na fase de 

investimento, sobretudo devido aos constrangimentos existentes no acesso ao crédito por 

parte dos municípios, que são limitadores do desenvolvimento de alternativas de associação 

municipal neste âmbito. 

O PEAASAR II embora abra perspectivas potencialmente interessantes ao sector privado, 

nomeadamente em termos de contratos de gestão, não responde cabalmente às 

necessidades de reforço do envolvimento do sector empresarial privado, por não efectuar 

uma clara separação funcional entre as áreas de intervenção do sector empresarial público 

e do sector privado, não favorecendo a confiança das entidades intervenientes. 

Neste sentido, considera-se que deveria ser esclarecido se se prevê existirem 

condicionamentos adicionais no apoio ao financiamento a fundo perdido, de outras 

alternativas de gestão, para além da solução de referência referida no PEAASAR II.  

Considera-se que devem ser garantidas as necessárias condições de concorrência e de 

regulação do sector para que, sejam procuradas soluções que impliquem concurso público, 

por promoverem eficiências e optimização de investimentos, que se poderão traduzir em 

preços finais inferiores. Neste sentido, recomenda-se que seja desenvolvida uma política de 

outsourcing pelas entidades gestoras, concessionárias do Estado ou dos Municípios, para 

promover a eficiência dos sistemas e permitir assegurar o desenvolvimento de um mercado 

de operação e manutenção eficiente e eficaz, onde haja desenvolvimento, competição, 
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actualização e melhoria contínua da actividade. Dado o peso dos sistemas multimunicipais 

no sector, é importante que a respectiva tutela, dê indicações claras, para o mercado e para 

as empresas do Grupo AdP das áreas de intervenção do sector onde se pretende que o 

recurso ao outsorcing deve tender para a prática habitual. 

Face à solução jurídica de verticalização da “alta” com a “baixa” ser, de alguma forma, 

complexa, o GT XII considera fundamental e importante realçar que se deve seguir a 

recomendação do PEAASAR II relativamente a este ponto, de previamente testar com a 

Comissão Europeia a solução jurídica a adoptar. Esta medida cautelar permitirá evitar 

problemas inibidores do normal desenvolvimento do Plano Estratégico. 

4.3 -  Objectivos operacionais e medidas propostas 

Consideram-se os objectivos definidos no Plano Estratégico 2007-2013 adequados à 

presente fase de desenvolvimento do Plano. São objectivos consonantes com o actual 

estádio de desenvolvimento e de conhecimento da realidade do País em matéria de grau de 

cobertura dos sistemas de saneamento básico, meios financeiros disponíveis, capacidade 

de adopção de tarifas sustentadas e sustentáveis, eficiência ambiental e operacional de 

grande parte dos sistemas e cumprimento dos diferentes normativos sobre diferente e 

variada índole. Entende-se ainda desejável a preparação das regras procedimentais, 

medidas e estudos necessários para o oportuno arranque do Plano, com uma estrutura de 

actuação e de responsabilização conhecida à partida. 

Para viabilizar a agregação dos sistemas multimunicipais mais rentáveis com outros que 

apresentem uma menor sustentabilidade económico-financeira, recomenda-se que se 

adoptem medidas de compensação económico-financeira que incentivem a integração dos 

sistemas multimunicipais geograficamente vizinhos sempre que isso se revelar racional e 

permita uma consolidação dos sistemas regionais, Estas medidas de compensação, que 

podem passar pelo prolongamento da concessão, devem ter um carácter excepcional e só 

devem ser adoptadas quando se revelarem imprescindíveis para a necessária 

sustentabilidade técnica e económica, e devem ser sempre devidamente avalizadas pelo 

IRAR. 

Considera-se que o PEAASAR II dá um relevo excessivo à componente do juro de 

financiamento de capitais alheios e à importância do aval do Estado, quando, num 

empreendimento desta natureza, o que se deve privilegiar é a qualidade global do projecto. 
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Devem ser garantidas as necessárias condições de concorrência e de regulação do sector 

para que, também na gestão da vertente em “baixa”, sejam procuradas soluções que 

impliquem concurso público, por promoverem eficências e optimização de investimentos, 

que se poderão traduzir em preços finais inferiores.    

Deverá ser tido em consideração na preparação do próximo período de programação os 

grandes constrangimentos às contrapartidas financeiras nacionais até 2010 que irão resultar 

da sobreposição dos últimos anos de execução dos projectos aprovados no período do 

PEAASAR 2000-2006, com os primeiros anos do PEAASAR II.  

Tendo em conta os constrangimentos impostos pelos regulamentos comunitários para 

utilização dos apoios do QREN 2007-2013, é necessário identificar, a curto prazo, 

investimentos suficientemente amadurecidos, que preencham todas as condições de 

elegibilidade para, que sejam garantidas as necessárias taxas de execução no início do 

PEAASAR II, já que os atrasos de execução passam a implicar penalizações financeiras que 

podem limitar significativamente as disponibilidades dos apoios comunitários. 

Para que se transmita confiança aos diferentes intervenientes do sector os critérios de 

acesso às comparticipações a fundo perdido e os mecanismos a adoptar, nomeadamente os 

critérios de elegibilidade a financiamentos comunitários, devem ser definidos previamente e 

conhecidos pelo mercado, de modo a constituir uma variável que os intervenientes possam 

ter presente no desenvolvimento das respectivas propostas. O recurso a mecanismos de 

excepção deve ser, tanto quanto possível, reduzido ao mínimo e, se não houver outra 

alternativa, a respectiva utilização deverá ser devidamente justificada e esclarecida, caso a 

caso, para que as decisões sejam transparentes.  

Considera-se que a percentagem de financiamento a fundo perdido não deve ser 

dependente da natureza da entidade executora. Em todas as alternativas, a percentagem de 

financiamento a fundo perdido deverá ser estabelecida de acordo com as necessidades e 

características evidenciadas pelo projecto com referência à tarifa socialmente aceitável e 

tendo em conta a prioridade de intervenção. 

Face às limitações que têm vindo a ser colocadas ao crescimento do défice público julga-se 

que seria conveniente, do ponto de vista financeiro, tornar mais atractivo o sector ao 

investimento directo privado através de capitais próprios e não só através de capitais 

alheios. 
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No estabelecimento dos modelos de financiamento e na definição da política tarifária será 

necessário ter em conta a capacidade de mobilização atempada da contrapartida nacional.  

Atendendo às condições topográficas e de dispersão de certos aglomerados existentes em 

zonas rurais do País, entende-se que a sustentabilidade dos sistemas de saneamento deve 

obrigar à análise de soluções descentralizadas com o desenvolvimento de soluções 

adaptadas à realidade local. Deve ser dada atenção à selecção das soluções adequadas de 

tratamento para pequenos aglomerados, privilegiando soluções de baixa tecnologia 

minimizando os custos energéticos e de exploração/manutenção. Considera-se que pode 

ser uma solução adequada manter o nível de serviço existente, frequentemente por fossas 

sépticas e de tratamento no solo, devidamente regulamentados, aprovados e vistoriados, 

reabilitando os sistemas existentes com soluções de custo reduzido. 

Considera-se importante o reforço e alargamento do âmbito da regulação dos serviços 

proposto no PEAASAR II, com uma presença do IRAR mais efectiva, nomeadamente pelo 

alargamento do universo das entidades reguladas e de forma a garantir uma maior 

igualdade da protecção dos direitos de todos os utilizadores destes serviços, 

independentemente do tipo de entidade gestora que lhe presta serviço. 

Entende-se que uma regulação e a regulamentação do Estado mais abrangente poderá ser 

importante para a consolidação da política tarifária, por a aumentar a confiança e a adesão 

das populações a eventuais aumentos de tarifas, controlar os riscos de ineficácia e 

ineficiência e contornar constrangimentos de natureza política. Neste sentido, recomenda-se 

também que seja promovido um quadro de responsabilização efectiva das entidades 

operadoras, incluindo o accionamento das necessárias penalizações quando se verificarem 

situações de incumprimento. 

Concorda-se ser muito relevante e de fulcral importância a monitorização do “Plano 

Estratégico”, que constituirá um instrumento fundamental para o controlo da sua execução, 

recomendando-se que os indicadores de monitorização sejam estabelecidos previamente ao 

início da execução do Plano Estratégico, devendo constituir uma componente contratual e 

ter os resultados publicitados periodicamente, para permitir a correcção atempada de novas 

metas e planeamentos.  

Os indicadores deverão também contemplar a monitorização dos estudos preparatórios e 

dos projectos, incluindo a dos elementos de base para o desenvolvimento, autorizações,  
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licenciamentos de diferente ordem e outros, que poderão ser inibidores do normal 

desenvolvimento dos empreendimentos. 

A revisão da lista das zonas sensíveis, com o aumento do número de sistemas que têm que 

incrementar os níveis de tratamento, levam a que este critério seja da maior relevância na 

definição de prioridades de investimento no período 2007-2013, garantindo assim a efectiva 

protecção dos meios receptores e minimizando eventuais consequências financeiras para o 

Estado Português, decorrentes da aplicação de sanções no âmbito de processos de 

contencioso comunitário. Deverá estar presente a dinâmica da aprovação de eventuais 

novas exigências normativas e sua transposição para o direito interno, pelo que se 

recomenda que a sua implementação seja alvo de particular ponderação e 

acompanhamento por parte do “regulador de serviços” e do “regulador ambiental”, por forma 

a propiciar o seu equilíbrio com a aplicação das medidas e das acções decorrentes das 

referidas normas. 

Pelo exposto e tudo ponderado, o GT XII recomenda que o Conselho Nacional da Água dê 

parecer favorável ao Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de 

Águas Residuais 2007-2013, desde que nas fases subsequentes de desenvolvimento e 

operacionalização se tenham em conta as observações e recomendações antecedentes. 

para que a execução deste Plano Estratégico possa favorecer a mobilização e participação 

equilibrada de todos os agentes envolvidos e constitua um instrumento para a resolução das 

questões fundamentais no sector do abastecimento de água e saneamento de águas 

residuais para o próximo período de programação 2007-2013. 


