
IRAR 

Centro Empresarial Torres de Lisboa!
Rua Tomás da Fonseca, Torre G – 8º!
1600-209 LISBOA     -     PORTUGAL!

www.ersar.pt!
Tel.: +351 210 052 200!
Fax: +351 210 052 259!

Seminário "Privatização dos 
Serviços da Água: Vantagens, 
Oportunidades e Riscos“:  
O papel do regulador 
Quercus 
Auditório da APA, maio 2013 



IRAR 

Que visão temos dos 
modelos de governo 

nos serviços de 
águas? 
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•  O que a pretende a sociedade: 
–  Promover a prestação os serviços 

públicos de águas: 
•  com a qualidade adequada; 
•  a preços socialmente comportáveis; 
•  com um nível de risco aceitável. 

–  Encontrar o equilíbrio ótimo, no longo 
prazo, entre estes objetivos … 

– … garantindo a racionalidade e a 
transparência face aos consumidores… 

– … independentemente do modelo de 
governo (estatal, municipal ou privado) 

Os caminhos do futuro 
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•  A escolha do modelo de governo dos 
serviços de águas é (naturalmente) 
essencialmente política e portanto 
fora da intervenção do regulador. 

•  O processo deve porém assegurar: 
•  Racionalidade técnica 
•  Racionalidade económica e 

financeira 
•  Enquadramento jurídico 
•  Avaliação clara  e transparente dos 

impactos positivos e negativos 
•  Participação dos interessados 

Os caminhos do futuro 
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•  Qualquer  modelo de governo, aliás 
tal como a regulação, constitui 
apenas um “instrumento” para 
atingir um objetivo. 

•  O objetivo, esse sim indiscutível, é 
de prover serviços com a qualidade 
adequada, a preços socialmente 
comportáveis e com um nível de 
risco aceitável. 

•  E para isso os decisores políticos 
devem dispor de boa informação, 
havendo aí um papel do regulador. 

Os caminhos do futuro 
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Que informação temos 
sobre os serviços de 

águas? 
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•  O papel da ERSAR passa por: 
–  Acompanhar a estratégia para o sector 
–  Promover regras claras para o setor 
–  Aplicar mecanismos de controlo das 

entidades gestoras, a nível: 
•  legal e contratual 
•  económico  
•  de qualidade de serviço 
•  de qualidade da água 
•  da relação com os consumidores 

–  Disponibilizar informação credível 
–  Incentivar a inovação no setor 

A informação sobre serviços 
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•  Informação gerada anualmente na regulação 
económica: 

–  40 000 dados 
–  9 indicadores por entidade gestora 
•  Informação gerada anualmente na regulação da 

qualidade do serviço: 
–  50 000 dados 
–  16 indicadores por entidade gestora e por serviço 
•  Informação gerada anualmente na regulação da 

qualidade da água: 
–  640 000 dados 
–  50 indicadores por entidade gestora  



IRAR 

Que infraestruturas 
temos? 
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O serviço de 

abastecimento de água 

300 captações 
superficiais  

5700 captações 
subterrâneas 

230 estações de 
tratamento de água 

para consumo humano 

100 000 km de 
redes 

8400 
reservatórios 

2400 elevatórias 

Água 
bruta 

850x106 
m3/ano 

Água 
potável 
615x106 

m3/ano 

(Informação brevemente disponível no RASARP 2012) 
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O serviço de saneamento 

de águas residuais 

50 000 km de 
coletores 

4400 elevatórias 2500 estações de tratamento 
de águas residuais e  
1800 fossas coletivas  

Água residual 
recolhida 

500x106 m3/ano 

Água 
residual 
rejeitada 

(Informação brevemente disponível no RASARP 2012) 
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Conclui-se que … 
… já temos um enorme 

património de infraestruturas 
para os serviços de águas! 
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Que cobertura da 
população temos? 
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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 
acessibilidade, sendo as 
áreas rurais as que ainda 
apresentam situações 
menos satisfatórias. Nota-
se também alguma 
dificuldade de reporte de 
informação. 

Acessibilidade física do serviço  

 Na alta a maioria das 
entidades apresenta boa 
ou mediana acessibilidade 
física, com relativa 
uniformidade entre 
entidades.  

95% 

96% 
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Adesão ao serviço  
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Norte Centro e Lisboa e Vale do Tejo Alentejo e Algarve 

Sistemas 
em baixa 

Sistemas 
em alta 

 Na baixa metade das 
entidades apresenta 
adesão insatisfatória, com 
relativa uniformidade 
entre entidades, sendo as 
áreas rurais que 
apresentam situações 
menos satisfatórias. Nota-
se também alguma 
dificuldade de reporte de 
informação.  

 Na alta a maioria das 
entidades apresenta 
adesão insatisfatória, com 
dispersão entre entidades. 

86,6% 

93,9% 
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Conclui-se que … 
… já temos uma elevada 

cobertura populacional mas 
a adesão efetiva é um 

problema grave em parte do 
território! 
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Que qualidade da água 
temos? 



IRAR 
Água segura  
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Norte Centro e Lisboa e Vale do Tejo Alentejo e Algarve 

Sistemas 
em baixa 

Sistemas 
em alta 

 Na baixa a generalidade 
das entidades apresenta 
boa ou mediana qualidade 
da água, com elevada 
uniformidade entre 
entidades, sendo as áreas 
rurais as que ainda 
apresentam pontualmente 
situações menos 
satisfatórias. 

 Na alta a generalidade das 
entidades apresenta boa 
qualidade da água, com 
elevada uniformidade 
entre entidades. 

98,01% 

99,68% 
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Conclui-se que … 
… já temos um elevado nível 
de qualidade da água, há que 

manter o esforço e centrar 
as atenções em situações 

mais pontuais! 
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Que recuperação de 
custos temos? 


