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Minuta para discussão

Exmos. Senhores
De acordo com as vossas instruções descritas no nosso contrato de prestação de serviços profissionais datado de 18 de janeiro de 2022 
(“Contrato”) e respetivas condições contratuais, anexamos o nosso relatório sobre o estudo económico-financeiro de suporte para a 
reativação dos Serviços Municipalizados de Setúbal (“SMS”).
O presente relatório (“Relatório”) tem como objetivo assessorar o Município de Setúbal (“Município”) na análise da viabilidade económica 
e financeira das atividade de abastecimento de água, saneamento e resíduos pelo SMS.
Chamamos a vossa atenção para os comentários ao âmbito e abordagem do nosso trabalho, bem como para as limitações encontradas, 
constantes das páginas seguintes.
Este relatório é uma minuta para efeitos de discussão. Os comentários apresentados no mesmo estão sujeitos a correção ou a não 
serem incluídos no nosso relatório final. As nossas conclusões definitivas serão apresentadas na versão final do nosso relatório.
Exceto quando indicado no contrato ou acordado expressamente por escrito, não aceitamos qualquer responsabilidade (incluindo por
negligência), relativamente a este relatório perante qualquer outra entidade ou para qualquer outra finalidade. Este relatório não poderá 
ser disponibilizado a qualquer outra entidade.
Atentamente,

2Município de Setúbal PricewaterhouseCoopers / AG - Assessoria de Gestão, Lda. Palácio Sottomayor - Rua Sousa Martins, 1, 5º, 1050-217 Lisboa
Contribuinte nº 504 193 279 | Capital social Euros 750.000 | Matriculada na conservatória do Registo Comercial sob o nº 504 193 279

7.3 Demonstrações Financeiras AnexosPrincipais indicadores e demonstrações financeirasPlano de InvestimentoContexto inicialÍndice



Minuta para discussão

Março de 2022

PwC

Estritamente privado e confidencial

3Município de Setúbal

Âmbito do 
trabalho

O nosso trabalho consistiu na análise económico-financeira da reativação dos Serviços Municipalizados de Setúbal (“SMS”) com as atividades de abastecimento 
de água, recolha e tratamento de águas residuais e resíduos no contexto do termo de vigência do contrato de concessão celebrado entre o Município e a Águas 
do Sado.
A análise de viabilidade económica e financeira dos SMS assentou nas projeções de atividade indicadas pelo Município para cada uma das atividades a 
desenvolver.

Principais 
fontes de 
informação

O nosso trabalho teve por base informação disponibilizada pelo Município de Setúbal, nomeadamente, informação histórica relativa à exploração dos vários 
serviços, pressupostos de evolução futura da atividade, bem como diversos esclarecimentos considerados pertinentes.
Adicionalmente, foi utilizada diversa informação de domínio público. As fontes de informação utilizadas encontram-se referenciadas ao longo do presente 
relatório.

Restrições e 
limitações 

O presente trabalho teve por base as informações fornecidas pelo Município de Setúbal, as quais foram utilizadas para estimar eventos futuros, baseadas em 
pressupostos que podem não permanecer válidos durante o período de análise, pelo que não emitimos qualquer opinião sobre a possibilidade dos resultados a 
atingir no futuro corresponderem aos estimados e projetados, nem o presente trabalho pode ser entendido como uma garantia ou confirmação de que os 
pressupostos subjacentes se verificarão. 
Na medida em que, frequentemente, surgem situações/circunstâncias imprevistas, é expetável que existam diferenças entre os resultados prospetivos e 
resultados reais, sendo que essas diferenças podem ser materialmente relevantes.
Os resultados e conclusões do presente documento devem ser analisados à luz do âmbito, fontes de informação e restrições e limitações acima referidas, 
podendo não identificar todos os aspetos relevantes e que poderiam inclusive alterar as conclusões alcançadas.

As conclusões obtidas, que em todo o caso consideramos razoáveis e defensáveis tendo em conta a informação que nos foi disponibilizada, assentam em 
metodologias e técnicas normalmente adotadas, mas outros poderão chegar a conclusões diferentes e utilizar outras metodologias para concluir sobre o cenário 
a viabilidade económico-financeira da reativação dos SMS.

Pontos prévios
AnexosPrincipais indicadores e demonstrações financeirasPlano de InvestimentoContexto inicialÍndice
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Os serviços de abastecimento de água e tratamento de águas residuais no 
concelho de Setúbal estão concessionados à AdS até dezembro de 2022
Enquadramento
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Fonte: Município de Setúbal e Análise PwC

• O serviço de abastecimento de água (“AA”) e tratamento de águas 
residuais (“AR”) no concelho de Setúbal era, até 1997, explorado 
através dos Serviços Municipalizados de Setúbal (“SMS”)

• A partir de 17 de dezembro de 1997, os serviços de AA e AR 
passaram a ser explorados através de um contrato de concessão 
celebrado entre o Município de Setúbal e a entidade Águas do 
Sado (“AdS”)

• O contrato de concessão foi celebrado por um período de 25 anos, 
devendo terminar a 17 de dezembro de 2022

• A atual concessão abrange, para além dos serviços de 
abastecimento e saneamento em baixa, também os serviços em 
alta, nomeadamente a captação de água através de captações 
próprias e a gestão das 5 ETARs existentes no concelho

• No âmbito do acordo celebrado entre o Município e a AdS, a 
Concessionária obrigou-se a aceitar e a manter ao seu serviço o 
pessoal que integrava os SMS à data de assinatura do contrato de 
concessão, o qual será novamente transferido para a entidade que 
assuma o desenvolvimento das atividades de AA e AR após o 
término do Contrato

Exploração dos serviços de AA e AR em Setúbal 

Receitas tarifárias

Colaboradores

Investimento

• Receitas dos SMS com o objetivo 
de financiar os custos de 
exploração e investimento

• Estrutura de pessoal do Município 
afeto ao SMS 

• Em ambos os modelos de exploração, as atividades de investimento na 
expansão e renovação da rede manteve-se como responsabilidade do 
Município. Em contrapartida, durante o período de concessão, a Águas do 
Sado era responsável pelo pagamento de uma retribuição ao Município. A 
AdS era também responsável pelas atividades de manutenção dos ativos

• Passaram a representar uma 
receita da Concessionária

• Pessoal em regime de requisição 
transferido dos SMS e pessoal 
contratado pela Concessionária

SMS (até 1997) Águas do Sado (a partir de 1997)

Durante o período da concessão, embora as funções dos SMS tenham sido 
transferidas para a Concessionária, os SMS não foram extintos, tendo sido 
mantidos no organograma da Câmara Municipal de Setúbal até à data

AnexosPrincipais indicadores e demonstrações financeirasPlano de InvestimentoContexto inicialÍndice
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Na sequência do fim do contrato de concessão, o Município de Setúbal 
pretende reativar os SMS para incorporar as atividades de AA e AR
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Fonte: Município de Setúbal e Análise PwC

• Tendo em conta que o contrato de concessão dos serviços de AA 
e AR termina em dezembro de 2022, o Município decidiu integrar 
a gestão dos sistemas revertidos nos SMS

• Adicionalmente, tendo em conta a criação do sistema 
multimunicipal de saneamento de águas residuais da Península 
de Setúbal, explorado pela Simarsul, o serviço de tratamento de 
águas residuais em alta de Setúbal deverá ser transferido para 
esta entidade no momento em que o contrato de concessão com 
a AdS termine

• Assim, os SMS deverão receber a rede de AA, AR e restantes 
partes do sistema que se encontra integrado no Município (e que 
não será transferida para a Simarsul), os ativos da 
Concessionária que serão revertidos para o Município 
(essencialmente contadores, existências e equipamentos 
administrativos), bem como a estrutura de pessoal dos SMS que 
se encontra ao serviço da AdS

• Adicionalmente, o Município pretende integrar nos SMS os 
restantes colaboradores ao serviço da AdS e eventuais 
equipamentos que possam facilitar o processo de transferência 
dos serviços (ex. sistemas informáticos)

Município de Setúbal Águas do Sado

Rede de AA em alta

Rede de AA em baixa

Rede de AR em alta

Rede de AR em baixa

Outros ativos reversíveis*

Pessoal cedido pelos SMS

Atualmente

A partir de dezembro de 2022
SMS SIMARSUL

Estrutura de pessoal contratada pela AdS

Rede de AR em alta

Ativos e recursos a integrar nos SMS

1

2

3

4

5

6

7

3

Para além dos trabalhadores do SMS que 
se encontram ao serviço da AdS, é objetivo 
do Município contratar a restante estrutura 
de pessoal atualmente ao serviço da 
Concessionária

Rede de AA em alta

Rede de AR em baixa

Rede de AA em baixa

Outros ativos reversíveis*

Pessoal cedido pelos SMS

5

4

2

1

6

Estrutura de pessoal contratada pela AdS7

*essencialmente existências, equipamento de gestão e administrativo

AnexosPrincipais indicadores e demonstrações financeirasPlano de InvestimentoContexto inicialÍndice
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Pretende-se também incluir nos SMS o serviço de recolha de resíduos e 
a gestão de águas pluviais, atualmente na esfera do Município
Enquadramento
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• O serviço de gestão de resíduos (RU) encontra-se 
atualmente sob gestão direta do Município

• Na medida em que as atividades de AA e AR serão 
incorporadas no SMS, o Município entende que a 
integração dos RU nos SMS resultará em eficiências 
de custos na gestão destas três atividades, que a 
partir de dezembro de 2022 estarão sob a alçada do 
Município

• Adicionalmente, embora a gestão de águas pluviais 
não seja uma atividade regulada, entende-se que a 
mesma, tendo em conta a sua natureza, deverá 
igualmente ser incorporada nos SMS com o objetivo 
de aproveitar sinergias entre esta atividade e os 
sistemas de AA e AR

• Assim, a reativação do SMS permitirá transferir os 
serviços de AA, AR e RU e a gestão de águas 
pluviais para a mesma entidade, centrando a sua 
exploração na mesma estrutura organizativa

Fonte: Município de Setúbal e Análise PwC

• Como referido anteriormente, os SMS incluirão todas as atividades atualmente concessionadas à 
AdS, com a exceção da atividade de saneamento de águas residuais em alta, que ficará com a 
Simarsul

• Adicionalmente, os SMS irão integrar a atividade de recolha de Resíduos e a gestão das águas 
pluviais, atualmente geridos diretamente pelo Município

Atividades AdS | em 2022 Município | em 2022 SMS | em 2023

Atividades reguladas

AA em Alta

AA em Baixa

AR em Alta

AR em Baixa

RU em Alta

RU em Baixa

Atividades não reguladas

Águas pluviais

Atividades a integrar nos SMS

AnexosPrincipais indicadores e demonstrações financeirasPlano de InvestimentoContexto inicialÍndice
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A reativação dos SMS e a respetiva integração dos vários serviços tem 
subjacente um conjunto de benefícios financeiros e operacionais
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• A reativação dos SMS e a integração dos serviços de AA, AR, RU e águas pluviais tem como objetivo evitar a dispersão de atividades intrinsecamente 
relacionadas, a adoção de uma estrutura exclusiva, a obtenção de sinergias, entre outros

Fonte: Município de Setúbal e Análise PwC

Sinergias e eficiência de 
custos

Evitar dispersão de 
atividades Estrutura exclusiva Outras vantagens

• A adoção de uma estrutura organizativa 
exclusiva, própria e dotada de 
autonomia, permitirá assegurar, de forma 
adequada, a gestão e a operação das 
infraestruturas, equipamentos e pessoal 
afetos aos sistemas, bem como os 
investimentos a realizar num lógica de 
médio e de longo prazo

• A integração de todas as atividades nos 
SMS permite identificar de forma mais 
fácil eventuais necessidades de 
contratação ou de investimento, bem 
como, permite maior capacidade de 
gestão e procura de eficiências

• A reativação dos SMS permite evitar a 
dispersão de atividades pelas várias 
divisões municipais

• Existem vários pontos em comum nos 
serviços de AA, AR e RU, que fazem 
sentido serem reunidos na mesma 
estrutura, tais como o sistema de 
faturação, a preparação de informação e 
interações com o regulador, entre outros

• A integração destas atividades nos SMS 
permite concentrar funções na mesma 
entidade, uniformizando métodos de 
trabalho e contribuir para uma maior 
transparência

• As estruturas organizacionais dos 
serviços de AA, AR e RU têm pontos em 
comum, pelo que a integração destes 
serviços numa única estrutura permite 
obter eficiências de custos

• Adicionalmente, a gestão de águas 
pluviais, embora não seja uma atividade 
regulada, é igualmente uma atividade de 
serviço público que necessita de um 
planeamento e uma gestão 
especializada, que poderá ser efetuada 
em conjunto com os restantes serviços, 
nomeadamente com AR

• A integração dos três serviços nos SMS 
permitirá uma melhor gestão de 
tesouraria para fazer face aos 
investimentos planeados

• A integração dos vários serviços nos 
SMS permitirá uma mais fácil 
comunicação entre o Município e os 
consumidores, na medida em que todas 
as ações de comunicação serão 
realizadas através da mesma entidade

AnexosPrincipais indicadores e demonstrações financeirasPlano de InvestimentoContexto inicialÍndice
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dos serviços de AA, AR e RU perto dos 100%
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Fonte: INE, ERSAR, Município de Setúbal, Informação pública e Análise PwC

População

123,5 k
Água faturada (AA, em m3) | 
2021

8.4 m 
Água Captada 
(AA, em m3) | 2021

11.4 m

(Dados de 2019) AA AR RU
Acessibilidade física do serviço 
através de redes fixas 99% 97% 95%

Alojamentos servidos (n.º) 62 014 60 958 59 660*

Resíduos recolhidos 
(RU, em Ton) | 2020

67 k 

*Alojamentos com serviço de recolha indiferenciada

• O Município, de acordo com os resultados preliminares dos Censos 2021, 
tem cerca de 123,5 mil habitantes e cerca de 63 mil alojamentos 

• O acesso aos serviços de AA, AR e RU é generalizada no Município, com 
níveis de acessibilidade do serviço entre 95% e 99%

Água não faturada | 2021

26%

Clientes AA | 2020

66 k 
Clientes AR | 2020

~64 k
Clientes RU | 2020

~64 k 

• O Município, em 2021, captou cerca de 11.4 milhões de m3 de água
• Os efluentes são tratados na ETAR da Quinta do Conde e nas ETARs

próprias, as quais transitarão para a Simarsul com o final da concessão
• Foram recolhidas 67 mil toneladas de resíduos em 2020

Águas residuais tratadas 
(AR, em m3) | 2021

7.1 m
Investimento 1998-2021 
(AA e AR, € em m)

€76,9 m

AnexosPrincipais indicadores e demonstrações financeirasPlano de InvestimentoContexto inicialÍndice
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• Em termos previsionais, a evolução dos serviços teve por base a 
manutenção dos principais indicadores demográficos para o concelho de 
Setúbal

• Considerou-se que a projeção da população no concelho seguiria a 
tendência prevista para a Área Metropolitana de Lisboa (0.14% / ano 
entre 2023 e 2040). Note-se que, nos últimos 10 anos observou-se um 
crescimento de 2% na população residente em Setúbal de acordo com 
os dados provisórios dos Censos 2021

• Em relação à evolução do número alojamentos, manteve-se o número 
de alojamentos em linha com os dados provisórios dos Censos de 2021

• Tendo em conta os elevados níveis de acessibilidade e adesão, foram 
mantidos níveis de acessibilidade e adesão em linha com o histórico

Foi considerada a evolução da população em linha com a expectativa de 
crescimento na AML e mantidos os níveis de acessibilidade históricos
Principais pressupostos | Dados Demográficos
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População residente no concelho de Setúbal

Fonte: Censos 2021, INE, ERSAR, Município de Setúbal, Informação pública e Análise PwC

// //

Projeção de utilizadores ligados

Acessibilidade 
física do serviço

Utilizadores 
domésticos ligados

Utilizadores não 
domésticos ligados

AA 99% 59 550 7 184
AR 97% 57 480 6 417
RU 95% 58 202 6 102

63 317
Nº alojamentos:

(m3 em milhões) 2023 2024 2025 2026 2027 2030 2035 2040

Água Captada 11,5 11,4 11,3 11,2 11,1 10,9 10,9 11,0 

Água não faturada(%) 25% 24% 24% 23% 22% 20% 20% 19%

Águas Residuais Tratadas 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,5 7,5 

// // //

• A água captada foi projetada com base na água faturada e considerando o 
excedente de água não faturada na ordem dos 25%. Considerou-se um redução 
gradual do valor de água não faturada ao longo do período até aos 20% em 2029

• O efluente tratado foi projetado com base na média histórica do seu peso na 
água residual faturada a clientes 

//

AnexosPrincipais indicadores e demonstrações financeirasPlano de InvestimentoContexto inicialÍndice
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Abastecimento de Água

Os volumes de água faturados foram projetados com base no histórico 
de cada serviço
Principais pressupostos | Consumos 
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Fonte: INE, ERSAR, Município de Setúbal, Informação pública e Análise PwC

Águas Residuais

• O volume de caudal faturado para os utilizadores domésticos e não 
domésticos foi estimado como base nos valores históricos a evoluir em 
linha com a projeção da população para o concelho de Setúbal

• Neste sentido observa-se uma crescimento médio anual do volume 
faturado de 0,14% no período em análise

• O volume de caudal faturado para o segmento de águas residuais teve por 
base a média do seu peso histórico no volume de água de abastecimento 
faturada. Relativamente ao histórico, foi considerado um ajustamento de 
cerca 700 mil m3, relativos aos consumos que não originam Águas Residuais 
(rega de espaços verdes). Adicionalmente, para os clientes domésticos, 
considerou-se um fator de indexação de 90% (100% no histórico)

//// // //// //

CAGR
0,14%

CAGR
0,14%
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Mistura de RU e Equiparados Outros Resíduos

Foi assumido um volume de resíduos recolhidos de 69 mil ton em 
2023, com um crescimento gradual até às 76 mil ton em 2040
Principais pressupostos | Consumos 
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Município de Setúbal

Fonte: INE, ERSAR, Município de Setúbal, Informação pública e Análise PwC

Resíduos Resíduos Recolhidos

• As toneladas de resíduos recolhidas e entregues à AMARSUL foram 
projetadas de acordo com os pressupostos do Município, que teve por base a 
introdução dos sistemas de recolha seletiva de RUB e a introdução de 
recolha seletiva porta a porta

• Considerou-se um volume de 69 mil toneladas de resíduos recolhidos em 
2023, com um crescimento gradual até às 76 mil toneladas em 2040

14

CAGR
0,14%

//// //

• A projeção do volume de água faturado relativamente aos resíduos teve por 
base a média do peso histórico no caudal faturado de abastecimento de 
água por tipologia de utilizador

• Em termos globais, o volume de água faturado relativo ao serviço de recolha 
de resíduos urbanos representa cerca de 85% do total de água faturada no 
abastecimento de água

CAGR
0,64%

//// //
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• O tratamento de AR em alta passará para a 
Simarsul, pelo que os SMS serão responsáveis 
pelo pagamento da tarifa de AR em alta a esta 
entidade. A tarifa da Simarsul é mais alta que os 
custos de tratamento de AR suportados pela AdS
uma vez a Simarsul será responsável pelos 
investimentos nos ativos de AR em alta

Custos operacionais

3 Custos Operacionais

16Município de Setúbal

Fonte: Município de Setúbal, Informação pública e Análise PwC

A estrutura de custos dos SMS teve por base os custos históricos dos 
vários serviços ajustados de acordo com a nova estrutura

• Os custos operacionais foram projetados tendo por base os 
custos históricos observados em cada uma das atividades, 
ajustados de acordo com a nova estrutura dos SMS

• A este respeito, foram identificadas várias rúbricas onde é 
possível observar eficiências de custos

• Por outro lado, o aumento dos custos em alta no tratamento 
de águas residuais decorrente da transferência desta 
atividade para a Simarsul e o aumento dos custos de 
tratamento de resíduos observada nos últimos anos (bem 
como da TGR, que é repassada para os consumidores) 
implica um aumento dos custos operacionais face ao 
observado historicamente

• A reativação dos SMS resultará em poupanças de custos 
relativamente ao modelo de gestão atualmente em vigor 
para os serviços de AA e AR, os quais são parcialmente 
anulados pelo aumento dos custos em alta nos serviços de 
AR e RU

Principais alterações à estrutura de custos dos serviços

Custos em alta 
Saneamento

Retribuição 
Município / 

Investimento

Custos de 
estrutura/ 

assistência técnica

Custos em alta de 
RU e TGR

• O tratamento de águas residuais em alta está 
incluído na concessão e é realizado através de um 
contrato de prestação de serviços celebrado entre 
a AdS e a Luságua. Adicionalmente, a AdS paga 
uma tarifa reduzida à Simarsul para os efluentes 
tratados na ETAR da Quinta do Conde

• Atualmente a AdS efetua o pagamento de uma 
retribuição ao Município, a qual é utilizada para 
financiar o investimento nas redes de AA e AR

• A AdS tem atualmente um contrato de prestação 
de serviços com empresas do grupo relativo a 
serviços de suporte

• Os custos com a retribuição ao Município serão 
substituídos pelas amortizações relativas ao 
imobilizado que transita para os SMS e ao 
investimento futuro. A responsabilidade de 
investimento passa para o SMS

• Os custos de estrutura e assistência técnica serão 
substituídos por recursos internos dos SMS

• Tem-se assistido a um aumento significativo dos custos do tratamento de resíduos em alta. Entre 2020 e 
2022, observou-se um aumento de cerca de 40% na tarifa de deposição de resíduos indiferenciados na 
Amarsul. Por outro lado, a TGR aumentou de 11 euros por tonelada em 2020 para 22 euros por tonelada 
em 2021. Estes aumentos irão implicar um aumento significativo nas contas dos serviços de RU face aos 
valores históricos de 2020, para cumprir os limites de cobertura de gastos impostos pela ERSAR

Até dezembro de 2022 A partir de dezembro de 2022

Outros custos 
operacionais

• A estrutura de custos dos SMS permitirá uma poupança de custos na gestão das três atividades reguladas em 
alternativa à atual concessão e manutenção dos serviços de RU no Município com uma estrutura 
autónoma

Custos superiores aos 
observados no histórico (2020)

Custos inferiores aos 
observados no histórico (2020)

Alguns custos inferiores aos 
observados no histórico (2020)

• Nas páginas seguintes são apresentados os 
principais custos operacionais por atividade
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Outros FSE's Eletricidade

Trabalhos especializados CMVMC

Subcontratos

• O CMVMC na atividade de AA consiste em custos com a água captada para 
venda, tais o hipoclorito de sódio, entre outros. Esta rúbrica foi projetada com 
base no peso histórico na água captada

• Foi estimado um total de CMVMC de €151 k em 2023, com um crescimento 
médio anual de crescimento de 1,0% até 2040

• A projeção dos custos com eletricidade, trabalhos especializados e 
subcontratos teve por base o peso histórico na água faturada a evoluir em 
linha com a inflação estimada para Portugal

• A estrutura de custos da atividade de AA exclui os custos históricos 
referentes ao contrato de assistência técnica da AdS. Como contrapartida, 
foi considerado um valor de FSE adicional de €1 m em 2023 e €0,5 m nos 
anos seguintes para os SMS, o qual foi alocado por atividade de acordo com 
o respetivo peso do volume de negócios

• Os restante FSE’s evoluem em linha com a inflação
• De acordo com a nova estrutura de custos dos SMS, os custos com 

eletricidade representam ~34% dos FSE’s

AA

3 Custos Operacionais
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Fonte: Município de Setúbal e análise PwC

Os principais custos operacionais da atividade de AA são os custos com 
eletricidade, que representam cerca de 34% do total de FSEs

// // //

CMVMC e FSE’s
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CMVMC

• O principal custo operacional com a atividade de AR resulta da aplicação das 
tarifas de saneamento para o tratamento de efluentes em alta, o qual 
representa mais de 81% dos custos com FSEs

• Em relação aos custos históricos da AdS, foram desconsiderados os custos 
referentes ao contrato de gestão das ETARs com a Luságua (€1,8 m em 2020) 
e os custos com o tratamento de águas residuais na ETAR da Quinta do Conde 
e aplicadas as tarifas da Simarsul (cerca de 0,60€/m3)

• Note-se que as tarifas da Simarsul são definidas de acordo com os custos 
operacionais decorrentes da gestão do sistema mas também para permitir a 
recuperação e manutenção do investimento nos ativos associados. Os custos 
incorridos pela AdS representam a componente operacional da gestão do 
sistema já que era o Município que efetuava o investimento

• Foram ainda eliminados, à semelhança da atividade de AA, os custos com 
assistência técnica da AdS e alocados os respetivos custos adicionais de 
estrutura dos SMS (€1 m em 2023 e €0,5 m nos restantes anos) com base no 
volume de negócios da atividade de AR

• Os restantes custos operacionais foram projetados em linha com os valores 
históricos observados e evoluem em linha com a inflação estimada para 
Portugal

AR

3 Custos Operacionais
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Fonte: Município de Setúbal e Análise PwC

No caso da atividade de saneamento, os custos com a recolha de 
efluentes representam mais de 81% dos FSEs

// // //

CMVMC e FSE’s
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CMVMC

• Conforme referido anteriormente, nos últimos anos tem-se assistido a um 
agravamento das tarifas de deposição de resíduos em alta (aumento de 33% na 
tarifa em 2022 e 100% na TGR em 2021), o que resulta num aumento significativo 
das componentes a refletir nos consumidores

• Na medida em que não são ainda conhecidas as tarifas para o próximo ciclo 
regulatório (dependente da aprovação do PERSU 2030), foi considerada a tarifa 
transitória atualmente em vigor para 2022 de 43,58 €/ton e um valor da TGR de 
25€/tonelada em 2023, 30€/tonelada em 2024 e 35€/tonelada em 2025, a evoluir 
em linha com a inflação estimada

• A aplicação das tarifas acima referidas, resulta num custo total que varia entre 
€4,4m em 2023 e os €6,9m em 2040, tendo em conta um volume de resíduos 
estimado de 69 mil toneladas em 2023 e 76 mil toneladas em 2040

• A projeção dos restantes FSE’s diretos na atividade de recolha de resíduos teve 
por base a evolução do volume de resíduos recolhidos e a inflação

• Importa referir que foi considerada uma poupança adicional face ao histórico ao 
nível dos alugueres de equipamento, tendo em conta o plano de aquisição de 
viaturas. Este plano representará uma poupança de €60k por viatura adquirida ao 
longo do período de projeção

• O CMVMC na atividade de RU é constituído pelo custo com os combustíveis

RU

3 Custos Operacionais
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Fonte: Município de Setúbal e Análise PwC

Os custos em alta de RU tiveram por base a tarifa transitória 
atualmente aplicadas pela Amarsul de 43,58€/tonelada

// // //

CMVMC e FSE’s
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Fonte: Município de Setúbal, Informação pública e Análise PwC

Relativamente às atividades não reguladas, estimou-se um custo 
operacional relativo à gestão de águas pluviais de €0.4 m/ano

FSE’s
• A projeção dos FSE’s na gestão da rede de águas pluviais teve por base os 

dados históricos dos trabalhos associados à atividade facultados pelo 
Município a evoluir em linha com a inflação estimada para Portugal 

• Estimou-se um custo médio anual de €376 k/ano com fornecimentos e 
serviços externos. Cerca de 38% refere-se a limpeza e desobstrução da 
rede pluvial canalizada, 28% a custos com manutenção, 24% relativos a 
limpeza das linhas de água, 6% a reabilitação de taludes das linhas de água 
e de PH e por fim 4% relativos a trabalhos especializados

// // //
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Fonte: Município de Setúbal e Análise PwC

Apurou-se um encargo com pessoal no valor de cerca de €6 m em 2023, 
do qual 40% são relativos à atividade de RU, 37% ao AA, 17% às AR

• Os SMS deverão incorporar nas atividades de AA e AR cerca de 118 colaboradores que 
atualmente estão ao serviço da AdS, dos quais 53 são colaboradores do Município em 
regime de requisição. Relativamente a estes colaboradores, foi assumido um encargo 
médio de cerca de €23,7 k em 2023 em linha com a atual estrutura de custos da AdS e a 
evoluir em linha com a inflação, resultando num custo total médio de €3,1 m/ano

• Adicionalmente, serão transferidos 129 colaboradores do Município que se encontram 
afetos ao Departamento de Ambiente e Serviços Urbanos (117 colaboradores) e ao 
Gabinete de Gestão de Infraestruturas de Água e Saneamento, departamento que faz a 
gestão dos sistemas de drenagem pluvial (12 colaboradores)

• No que concerne à atividade de RU, foi assumida a contratação de 24 colaboradores 
adicionais (14 motoristas de pesados e 10 cantoneiros de limpeza), o que, juntamente com 
os 117 colaboradores transferidos do Município resulta num custo anual de cerca de €2,5 
m/ano

• Por último, será ainda necessária a contratação de 15 colaboradores para reforçar a 
estrutura dos SMS, sobretudo quadros superiores (diretores, chefes de divisão e técnicos 
superiores) e alguns assistentes operacionais e administrativos. Estes colaboradores 
adicionais representam um custo de cerca de ~550 mil euros em 2023 a evoluir em linha 
com a inflação

AA + AR RU OA Estrutura

Nº colaboradores 118 141 12 15 

Encargos com pessoal

// // //
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Fonte: Município de Setúbal e Análise PwC

Excluindo os custos em alta, a integração dos serviços de AA, AR e RU 
nos SMS resulta numa poupança de custos totais face ao histórico

• Conforme referido anteriormente, a opção do Município em 
reativar os SMS e transferir os serviços de AA, AR e RU para os 
serviços municipalizados seguiu uma lógica de otimização de 
recursos e obtenção de sinergias

• No entanto, tal como explicado anteriormente, nos últimos anos 
observou-se um aumento significativo das tarifas de tratamento 
dos resíduos em alta, o que resulta num aumento significativo 
dos custos da atividade de RU face ao histórico

• Adicionalmente, a transferência dos ativos de tratamento de 
águas residuais para a Simarsul e a aplicação das respetivas 
tarifas implica igualmente um incremento significativo nos 
custos de tratamento de AR

• Por outro lado, o valor da retribuição a pagar ao Município por 
parte da AdS (cerca de €4 milhões) era substancialmente 
superior ao valor das amortizações dos ativos transferidos para 
os SMS, resultando numa poupança de custos de cerca de 
€2 milhões

• Por fim, excluindo todos estes efeitos, observa-se uma 
poupança de custos de cerca de €0.7 milhões

• Os custos em alta de AR passam de cerca de €2,2 m para €4,4 m, enquanto os custos em 
alta de RU passam de €2,8 m para €4,4 m entre 2020 e 2023

• As amortizações dos ativos transferidos para os SMS, nomeadamente a rede de AA e AR e 
os ativos reversíveis da AdS são substancialmente inferiores à compensação anual que a 
AdS pagava ao Município, com um impacto de €2,3 m

• A integração dos três sistemas nos SMS resulta numa poupança de custos de €0,7 m se 
excluídos os cerca de 500 mil euros de custos adicionais no primeiro ano de operação

1

2

3

Evolução dos custos totais entre 2020 e 2023

1

O aumento dos custos em alta 
resultariam num aumento 
significativo dos custos totais

Efeito do aumento dos preços entre 
2020 e 2023

2 3
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Fonte: Município de Setúbal e Análise PwC

Estão previstos investimentos para todas as atividades a integrar o SMS 
no valor de €76,9 milhões durante o período em análise

O investimento previsto 
encontra-se detalhado no 
anexo 7.3

€76,9 m

Repartição do investimento 
por atividade

Taxas de amortização

Edifícios e Outras Construções 5%

Equipamento Básico 10%
Equipamento de Transporte 20%

• No âmbito da reativação dos SMS, o Município de Setúbal definiu um plano 
de investimentos de acordo com o estado atual da rede e prevendo uma 
reabilitação e expansão da mesma

• O plano de investimentos prevê um total de cerca de €76,9 milhões em 
Edifícios e Outras Construções e em Equipamento, entre 2023 e 2040 nas 
atividades reguladas, dos quais 48% dizem respeito à atividade de 
abastecimento de água, 47% à atividade de tratamento de águas residuais 
e 5% dizem respeito à atividade de recolha de resíduos

• Uma parte significativa do investimento previsto está relacionado com a 
intervenção na rede de AA e AR, enquanto que na atividade de recolha de 
resíduos o investimento mais estruturante diz respeito à aquisição de 
equipamento de transporte

AnexosPrincipais indicadores e demonstrações financeirasPlano de InvestimentoContexto inicialÍndice
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O tarifário proposto para os SMS tiveram por base os princípios 
definidos pela ERSAR e os objetivos definidos pelo Município

5 Proposta Tarifária e Receitas
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Proposta tarifária
• Atualmente, o tarifário em vigor nos serviços de AA e AR decorre do 

contrato de concessão em vigor com a AdS, o qual define as tarifas e 
as regras de atualização de preços

• Esse tarifário apresenta alguns detalhes que necessitam de revisão, 
tais como o facto de o tarifário não prever qualquer tarifa fixa 
associada ao serviço de AR ou o facto de existirem tarifas variáveis 
distintas aplicáveis aos utilizadores não domésticos, entre outros

• Adicionalmente, o tarifário atualmente em vigor não está de acordo 
com a estrutura de custos do SMS, a qual é, em alguns pontos, 
significativamente diferente da estrutura da AdS

• Por exemplo, a eliminação da retribuição a pagar ao Município 
reduziu significativamente os custos com os serviços de AA e AR, no 
entanto, no caso do serviço de AR, a transferência da atividade em 
alta para a Simarsul resulta num incremento de custos

• Deste modo, o tarifário proposto para as atividades reguladas que 
integrarão o SMS procura seguir as recomendações tarifárias 
emitidas pelo regulador e garantir a recuperação económica e 
financeira dos custos dos serviços e garantir a capacidade de 
investimento dos SMS

Princípios para a definição do tarifário do SMS
• O tarifário proposto para os SMS teve por base a adaptação aos princípios definidos 

pela ERSAR:
Recuperação económica e financeira dos custos dos serviços em cenário de eficiência

Preservação dos recursos naturais e promoção de comportamentos eficientes pelos 
consumidores
Promoção da acessibilidade económica dos utilizadores finais domésticos, nomeadamente 
através de tarifários sociais

Promoção da equidade nas estruturas tarifárias, atendendo à dimensão do agregado familiar

Estabilidade e previsibilidade, em períodos não inferiores a cinco anos, por parte das entidades 
reguladas

• Adicionalmente, o tarifário proposto teve igualmente os seguintes objetivos 
adicionais, no caso específico dos SMS:

Alinhamento do tarifário com as recomendações da ERSAR

Adaptação do tarifário à estrutura de custos dos serviços, garantindo a respetiva recuperação 
económica e financeira

Garantir capacidade financeira para fazer face ao plano de investimentos previsto

Reduzir o custo para os consumidores mantendo os objetivos acima referidos

Fonte: Município de Setúbal e Análise PwC
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De acordo com os princípios-chave estabelecidos para a estratégia 
tarifária apresenta-se abaixo o resumo do tarifário previsto para 2023
Proposta Tarifária
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Abastecimento de Água 
Tarifa Fixa / Tarifa de 
disponibilidade (mês)
Utilizadores Domésticos
1º escalão (Até 25mm) 1,80
2º escalão (Até 50mm) 9,78 
3º escalão (Até 100mm) 23,35 
4º escalão (> 100mm) 80,70 
Utilizadores Não Domésticos
1º escalão (Até 25mm) 2,40 
2º escalão (Até 50mm) 9,78 
3º escalão (Até 100mm) 23,35 
4º escalão (> 100mm) 80,70 

Tarifa variável (por m3)
Utilizadores Domésticos
1º escalão (>0 m3 a 5 m3) 0,33 
2º escalão (>5 m3 e até 15 m3) 0,51 
3º escalão (>15 m3 e até 25 m3) 1,03 
4º escalão (>25 m3) 1,61 
Utilizadores Não Domésticos
1º escalão (único) 0,66 

Águas Residuais 
Tarifa Fixa / Tarifa de 
disponibilidade (mês)
Utilizadores Domésticos
1º escalão 1,50 
2º escalão 1,50 
3º escalão 1,50
4º escalão 1,50
Utilizadores Não Domésticos
1º escalão 2,50 
2º escalão 2,50 
3º escalão 2,50 
4º escalão 2,50 

Tarifa variável
Utilizadores Domésticos
1º escalão 0,70 
2º escalão 1,08 
3º escalão 1,68 
4º escalão 2,63 
Utilizadores Não Domésticos
1º escalão (único) 1,27 

Resíduos Sólidos 
Tarifa Fixa / Tarifa de 
disponibilidade (mês)
Utilizadores Domésticos
1º escalão (único) 2,75 

Utilizadores Não Domésticos
1º escalão (único) 13, 00 

Tarifa variável
Utilizadores Domésticos
1º escalão (único) 0,64 

Utilizadores Não Domésticos
1º escalão (único) 0,73 

Princípios-chave da fórmula de 
atualização tarifária

Custos em alta

IHPC

A fórmula de atualização tarifária 
deverá ter em conta as variações 
dos custos em alta ao nível do 
tratamento de águas residuais e 
depósito de resíduos, os quais são 
fatores exógenos à empresa e 
podem afetar o equilíbrio 
económico-financeiro de cada 
atividade. Adicionalmente, a 
ERSAR obriga ao cumprimento de 
determinados níveis de cobertura 
de custos por atividade que os 
SMS terão de cumprir

A fórmula tem em consideração as 
variações dos preços no 
consumidor

Fonte: Município de Setúbal e Análise PwC

AnexosPrincipais indicadores e demonstrações financeirasPlano de InvestimentoContexto inicialÍndice



Minuta para discussão

Março de 2022

PwC

Estritamente privado e confidencial

2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,4 3,7 

4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,4 5,9 6,3 

7,7 7,9 8,0 8,1 8,2 8,6 9,3 10,0 
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1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 

7,8 8,0 8,1 8,2 8,3 8,6 9,3 10,0 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 
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Com base nos pressupostos apresentados apurou-se uma receita média 
anual entre € 23 m e €30 m para as atividades reguladas
Receita por atividade Regulada

5 Proposta Tarifária e Receitas
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AA AR RU
CAGR
1,2%

CAGR
1,4%

CAGR
1,6%

• Apurou-se uma receita de €6,3 m em 2023 com 
um crescimento médio anual de 1,2%. A receita 
proveniente da tarifa variável representa em média 
69% do total 

• As outras receitas refere-se a serviços auxiliares 
projetados com base na atividade histórica

• Apurou-se uma receita média anual de €10,5 m 
com um crescimento médio anual de 1,4%. A 
receita proveniente da tarifa variável representa em 
média 84% do total 

• As outras receitas refere-se a serviços auxiliares 
projetados com base na atividade histórica

• Apurou-se uma receita de €7,7 m em 2023, a qual 
varia até €10,0 m em 2040 em resultado do 
aumento dos custos em alta com a estimativa de 
aumento das toneladas de resíduos recolhidos

• A receita proveniente da tarifa variável representa 
em média 63% do total 

• Com base nos pressupostos apresentados de utilizadores, consumos e no tarifário proposto apurou-se a seguinte receita por atividade:

// //// //// //

Fonte: Município de Setúbal e Análise PwC
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Minuta para discussão

Março de 2022

PwC

Estritamente privado e confidencial

Indicadores 2020 2023 2024 2025 2026 2027 2030 2035 2040

Abastecimento de Água
Adequação da interface com o utilizador
AA 01 - Acessibilidade física do serviço 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%
AA 02 - Acessibilidade económica do serviço 0,31% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17% 0,17%
Sustentabilidade da gestão do serviço
AA 06 - Cobertura dos gastos 126% 124% 123% 124% 120% 117% 113% 110% 112%
AA 07 - Adesão ao serviço 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
AA 08 - Água não faturada 25% 25% 24% 24% 23% 22% 20% 20% 19%
Águas Residuais
Adequação da interface com o utilizador
AR 01 - Acessibilidade física do serviço através de redes fixas 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%
AR 02 - Acessibilidade económica do serviço 0,21% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%
Sustentabilidade da gestão do serviço
AR 05 - Cobertura dos gastos 104% 107% 108% 108% 107% 124% 121% 116% 111%
AR 06 - Adesão ao serviço 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Resíduos Urbanos
Adequação da interface com o utilizador
RU 01 - Acessibilidade física do serviço 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
RU 02 - Acessibilidade do serviço de recolha seletiva 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88%
RU 03 - Acessibilidade económica do serviço 0,19% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27%
Sustentabilidade da gestão do serviço
RU 06 - Cobertura dos gastos 96% 104% 106% 106% 106% 106% 106% 107% 106%
RU13 - Adequação dos recursos humanos (n.º/1000 t) 0,9          2,1          2,0          2,0          2,0          2,0          2,0          1,9          1,8          

Os dados previsionais para a reativação do SMS permitem alcançar os 
objetivos definidos pela ERSAR para os principais indicadores
Principais indicadores

6 Principais indicadores e demonstrações financeiras
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• No abastecimento de água os 
SMS estarão dentro dos limites 
estipulados pela ERSAR à 
exceção da Sustentabilidade 
da gestão do serviço no 
abastecimento água. No 
entanto espera-se uma 
evolução positiva

• Note que o desvio no rácio de 
cobertura de gastos nas AR 
entre 2027 e 2030 deve ao fim 
da amortização de um ativo 
transferido do Município

• No que se refere aos restantes 
indicadores os SMS 
encontram-se dentro dados 
limites estipulados pelo 
Regulador

// // ////

Fonte: Município de Setúbal e Análise PwC

AnexosPrincipais indicadores e demonstrações financeirasPlano de InvestimentoContexto inicialÍndice



Minuta para discussão

Março de 2022

PwC

Estritamente privado e confidencial

€ em milhares 2023 2024 2025 2026 2027 2030 2035 2.040        
Vendas 4.422        4.267        4.331        4.392        4.452        4.638        4.990        5.357        
Prestações De Serviços 1.882        1.907        1.932        1.957        1.982        2.061        2.198        2.345        
Total de vendas e prestações de serviços 6.304        6.174        6.262        6.349        6.434        6.699        7.188        7.702        

Rendimentos referentes a TRH/TGR 110           112           113           115           116           121           130           140           
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (151)          (152)          (152)          (152)          (153)          (155)          (167)          (178)          
Fornecimentos e serviços externos (1.908)       (1.798)       (1.824)       (1.849)       (1.873)       (1.950)       (2.091)       (2.239)       
Gastos com o pessoal (2.117)       (2.145)       (2.173)       (2.201)       (2.230)       (2.318)       (2.474)       (2.639)       
Outros gastos e perdas (134)          (135)          (137)          (139)          (141)          (146)          (156)          (167)          
Resultado antes de depreciações, gastos financeiros e impostos (EBITDA)          2.104          2.055          2.090          2.123          2.154          2.250          2.432          2.619 

Gastos / reversões de depreciação e de amortização (854)          (862)          (861)          (1.031)       (1.196)       (1.482)       (1.771)       (1.798)       
Resultado operational (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT) 1.250        1.194        1.229        1.092        959           768           661           821           

Juros e gastos similares suportados -                -                -                -                -                -                -                -                
Resultado antes de impostos 1.250        1.194        1.229        1.092        959           768           661           821           

Imposto sobre o rendimento do período -                -                -                -                -                -                -                -                
Resulltado líquido do período 1.250        1.194        1.229        1.092        959           768           661           821           

Com base nos pressupostos anteriormente apresentados é apresentada 
a demonstração de resultados do Abastecimento de água
Demonstração de Resultados | AA
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Minuta para discussão

Março de 2022

PwC

Estritamente privado e confidencial

€ em milhares 2023 2024 2025 2026 2027 2030 2035 2.040        
Prestações De Serviços 9.286        9.433        9.571        9.705        9.837        10.244      11.007      11.804      
Total de vendas e prestações de serviços 9.286        9.433        9.571        9.705        9.837        10.244      11.007      11.804      

Rendimentos referentes a TRH/TGR 124           125           125           125           125           126           127           128           
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (22)            (23)            (23)            (23)            (23)            (24)            (26)            (28)            
Fornecimentos e serviços externos (5.679)       (5.576)       (5.657)       (5.735)       (5.811)       (6.047)       (6.490)       (6.953)       
Gastos com o pessoal (974)          (986)          (999)          (1.012)       (1.025)       (1.066)       (1.138)       (1.214)       
Outros gastos e perdas (539)          (549)          (557)          (564)          (572)          (595)          (638)          (683)          
Resultado antes de depreciações, gastos financeiros e impostos (EBITDA) 2.196        2.424        2.461        2.496        2.530        2.637        2.842        3.054        

Gastos / reversões de depreciação e de amortização (1.603)       (1.695)       (1.771)       (1.843)       (596)          (828)          (1.300)       (1.836)       
Resultado operational (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT) 594           729           690           653           1.934        1.809        1.542        1.218        

Juros e gastos similares suportados -                -                -                -                -                -                -                -                
Resultado antes de impostos 594           729           690           653           1.934        1.809        1.542        1.218        

Imposto sobre o rendimento do período -                -                -                -                -                -                -                -                
Resulltado líquido do período 594           729           690           653           1.934        1.809        1.542        1.218        

Com base nos pressupostos anteriormente apresentados é apresentada 
a demonstração de resultados das águas residuais
Demonstração de Resultados | AR
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Minuta para discussão

Março de 2022

PwC

Estritamente privado e confidencial

€ em milhares 2023 2024 2025 2026 2027 2030 2035 2.040        
Prestações De Serviços 7.729        7.859        7.984        8.106        8.228        8.606        9.305        10.047      
Total de vendas e prestações de serviços 7.729        7.859        7.984        8.106        8.228        8.606        9.305        10.047      

Rendimentos referentes a TRH/TGR 1.495        1.809        2.125        2.166        2.207        2.333        2.574        2.833        
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (176)          (180)          (183)          (187)          (190)          (201)          (222)          (244)          
Fornecimentos e serviços externos (6.033)       (6.214)       (6.555)       (6.635)       (6.758)       (7.144)       (7.872)       (8.657)       
Gastos com o pessoal (2.448)       (2.480)       (2.512)       (2.544)       (2.577)       (2.678)       (2.855)       (3.045)       
Outros gastos e perdas -                -                -                -                -                -                -                -                
Resultado antes de depreciações, gastos financeiros e impostos (EBITDA) 567           795           859           906           909           917           929           934           

Gastos / reversões de depreciação e de amortização (232)          (261)          (288)          (302)          (273)          (257)          (158)          (159)          
Resultado operational (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT) 335           533           571           604           636           660           771           775           

Juros e gastos similares suportados -                -                -                -                -                -                -                -                
Resultado antes de impostos 335           533           571           604           636           660           771           775           

Imposto sobre o rendimento do período -                -                -                -                -                -                -                -                
Resulltado líquido do período 335           533           571           604           636           660           771           775           

Com base nos pressupostos anteriormente apresentados é apresentada 
a demonstração de resultados dos resíduos
Demonstração de Resultados | RU
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Minuta para discussão

Março de 2022

PwC

Estritamente privado e confidencial

€ em milhares 2023 2024 2025 2026 2027 2030 2035 2.040        
Prestações De Serviços 607           612           617           622           627           644           672           702           
Total de vendas e prestações de serviços 607           612           617           622           627           644           672           702           

Fornecimentos e serviços externos (352)          (343)          (348)          (352)          (357)          (370)          (395)          (421)          
Gastos com o pessoal (313)          (314)          (315)          (316)          (317)          (320)          (325)          (331)          
Outros gastos e perdas -                -                -                -                -                -                -                -                
Resultado antes de depreciações, gastos financeiros e impostos (EBITDA) (58)            (45)            (46)            (46)            (46)            (47)            (48)            (49)            

Gastos / reversões de depreciação e de amortização (46)            (45)            (38)            (32)            (29)            (24)            (22)            (26)            
Resultado operational (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT) (104)          (91)            (84)            (78)            (75)            (71)            (70)            (75)            

Juros e gastos similares suportados -                -                -                -                -                -                -                -                
Resultado antes de impostos (104)          (91)            (84)            (78)            (75)            (71)            (70)            (75)            

Imposto sobre o rendimento do período -                -                -                -                -                -                -                -                
Resulltado líquido do período (104)          (91)            (84)            (78)            (75)            (71)            (70)            (75)            

Com base nos pressupostos anteriormente apresentados é apresentada 
a demonstração de resultados da gestão da rede pluvial
Demonstração de Resultados | OA
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Minuta para discussão

Março de 2022

PwC

Estritamente privado e confidencial

€ em milhares 2023 2024 2025 2026 2027 2030 2035 2.040        
Vendas 4.422        4.267        4.331        4.392        4.452        4.638        4.990        5.357        
Prestações De Serviços 19.504      19.811      20.104      20.390      20.674      21.555      23.181      24.898      
Total de vendas e prestações de serviços 23.926      24.078      24.435      24.782      25.127      26.193      28.171      30.255      

Rendimentos referentes a TRH/TGR 1.729        2.045        2.363        2.406        2.448        2.580        2.831        3.100        
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (349)          (354)          (358)          (362)          (366)          (381)          (415)          (450)          
Fornecimentos e serviços externos (13.972)     (13.932)     (14.383)     (14.570)     (14.799)     (15.511)     (16.847)     (18.270)     
Gastos com o pessoal (5.852)       (5.925)       (5.999)       (6.073)       (6.149)       (6.382)       (6.792)       (7.228)       
Outros gastos e perdas (673)          (684)          (694)          (703)          (713)          (742)          (794)          (850)          
Resultado antes de depreciações, gastos financeiros e impostos (EBITDA)          4.810          5.229          5.364          5.479          5.547          5.757          6.154          6.557 

Gastos / reversões de depreciação e de amortização (2.734)       (2.864)       (2.958)       (3.208)       (2.094)       (2.592)       (3.252)       (3.818)       
Imparidade de ativos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões) -                -                -                -                -                -                -                -                
Resultado operational (antes de gastos de financiamento e impostos) (EBIT) 2.075        2.365        2.406        2.271        3.454        3.166        2.902        2.739        

Juros e rendimentos similares obtidos -                -                -                -                -                -                -                -                
Juros e gastos similares suportados -                -                -                -                -                -                -                -                
Resultado antes de impostos 2.075        2.365        2.406        2.271        3.454        3.166        2.902        2.739        

Imposto sobre o rendimento do período -                -                -                -                -                -                -                -                
Resulltado líquido do período 2.075        2.365        2.406        2.271        3.454        3.166        2.902        2.739        

Com base nos pressupostos anteriormente apresentados é apresentada 
a demonstração de resultados dos SMS
Demonstração de Resultados | SMS
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Minuta para discussão

Março de 2022

PwC

Estritamente privado e confidencial

€ em milhares 2023 2024 2025 2026 2027 2030 2035 2.040        
Ativos fixos tangíveis 15.803      18.027      20.283      22.397      25.200      32.535      37.086      39.261      
Outros créditos a receber 1.685        1.696        1.721        1.745        1.769        1.845        1.984        2.131        
Inventário 239           242           245           248           251           261           284           309           
Clientes 4.118        4.194        4.304        4.367        4.430        4.624        4.986        5.368        
Estado e outros entes públicos -                -                -                -                -                -                -                -                
Diferimentos 107           107           110           112           113           119           129           139           
Caixa e depósitos bancários 117           683           798           923           1.460        3.587        13.384      25.243      

Total ativos 22.069      24.949      27.462      29.792      33.224      42.971      57.852      72.450      

Capital subscrito 16.557      16.557      16.557      16.557      16.557      16.557      16.557      16.557      
Reservas legais -                104           222           342           456           954           1.702        2.423        
Resultados transitados -                1.972        4.219        6.504        8.662        18.121      32.343      46.044      
Outras variações no capital próprio -                -                -                -                -                -                -                -                
Resultado líquido do período 2.075        2.365        2.406        2.271        3.454        3.166        2.902        2.739        
Total capital próprio 18.632      20.997      23.403      25.674      29.128      38.797      53.504      67.763      

Outras dívidas a pagar (958)          (1.477)       (1.506)       (1.531)       (1.470)       (1.423)       (1.364)       (1.453)       
Financiamentos obtidos -                -                -                -                -                -                -                -                
Fornecedores (2.354)       (2.348)       (2.423)       (2.455)       (2.493)       (2.612)       (2.838)       (3.077)       
Estado e outros entes públicos (125)          (127)          (130)          (131)          (133)          (138)          (147)          (157)          
Total passivo (3.437)       (3.952)       (4.059)       (4.117)       (4.096)       (4.174)       (4.348)       (4.687)       

Com base nos pressupostos anteriormente apresentados é apresentado 
o Balanço dos SMS
Balanço| SMS
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Minuta para discussão

Março de 2022

PwC

Estritamente privado e confidencial

€ em milhares 2023 2024 2025 2026 2027 2030 2035 2.040        
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Recebimento de clientes 19.879      26.037      26.665      27.101      27.488      28.682      30.899      33.249      
Pagamento a fornecedores (12.313)     (14.294)     (14.673)     (14.906)     (15.132)     (15.857)     (17.222)     (18.679)     
Pagamento ao pessoal (5.121)       (5.916)       (5.989)       (6.064)       (6.140)       (6.372)       (6.781)       (7.217)       
Caixa gerado pelas operações 2.446        5.827        6.003        6.131        6.217        6.452        6.896        7.353        
Outros recebimentos / pagamentos (673)          (684)          (694)          (703)          (713)          (742)          (794)          (850)          
Fluxo de caixa das atividades operacionais 1.773        5.143        5.309        5.428        5.504        5.710        6.101        6.503        

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis (1.655)       (4.577)       (5.194)       (5.304)       (4.967)       (4.500)       (3.820)       (4.075)       
Fluxo de caixa das atividades de investimento (1.655)       (4.577)       (5.194)       (5.304)       (4.967)       (4.500)       (3.820)       (4.075)       

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos -                -                -                -                -                -                -                -                

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos -                -                -                -                -                -                -                -                
Juros e gastos similares -                -                -                -                -                -                -                -                

Fluxo de caixa das atividades de financiamento -                -                -                -                -                -                -                -                

Variação de caixa e seus equivalentes 117           566           115           124           537           1.210        2.281        2.429        
Caixa e seus equivalentes no inicio do período -                117           683           798           923           2.376        11.103      22.814      
Caixa e seus equivalentes no fim do período 117           683           798           923           1.460        3.587        13.384      25.243      

Com base nos pressupostos anteriormente apresentados é apresentada 
a demonstração de fluxos de caixa dos SMS
Demonstração de fluxos de caixa| SMS
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Termo Definição

€xx k Milhares de Euros 

€xx m Milhões de Euros 

AA Sistema de abastecimento de água 

AdS Águas do Sado, S.A. 

AMARSUL Amarsul – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos S.A. 

AR Sistema de drenagem e tratamento de águas residuais 

CAGR Taxa média anual composta (“Compound annual growth rate”) 

Capex Investimento em ativo fixo (“Capital expenditure”) 

CMS Câmara Municipal de Setúbal 

dezXX 31 de dezembro de 20XX 

EBIT Resultado operacional após amortizações (“Earnings before interest and tax”) 

EBITDA Resultado operacional antes de amortizações (“Earnings before interest, tax, depreciation and amortisation”) 

EOEP Estado e outros entes públicos 
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Termo Definição

ERSAR Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 

F Previsão de fecho de final de ano (“Forecast”) 

FSE’s Fornecimentos e serviços externos 

H/R Histórico/Real 

OA Atividades não reguladas (Águas pluviais) 

P Projetado 

PwC PricewaterhouseCoopers /AG – Assessoria de Gestão, Lda

RU Sistema de recolha de resíduos sólidos urbanos 

RUB Resíduos Urbanos Biodegradáveis 

SIMARSUL SIMARSUL – Saneamento da Península de Setúbal, S.A. 

SMS Serviços Municipalizados de Setúbal 

Ton Toneladas 
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Minuta para discussão

Março de 2022Estritamente privado e confidencial

PwC

€ em milhares 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2035 2.040      
Serviço de abastecimento de água
Captações
Furo em Pinhal das Espanholas - PE1 -             71           -              -              -              -              -              -              -              -              
Furo em Pinhal das Espanholas - PE2 -             -              -              73           -              -              -              -              -              -              
Execução de uma nova captação subterrânea F1 no Faralhão (abertura do furo) -             71           -              -              -              -              -              -              -              -              
Desativação do furo JK1 (Faralhão) -             -              -              -              -              13           -              -              -              -              
Desativação dos furos JK6 e JK5 de Poço Mouro -             -              -              -              -              -              25           -              -              -              
Selagem do furo JK12 (Perú) -             -              -              -              -              -              13           -              -              -              
Substituição do furo  em Pinhal Negreiros (PS1) -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Furo em Pinhal das Espanholas - PE1 -             111         -              -              -              -              -              -              -              -              
Furo em Pinhal das Espanholas - PE2 -             -              -              114         -              -              -              -              -              -              
Execução de uma nova captação subterrânea F1 no Faralhão (abertura do furo) -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Desativação do furo JK1 (Faralhão) -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Desativação dos furos JK6 e JK5 de Poço Mouro -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Selagem do furo JK12 (Perú) -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Substituição do furo  em Pinhal Negreiros (PS1) 115        -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Condutas Adutoras/Distribuidoras -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Remodelação da conduta Algeruz / Pinheirinhos -             -              -              -              -              -              -              465         -              -              
Conduta de ligação Farol da Azeda / Pinheirinhos Elevado - 2ª Fase 65          203         272         -              -              -              -              -              -              -              
Condutas de ligação HP Pinheirinhos Elevado / rede -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Ligações da conduta de Farol da Azeda a Vale da Rosa e Vale da Rosa/Bela Vista -             -              -              -              -              -              -              109         -              -              
Condutas com origem no reservatório do Carrascal -             -              -              -              -              -              151         -              -              -              
Construção da conduta distribuidora com origem no Reservatório de Brancanes -             -              -              -              -              -              486         -              -              -              
Reestruturação do Sistema de abastecimento de água Brancanes Forte Velho (EP) -             -              390         395         537         560         265         -              -              -              
Reestruturação do Sistema de Abastecimento de Água de Faralhão e Bela Vista 30          436         441         395         21           -              -              -              -              -              
Reforço do Sistema Adutor PinhaL Negreiros - Bassaqueira 45          653         662         670         316         320         -              -              -              -              
Reformulação do Eixo de Abastecimento de Água Bassaqueira - Vendas de Azeitão -             -              -              688         697         706         -              -              -              -              
Conduta Adutora Bassaqueira - S. Domingos -             -              -              -              -              91           92           -              -              -              
Conduta Distribuidora com origem na Bassaqueira -             -              -              -              -              266         269         273         -              -              
Conduta Adutora Bassaqueira - S. Pedro -             -              -              -              -              128         167         -              -              -              
Conduta Adutora S.Pedro - Portela -             -              -              -              -              -              -              45           -              -              

Detalhe do plano de investimento
7.3 Demonstrações Financeiras
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Março de 2022Estritamente privado e confidencial

PwC

€ em milhares 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2035 2.040      
Serviço de abastecimento de água
Condutas Adutoras/Distribuidoras (cont)
Remodelação da conduta Algeruz / Pinheirinhos -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Conduta de ligação Farol da Azeda / Pinheirinhos Elevado - 2ª Fase -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Condutas de ligação HP Pinheirinhos Elevado / rede -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Ligações da conduta de Farol da Azeda a Vale da Rosa e Vale da Rosa/Bela Vista -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Condutas com origem no reservatório do Carrascal -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Construção da conduta distribuidora com origem no Reservatório de Brancanes -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Reestruturação do Sistema de abastecimento de água Brancanes Forte Velho (EP) -             -              -              -              269         272         -              -              -              -              
Reestruturação do Sistema de Abastecimento de Água de Faralhão e Bela Vista -             -              221         223         -              -              -              -              -              -              
Reforço do Sistema Adutor PinhaL Negreiros - Bassaqueira -             -              103         208         211         -              -              -              -              -              
Reformulação do Eixo de Abastecimento de Água Bassaqueira - Vendas de Azeitão -             -              -              -              -              235         -              -              -              -              
Conduta Adutora Bassaqueira - S. Domingos -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Conduta Distribuidora com origem na Bassaqueira -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Conduta Adutora Bassaqueira - S. Pedro -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Conduta Adutora S.Pedro - Portela -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Reservatórios -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Beneficiação do Reservatório de Carrascal e Bela Vista Apoiado -             91           -              -              -              -              -              -              -              -              
Beneficiação do Reservatório de Pinheirinhos Apoiado -             246         -              -              -              -              -              -              -              -              
Construção do Reservatório da Portela -             -              -              -              -              -              -              298         -              -              
Estações Elevatórias -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Construção do Hidropressor do Carrascal -             -              -              -              -              -              91           -              -              -              
Construção do Hidropressor de Pinheirinhos -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Remodelação da Estação Elevatória de Algeruz -             101         151         -              -              -              -              -              -              -              
Remodelação da Estação Elevatória Bassaqueira - S. Domingos -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Construção da Estação Elevatória Bassaqueira - S.Pedro -             -              -              -              -              40           -              -              -              -              
Remodelação da Estação Elevatória (S.Pedro/Portela) -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Remodelação da CH Casais da Serra -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Construção do Hidropressor do Carrascal -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Construção do Hidropressor de Pinheirinhos -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Remodelação da Estação Elevatória de Algeruz -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Detalhe do plano de investimento
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€ em milhares 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2035 2 040       
Serviço de abastecimento de água
Estações Elevatórias (cont)
Remodelação da Estação Elevatória Bassaqueira - S. Domingos -               -                -                -                -                -                -                119          -                -                
Construção da Estação Elevatória Bassaqueira - S.Pedro -               -                -                -                -                44             -                -                -                -                
Remodelação da Estação Elevatória (S.Pedro/Portela) -               -                -                -                -                -                38             -                -                -                
Remodelação da CH Casais da Serra -               -                36             -                -                -                -                -                -                -                
Reabilitação das Redes de Distribuição De Água -               -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Reabilitação/remodelação das redes de distribuição de água 205          608          616          624          842          853          864          876          1 401       1 495       
Ampliação das Redes de Distribuição De Água -               -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Ampliação de redes de distribuição de água 60            61             62             25             25             26             26             26             28             30             
Serviço de saneamento de águas urbanas
Reabilitação/remodelação das redes de drenagem 159          966          979          992          1 005       1 018       1 031       1 044       1 114       1 188       
Ampliação de redes de saneamento 742          902          914          540          753          763          962          975          1 040       1 109       
Serviço de gestão de resíduos urbanos
Viaturas
Viaturas de Recolha 150          152          154          156          -                -                -                -                -                -                
Viatura Lavagem contentores 800 litros -               203          -                -                -                -                -                -                -                -                
Viaturas pesadas com grifa 200          -                -                -                -                -                -                -                -                -                
RUB
Sistemas de deposição RUB 10            10             10             10             11             11             11             11             12             12             
Sistemas de deposição RSUI 100          101          103          104          105          107          108          109          117          125          
Outros investimentos 
Sistemas de gestão da informação 100          101          103          104          105          107          108          109          117          125          
Total 1 981      5 088       5 214       5 321       4 897       5 558       4 708       4 459       3 828       4 083       

Detalhe do plano de investimento
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