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ERSAR
ENTIDADE REGULADORA
DOS SERVIÇOS DE AGUAS E RESÍDUOS

Pgrecer sobre 9 municipalização dos serviços de abastecimento de água, saneamento de 

águas residuais e gestão de resíduos urbanos do Município de Setúbal.

Processo 27851

Informação 1-000650/2022

Entidade titular Município de Setúbal

Entidade gestora Serviços Municipalizados de Setúbal

Serviços Abastecimento de água, saneamento de águas residuais e gestão

de resíduos urbanos

Data da decisão 2022-05-17

1. Descrição do pedido

A Câmara Municipal de Setúbal, adiante designada por CMS, solicitou parecer à ERSAR, através 

do ofício com a ref.- 5347/22 de 6 de abril, sobre a municipalização dos serviços de 

abastecimento de água (AA) e de saneamento de águas residuais (AR), através da reativação dos 

serviços municipalizados de Setúbal (SMS) e sobre a municipalização do serviço de gestão de 

resíduos urbanos (RU) e sua integração nos SMS.

Para o efeito foram remetidos, em anexo, os seguintes documentos;

a) Estudo de viabilidade económico-financeiro para a reativação dos Serviços 

Municipalizados de Setúbal, de março de 2022 (composto por um relatório 

"EVEF_SMS_Draft.pdf" e por um modelo em folha de cálculo 

"MF_SMAS_17032022.xlsx"), elaborado pela PricewaterhouseCoopers;

b) Plano de investimentos a 10 anos para os serviços de águas ("Plano lnvest_10 anos_CC 

e EQ^sem Simarsul_17 03 2022.pdf");

c) Relatório de caracterização, diagnóstico e plano de investimentos dos serviços de 

abastecimento de água e águas residuais, de fevereiro de 2022 ("Sist. AA e ARD 

Conc.Setúbal_Caract, Diag, Planinv 10 anos 17 03 2022.pdf");

d) Regulamento da Organização dos Serviços Municipalizados, de abril de 2022 

("Proposta_Regulamento_Est_Nuc_Orgânica_SMS-20220315.docx").
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lmport8 notar que, tr8tando-5e de urn modelo de gestão direta onde não há lugar a uma 

eontratualização, os doeumentos previsionais apresentados para os futuros 5MS, como o plano 

de investimentos e modelo económico financeiro, não têm carácter vinculativo. Não obstante, 

reconhece-se a sua mais-valia e recomenda-se que sirvam de referencial para a gestão dos 

serviços municipalizados.

Na sequência do termo do prazo do contrato de concessão dos serviços de AA e de AR com a 

Águas do Sado (AdSado), o município de Setúbal decidiu retomar a responsabilidade da gestão 

direta do serviço, através da reativação dos serviços municipalizados, onde passarão a estar 

integrados os serviços de AA, AR e RU.

Atendendo ao acompanhamento deste processo pela ERSAR, foi recentemente realizada uma 

reunião conjunta em 31 de março do corrente ano, na qual se transmitiram alguns pontos de 

âmbito técnico, económico e jurídico considerados relevantes na transição dos serviços e na 

futura prestação dos três serviços regulados de águas e resíduos pela nova entidade gestora 

(SMS).

Dado que o parecer da ERSAR a pedido da entidade titular, não sendo obrigatório, nem 

vinculativo, tem por objetivo contribuir para que a assunção dos serviços de AA, AR e RU do 

município de Setúbal pelos SMS constitua uma mais-valia para os respetivos utilizadores, a ERSAR, 

ao abrigo do n.^ 4 do artigo 5.9 dos seus Estatutos, aprovados pela Lei n.9 10/2014 de 6 de março\ 

e do disposto no artigo 11.9 do Decreto-Lei n.9 194/2009, de 20 de agosto^ apresenta as suas 

recomendações e comentários nos pontos seguintes.

2. Enquadramento

2.1. Articulação com as concessões municipais e multimunicipal 

O Município de Setúbal concessionou pelo prazo de 25 anos à empresa AdSado, Concessionária 

dos Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento de Setúbal, SA, a exploração do sistema 

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

tratamento e rejeição de efluentes do concelho de Setúbal.

1 Com a última redação dada pela Lei n.s 75-B/2020, de 31 de dezembro. 
^ Com a última redação dada pela Lei n.s 12/2014, de 6 de março.
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A atual concossão opora num modolo vorticalizado, foonocondo água poovonionto do 18 

oaptaçõos próprias o tratando os ofiuentes urbanos om quatro ostaçõos do tratamonto do águas 

rosiduais (ETAR). Uma porcontagom inferior a 20% dos efluentes gerados na área territorial da 

concessão da Ad8ado é encaminhada para tratamento na ETAR da Quinta do Conde, gerida pela 

SIMAR8UL.

O termo da concessão ocorrerá em 17 de dezembro de 2022, pelo que nessa data a 

responsabilidade pela prestação dos respetivos serviços reverte para o município.

Em correspondência com a obrigação legal definida no n.s 1 do artigo 58.5 do Decreto-Lei n.® 

194/2009, de 20 de agosto, na sua redação atual, o município concedente deve indicar, até um 

ano antes do final da concessão, as relações jurídicas conexionadas com a continuidade da 

prestação do serviço que pretende assumir no final do contrato, nomeadamente laborais, de 

empreitada, de locação, de fornecimento de serviços de aprovisionamento e de financiamento, 

de forma a assegurar o pleno cumprimento do princípio da continuidade dos serviços públicos. 

Assim, o município de Setúbal comunicou à AdSado, através do ofício com a ref® n.5 204 de 2021- 

12-14,0 interesse em manter a relação jurídico-contratual com os recursos humanos da empresa, 

o interesse de adquirir os bens próprios da concessionária e de manter as relações jurídicas com 

os fornecedores e prestadores de serviços.

Note-se que, conforme previsto no artigo 88.5 do contrato de concessão, a concessionária, no 

termo do prazo de vigência do contrato de concessão, transmitirá para o município, sem qualquer 

encargo, todas as instalações e equipamentos que façam parte do conjunto de infraestruturas 

em exploração. Podem ainda reverter para o concedente, se este assim o entender e pelo 

respetivo valor contabilístico, os bens da propriedade da concessionária diretamente afetos à 

prestação do serviço (aqui se incluindo todos os equipamentos e ferramentas operacionais e de 

apoio administrativo, bem como os stocks de consumíveis e substituíveis).

Importa notar que em 2003 foi criado, através do Decreto-Lei n.5 286/2003, de 8 de novembro, 

0 sistema multimunicipal de saneamento de águas residuais da península de Setúbal, cuja gestão 

foi atribuída por concessão à SIMARSUL-Saneamento da Península de Setúbal, S.A., por um prazo 

de 30 anos. Este sistema foi integrado no sistema multimunicipal de abastecimento de água e de 

saneamento de Lisboa e Vale do Tejo em 2015 (Decreto-Lei n.5 94/2015, de 29 de maio) e 

posteriormente cindido, voltando ao formato original (Decreto-Lei n.5 34/2017, de 24 de março).
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Ero todgs 99 configuraçõe9, 69te sistema multimunicipal visava seovir o município de Setúbal (no 

que oespeita ao toatamento e oejeição das águas residuais produzidas no município), mas face à 

preexistência da concessão à AdSado, tal não se veio a concretizar. Nos termos do n.® 8 do artigo

30.5 do acima citado Decreto-Lei n.5 34/7017, de 74 de março, o município de Setúbal passará a 

integrar plenamente o sistema, como utilizador, a partir do dia seguinte à data de extinção do 

atual contrato de concessão, devendo essa integração verificar-se, pelo menos, até 1 de janeiro 

de 7073.

Significa isto que, com a extinção da concessão da AdSado, o serviço de saneamento em alta no 

município de Setúbal passará a ser prestado pela SIMARSUL, impondo-se a transferência para 

esta das infraestruturas relativas ao serviço em alta e passando a nova entidade gestora municipal 

a ser responsável pelo pagamento do serviço prestado pela SIMARSUL.

Sendo assim expectativa da CMS efetuar a passagem das ETAR e demais ativos afetos ao sistema 

em alta para a SIMARSUL e de forma que as previsões consideradas nos documentos objeto do 

presente parecer possuam adesão a realidade, importa que os termos e condições da integração 

sejam acordados entre a CMS e a SIMARSUL.

7.7. Atribuição do serviço aos SMS

É a entidade titular que define o modelo de gestão dos serviços municipais nos termos do artigo

7.5 do Decreto-Lei n.5 194/7009, de 70 de agosto, podendo prestar os serviços através da criação 

de serviços municipalizados, conforme estabelece o n. 1 do artigo 14.5 deste regime jurídico e o 

n.5 1 do artigo 8.5 da Lei n.5 50/2017, de 31 de agosto, na sua última redação.

Os serviços municipalizados podem ter por objeto as áreas prestacionais de abastecimento 

público de água, saneamento de águas residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos, entre 

outros, conforme determinam as ais. a), b) e c) do n.5 1 do artigo 10.5 da Lei anteriormente citada.

Compete à assembleia municipal, enquanto órgão deliberativo, aprovar a criação dos serviços 

municipalizados e da estrutura orgânica dos serviços municipalizados, conforme decorre do n.5 1 

das alíneas m) e n) do artigo 25.5 da Lei n.5 75/2013, de 12 de setembro, que aprova o regime 

jurídico das autarquias locais.

Conforme anteriormente referido, por deliberação da Assembleia Municipal n.5 06-A/2021/AMS, 

na sessão extraordinária de 10-12-2021, foi aprovado o regresso dos serviços de AA e de AR à
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g69t90 pública municipal, a6ravés da reativação do9 secviços municipalizado9\ E9ta deliberação 

foi acompanhada apenas de um estudo comparativo de três modelos de exploração, 

nomeadamente modelo de gestão direta, modelo de delegação em parceria com o Estado 

(empresa do setor empresarial estatal) e modelo de gestão concessionada (no qual se avaliou a 

possível prorrogação da atual concessão atribuída à AdSado por um período de 5 anos). No 

entanto, importa referir que este estudo não representa uma efetiva comparação entre modelos 

de gestão, uma vez que exclui a opção da criação de uma empresa municipal (tipicamente detida 

100% pelo município, mas que poderá, eventualmente, também incluir participação privada), 

para além de comparar modelos de exploração com períodos temporais distintos (a concessão, 

por exemplo, é apresentada apenas como prorrogação de 5 anos). Mais se acrescenta que, nem 

0 estudo, nem as deliberações municipais se pronunciaram sobre a integração do serviço de RU 

e da gestão de águas pluviais nos SMS.

Com base no estudo ora submetido à ERSAR, que avalia os aspetos económicos, técnicos e 

financeiros da atribuição de todas as atividades acima referidas aos SMS, bem como no presente 

parecer da ERSAR, a assembleia municipal de Setúbal deverá, de forma completa e definitiva, 

deliberar quanto à atribuição dos mesmos aos SMS (conforme previsto no n.s 3 do artigo 8^ da 

Lei n^ 50/2012, de 31 de agosto).

Na sequência da atribuição destes serviços aos SMS, chama-se a atenção para a necessidade de 

subsequente aprovação de um regulamento de serviços de abastecimento de água e de 

saneamento de águas residuais que substitua o atualmente em vigor e que reflita as condições 

de prestação do serviço resultantes do contrato de concessão com a AdSado, podendo ainda 

justificar-se a revisão do regulamento do serviço de gestão de resíduos urbanos, em função das 

alterações que se introduzam na sua prestação.

5 De acordo com o "Estudo de viabilidade económico-financeiro (EVEF) para a reativação dos serviços municipaiizados 
de Setúbal", os serviços de AA e AR no concelho de Setúbal eram, até 1997, geridos pelos SMS.
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3. Anál556 55o5 poe55opo55o5 

Pressupostos rngcroeconómicos

O con5lito 019 Europa inoiuz uma incerteza acresckja nas previsões para os pressupostos 

macroeconómicos, sendo evidentes o aumento dos preços de diversos bens, principalmente bens 

energéticos, com re51exo em toda a cadeia de produção a5etando a generalidade das atividades 

económicas. O Estudo de Viabilidade Económico-Financeira (EVEF) dos SMS reflete uma taxa de 

inflação de 1,3%/ano, valor que poderá estar subavaliado face à atual expectativa de aumento. 

Segundo estimativas do Banco de Portugal, prevê-se que a variação do IHPC seja de 4% em 2022, 

passando a 1,6% em 2023 e 2024.

Pressupostos operacionais

No que diz respeito aos pressupostos operacionais, o estudo considera a evolução crescente da 

população 80 longo do período modelado (de cerca de 4,3% em 23 anos), tendência que se 

afigura adequada face à informação atualmente disponível.

Não são fornecidos os pressupostos relativos à evolução da capitação de água nem de resíduos 

urbanos. A acessibilidade física, a adesão e, por conseguinte, a taxa de atendimento apresentam- 

se, face à situação atual, sem evolução ao longo do período da projeção.

De acordo com os dados fornecidos pela AdSado à ERSAR no âmbito da Avaliação da Qualidade 

do Serviço (AQS) de 2020, a acessibilidade física do serviço de AA era de 99%, a adesão ao serviço 

de 95,5%, de onde resulta uma taxa de atendimento de 94,5%. No que se refere ao serviço de 

AR, a acessibilidade física era de 97%, a adesão de 95,8%, sendo a taxa de atendimento por redes 

fixas de cerca de 93%. A acessibilidade física do serviço (dados fornecidos pela CMS) de RU era 

de 95%.

O estudo apresenta uma taxa de crescimento anual dos consumos faturados de água (para 

utilizadores domésticos e não domésticos) idêntica à taxa anual de crescimento populacional, o 

que, logo à partida, é bastante questionável para a componente não doméstica, sendo 

globalmente uma metodologia que traduz uma simplificação dificultadora da análise da 

consistência dos resultados apresentados.

A evolução dos caudais domésticos de águas residuais faturados é calculada tendo por base os 

caudais domésticos de água faturados aos quais é aplicado um coeficiente equivalente a 90% da 

relação existente entre os caudais faturados de AA e AR em 2019. A componente não doméstica
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pass8, 8 partir de 7073, a não contabilizar uma parcela superior a 700 000 que, de acordo com 

0 estudo, se referem a consumos de água que não originam águas residuais (rega de espaços 

verdes). A partir de 7073 o volume faturado da parcela de águas residuais não domésticas passa 

a evoluir em função da relação entre as componentes doméstica e não doméstica estimada para 

7073.

No que respeita ao serviço de RU, os volumes de água utilizados para efeito da determinação da 

tarifa variável de RU baseiam-se na relação entre os caudais faturados de AA e os caudais 

faturados para efeito da determinação da tarifa variável de RU em 7019.

A estimativa dos resíduos urbanos a recolher de forma indiferenciada é obtida com base na taxa 

anual de crescimento populacional, acrescida de 0,3 pontos percentuais.

No que se refere à evolução da água não faturada, estima-se que variará entre 76,7%, em 7021 

e 19% em 2047. O estudo considera que as perdas físicas e comerciais se reduzem 0,9 pontos 

percentuais por ano quando sejam superiores a 20% e 0,03 pontos percentuais quando inferiores 

a 20%. Não é, contudo, apresentado nenhum racional que justifique os pressupostos 

apresentados.

Relativamente à componente de afluências indevidas, o estudo é omisso, o que pode ter impacto 

na estimativa das águas residuais a encaminhar para tratamento no sistema da SIMARSUL e nos 

gastos de exploração do sistema.

Em resumo, o principal pressuposto é o da consideração da evolução das variáveis com base na 

evolução da população e na relação, com base no histórico, entre a água faturada e os demais 

"outputs" operacionais. As simplificações apresentadas dificultam a análise da consistência das 

estimativas que daí resultam, que se apresentarão no capítulo 0.

4. Plano de investimentos

A CMS apresenta um plano de investimentos para os 3MS a 25 anos (2023-2047), num montante 

global de € 107 milhões (a preços correntes)". Destes, 44% (€ 47,5 milhões) destinam-se ao 

serviço de AA, 49% (€ 52,4 milhões) ao serviço de AR, 4% (€ 4,2 milhões) ao serviço de RU e cerca 

de 3% a investimentos comuns (sistema de gestão de informação, no valor de € 2,9 milhões).

" De acordo com a folha "INJNV" do EVEF, apresentado no ficheiro "MF_SMAS_17032022.xls"
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A oespeito do pigoo de investimentos, importa referir que o valor constante do relatório 

("EVEF_SMS_Draft.pdf"), que suporta o ficheiro de cálculo, se reporta a um período de tempo 

inferior (até 2040).

Abastecimento de água e saneamento de águas residuais

O plano de investimentos proposto para os serviços de águas é suportado pelo relatório de 

caracterização, diagnóstico e plano de investimentos dos serviços de abastecimento de água e 

águas residuais, de fevereiro de 2022^ De acordo com a CMS, este relatório teve por base o 

Relatório Anual de 2020 da AdSado, o Relatório de Contas 2020 da concessionária, o Plano de 

Desenvolvimento da Concessão da AdSado apresentado em 2010 pela concessionária e aprovado 

pelo Município e dados da ERSAR. O documento apresenta a caracterização dos sistemas de AA 

e AR, o diagnóstico do estado geral das infraestruturas em termos operacionais e de resposta às 

necessidades de serviço, no curto e médio prazo e a proposta de plano de investimentos a 10 

anos (que é adotado no EVEF).

No que diz respeito ao serviço de AA, todas as intervenções de remodelação previstas, com 

exceção das redes de AA, concentram-se nos primeiros 10 anos de atividade dos SMS. O plano 

prevê intervenções nas captações, condutas adutoras, sistemas elevatórios e aumento da 

capacidade de reserva através da construção de reservatórios, num montante global de 

€ 17 milhões (36% do montante global previsto para este serviço). No que respeita à reabilitação 

de redes de abastecimento, o plano propõe intervenções para redução de perdas e substituição 

de condutas de fibrocimento ao longo dos 25 anos, estimando-se um valor global de cerca de 

29,7 milhões de euros (63% do total previsto para AA). Ainda segundo o plano apresentado, os 

investimentos em extensão de rede são residuais, prevendo-se cerca de € 800 mil ao longo de 25 

anos.

Os investimentos no serviço de AR, previstos até 2047, encontram-se repartidos entre 

investimentos de remodelação das redes de drenagem (num montante global de € 27,2 milhões) 

e de expansão de rede (€ 25,2 milhões).

O plano de investimentos dos serviços de águas não apresenta detalhe sobre a execução física, a 

menos das menções constantes do relatório de caracterização, diagnóstico e plano de

® Ficheiro "Sist. AA e ARD Conc.Setúbal_Caract, Diagn, Pianinv 10 anos_17 03 2022.pdf"
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investimentos dos serviços de AA e AR. Neste, refere-se que as redes de água serão expandidas 

cerca de 500 m nos primeiros 3 anos e 200 m por ano nos seguintes (situação que se manterá até 

2047, segundo a análise do ficheiro de cálculo). Relativamente à remodelação de redes de AA, o 

relatório refere a reabilitação de cerca de 60 km nos primeiros 10 anos. No que respeita ao serviço 

de AR, o relatório menciona igualmente a reabilitação de cerca de 55 km nos primeiros 10 anos.

De salientar a referência, pela CMS, à dificuldade de execução das obras que se antevê 

decorrente da sua realização em malha urbana consolidada, bem como à disponibilidade de 

empresas para executar as intervenções nos prazos previstos.

O resumo da execução anual do plano de investimento para os serviços de águas encontra-se na 

Figura 1. O resumo do plano de investimento para os serviços de águas por grande rubrica pode 

visualizar-se na Figura 2.

Gestão de resíduos urbanos

O plano de investimentos apresentado para o serviço de RU não vem acompanhado de qualquer 

racional que lhe tenha estado subjacente, o que induz alguma dificuldade de análise da 

razoabilidade e adequabilidade do mesmo. Globalmente, prevê-se o investimento de €1 milhão 

(a preços correntes), concentrado no período 2023-2026, na aquisição de viaturas de recolha e 

de lavagem de contentores. Não é fornecido qualquer detalhe face ao número de viaturas a 

adquirir. Os demais investimentos previstos ocorrerão ao longo dos 25 anos, correspondendo a 

€ 293 mil para sistemas de deposição de biorresíduos e € 2,9 milhões para sistemas de deposição 

de resíduos urbanos indiferenciados, sem que seja apresentada a realização física prevista, 

nomeadamente no que se refere à tipologia e número de equipamentos.

O resumo da execução anual do plano de investimento proposto para o serviço de gestão de 

resíduos urbanos encontra-se na Figura 1. Por sua vez, o resumo do plano de investimento para 

0 serviço de gestão de resíduos urbanos, por grande rúbrica, pode visualizar-se na Figura 2.
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Figura 1 - Execução temporal prevista para o plano de investimentos. Fonte: EVEF

20 000 0004 30.0000004 50.000.000 4 60.000.000 4

■ C«ptacoes_R®m ■Conduta8_Ram_1 ■Reservatorioí.Rem «EE.Rem
Condut«s_Rem_2 Condutas.Exi ■ Coletores.Rem ■ Coletores^Ext

• Viaturas_RU • Biorresiduos ■Contenloresjndif ■Comum

Figura 2 - Resumo do plano de investimentos por serviço e grande rúbrica. Fonte: EVEF

No ponto seguinte apresenta-se a análise da adequação dos investimentos previstos para os 

serviços de águas e resíduos face às necessidades conhecidas, algumas evidenciadas no ciclo 

anual de AQS.
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4.1. Ad6qo9ção (Jo plano (J6 inv6s8im6n8os

Fa66 ao an868iorm6nt6 apr6S6ntado, consid6ra-s6 uma important6 mais-valia para os SMS qu6 S6 

p8686oda 6onsti8uir a dofinição d6 um plano d6 inv6s8im6ntos a 75 anos, num montan86 global 

d6 € 107 milhÕ6S (a proços corr6nt6s). Para os sorviços d6 águas é d6 salienta8 a afotação de C68ca 

53% do montante global de investimento, ou seja, C68ca de € 57 milhões, para reabilitação de 

redes de abastecimento e de saneamento. Pese embora algumas limitações de análise 

decorrentes do desconhecimento do racional subjacente às intervenções propostas, bem como 

à existência de pouco ou nenhum detalhe ao nível da execução física dos investimentos previstos, 

considera-se que o plano apresentado constitui uma base de trabalho importante para a futura 

atividade dos SMS.

De acordo com a programação apresentada, os SMS investirão na ordem dos € 4,3 milhões/ano 

durante os próximos 75 anos. De assinalar que nos relatórios da comissão de acompanhamento 

da concessão® é referido que o volume médio de investimento (nos serviços de águas) efetuado 

nos últimos anos (cerca de € 1,6 milhões), da responsabilidade do concedente (CMS), tem ficado 

aquém do previsto nos planos de investimento apresentados pela concessionária. Neste 

enquadramento, chama-se a atenção para a mudança de paradigma que os SMS terão que operar 

face ao histórico do município, dada a ordem de grandeza do investimento médio anual proposto 

relativamente ao que tem vindo a ser executado.

Tendo presente que a definição de um plano de investimento deve ter por base um diagnóstico 

sólido da situação existente, de forma a que sejam definidas estratégias de investimento 

baseadas no conhecimento das reais necessidades e respetivas prioridades, importa notar que o 

plano de investimentos apresentado para os serviços de águas, por ter por base, entre outros, 

elementos desenvolvidos em 2010, corre o risco de eventual desatualização, situação a que a 

CMS deverá estar particularmente atenta antes da implementação do plano, de maneira a 

garantir uma alocação eficiente de recursos. A este respeito, poderão os SMS recorrer ao Plano 

de Gestão Patrimonial de Infraestruturas que, de acordo com os dados recolhidos no âmbito da 

AQS 2020, a AdSado possui para ambos os serviços, no sentido de assegurar a coerência entre o 

plano de investimentos e as necessidades reais de intervenção.

® Relatórios da Comissão de Acompanhamento 2018 e de 2019
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Abas8eciorien8o de água

No que diz respeito ao serviço de AA, a análise à ficfia de AQS de 2020 permite verificar que 

existem problemas na rede, evidentes pelos valores dos indicadores AAIO - Ocorrência de avarias 

em condutas e AA12 - Perdas reais de água, com um histórico de avaliações insatisfatórias entre 

2016 e 2020. Esta situação aparenta estar diretamente relacionada com uma insuficiente 

reabilitação das redes face às necessidades, o que é corroborado pelo indicador AA09 - 

Reabilitação de condutas, cuja avaliação apresenta um histórico de insatisfatória, exceto nos 2 

últimos anos, em que foi obtida uma classificação mediana. Assim, considera-se que os 

investimentos previstos poderão contribuir para a melhoria da qualidade do serviço de AA, em 

particular no que respeita aos indicadores mencionados. Não resulta, contudo, absolutamente 

claro 0 contributo do plano de investimentos na redução das perdas físicas, uma vez que o maior 

volume de investimento em reabilitação de redes se encontra previsto para o período de 2033- 

2040, sendo que se prevê uma maior redução da água não faturada até 2028. De acordo com a 

informação da AQS2020, cerca de 86% da água não faturada corresponde a perdas reais. Ainda 

de referir que o plano de investimento não prevê qualquer montante para a substituição do 

parque de contadores ao longo do tempo, o que se julga ser um lapso relevante, uma vez que 

ultrapassada a vida útil dos contadores a capacidade de medição e, por conseguinte, o controlo 

das perdas comerciais, ficam comprometidos. Face ao exposto, sugere-se a reavaliação da 

adequabilidade do plano de investimentos para o cumprimento dos pressupostos considerados 

no que respeita à redução de perdas.

Importa, ainda, salientar que no que se refere à reabilitação de redes, não são identificados os 

subsistemas a intervencionar, presumindo-se que a entidade possua toda a informação de forma 

a acautelar a prioridade de investimento nas zonas com maiores debilidades. A este respeito, é 

ainda de referir que, de acordo com a AQS 2020, cerca de 25% (176 km) das condutas de AA, 

algumas das quais com diâmetros elevados, têm 40 ou mais anos.

Para os demais investimentos de remodelação previstos para os ativos do serviço de AA, apesar 

de haver uma identificação do local a intervencionar, não há nenhum detalhe sobre a respetiva 

realização física. Ademais, os investimentos apresentados cingem-se aos 10 primeiros anos de 

atividade dos SMS. Assim, recomenda-se o aprofundamento dos estudos subjacentes ao plano 

de investimentos, que desejavelmente deverão abarcar todo o período da projeção.
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Qugnto 90s investimentos de exp8nsão, serão construídos cerce de 8,9 km de rede. Ume vez que 

o estudo considera 0 crescimento populacional e a manutenção da acessibilidade física do 

serviço, infere-se que este investimento, ainda que diminuto, poderá estar relacionado com este 

pressuposto. No entanto, ao não se verificar o correspondente aumento do número de clientes 

no EVEF, esta assunção resulta pouco clara. Assim, sugere-se a revisitação deste tema, de maneira 

a adequar 0 investimento aos pressupostos considerados.

Saneamento de águas residuais

Relativamente ao histórico do serviço de AR, a informação disponível na ERSAR permite constatar 

a existência de problemas graves e persistentes, tendo em conta, nomeadamente, os indicadores 

AR07 - Reabilitação de coletores, AR08 - Ocorrência de colapsos estruturais de coletores, AR03 - 

Ocorrência de inundações e ARll - Acessibilidade física ao tratamento, cujas avaliações têm sido 

insatisfatórias ao longo dos últimos 8 anos. Assim, considera-se que o investimento previsto para 

reabilitação poderá contribuir para a melhoria da qualidade do serviço prestado ao nível dos três 

primeiros indicadores referidos.

O relatório de caracterização, diagnóstico e plano de investimentos dos serviços de 

abastecimento de água e águas residuais refere investimentos em separação de redes unitárias 

"duplicando em muitos casos 0 respetivo comprimento", integrando-os em investimento de 

expansão de redes, classificação que é discutível, sobretudo tendo presente que a acessibilidade 

física do serviço se mantém constante, que no serviço de AA a expansão da rede foi mínima e que 

0 número de clientes se mantém sem evolução.

A respeito do parágrafo anterior é, ainda, de salientar, no seguimento do referido no capítulo 3, 

que 0 modelo não considera a contribuição de afluências indevidas, 0 que à luz da descrição feita 

relativa à existência de redes unitárias, parece pouco razoável e coerente.

Quanto ao indicador ARll, que em 7070 teve um valor de 90%, importa que sejam promovidos 

investimentos para que se atinja, a curto prazo, 100%, passando a ser garantido 0 tratamento 

adequado a toda a água residual recolhida nos cerca de 8900 alojamentos que possuem sistema 

de drenagem disponível, mas que não se encontram ligados a uma instalação de tratamento. O 

insuficiente grau de detalhe do plano de investimentos na componente do serviço de AR não 

permite evidenciar que este inclua a construção de redes de ligação aos sistemas de tratamento, 

0 que, reitera-se, urge implementar.
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0 pl8no de inve5timent05 do 5erviço de AR não 8present8 nenhuroi det8lhe, pa09 8lém d8 

identific8ção do tipo de intervenção (exp8n5Ío de rede e remodeleção). A55im, 5erá de5ejável 0 

8profund8mento do5 e5tudo5 5ubjacente5 ao piano de inve5timent05, nomeadamente com 

detalhe5 do5 5ob5Í5tema5 onde irão decorrer 35 intervençõe5 e re5petiv85 realizaçõe5 fÍ5ica e 

financeira. A e5te respeito, é ainda de referir que, de acordo com a AQS 2020, cerca de 41% (196 

km) da rede de drenagem tem 40 ou mais anos, sendo assim importante identificar os 

subsistemas a intervencionar, de forma a acautelar a prioridade de investimento nas zonas com 

mais debilidades.

Gestão de resíduos urbanos

No que concerne ao serviço de RU, a informação constante da AQS 2020 permite verificar que a 

CMS possuía, à data, 17 viaturas próprias, todas afetas à recolha indiferenciada, sendo que dez 

destas viaturas têm 20 ou mais anos, o que evidencia a necessidade de investimento urgente. 

Para além destas 17 viaturas, prestaram serviço, em 2020, mais 8 viaturas, na modalidade de 

aluguer ou subcontratação. A necessidade da renovação da frota de viaturas tem vindo a ser 

identificada sistematicamente na AQS, concretamente no indicador RUll - Renovação do parque 

de viaturas, que tem avaliação insatisfatória desde 2012. Perante esta situação, seria expectável 

que o investimento em viaturas fosse um dos pontos fortes no início da atividade da nova 

entidade gestora. No entanto, pelos valores indicados, indicia-se que tal não acontecerá. Não 

sendo claro como pretende a entidade gestora ultrapassar este problema, recomenda-se uma 

reavaliação do investimento previsto nesta área, salvaguardando ainda as necessidades de 

investimento de substituição ao longo do período considerado, dado o elevado desgaste deste 

tipo de ativos.

Relativamente ao indicador RU04 - Lavagem de contentores, que também apresenta uma 

avaliação insatisfatória em 2020, será expetável uma melhoria no curto prazo, considerando a 

aquisição de uma viatura de lavagem de contentores. A este respeito, importa, contudo, analisar 

se esta viatura é suficiente para promover a melhoria do indicador RU04, ou se os CMS deverão 

adotar outras estratégias, nomeadamente a subcontratação deste tipo de serviço.

Quanto aos demais investimentos na componente de RU, as verbas consideradas no plano nas 

rubricas designadas por "sistemas de deposição RUB" e "sistemas de deposição RSUI" não 

apresentam detalhe suficiente para fazer qualquer tipo de análise. Estão previstos investimentos
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de € 100 mil anuai9 (a poeços constaoites) e € 10 mil anuais, oespetivamente, sendo que a rubrica 

"sistemas de deposição RSUI" absorve 70% do investimento total previsto para o serviço de RU.

Em termos de obrigações futuras, é de referir as competências dos municípios em termos de 

recolha seletiva de novas frações de resíduos urbanos, designadamente biorresíduos, têxteis, 

óleos alimentares usados, resíduos perigosos e resíduos de mobiliário e outros resíduos 

volumosos e também no que se refere à implementação e operacionalização de sistemas que 

permitam a faturação do serviço de gestão de resíduos em função da quantidade de resíduos 

recolhidos (sistema conhecido como PAYT^), deixando de ser possível a indexação ao consumo 

de água®, nos termos do disposto no novo Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.9 102-D/2020 de 10 de dezembro, na sua atual redação. O cumprimento das 

novas obrigações terá segura mente impacto no plano de investimentos, não tendo, 

aparentemente, sido considerado no plano apresentado. Assim, recomenda-se a reavaliação dos 

investimentos propostos, tendo em vista o cumprimento de todas as obrigações legais e a 

melhoria da qualidade do serviço prestado.

Como nota final, a respeito da adequabilidade do plano de investimentos face ao cumprimento 

dos objetivos de boa qualidade do serviço definidos pela ERSAR para os serviços da AA, AR e RU, 

importaria que a CMS evidenciasse o contributo dos investimentos na melhoria dos indicadores 

da qualidade de serviço e apresentasse os valores expectáveis para o conjunto de indicadores da 

43 geração da AQS da ERSAR.

5. Estudo de Viabilidade Económico-financeira

O EVEF dos SMS foi apresentado num relatório designado por "EVEF_SMS_Draft.pdf" e num 

modelo em folha de cálculo designado "MF_SMAS_17032022.xlsx". Verifica-se que no relatório 

são apresentadas projeções para 0 horizonte temporal de 2023 a 2040, enquanto que, no modelo 

em Excel, 0 último ano das projeções é 2047. Para efeito da análise apresentada no presente 

parecer foi considerado 0 horizonte temporal apresentado no modelo em Excel, de 2023 a 2047 

(tal como considerado no capítulo 4).

^ Acrónimo de pay as you throw

® Salvo se disposto em sentido contrário nos planos municipais de ação (vide artigos 107.= e 18.= do RGGR)
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Alguo9 valooes históhco9 considerados no EVEF apresentam-se diferentes dos disponíveis na 

ERSAR, nomeadamente dados da AQS e do reporte de contas da AdSado e da CMS.

O EVEF refere como vantagens da integração dos três serviços nos SMS, nomeadamente, o facto 

de assim se evitar a dispersão de atividades pelas divisões municipais, a existência de uma 

estrutura organizativa exclusiva e autónoma e a obtenção de eficiências ao nível dos gastos. 

Relativamente a este último aspeto são referidas poupanças associadas à retribuição paga pela 

AdSado ao Concedente que, naturalmente, deixa de existir, e também a redução de gastos de 

estrutura dada a concentração dos serviços. Refira-se, ainda, a poupança decorrente da situação 

de isenção de imposto sobre o rendimento de que beneficiam os serviços municipalizados. Não 

obstante, conforme também refere o EVEF, estas reduções são anuladas pelo aumento dos 

gastos em alta com os serviços de AR (que passarão a ser prestados pela SIMARSUL) e de RU (por 

aumento da tarifa do sistema multimunicipal).

5.1. Projeções da procura

Com base nos pressupostos apresentados no capítulo 3, o EVEF apresenta a projeção da água 

faturada, água residual faturada, resíduos urbanos faturados, água entrada no sistema, águas 

residuais recolhidas e produção de resíduos urbanos.

Tal como referido no capítulo 3, o EVEF considera que os níveis de acessibilidade física dos 

serviços de AA, AR e RU se manterão constantes ao longo do período simulado, bem como a 

adesão a estes serviços.

As projeções relativas à água faturada, água residual faturada e resíduos urbanos faturados 

apresentam-se na Figura 3. Tal como apresentado no capítulo 3, a evolução do volume de água 

faturada é proporcional ao aumento da população. Conforme se observa, é modelado um 

aumento, embora a uma taxa inferior ao histórico. A água residual faturada decresce face ao 

histórico, pela utilização de um coeficiente de afluência à rede de 90% (que era de 100%) para os 

utilizadores domésticos, bem como pela desconsideração da parcela correspondente à água 

vendida para rega de espaços verdes. Não resulta claro se este ajustamento se aplica apenas aos 

consumos da Câmara Municipal que não geram águas residuais, ou se abrange também 

consumos dos restantes utilizadores finais. Acresce que, para tal ajustamento se efetivar, é 

necessário que os referidos consumos estejam associados a um contador dedicado, sendo que 

no tarifário proposto não se encontra prevista essa possibilidade, contrariamente ao tarifário

16/33



ERSAR

praticado pela AdSado, que previa uma tarifa de abastecimento específica para rega à qual não 

se encontrava associada uma tarifa de saneamento. Os resíduos urbanos faturados evoluem 

proporcionalmente ao consumo de água. Neste particular, importa salientar que, com a 

introdução do sistema PAYT, a faturação da componente variável da tarifa de resíduos deixará de 

ser calculada com base no consumo de água.

De referir que as previsões apresentadas podem, eventualmente, sofrer alguma variação em 

baixa tendo em conta uma maior consciencialização e sensibilização por parte da população para 

a necessidade de adotar práticas mais eficientes que promovam o uso mais eficiente da água.

Em termos globais, a AR faturada e os RU faturados representam cerca de 85% da água faturada.

10.000.000

9.000. 000

8.000. 000

7.000. 000

6.000. 000

% 5.000.000

4.000. 000

3.000. 000

“AA — AA — — —AR —AR — — —RU ■—«—•RU

Figura 3 - Água faturada, água residual faturada e resíduos urbanos faturados - (Histórico 2016-2020;
Projeções 2023-2047). Fonte: EVEF

A água entrada no sistema foi calculada no EVEF através da soma dos volumes faturados, 

anteriormente apresentados, com os volumes resultantes das perdas estimadas. A evolução 

projetada encontra-se ilustrada na Figura 4.
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■■ Agua entrada no sistema — - — Agua entrada no sistema

Figura 4 - Água entrada no sistema- (Histórico 2016-2020; Projeções 2023-2047). Fonte: EVEF 

A projeção do9 volumes de águas residuais recolhidas apresenta-se na Figura 5 (acrescentaram-se 

os volumes de água residual faturada para facilitar a comparação). Tal como referido no capítulo 

3, 0 facto de não se considerar nenhum efeito das afluências indevidas, a par das simplificações 

adotadas na estimativa da evolução dos volumes de águas residuais recolhidas, leva à situação 

pouco típica de os volumes faturados serem praticamente idênticos aos volumes recolhidos.

Esta situação poderá levar à subestimativa dos volumes entregues em alta, que terão impacto ao 

nível das projeções apresentadas para os gastos do serviço de saneamento.

8.000.000

7.000.000

6.000.000

E 5.000.000

AR recolhidas — — —AR recolhidas AR faturadas — — —AR faturadas

Figura 5 - Aguas residuais recolhidas (e faturadas) - (Histórico 2016-2020; Projeções 2023-2047).
Fonte: EVEF
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N2 Figur9 6 2present9-se 9 evolução previst2 p9f2 2s qu2ntid2des de resíduos urbenos 2 recolher 

de forma indiferenciada, bem como de outros resíduos como monstros, verdes, óleos 

alimentares, volumosos e biodegradáveis. As quantidades modeladas não consideram a redução 

expectável, e com a qual Portugal está legalmente comprometido, da produção de resíduos 

indiferenciados por aumento das frações a recolher seletivamente, bem como da prevenção da 

produção de resíduos. A estimativa não considera, igualmente, a expectável redução na 

quantidade de resíduos produzidos após a introdução do sistema PAYT, esperada após 2026. Face 

ao exposto, considera-se que a estimativa da quantidade de resíduos a recolher de forma 

indiferenciada deve ser revisitada.

— RU indÍf*r«nd»dos - - - RU indlfer*ncl»<los ■ Outro* RU — — — Outros RU ■■ ■■ m RU_Tolai — — — RU_Totil

Figura 6 - Quantidades de RU produzidos ■ (Histórico 2016-2020; Projeções 2023-2047). Fonte: EVEF
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5.2. Evolução económic9 fi090ceir9 

Rendimeotos tarifários

No que se refere à evolução dos rendimentos, ilustrada na Figura 7, verifica-se que, com o início 

de atividade dos SMS, a trajetória de rendimentos tarifários (vendas e prestação de serviços) dos 

serviços regulados evidencia em 2023 uma redução das tarifas do serviço deAAeo aumento dos 

tarifários dos serviços de AR e gestão de RU, não havendo a partir daí variações para além das 

resultantes da atualização ordinária dos tarifários.

2016 2017 2018 2019 2020 ...2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ...2035 ...2040 ...2047
... AA ■■■■■ AR —«—AR RU .-.RU ■ AA

Figura 7 - Vendas e prestações de serviços- (Histórico 2016-2020; Projeções 2023-2047). Fonte: AQS,
Reporte de contas e EVEF

Relativamente ao serviço de AA, a redução das tarifas decorre de uma diminuição considerável 

dos gastos projetados face ao histórico, cuja principal origem é a redução das amortizações e 

depreciações do exercício. Os valores inscritos nesta rubrica passam de quase 3 milhões de euros 

em 2021 para 854.152 euros em 2023. Parte desta significativa variação está relacionada com o 

facto de no âmbito da concessão, as amortizações e depreciações anuais terem por base os 

valores da retribuição pagos ao Concedente e registados como ativo intangível, enquanto as 

depreciações e amortizações anuais a realizar pelos SMS terão por base o valor contabilístico dos 

bens do sistema municipal de AA. Não obstante, esta redução do valor das amortizações e 

depreciações parece excessiva, face aos investimentos realizados no sistema de AA® e por

® Segundo informação disponibilizada em reunião ocorrida nas instalações da CM de Setúbai no dia 28 de outubro de 
2021 0 investimento feito no sistema de abastecimento rondará cerca de 15 miihões de euros.
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comparação com as depreciações e amortizações previstas para o serviço de AR cuja variação é 

muito meoor (cerca de 200 mil euros) e oode até se justificaria ser maior devido à traosferência 

dos beos do sistema em alta para a SIMARSUL Não teodo sido disponibilizada informação mais 

detalhada que permita aferir o cálculo das amortizações do investimento realizado até 2023, 

recomenda-se a reavaliação dos montantes previstos para esta rubrica.

No serviço de saneamento, o aumento dos rendimentos em 2023 deve-se à necessidade de o 

tarifário passar a ter de cobrir os gastos com o tratamento de águas residuais em alta, em 

resultado da integração do sistema de saneamento da SIMARSUL, constatando-se que a ligeira 

redução dos outros gastos desta atividade não compensa o aumento do gasto com a alta. 

Efetivamente, dessa transição, esperar-se-ia uma redução significativa de algumas rubricas de 

gastos, nomeadamente gastos com pessoal e amortizações e depreciações, o que não se verifica.

No caso do serviço de gestão de RU, a evolução prevista dos rendimentos, decorre de um 

aumento tarifário a ter lugar em 2023, que visa compensar o aumento dos gastos com a prestação 

do serviço, nomeadamente o aumento da tarifa de tratamento dos RU em alta praticada pela 

AMARSUL, o aumento da Taxa de Gestão de Resíduos (TGR), os gastos decorrentes de novas 

atribuições de recolha seletiva de resíduos urbanos biodegradáveis e o acréscimo de gastos 

relativos a contratações de pessoal ocorridas em 2021 e previstas para 2022. Importa alertar que, 

em resultado dos objetivos e metas para os sistemas em alta, é expectável que a respetiva tarifa 

venha a registar novos aumentos, antevendo-se desde já um provável desvio da trajetória 

tarifária prevista no EVEF.

Importa referir que o estudo económico-financeiro apresentado evidencia que a gestão de águas 

pluviais é financiada pela CMS, encontrando-se prevista para o período 2023-2047 uma 

transferência desta entidade a título de prestação de serviços que cobrirá os gastos diretos 

relacionados com este serviço e também os gastos comuns que lhe são afetos.

Gastos

No que se refere à evolução dos gastos, pode observar-se na Figura 8 a evolução dos gastos 

unitários de exploração previstos para cada serviço:
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Figura 8 - Gastos de exploração unitários (AA e AR) - (Histórico 2016-2020; Projeções 2023-2047).
Fonte: AQS, Reporte de contas e EVEF

A evolução dos gast05 de exploração unitários do serviço de AA apresenta-se linear ao longo do 

período analisado, registando uma ligeira redução no ano de início de atividade dos SMS.

Já 0 gasto unitário de exploração do serviço de saneamento apresenta um aumento substancial, 

em virtude do acréscimo dos gastos com o serviço de saneamento em alta.

2018 2019 2020 ...2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 ...2035 ...2040 ...2047

Figura 9 - Gastos de exploração unitários (RU) - (Histórico 2016-2020: Projeções 2023-2047).
Fonte: AQS, Reporte de contas e EVEF
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Os gastos unitá3Íos previstos para o serviço cie gestão de RU apresentam igualmente um aumento 

substancial em 2023, em resultado do aumento da tarifa do serviço em alta, da TGR e do 

acréscimo de gastos com pessoal decorrente de novas contratações.

Relativamente ao quadro de pessoal previsto para os SMS e respetivos gastos, no EVEF é referido 

que 118 colaboradores da AdSado, dentre os quais 53 pertencentes ao quadro de pessoal do 

município, deverão integrar os SMS, situação que, a concretizar-se, permitirá a transição para a 

nova entidade gestora do conhecimento adquirido na gestão dos sistemas de águas. Acresce que 

serão integrados nos SMS 117 colaboradores da CMS afetos atualmente ao serviço de gestão de 

RU. Para esta área prevê-se a contratação de 24 colaboradores entre 2021 e 2022.

É ainda considerada a contratação de 15 colaboradores para reforço da estrutura dos SMS entre 

dirigentes, técnicos superiores e pessoal administrativo.

Também serão integrados nos SMS 12 colaboradores a afetar à gestão do serviço não regulado 

de gestão de sistemas de drenagem pluvial (não considerados na análise seguinte).

A informação disponível em AQS referente à AdSado e à CMS referente ao total de recursos 

humanos afetos aos três serviços (internos e outsourcing), permite verificar a distribuição por 

ano que se apresenta na Figura 10.
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Figura 10- Número de trabalhadores (AA+AR+RU). Fonte: AQS, Reporte de contas e EVEF 

Conforme se pode verificar no gráfico anterior, o número total de trabalhadores afetos às três 

atividades (tendo em consideração também o outsourcing), nunca ultrapassou, nos últimos três 

anos, o número de 241 colaboradores. No entanto, o número total agora considerado no EVEF é 

de 274 trabalhadores. Sem prejuízo da necessidade do ajustamento do tempo de trabalho de 40
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510095 semaoiais paoa 35 5ooras semanais dos colabooadores que toansitam da AdSado podeo 

implicar urn reforço do pessoal, o aumento previsto do número de colaboradores acima 

evidenciado deve merecer especial atenção, tendo em consideração a eventual integração de 

trabalhadores na entidade gestora de saneamento em alta. Assim, considera-se que devem ser 

avaliadas as efetivas necessidades de recursos humanos, de forma a que não estejam a ser 

considerados acréscimos de gastos que não venham a corresponder às efetivas necessidades da 

entidade gestora.

Cobertura de gastos

Como ponto prévio, importa referir que as projeções apresentadas revelam a existência de 

rendimentos acima do necessário, situação evidenciada nos elevados níveis de cobertura dos 

gastos, cuja análise se apresenta em seguida, gerando excedentes económicos que resultam na 

acumulação de meios financeiros excessivos. No entanto, considera-se que estes excedentes 

poderão vir a ser absorvidos tendo em conta a possibilidade de aumento continuado do custo 

generalizado dos bens, principalmente das matérias-primas e da energia, decorrente do atual 

conflito na Europa, cenário que não se colocava aquando da realização do estudo. Neste 

contexto, e sem prejuízo da análise que se apresenta de seguida, poderão considerar-se as 

previsões apresentadas como um cenário cauteloso face ao elevado nível de incerteza atual.

Verifica-se que, em termos previsionais, os níveis de cobertura dos gastos previstos para os 

serviços de AA e de AR corresponderão, na maior parte do período projetado, a desempenhos 

considerados como medianos ou insatisfatórios, por excesso, conforme se pode observar na 

Figura 11. Recorde-se que, de acordo com o sistema de AQS“, o indicador da cobertura dos 

gastos das atividades reguladas deverá situar-se entre 100% e 110%, intervalo referente a um 

bom desempenho, considerando-se que valores acima deste referencial são excessivos e indiciam 

uma oneração excessiva dos utilizadores, enquanto que valores abaixo revelam problemas de 

sustentabilidade económico-financeira dos serviços.

Não obstante se considerar no presente parecer, tal como considerado também nos documentos em análise, o 
cálculo do indicador da cobertura dos gastos tal como definido na 3.3 geração de indicadores do sistema de AQS, 
importa alertar que este indicador sofreu alterações no âmbito da 4.3 geração de indicadores que já se encontra em 
vigor, devendo ser este o referencial a considerar pela futura EG.
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Figura 11 - Cobertura dos gastos (%) - (Histórico 2016-2020; Projeções 2023-2047).
Fonte: AQS, Reporte de contas e EVEF

No 6950 do serviço de AA, as projeções apresentadas para os SMS evidenciam a continuidade da 

cobertura dos gastos em níveis insatisfatórios até 2026, passando depois, genericamente, para 

níveis medianos. No caso da cobertura dos gastos do serviço de gestão de AR, que nos últimos 

anos da concessão apresentava um bom desempenho, a partir de 2026 passa a ter níveis 

excessivos convergindo no final do período projetado para o nível bom.

No caso do serviço de gestão de RU, que nos últimos anos apresentou por diversas vezes 

insuficiência de cobertura dos gastos, prevê-se que logo no primeiro ano de funcionamento dos 

SMS, seja atingido um bom nível de desempenho neste indicador assim se mantendo ao longo 

do período projetado.

Importa que no âmbito do processo de atualização anual dos tarifários seja assegurado pela 

entidade gestora a definição de tarifários que permitam, em termos previsionais, a obtenção de 

bons níveis de cobertura dos gastos.

Importa ainda referir que, tendo em consideração a importância de um correto apuramento de 

rendimentos e gastos por atividade e face à existência de aspetos que carecem de melhoria 

identificados nos reportes à ERSAR, se considera essencial que a entidade gestora disponha de 

um sistema de contabilidade de gestão que permita apurar de forma isolada os rendimentos e 

gastos relativos a cada uma das atividades desenvolvidas, tal como decorre do Sistema de
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Noomglizaçio Coo9abilÍ99ica paoa as Adminis9rações Locais (SNC-AP), especificaoneo9e da Nooona 

de Con9abilidade Pública n.e 27- Con9abilidade de Ges9ão de aplicação ob9Íga9ória.

5.3. Fioaoc9aooeo9o e sus9eo9abilidade finaoceioa 

O modelo económico financeioo dos seoviços municipalizados poevê que a 9o9alidade das 

necessidades financeioas dos seoviços municipalizados sejam cobeo9as poo au9ofinanciamento.

Não es9á assim poevis9o o financiameo9o com oecuoso aos fundos europeus es9ru9urais e de 

inves9imen9o, pelo que a apresenfação de candidafuras nes9e âmbi9o cons9i9uir-se-ia como um 

benefício para os u9ilizadores, por via da sua repercussão no cálculo do valor das tarifas e/ou pelo 

aumento dos investimentos com impacto na qualidade dos serviços prestados. Ainda que possa 

não ter sido considerado como pressuposto do EVEF, recomenda-se à entidade gestora que, a 

ocorrerem avisos para candidaturas para as quais reúna os requisitos solicitados, recorra a esta 

fonte de financiamento.

6. Tarifário

Os tarifários dos serviços de águas e de resíduos previstos aplicar pelos SMS registam diferenças 

substanciais face aos atualmente praticados no município, tal como refletido na evolução dos 

rendimentos, analisada no ponto anterior. Tendo por base um consumo de água mensal de 10 

m^ os encargos com o serviço de abastecimento apresentam uma redução de 40%, enquanto 

que, a faturação dos serviços de saneamento e de gestão de resíduos urbanos, regista acréscimos 

de 28% e 46%, respetivamente.

A acessibilidade económica mantém-se em níveis correspondentes a uma boa qualidade nos três 

serviços, não obstante apresentar alterações no primeiro ano de funcionamento dos SMS, em 

concordância com as alterações previstas para os tarifários.
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Figura 12- Acessibilidade económica (%) - (Histórico 2016-2020: Projeções 2023-2047).
Fonte: AQS e EVEF

No que respeita à evolução tarifária, de acordo com a informação disponibilizada, é referida uma 

fórmula para a atualização anual do tarifário. No caso do serviço de AA, a atualização tarifária é 

feita tendo por base a taxa de inflação (IHPC). No que respeita ao serviço de saneamento de águas 

residuais, a fórmula de atualização tarifária considera o peso relativo dos custos dos serviços de 

tratamento de águas residuais em alta nos custos totais de saneamento de águas residuais do 

SMS durante o ano anterior, o IHPC e a variação da tarifa aplicada pela SIMARSUL. Relativamente 

ao serviço de gestão de resíduos urbanos, a fórmula de atualização tarifária considera a 

atualização de acordo com o IHPC, o peso relativo dos custos dos serviços de gestão de resíduos 

urbanos em alta nos custos totais do serviço de gestão de resíduos urbanos do SMS durante o 

ano anterior e o fator de atualização dos custos do serviço de gestão de resíduos em alta.

Não obstante parecer ser intenção da EG adotar as referidas fórmulas de atualização tarifária, 

podendo existir assim uma trajetória plurianual, dá-se nota de que tal não dispensa a necessidade 

de parecer da ERSAR sobre as propostas de revisão/atualização anual, no que respeita à sua 

conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor, de acordo com o n.5 7 do 

artigo 21.5 da Lei n.® 73/2013, de 3 de setembro, devendo, nesse âmbito, serem definidos 

tarifários que permitam atingir boas coberturas de gastos, tal como é mencionado no relatório 

do EVEF.
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Ao nível da conformidade da es5rutura do tarifário proposto para os serviços de águas e de 

resíduos com as recomendações da ERSAR e normas legais e regulamentares aplicáveis, importa 

destacar os seguintes aspetos:

a) Nos termos do n.^ 3 do artigo 81.5 do Regulamento de Relações Comerciais (RRC)^\ as 

tarifas de disponibilidade devem ser expressas em euros por dia (na medida em que 

devem ser aplicadas em função do período de consumo objeto de faturação) o que não 

se verifica no tarifário proposto e deve ser acautelado.

8) A ERSAR recomenda que a tarifa variável aplicável a utilizadores não domésticos tenha 

um valor único não diferenciado em função da tipologia de utilizador. Embora o tarifário 

proposto cumpra esta premissa em termos de valores da tarifa, é apresentada a 

desagregação "Estado" e "Autarquias", devendo a mesma ser eliminada.

c) A respeito do tarifário para a limpeza de fossas séticas, importa referir que o RRC, que, 

enquanto regulamento com eficácia externa, obriga a todas as entidades gestoras de 

águas e resíduos, prevê a forma de ta rifa çã o da recolha de efluentes de fossas séticas 

que as entidades gestoras podem praticar. Assim, e de acordo com o n.s 2 do artigo 

81.5 do referido Regulamento, a recolha de águas residuais provenientes de fossas 

localizadas em zonas não dotadas de rede pública deve estar incluída no tarifário geral 

do serviço de saneamento, daí resultando que a aplicação mensal das tarifas fixas e 

variáveis constitui a contrapartida pela realização de um número máximo anual de 

limpezas definido no contrato de recolha. Face ao exposto, no tarifário de serviços 

auxiliares apenas poderão estar previstas tarifas para eventuais limpezas adicionais.

d) Na versão pdf do EVEF apresentado não foram elencados os serviços auxiliares conexos 

aos serviços de águas e de resíduos que os SMS preveem faturar autonomamente, 

verificando-se, no entanto, que os mesmos constam no estudo apresentado em 

formato Excel. A este respeito cumpre referir que se encontra prevista a cobrança pelos 

serviços "Mudança de nome" e "Abertura de água", sendo que a ERSAR recomenda que 

estes serviços não sejam ser objeto de faturação autónoma mas recuperados pelas

Regulamento n.e 594/2018, aprovado por deliberação do Conselho de Administração da ERSAR de 12 de julho de 
2018, publicado no Diário da República, 2.® Série, n.s 170, de 4 de setembro, alterado pelo Regulamento n.s 781/2020, 
publicado em Diário da República, 2.^ série, n.e 181, de 16 de setembro.
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tgrifas norooais, dado que são indispensáveis à prestação do serviço e comuns a todos 

os utilizadores (a faturação autónoma de serviços auxiliares apenas se justifica para os 

serviços que sejam prestados pontualmente e por solicitação dos utilizadores ou sejam 

originados por um incumprimento contratual destes). Verifica-se, ainda, a existência de 

uma parcela relativa a "Outras prestações de serviços", relativamente à qual também 

se encontram previstos rendimentos, não sendo, no entanto, possível identificar a que 

serviços se reporta. Note-se que, nos termos do n.e 5 do artigo 38.® do RRC, a 

classificação de um serviço como auxiliar (para além dos já previstos no n.® 6 da mesma 

norma), com a consequente possibilidade de aplicação de uma tarifa específica, está 

sujeita a apreciação prévia pela ERSAR. A este propósito remete-se ainda para as 

recomendações da ERSAR, designadamente a Recomendação Tarifária n.® 1/7077 

(Recomendação tarifária dos serviços de águas) para os serviços de águas e a 

Recomendação tarifária n® 1/2009, no que respeita ao serviço de gestão de resíduos 

urbanos.

e) Ainda relativamente aos serviços auxiliares da gestão de resíduos urbanos estão 

previstos diversos serviços, como a recolha de resíduos de construção e demolição, 

limpeza de espaços particulares ou desmatações, que não são conexos com o serviço 

de gestão de resíduos urbanos, pelo que não devem constar do tarifário do serviço de 

gestão de resíduos urbanos. Acresce que, caso seja intenção do Município que estes 

serviços sejam realizados pelos SMS, deverá ser prevista a respetiva integração, 

devendo nesse caso considerar-se os mesmos como "OAS" (Outras atividades e 

serviços) para efeitos de reporte à ERSAR.

f) Recomenda-se que o tarifário especial para famílias numerosas consista no 

alargamento dos escalões das tarifas variáveis em dois metros cúbicos por cada 

membro do agregado familiar que ultrapasse os quatro elementos.

g) Relativamente ao tarifário social recomenda-se a adesão ao regime definido pelo 

Decreto-Lei n.® 147/2017, de 5 de dezembro, que estabelece o regime do tarifário social 

dos serviços de águas, bem como a adoção de um regime equivalente no serviço de 

gestão de resíduos urbanos, remetendo-se ainda para a Recomendação n.® 2/2018 da 

ERSAR respeitante a tarifários sociais para os utilizadores domésticos dos serviços de 

águas e resíduos. A adesão ao regime legal acima referido permite que o acesso ao
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tgrifário social pelos utilizadores elegíveis seja feito de forooa automática (através da 

articulação com a DGAL para consulta dos dados da Segurança Social e Autoridade 

Tributária), garantindo que todos os elegíveis efetiva mente beneficiam dele e evitando 

a estigmatização associada ao processo da sua atribuição. Refira-se ainda que nos 

termos do referido decreto-lei e conforme recomendado pela ERSAR, o tarifário social 

deve ser financiado pela entidade titular, neste acaso, o Município de Setúbal. Nos 

termos do artigo 3.2 do referido diploma, o município pode solicitar à DGAL informação 

estatística preliminar sobre o potencial universo de beneficiários com vista a avaliar 0 

impacto desta medida.

h) Encontra-se prevista a existência de tarifário social aplicável a utilizadores não 

domésticos, pelo que importa esclarecer que a Recomendação tarifária dos serviços de 

águas não prevê a existência de tarifário para utilizadores não domésticos, pelo que se 

recomenda a sua eliminação, dispondo o município de instrumentos de ação social que 

poderão utilizar para apoiar os referidos utilizadores. Caso a entidade pretenda ainda 

assim manter este tarifário, deve 0 mesmo ser financiado pelo município.

Importa ainda notar que, conforme já acima referido, no prazo de cinco anos contados da entrada 

em vigor do regime geral de gestão de resíduos (aprovado pelo Decreto-Lei n.^ 102-D/2002, de 

10 dezembro), as tarifas do serviço de gestão de resíduos devem ser aplicadas sobre a quantidade 

de resíduos recolhidos, medida em unidades de peso ou estimada pelo volume de 

contentorização, através da introdução de sistemas PAYT (deixando de ser indexadas ao consumo 

de água). Os documentos apresentados não evidenciam, porém, que a implementação desta 

obrigação esteja a começar a ser preparada.

7. Conclusões e recomendações

Compete ao município de Setúbal definir 0 modelo de gestão para a prestação dos serviços de 

AA, AR e RU. Pretendendo 0 município transferir a responsabilidade por estes serviços (assim 

como pela gestão de águas pluviais) para os serviços municipalizados de Setúbal, importa que a 

assembleia municipal delibere quanto a todas essas atividades, suportado num estudo 

relativamente aos aspetos económicos, técnicos e financeiros, nos termos da alínea m) do n.e 1 

do artigo 25.® do regime jurídico das autarquias locais aprovado pela Lei n.e 75/2013, de 12 de
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setembro, e 8o n.s3 do artigo 8.9 do o regime jurídico da atividade empresarial local e das 

participações locals (Lei n.s 50/2012, de 31 de agosto).

A deliberação já tomada em dezembro apenas se referiu aos serviços de AA e A8 e teve por base 

um estudo comparativo de três modelos de exploração, que pelas razões acima apontadas (no 

capítulo 2.2), se considera apresentar algumas fragilidades.

8elativamente ao estudo que incide sobre os aspetos técnicos, económicos e financeiros da 

atribuição dos serviços de AA, AR e RU aos SMS, ora apresentado, remetendo para a análise acima 

realizada, cumpre destacar as seguintes conclusões e recomendações, alertando-se para a 

obrigatoriedade de correção de aspetos que constituem requisitos legais.

Assim, constituem requisito legal, implicando obrigatoriedade de correção, os seguintes pontos:

a) Relativamente aos tarifários propostos para os serviços de águas e de resíduos, 

devem ser regularizadas as situações que constituem desconformidades com o 

estabelecido no RRC relativas à definição da tarifa de disponibilidade, que deve ser 

expressa em euros por dia, e ao tarifário aplicável ao serviço de limpeza de fossas 

séticas, de acordo com o artigo 81® do referido diploma regulamentar. Caso o 

município pretenda introduzir tarifas de serviços auxiliares, tal classificação deve ser 

sujeita a apreciação prévia pela ERSAR, nos termos do artigo 38® do RRC.

Ainda sobre o tarifário do serviço de gestão de resíduos, chama-se a atenção para a obrigação de 

implementar sistemas PAYT, no prazo previsto no Regime Geral de Gestão de Resíduos.

As recomendações que se apresentam de seguida, traduzem o entendimento da ERSAR sobre as 

várias matérias que integram a proposta submetida, de acordo com a análise detalhada dos 

pontos anteriores deste parecer:

b) Relativamente à integração do sistema de saneamento em alta na SIMARSUL, a CMS 

deverá acordar com aquela entidade os termos e condições da referida integração, 

de maneira a assegurar que os pressupostos considerados no estudo se concretizem.

c) Não obstante os documentos previsionais apresentados para os SMS, como o plano 

de investimentos e modelo económico financeiro, não terem carácter vinculativo.
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oeconhece-se 9 8ua mais-valia e oeco37ienda-se que sirvam de refeoenoial paoa a 

gestão dos serviços municipalizados.

d) Reconhecendo-se, como acima referido, a mais-valia da existência de um plano de 

investimentos para os SMS, face à identificação de alguns aspetos que carecem de 

melhoria/clarificação, recomenda-se a revisão do mesmo, em linha com o exposto 

no ponto 4 deste parecer. Salienta-se a importância de evidenciar o contributo dos 

investimentos na melhoria dos indicadores da qualidade de serviço e a apresentação 

dos valores expectáveis para o conjunto de indicadores da 4® geração da AQS da 

ERSAR.

e) Os pressupostos operacionais assumem simplificações que dificultam a análise da 

consistência das estimativas que daí resultam, sugerindo-se que em fases 

subsequentes se apresentem racionais para a evolução das capitações de água e de 

resíduos urbanos, bem como de evolução da acessibilidade física, adesão e perdas, 

alinhada com o plano de investimentos e com objetivos adequados à prestação de 

um serviço de qualidade.

f) As projeções apresentadas revelam a existência de rendimentos acima do 

necessário, situação evidenciada nos elevados níveis de cobertura dos gastos, 

gerando excedentes económicos que resultam na acumulação de meios financeiros 

excessivos. Estes excedentes poderão vir a ser absorvidos tendo em consideração a 

possibilidade de aumento continuado do custo das matérias-primas e da energia 

decorrente do atual conflito na Europa, podendo assim considera-se as previsões 

apresentadas como um cenário cauteloso face ao elevado nível de incerteza atual.

g) Não obstante o referido na alínea anterior, a entidade gestora deverá anualmente 

proceder à definição de tarifários, nos termos legais e regulamentares estabelecidos, 

que permitam atingir bons níveis de cobertura dos gastos.
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h) Rel3tivameoite as poojeções de gastos apoeseoitadas, impoota que sejam oeavaliados 

os mooitantes de amootizações e depoeciações, poioicipalmente da atividade de 

abastecimento, assim como as necessidades de pessoal assumidas paoa os SMS.

i) Tendo em consideoação a importância de um correto apuramento de rendimentos e 

gastos, a entidade gestora deve dispor de um sistema de contabilidade de gestão que 

permita apurar os rendimentos e gastos relativos a cada uma das atividades 

desenvolvidas (AA, AR, RU e Gestão de águas pluviais), tal como decorre do Sistema 

de Normalização Contabilística e para as Administrações Locais (SNC-AP) 

especificamente a sua Norma de Contabilidade Pública n.® 27- Contabilidade de 

Gestão.

j) Relativamente aos tarifários propostos para os serviços de águas e de resíduos, 

recomenda-se que sejam regularizadas as situações de desconformidades com as 

recomendações da ERSAR identificadas no ponto 6 do presente parecer, destacando- 

se a cobrança de serviços relacionados com o início do contrato, que se recomenda 

não serem cobrados autonomamente.

k) Relativamente ao tarifário social, recomenda-se a adesão ao regime definido pelo 

Decreto-Lei n.e 147/2017, de 5 de dezembro, bem como a adoção de um regime 

equivalente no serviço de gestão de resíduos urbanos, devendo o tarifário social ser 

financiado pela entidade titular, neste acaso, o Município de Setúbal.

Face ao exposto, deve o Município atender às considerações e recomendações acima expostas, 

quer na fase anterior à tomada de decisão, quer na fase de exploração dos serviços pelos Serviços 

Municipalizados de Setúbal.

H, _l Ai-
Miguel Nunes 

(Vogal)

O Conselho de Administração

Vera Eiró 
(Presidente)

Joaquim Barreiros
(Vogal)
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