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RESUMO 
 

Com o objectivo de contribuir para o cumprimento, em Portugal, das directivas 
europeias nos domínios de águas e resíduos, foram aprovados, em Dezembro de 2006, 
ambiciosos planos estratégicos, implicando apoios públicos significativos do Quadro de 
Referência Estratégica Nacional (QREN). 

O Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais 
(PEAASAR-II 2007-2013) constitui uma importante peça de planeamento para os sectores do 
abastecimento de água e do saneamento de águas residuais, em termos de objectivos 
ambientais e de saúde pública, nomeadamente: criação de condições para assegurar taxas 
globais de 95% de atendimento em água potável e de 90% da população ligada a sistemas de 
tratamento de águas residuais; obtenção de níveis adequados de qualidade do serviço, 
mensuráveis pela conformidade dos indicadores de qualidade do serviço. 

Para o sector dos resíduos sólidos, o Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos 
Urbanos (PERSU-II 2007-2016), estabelecem-se estratégias audaciosas nos domínios da 
prevenção de resíduos (redução da quantidade de produção e redução da sua perigosidade), da 
reciclagem e da valorização da matéria orgânica. São definidas, ainda, metas de desvio de 
aterro, conforme previsto na Directiva Aterros, o que implica a obrigatoriedade de reduzir até 
75% a quantidade de resíduos orgânicos em aterro, até ao ano de 2016. Isto significa que, para 
os próximos anos, é justificada a realização de uma avaliação rigorosa sobre a situação de 
funcionamento dos aterros sanitários em operação e sobre a sustentabilidade deste tipo de 
infra-estruturas. 

O Instituto Regulador de Águas e Resíduos (IRAR), enquanto entidade portuguesa 
responsável pela regulação económica e da qualidade do serviço no abastecimento público de 
água, no saneamento de águas residuais urbanas e na gestão de resíduos sólidos urbanos, bem 
como autoridade competente para a qualidade da água para consumo humano, assume um 
papel fundamental para o êxito daqueles dois planos estratégicos, promovendo a sua 
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monitorização e acompanhamento de execução. Para efeitos gerais de regulação e específicos 
de monitorização e acompanhamento dos planos estratégicos foi estabelecida uma 
metodologia de avaliação dos serviços prestados por entidades gestoras sujeitas a regulação, 
baseada num sistema de indicadores de desempenho. 

No presente trabalho, após uma breve referência à situação actual dos sectores das 
águas e resíduos em Portugal, apresentam-se, de forma sumária, os aspectos conceptuais e de 
aplicação mais relevantes do referido sistema de avaliação. Apresentam-se ainda alguns 
resultados obtidos com esta metodologia. 
 
Palavras-chave: Água para consumo humano, águas residuais, resíduos sólidos urbanos, 
regulação, indicadores de desempenho, sistema de avaliação. 

1. INTRODUÇÃO 

Nas sociedades modernas, a universalização de serviços de abastecimento público de 
água, de saneamento das águas residuais urbanas e de gestão dos resíduos sólidos urbanos, 
com uma qualidade de serviço tendencialmente excelente constitui, seguramente, um 
indicador de qualidade de vida e de bem-estar social que deve ser perseguido com todo o 
empenho, pelas virtualidades da elevação dos padrões sócio-económicos das populações. 

Na última década, assistiu-se em Portugal a uma grande melhoria de níveis de 
salubridade pública, devido, principalmente, à entrada em funcionamento de novos 
equipamentos nos domínios do tratamento de água para consumo humano, de águas residuais 
e de resíduos sólidos urbanos. Esta situação deve-se, por um lado, ao estabelecimento de 
ambiciosos planos estratégicos para estes sectores de actividade e, por outro, à possibilidade 
de se terem investido elevados montantes de financiamento através de fundos comunitários 
disponibilizados no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio (2000-2006). 

Os termos em que se perspectivam os futuros desenvolvimentos do saneamento 
ambiental em Portugal auguram um quadro favorável para assegurar sistemas seguros e 
sustentáveis, no contexto de exigências cada vez mais elevadas de garantia de saúde pública e 
de qualidade ambiental. 

A avaliação da qualidade dos serviços prestados pelas entidades gestoras sujeitas a 
regulação do Instituto Regulador de Águas e Resíduos (IRAR), com actividade nos sectores 
do abastecimento público de água, do saneamento de águas residuais urbanas e da gestão de 
resíduos sólidos urbanos, constitui uma peça fundamental do modelo de regulação que tem 
vindo a ser implementado em Portugal desde 2003. A sua importância relaciona-se com o 
facto de constituir um poderoso instrumento promotor de maiores eficácia e eficiência na 
actividade das entidades gestoras, para além de permitir o acesso dos consumidores a 
informação fiável e de fácil interpretação do serviço que lhes é prestado. 

Com um sistema de avaliação com estas características, estendido a todo o território 
nacional, baseado em conjuntos de indicadores de desempenho e permitindo a comparação do 
funcionamento de entidades e da qualidade de serviço prestada, tem-se como objectivo 
fundamental contribuir para alcançar níveis de excelência na prestação deste tipo de serviços 
em Portugal. Iniciando com uma breve descrição da situação actual dos sectores das águas e 
resíduos, são apresentados nos próximos capítulos os aspectos mais relevantes da aplicação 
deste sistema de avaliação. 
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2. SITUAÇÃO ACTUAL DOS SECTORES DAS ÁGUAS E RESÍDUOS EM PORTUGAL 

2.1 Abastecimento de água e saneamento de águas residuais 

Os serviços públicos de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais 
são, constitucionalmente, da responsabilidade dos municípios portugueses. Em 1993, foram 
instituídos novos modelos de gestão institucional com o objectivo de optimizar os 
investimentos necessários ao cumprimento de metas decorrentes da aplicação das normas 
legais em vigor. Desta forma, foram desenhadas soluções integradas para atender aos défices 
de cobertura em infra-estruturas “em alta” (captação, tratamento e reserva de água para 
consumo e tratamento e disposição final de águas residuais). Com este objectivo, foram 
adoptados dois modelos de gestão diferentes: sistemas multimunicipais (empresas públicas de 
capital partilhado pelo Estado e pelas Autarquias Municipais); e sistemas municipais 
integrados (de exclusiva responsabilidade dos municípios). Apresentam-se, seguidamente 
alguns dados técnicos caracterizadores da situação portuguesa actual nos sectores de águas e 
resíduos (Vieira, 2006). 

Relativamente a abastecimento de água, 180 municípios (7,025,000 habitantes) 
constituíram sistemas multimunicipais, tendo 50 municípios (1,033,000 habitantes) formado 
sistemas municipais integrados (Quadro 1). Dados sobre dimensão de sistemas e sobre 
distribuição territorial de população abastecida são descritos nas Figuras 1 e 2, 
respectivamente. 

No caso do saneamento de águas residuais, 178 municípios (6,372,000 habitantes) 
constituíram sistemas multimunicipais e 37 municípios (552,000 habitantes) formaram 
sistemas municipais integrados (Quadro 2). Dados sobre quantidade de águas residuais 
produzidas e sobre distribuição territorial de população servida são descritos nas Figuras 3 e 
4, respectivamente. 

Quadro 1 – Sistemas de abastecimento de água (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Dimensão dos sistemas de abastecimento de água (2006) 

%103 hab%Número

1118

7265 7.025180Multimunicipais

1.03350Municipais integrados

1009.700100278Portugal Continental

171.0581748Municipais

PopulaçãoMunicípios
Vertente em alta

%103 hab%Número

1118

7265 7.025180Multimunicipais

1.03350Municipais integrados

1009.700100278Portugal Continental

171.0581748Municipais

PopulaçãoMunicípios
Vertente em alta

%Número

3

87243Serviços Municipais

9Empresas Municipais

100278Portugal Continental

1026Concessões privadas

Municípios
Vertente em baixa

%Número

3

87243Serviços Municipais

9Empresas Municipais

100278Portugal Continental

1026Concessões privadas

Municípios
Vertente em baixa

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

≥ 100.00020.001 – 100.0005.001 – 20.000501 – 5.0000 – 500
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Sistemas de abastecimento  (nº) População abastecida (106 hab.)

População (hab.)

Número de sistemas de abastecimento Número de habitantes servidos

2245

837

202
74 130

500

1.000

1.500

2.000

2.500

≥ 100.00020.001 – 100.0005.001 – 20.000501 – 5.0000 – 500
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Sistemas de abastecimento  (nº) População abastecida (106 hab.)

População (hab.)

Número de sistemas de abastecimento Número de habitantes servidos

2245

837

202
74 13



90 Engenharia Civil • UM  Número 33, 2008 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

População servida (%)

AçoresMadeiraAlgarveAlentejoLisboa & 
Vale do Tejo

CentroNorte
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

População servida (%)

AçoresMadeiraAlgarveAlentejoLisboa & 
Vale do Tejo

CentroNorte

 
Figura 2 – População servida em abastecimento de água (2006) 

 

Quadro 2 – Sistemas de saneamento de águas residuais (2006) 
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Figura 3 – Quantidades de águas residuais produzidas 
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Figura 4 – População servida com sistemas de águas residuais (2006) 

 

De acordo com as projecções disponíveis, estima-se que os níveis globais de 
atendimento às populações se situem na ordem dos 93% em abastecimento de água, com uma 
capitação média de 161 litros, e de 80% em tratamento de águas residuais, maioritariamente 
com tratamento secundário (Quadro 3). 

Quadro 3 – Níveis globais de atendimento (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 5 apresenta-se a evolução dos níveis globais de cobertura da vertente em 
baixa de 1994 até 2006, evidenciando o esforço de investimento realizado neste período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Evolução do nível de cobertura da vertente em baixa (1994-2006) 
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2.2 Recolha, tratamento e destino final de resíduos sólidos urbanos 
 

Ao desenvolvimento económico está geralmente associado o aumento do consumo de 
bens com o consequente crescimento da produção de resíduos. Sendo este panorama 
inevitável, torna-se absolutamente obrigatório estabelecer políticas claras e pragmáticas com 
definição de objectivos e prioridades de actuação no denominado ciclo de vida dos resíduos 
(recolha selectiva, reciclagem e valorização, tratamento e recuperação de energia e destino 
final). A partir de 1995 foram definidas, em Portugal, novas estratégias para a gestão de 
resíduos sólidos urbanos. Da execução destes planos, devem destacar-se, como medidas 
emblemáticas, o encerramento de todas as lixeiras e a construção de aterros sanitários em 
sistemas municipais e multimunicipais que cobrem geograficamente todo o País, bem como a 
implementação de eco-centros e eco-pontos em quase todos os municípios portugueses. No 
entanto, verificou-se um resultado aquém do estabelecido nesses planos no que concerne à 
política dos 3 R’s (redução, reutilização e reciclagem). 

É de salientar a progressiva transição do modelo de gestão baseado na gestão 
municipal directa para o modelo de gestão de dimensão supra-municipal. Partindo de uma 
situação de gestão municipal com 257 entidades gestoras, verificava-se, em 1997, a existência 
de 40 sistemas, sendo 11 multimunicipais (empresas públicas de capital partilhado pelo 
Estado e pelos Municípios) e 29 municipais integrados (de exclusiva responsabilidade dos 
municípios). Actualmente, encontram-se constituídos um total de 29 sistemas, sendo 15 
multimunicipais e 14 intermunicipais. 

A produção de resíduos sólidos urbanos (RSU) na União Europeia (UE) tem vindo a 
registar um crescimento constante ao longo dos últimos anos. De facto, passou-se de uma 
produção média anual per capita de 300 kg, em 1985, para uma produção média de 580 kg em 
2003, significando que, em apenas 18 anos, a quantidade de resíduos produzidos por habitante 
da UE quase duplicou. Mesmo na UE com 25 países membros, a produção média de RSU é 
superior a 500 kg/hab/ano (Figura 6). 

Capitação de RSU na UE (2003 Eurostat)
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Figura 6 – Capitação média anual de RSU na UE (2003) 

 
Em Portugal, a capitação de RSU é maior nos centros populacionais mais populosos e 

menor no interior, com intervalos de variação entre 780 – 900 g/hab/dia em Trás-os-Montes, 
Baixo Tâmega, Cova da Beira e Minho e cerca de 1500 g/hab/dia nas áreas metropolitanas de 
Lisboa e Porto, com tendências para que as menores produções sofram um incremento. 
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Apresenta-se na Figura 7 a capitação média de RSU em Portugal por Região para os 
anos de 2001 e 2002, que evidencia uma tendência de incremento generalizado na produção e 
onde são vincadas as assimetrias entre o litoral e o interior e entre centros de diferentes 
dimensões populacionais. A Figura 8 demonstra o comportamento de tendência de 
crescimento da produção de RSU em Portugal Continental e a evolução da capitação diária 
entre 1995 e 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Capitação diária de RSU em Portugal por Região 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Evolução da produção de RSU e da capitação diária em Portugal (1995–2005) 
 

Na Figura 9 apresentam-se as soluções de destino final dos resíduos por região 
(Continente e Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores), onde se constata que o aterro 
sanitário é a solução prevalecente na generalidade do território e a incineração constitui 
solução para os RSU das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e da Ilha da Madeira. 
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Figura 9 – Destino dos resíduos sólidos urbanos em Portugal por região (2004) 

Na Figura 10 apresenta-se a evolução da situação do destino final dos resíduos em 
Portugal Continental no período entre 1999 e 2005, constatando-se na Figura 11 a evolução 
da erradicação das lixeiras neste mesmo espaço territorial. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Evolução da solução para o destino dos resíduos sólidos urbanos em Portugal 
Continental (1999-2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Evolução do número de lixeiras em Portugal Continental (1996-2003) 
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No Quadro 4 faz-se um balanço para o período de planeamento definido no PERSU 
(2000-2005) quanto ao cumprimento das metas estabelecidas. Verifica-se que, no que se refere 
à erradicação das lixeiras e à incineração, as metas foram cumpridas, situação que não se 
verificou relativamente à redução da geração de resíduos. A reciclagem está longe de ser a 
realidade pretendida, incluindo a reciclagem orgânica (compostagem). Os aterros sanitários 
construídos são, actualmente, as soluções maioritárias para tratamento e destino final de RSU 
em Portugal, com cerca de 71% dos RSU, contra 23% preconizados pelo PERSU. 

Quadro 4 – Comparação das metas do PERSU com a situação em 2000 e em 2004 

 

3. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇO PRESTADO 

3.1 Descrição sumária do sistema de avaliação 
 

O sistema de avaliação da qualidade do serviço no abastecimento público de água, no 
saneamento de águas residuais urbanas e na gestão de resíduos sólidos urbanos, estabelecido 
pelo IRAR, baseia-se num trabalho conjunto deste Instituto com o Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil (LNEC), que teve como objectivo a definição de uma metodologia de 
avaliação através de um conjunto de indicadores de desempenho e cujos fundamentos 
constam de um “Guia de Avaliação” (IRAR, 2007). 

Este sistema de avaliação foi já aplicado, para os anos de 2004 e de 2005, 
exclusivamente ao universo de entidades gestoras reguladas pelo IRAR: 51 entidades 
concessionárias multimunicipais e municipais de serviços de águas e resíduos, sendo 30 com 
actividade de abastecimento público de água, 23 com actividade de saneamento de águas 
residuais urbanas e 17 com actividade de gestão de resíduos sólidos urbanos. Encontram-se, 
assim, fora desta avaliação, as entidades gestoras não concessionárias, nomeadamente as 
entidades gestoras de sistemas de titularidade municipal que correspondam designadamente a 
formas de gestão directa, como câmaras municipais e serviços municipalizados, ou de 
delegação em empresa municipal ou intermunicipal, seja ela pública, de capitais públicos ou 
de capitais maioritariamente públicos. 

Para a aplicação do sistema, cada uma das entidades gestoras avaliadas foi identificada 
de acordo com um determinado perfil (tipo de actividade, tipo de sistema, dimensão). 
Relativamente ao tipo de sistema, são adoptados os seguintes agrupamentos: 

– sistemas em alta: entidades operadoras de sistemas multimunicipais e similares; 
– sistemas em baixa: entidades operadoras de sistemas exclusivamente em baixa; 
– sistemas mistos: entidades operadoras de sistemas em baixa com integração da alta 
no seu todo ou apenas em parte. 
No seu conjunto, os indicadores de desempenho seleccionados traduzem, de modo 

sintético, os aspectos mais relevantes da qualidade de serviço prestado pelas entidades 
gestoras sujeitas a regulação, permitindo, desta forma, constituir um sistema claro, racional e 
transparente, que promove a comparação dos resultados entre entidades gestoras similares. 

Ano Redução Reciclagem Aterros Lixeiras Incineração Compostagem
Situação em 1995 * 0% 4% 14% 73% 0% 9%
Metas PERSU 2000 2.50% 15% 41.50% 0% 26% 15%
Situação em 2000 0% 6% 55% 12% 22% 6%
Balanço em 2000 -100% -60% 32.5% -100% -15% -60%
Metas PERSU 2005 5% 25% 23% 0% 22% 25%
Situação em 2004 0% 6% 71% 0% 20% 8%
Balanço em 2004 -100% -76% > 100% -9% -68%
 * - situação de referência
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Os indicadores de desempenho escolhidos são tipicamente expressos por ratios entre 
variáveis. Alguns são adimensionais (por exemplo em %) e outros são intensivos (por 
exemplo em €/m3). A cada indicador corresponde uma regra de processamento, especificando 
os dados necessários ao cálculo, a unidade em que devem ser expressos e a respectiva 
combinação algébrica. Os dados para cálculo dos indicadores podem ser gerados e 
controlados directamente pela entidade gestora (dados internos) ou gerados externamente 
(dados externos). 

O sistema de avaliação da qualidade de serviço prestado aos utilizadores conta com 
vinte indicadores de desempenho para cada área de actividade (abastecimento público de 
água, saneamento de águas residuais urbanas e gestão de resíduos sólidos urbanos), agrupados 
em três subsistemas distintos (IRAR, 2005): 

– indicadores que traduzem a defesa dos interesses dos utilizadores, correspondentes 
a aspectos que estão directamente relacionados com a qualidade do serviço prestado 
aos utilizadores e por eles sentidos directamente; 
– indicadores que traduzem a sustentabilidade da entidade gestora, relacionados com 
aspectos que traduzem a sua capacidade económica e financeira, infra-estrutural, 
operacional e de recursos humanos, necessária à garantia de uma prestação de serviço 
regular e contínua aos utilizadores; 
– indicadores que traduzem a sustentabilidade ambiental, relacionados com aspectos 
que traduzem o impacto ambiental da actividade da entidade gestora, nomeadamente 
em termos de conservação dos recursos naturais. 
Este sistema de vinte indicadores foi construído tendo por objectivo a intervenção 

regulatória do IRAR e constitui um subconjunto de um sistema de avaliação mais vasto 
desenvolvido no âmbito da International Water Association, tendo este Instituto editado com 
o LNEC as versões portuguesas dos respectivos manuais (IRAR, 2004a, 2004b). 
A selecção dos indicadores propostos teve em conta quer requisitos relativos a cada indicador, 
per se, quer requisitos relativos a conjuntos de indicadores (IRAR, 2007). 

Individualmente, cada indicador foi definido de acordo com os seguintes requisitos: 
– definição rigorosa, com atribuição de significado conciso e interpretação 
inequívoca; 
– possibilidade de cálculo pela globalidade das entidades gestoras sem esforço 
adicional significativo; 
– possibilidade de verificação no âmbito de auditorias externas; 
– simplicidade e facilidade de interpretação; 
– medição quantificada, objectiva e imparcial sob um aspecto específico do 
desempenho da entidade gestora, de modo a evitar julgamentos subjectivos ou 
distorcidos. 
Colectivamente, os indicadores foram definidos de forma a garantir os seguintes 

requisitos: 
– adequação à representação dos principais aspectos relevantes do desempenho da 
entidade gestora, permitindo uma representação global; 
– ausência de sobreposição em significado ou em objectivos entre indicadores; 
– referência ao mesmo período de tempo (o período de avaliação adoptado é o ano); 
– referência à mesma zona geográfica, que deve estar bem delimitada e coincidir com 
a área de intervenção da entidade gestora relativa ao serviço em análise; 
– aplicabilidade a entidades gestoras com características e graus de desenvolvimento 
diversos. 
Um aspecto importante neste sistema de avaliação é o facto de se procurar, também, 

garantir uma análise e interpretação contextualizada dos indicadores de desempenho de uma 
determinada entidade gestora, definindo-se, para cada indicador, os respectivos factores de 
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contexto. Estes incluem factores externos que são independentes de opções de gestão (por 
exemplo, factores climáticos, de ocupação urbanística e de topografia) e factores internos, 
dependentes de opções de gestão de médio ou longo prazo (por exemplo, materiais e idade 
das tubagens). Os factores de contexto têm por objectivo único auxiliar a interpretação de 
alguns indicadores, permitindo-se que cada entidade gestora possa seleccionar, para cada 
indicador, quando justificável, os respectivos factores de contexto. 

A informação necessária para definir o perfil da entidade gestora, os indicadores de 
desempenho e os factores de contexto é recolhida e tratada pela entidade gestora, incluindo 
dados internos relativos à própria entidade gestora e ao sistema operado, bem como um 
conjunto de dados externos, que terá de obter junto de outras fontes. 

A qualidade dos dados é essencial para que um sistema de avaliação com estas 
características seja transparente, objectivo e aceite por todos os intervenientes. Por isso, os 
dados internos a fornecer pelas entidades gestoras devem: (i) estar de acordo com a definição 
estabelecida pelo IRAR; (ii) referir-se ao período de tempo a que corresponde a avaliação; 
(iii) referir-se à área geográfica de intervenção da entidade gestora para o serviço em análise; 
(iv) ser tão exacto e fiável quanto técnica e economicamente possível. No caso dos dados 
externos, cujo controlo de qualidade está geralmente fora do controlo da entidade gestora e 
cuja utilização é principalmente contextual, o seu número deve ser tão reduzido quanto 
possível e devem: (i) ser originários de estatísticas oficiais sempre que possível, 
principalmente se for destinado ao cálculo de indicadores; (ii) ser fundamentais para o cálculo 
ou para a interpretação de um ou mais indicadores de desempenho. 

Com a preocupação de atender à fiabilidade dos dados submetidos para a definição 
dos indicadores de desempenho, é ainda estabelecida uma forma de aferir a precisão desta 
informação de base. Assim, para cada dado, as entidades gestoras devem indicar, de acordo 
com a fidedignidade da fonte de informação, uma ordem de grandeza para a sua exactidão. 
Para tal, é definido um conjunto de intervalos de precisão, conforme se apresenta no Quadro 5 
(IRAR, 2007). 

Quadro 5 - Banda de exactidão dos dados 
Banda de exactidão dos dados Erro associado ao dado fornecido 

0 - 5% Melhor ou igual a ± 5% 

5 - 20% Pior do que ± 5%, mas melhor que ou igual a ± 20% 

20 - 50% Pior do que ± 20%, mas melhor que ou igual a ± 50% 

50 - 100% Pior do que ± 50%, mas melhor que ou igual a ± 100% 

100 - 300% Pior do que ± 100%, mas melhor que ou igual a ± 300% 

> 300 % Pior do que ± 300% 

 
No Quadro 6 apresentam-se, de forma esquemática, os principais componentes do 

sistema. 
Os indicadores, numerados de 1 a 20, são referenciados por siglas: AA para 

abastecimento público de água; AR para saneamento de águas residuais; e RS para gestão de 
resíduos sólidos urbanos. 

Os dados internos, necessários para a caracterização do perfil da entidade gestora e 
para o cálculo dos indicadores de desempenho, são referenciados pelas siglas: dAA para 
abastecimento público de água; dAR para saneamento de águas residuais; e dRS para gestão 
de resíduos sólidos urbanos. Os dados de contexto seguem o mesmo tipo de referenciação, 
isto é, respectivamente: dCAA, dCAR e dCRS. 

O conjunto de indicadores e dados utilizados no sistema de avaliação, incluindo os 
seus significados, são descritos nos Quadros 7 a 12 (IRAR, 2005). 



 

 
Perfil da entidade gestora 
 Sistemas em alta 

Sistemas em baixa 
Sistemas mistos 

 

Abastecimento público de água Saneamento de águas residuais Gestão de resíduos sólidos urbanos 

Indicadores de desempenho Indicadores de desempenho Indicadores de desempenho 

1. Defesa dos interesses dos utilizadores 1. Defesa dos interesses dos utilizadores 1. Defesa dos interesses dos utilizadores 
– Acessibilidade de serviço aos utilizadores 

• AAi, i=1,2 
– Acessibilidade de serviço aos utilizadores 

• ARi, i=1,2 
– Acessibilidade de serviço aos utilizadores 

• RSi, i=1,3 
– Qualidade de serviço prestado aos utilizadores 

• AAj, j=3,6 
– Qualidade de serviço prestado aos utilizadores 

• ARj, j=3,4 
– Qualidade de serviço prestado aos utilizadores 

• RSj, j=4 

2. Sustentabilidade da entidade gestora 2. Sustentabilidade da entidade gestora 2. Sustentabilidade da entidade gestora 
– Sustentabilidade económica e financeira 

• AAk, k=7,10 
– Sustentabilidade económica e financeira 

• ARk, k=5,7 
– Sustentabilidade económica e financeira 

• RSk, k=5,7 
– Sustentabilidade infra-estrutural 

• AAl, l=11,15 
– Sustentabilidade infra-estrutural 

• ARl, l=8,12 
– Sustentabilidade infra-estrutural 

• RSl, l=8,12 
– Sustentabilidade operacional 

• AAm, m=16 
– Sustentabilidade operacional 

• ARm, m=13,15 
– Sustentabilidade operacional 

• RSm, m=13,14 
– Sustentabilidade de recursos humanos 

• AAn, n=17 
– Sustentabilidade de recursos humanos 

• ARn, n=16 
– Sustentabilidade de recursos humanos 

• RSn, n=15 

3. Sustentabilidade ambiental 3. Sustentabilidade ambiental 3. Sustentabilidade ambiental 
• AAo, o=18,20 • ARo, o=17,20 • RSo, o=16,20 

Variáveis Variáveis Variáveis 
– Dados: 

• dAAr, r=1,46 

– Dados de contexto: 
• dCAAs, s=1,10 

– Dados: 
• dARr, r=1,44 

– Dados de contexto: 
• dCARs, s=1,8 

– Dados: 
• dRSr, r=1,42 

– Dados de contexto: 
• dCRSs, s=1,4 
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Quadro 7 – Indicadores de desempenho para Abastecimento Público de Água 

Indicador de desempenho 
Tipo de sistema 

Alta Baixa Misto 

Defesa dos interesses dos utilizadores    

– Acessibilidade de serviço aos utilizadores    

 AA 01 - Cobertura do serviço (%)    

 AA 02 - Preço médio do serviço (€/m3)    

– Qualidade do serviço prestado aos utilizadores    

 AA 03 - Falhas no abastecimento (n.º/ponto de entrega/ano ou nº/1 000 ramais/ano)    

 AA 04 - Análises de água realizadas (%)    

 AA 05 - Qualidade da água fornecida (%)    

 AA 06 - Resposta a reclamações escritas (%)    

Sustentabilidade da entidade gestora    

– Sustentabilidade económico-financeira da entidade gestora    

 AA 07 - Rácio de cobertura dos custos operacionais (–)    

 AA 08 - Custos operacionais unitários (€/m3)    

 AA 09 - Rácio de solvabilidade (–)    

 AA 10 - Água não facturada (%)    

– Sustentabilidade infra-estrutural da entidade gestora    

 AA 11 - Cumprimento do licenciamento das captações de água (%)  –  

 AA 12 - Utilização das estações de tratamento (%)  –  

 AA 13 - Capacidade de reserva de água tratada (dias)    

 AA 14 - Reabilitação de condutas (%/ano)    

 AA 15 - Reabilitação de ramais (%/ano) –   

– Sustentabilidade operacional da entidade gestora    

 AA 16 - Avarias em condutas (n.º/100 km/ano)    

– Sustentabilidade em recursos humanos da entidade gestora    

 AA 17 - Recursos humanos (n.º/106 m3/ano ou nº/1 000 ramais/ano)    

Sustentabilidade ambiental    

 AA 18 - Ineficiência da utilização de recursos hídricos (%)    

 AA 19 - Eficiência energética de instalações elevatórias (kWh/m3/100 m)    

 AA 20 - Destino final de lamas do tratamento (%)  –  

(•) Aplicável; (–) Não aplicável 
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Quadro 8 – Indicadores de desempenho para saneamento de águas residuais urbanas 

Indicador de desempenho 
Tipo de sistema 

Alta Baixa Misto 

Defesa dos interesses dos utilizadores    

– Acessibilidade de serviço aos utilizadores    

 AR 01 - Cobertura do serviço (%)    

 AR 02 - Preço médio do serviço (€/m3)    

– Qualidade do serviço prestado aos utilizadores    

 AR 03 - Ocorrência de inundações (m2/100 km colec./ano ou n.º/100 km colec./ano)    

 AR 04 - Resposta a reclamações escritas (%)    

Sustentabilidade da entidade gestora    

– Sustentabilidade económico-financeira da entidade gestora    

 AR 05 - Rácio de cobertura dos custos operacionais (–)    

 AR 06 - Custos operacionais unitários (€/m3)    

 AR 07 - Rácio de solvabilidade (–)    

– Sustentabilidade infra-estrutural da entidade gestora    

 AR 08 - Cumprimento do licenciamento das captações de água (%)  –  

 AR 09 - Tratamento de águas residuais recolhidas (%)  –  

 AR 10 - Utilização de bombeamento das águas residuais na rede de drenagem (%)    

 AR 11 - Reabilitação de colectores (%/ano)    

 AR 12 - Reabilitação de ramais de ligação (%/ano) –   

– Sustentabilidade operacional da entidade gestora    

 AR 13 - Obstruções de colectores (n.º/100 km/ano)    

 AR 14 - Falhas em grupos electrobomba (horas/grupo electrobomba/ano)    

 AR 15 - Colapsos estruturais em colectores (n.º/100 km colector/ano)    

– Sustentabilidade em recursos humanos da entidade gestora    

 AR 16 - Recursos humanos (n.º/106 m3/ano ou nº/100 km colector/ano)    

Sustentabilidade ambiental    

 AR 17 - Análises de águas residuais realizadas (%)  –  

 AR 18 - Cumprimento dos parâmetros de descarga (%)  –  

 AR 19 - Utilização dos recursos energéticos (kWh/m3)    

 AR 20 - Destino final de lamas do tratamento (%)  –  

(•) Aplicável; (–) Não aplicável 
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Quadro 9 – Indicadores de desempenho para gestão de resíduos sólidos urbanos 

Indicador de desempenho 
Tipo de sistema 

Alta Baixa Misto 

Defesa dos interesses dos utilizadores    

– Acessibilidade e qualidade de serviço aos utilizadores    

 RS 01 - Cobertura do serviço (%)    

 RS 02 - Cobertura da recolha selectiva (%) –   

 RS 03 - Preço médio do serviço (€/ton)    

– Qualidade do serviço prestado aos utilizadores    

 RS 04 - Resposta a reclamações escritas (%)    

Sustentabilidade da entidade gestora    

– Sustentabilidade económico-financeira da entidade gestora    

 RS 05 - Rácio de cobertura dos custos operacionais (–)    

 RS 06 - Custos operacionais unitários (€/ton)    

 RS 07 - Rácio de solvabilidade (–)    

– Sustentabilidade infra-estrutural da entidade gestora    

 RS 08 - Reciclagem (%)    

 RS 09 - Valorização orgânica (%)  –  

 RS 10 - Incineração (%)  –  

 RS 11 - Deposição em aterro (%)  –  

 RS 12 - Utilização da capacidade de encaixe anual de aterro (%)  –  

– Sustentabilidade operacional da entidade gestora    

 RS 13 - Avarias em equipamento pesado (n.º/103 ton/ano)    

 RS 14 - Caracterização de resíduos (–)    

– Sustentabilidade em recursos humanos da entidade gestora    

 RS 15 - Recursos humanos (n.º/106 ton/ano)    

Sustentabilidade ambiental    

 RS 16 - Análises realizadas aos lixiviados (%)  –  

 RS 17 – Qualidade dos lixiviados após tratamento (%)  –  

 RS 18 - Utilização dos recursos energéticos (kWh/ton ou L combust./ton)    

 RS 19 - Qualidade das águas subterrâneas (%)  –  

 RS 20 – Qualidade das emissões para o ar (%)  –  

(•) Aplicável; (–) Não aplicável 
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Quadro 10 – Dados dos indicadores de abastecimento público de água 
Sigla Designação 

dAA01 Identificação da entidade gestora (–) 

dAA02 Tipo de actividade (–) 

dAA03 Prestação de serviços a outras entidades gestoras (–) 

dAA04 Volume de negócios (€/ano) 

dAA05 Activo fixo (€) 

dAA06 Pessoal afecto aos serviços em outsourcing (n.º) 

dAA07 Água entrada no sistema (m3/ano) 

dAA08 Água captada (m3/ano) 

dAA09 Água captada em captações licenciadas (m3/ano) 

dAA10 Volume mensal máximo de água tratada (m3/mês) 

dAA11 Água bruta exportada (m3/ano) 

dAA12 Água produzida (m3/ano) 

dAA13 Água tratada exportada (m3/ano) 

dAA14 Consumo autorizado (m3/ano) 

dAA15 Perdas reais (m3/ano) 

dAA16 Água facturada (m3/ano) 

dAA17 Água não facturada (m3/ano) 

dAA18 Lamas com destino adequado (t/ano) 

dAA19 Lamas produzidas (t/ano) 

dAA20 Pessoal afecto ao serviço de abastecimento de água (n.º) 

dAA21 Capacidade de reserva de água na adução e na distribuição (m3) 

dAA22 Capacidade mensal máxima de tratamento (m3/mês) 

dAA23 Comprimento total de condutas (km) 

dAA24 Ramais de ligação (n.º) 

dAA25 Consumo de energia para bombeamento (kWh/ano) 

dAA26 Factor de uniformização (m3/ano x 100 m) 

dAA27 Comprimento total de condutas reabilitadas (km/ano) 

dAA28 Ramais reabilitados (n.º/ano) 

dAA29 Avarias em condutas (n.º/ano) 

dAA30 Falhas no abastecimento (n.º/ano) 

dAA31 Análises realizadas à qualidade da água tratada, de entre as requeridas pela legislação (n.º/ano) 

dAA32 Análises realizadas à qualidade da água tratada (n.º/ano) 

dAA33 Análises requeridas à qualidade da água (n.º/ano) 

dAA34 Conformidade de análises à água tratada (n.º/ano) 

dAA35 Alojamentos com serviço de abastecimento de água (n.º) 

dAA36 Alojamentos com serviço em alta disponibilizado (n.º) 

dAA37 Pontos de entrega a clientes distribuidores (n.º) 
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Quadro 10 – Dados dos indicadores de abastecimento público de água (cont.) 
Sigla Designação 

dAA38 Respostas escritas a reclamações (n.º/ano) 

dAA39 Reclamações escritas (n.º/ano) 

dAA40 Proveitos operacionais ajustados (€/ano) 

dAA41 Custos operacionais ajustados (€/ano) 

dAA42 Vendas de água para consumo directo (€/ano) 

dAA43 Vendas de água exportada (€/ano) 

dAA44 Capital alheio (€) 

dAA45 Capital próprio (€) 

dAA46 Alojamentos existentes (n.º) 

dCAA01 Captações subterrâneas (n.º) 

dCAA02 Captações superficiais (n.º) 

dCAA03 Estações elevatórias (n.º) 

dCAA04 Estações de tratamento de água (n.º) 

dCAA05 Outras instalações de tratamento (n.º) 

dCAA06 Reservatórios (n.º) 

dCAA07 Certificação de sistemas de gestão ambiental (-) 

dCAA08 Certificação de sistemas de gestão de qualidade (-) 

dCAA09 Certificação de sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho (-) 

dCAA10 Outras Certificações (-) 

 

Quadro 11 – Dados dos indicadores de saneamento de águas residuais 
Sigla Designação 

dAR01 Identificação da entidade gestora (-) 

dAR02 Tipo de actividade (-) 

dAR03 Prestação de serviços a outras entidades gestoras (-) 

dAR04 Volume de negócios (€/ano) 

dAR05 Activo fixo (€) 

dAR06 Pessoal afecto aos serviços em outsourcing (n.º) 

dAR07 População equivalente servida por estações de tratamento (hab.eq.) 

dAR08 População equivalente com tratamento de águas residuais satisfatório (hab.eq.) 

dAR09 Águas residuais recolhidas (m3/ano) 

dAR10 Águas residuais tratadas em estações de tratamento (m3/ano) 

dAR11 Capacidade mensal máxima de tratamento instalada (m3/mês) 

dAR12 Volume mensal máximo de águas residuais tratadas em estações de tratamento (m3/mês) 

dAR13 Lamas produzidas (t/ano) 

dAR14 
dAR15 

Lamas com destino final adequado (t/ano) 
Pessoal afecto ao serviço de águas residuais (n.º) 
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Quadro 11 – Dados dos indicadores de saneamento de águas residuais (cont.) 
Sigla Designação 

dAR17 Comprimento total de colectores reabilitados (km/ano) 

dAR18 Ramais de ligação (n.º) 

dAR19 Grupos electrobomba no sistema de drenagem (n.º) 

dAR20 Potência de bombeamento instalada (kW) 

dAR21 Energia consumida da rede exterior (kWh/ano) 

dAR22 Energia de bombeamento utilizada (kWh) 

dAR23 Energia obtida por valorização energética que é vendida (kWh/ano) 

dAR24 Ramais de ligação reabilitados (n.º/ano) 

dAR25 Horas com grupos electrobomba fora de serviço (horas/ano) 

dAR26 Obstruções em colectores (n.º/ano) 

dAR27 Propriedades afectadas por inundações (n.º/ano) 

dAR28 Colapsos estruturais em colectores (n.º/ano) 

dAR29 Análises realizadas (n.º/ano) 

dAR30 Análises requeridas pela legislação (n.º/ano) 

dAR31 Alojamentos existentes (n.º) 

dAR32 Alojamentos com serviço em alta disponibilizado (n.º) 

dAR33 Alojamentos servidos com recolha e drenagem de águas residuais (n.º) 

dAR34 Água residual facturada (m3/ano) 

dAR35 Água residual facturada (m3/ano) 

dAR36 Reclamações escritas (n.º/ano) 

dAR37 Respostas escritas a reclamações (n.º/ano) 

dAR38 Proveitos operacionais ajustados (€/ano) 

dAR39 Custos operacionais ajustados (€/ano) 

dAR40 Capital alheio (€) 

dAR41 Capital próprio (€) 

dAR42 Vendas do serviço de águas residuais (€) 

dAR43 Vendas do serviço de águas residuais (€) 

dAR44 Área inundada (m2/ano) 

dCAR01 Estações elevatórias (n.º) 

dCAR02 Estações de tratamento de águas residuais (n.º) 

dCAR03 Fossas sépticas colectivas (n.º) 

dCAR04 Emissários submarinos (n.º) 

dCAR05 Certificação de sistemas de gestão ambiental (-) 

dCAR06 Certificação de sistemas de gestão de qualidade (-) 

dCAR07 Certificação de sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho (-) 

dCAR08 Outras Certificações (-) 
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Quadro 12 – Dados dos indicadores de gestão de resíduos sólidos urbanos 
Sigla Designação 

dRS01 Identificação da entidade gestora (-) 

dRS02 Tipo de actividade (-) 

dRS03 Prestação de serviços a outras entidades gestoras (-) 

dRS04 Volume de negócios (€/ano) 

dRS05 Activo fixo (€) 

dRS06 Pessoal afecto aos serviços em outsourcing (n.º) 

dRS07 Alojamentos com serviço de recolha selectiva (nº) 

dRS08 Quantidade total de resíduos urbanos e equiparados recolhidos na área de intervenção da entidade 
gestora (t/ano) 

dRS09 Respostas escritas a reclamações (n.º/ano) 

dRS10 Reclamações escritas (n.º/ano) 

dRS11 Quantidade de resíduos entrados nas infra-estruturas de processamento em alta da entidade gestora 
(t/ano) 

dRS12 Quantidade de resíduos urbanos e equiparados entrados nas infra-estruturas de processamento em 
alta na área de intervenção da entidade gestora (t/ano) 

dRS13 Quantidade de resíduos recolhidos selectivamente (t/ano) 

dRS14 Quantidade de resíduos recolhidos selectivamente sujeitos a valorização material (t/ano) 

dRS15 Quantidade de resíduos sujeitos a valorização orgânica (t/ano) 

dRS16 Quantidade de resíduos sujeitos a incineração (t/ano) 

dRS17 Quantidade de resíduos depositados em aterro (t/ano) 

dRS18 Quantidade de RSU e equiparados depositados em aterro (t/ano) 

dRS19 Quantidade de RINP depositados em aterro (t/ano) 

dRS20 Quantidade anual máxima de resíduos a depositar em aterro prevista no projecto (t/ano) 

dRS21 Quantidade total de combustíveis fósseis consumidos (l/ano) 

dRS22 Campanhas de amostragem semanais de RSU (n.º/ano) 

dRS23 Campanhas de amostragem semanais de RSU estabelecidas pelo IRAR (n.º/ano) 

dRS24 Pessoal afecto ao serviço de gestão de resíduos (n.º) 

dRS25 Análises realizadas aos lixiviados tratados, de entre as requeridas pela legislação (n.º/ano) 

dRS26 Análises realizadas às águas subterrâneas, de entre as requeridas pela legislação (n.º/ano) 

dRS27 Análises realizadas às emissões para o ar (n.º/ano) 

dRS28 Análises requeridas para o conjunto de parâmetros de qualidade dos lixiviados (n.º/ano) 

dRS29 Análises realizadas às águas subterrâneas, de entre as requeridas pela legislação, conformes com os 
valores paramétricos obtidos antes do início das operações de exploração (n.º/ano) 

dRS30 Análises realizadas às emissões para o ar conformes com a legislação (n.º/ano) 

dRS31 Análises realizadas aos lixiviados tratados, de entre as requeridas pela legislação (n.º/ano) 

dRS32 Análises realizadas aos lixiviados tratados, de entre as requeridas pela legislação, conformes com 
esta (n.º/ano) 

dRS33 
dRS34 

Número de avarias (n.º/ano) 
Venda do serviço de gestão de resíduos (€) 
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Quadro 12 – Dados dos indicadores de gestão de resíduos sólidos urbanos (cont.) 
Sigla Designação 

dRS35 Proveitos operacionais ajustados (€) 

dRS36 Custos operacionais ajustados (€) 

dRS37 Capital alheio (€) 

dRS38 Capital próprio (€) 

dRS39 Alojamentos com serviço de recolha de resíduos (n.º) 

dRS40 Alojamentos existentes (n.º) 

dRS41 Energia consumida da rede exterior (kWh/ano) 

dRS42 Energia obtida por valorização energética que é vendida (kWh/ano) 

dCRS01 Certificação de sistemas de gestão ambiental (-) 

dCRS02 Certificação de sistemas de gestão de qualidade (-) 

dCRS03 Certificação de sistemas de gestão da segurança e saúde no trabalho (-) 

dCRS04 Outras Certificações (-) 

3.2 Resultados 

A metodologia de avaliação apresentada foi aplicada ao desempenho das entidades 
gestoras concessionárias multimunicipais e municipais em dois exercícios de avaliação, 
correspondentes aos anos de 2004 e 2005, encontrando-se actualmente a ser aplicada ao ano 
de 2006. As entidades avaliadas representam cerca de 20% do total de entidades gestoras em 
Portugal, embora este valor seja mais significativo se for levada em consideração a população 
servida. 

A informação obtida através deste processo de avaliação é objecto de dois tipos de 
análise: uma análise por indicador e uma análise por entidade gestora. Na análise por 
indicador, é efectuada uma análise comparada do conjunto das entidades gestoras em alta e 
uma análise distinta das entidades gestoras em baixa e mistas, fazendo-se uma referência 
sobre a fiabilidade e a exactidão do dados em que se baseou o indicador. Na análise por 
entidade gestora, procede-se à avaliação global da qualidade de serviço prestado. 

Os resultados desta análise são objecto de um relatório anual - Relatório Anual do 
Sector de Águas e Resíduos em Portugal (RASARP) - onde, para além da descrição dos 
indicadores obtidos, são apresentadas recomendações gerais e observações fundamentais 
(IRAR 2004, IRAR 2005). 

Para se ilustrar a forma como o sistema é desenvolvido, apresentam-se, a título 
exemplificativo, excertos dos resultados obtidos na avaliação de entidades gestoras de 
abastecimento de água, respeitante ao ano de 2004. 

Nas Figuras 12 a 17 faz-se uma análise comparada das entidades gestoras 
relativamente à avaliação da qualidade de serviço por indicador de desempenho. Nos Quadros 
13 e 14 descrevem-se alguns indicadores de desempenho correspondentes à avaliação da 
qualidade de serviço por entidade gestora (relativamente a 2 entidades). 
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Figura 12 – Análise comparada das entidades gestoras em alta.  

Cobertura do serviço (%) 

 

 

 
Figura 13 – Análise comparada das entidades gestoras em baixa e mista.  

Cobertura do serviço (%) 

 

 

 
Figura 14 – Análise comparada das entidades gestoras em alta.  

Qualidade da água fornecida (%) 
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Figura 15 – Análise comparada das entidades gestoras em baixa e mista.  

Qualidade da água fornecida (%) 
 
 

 
Figura 16 – Análise comparada das entidades gestoras em alta.  

Eficiência energética de instalações elevatórias (kWh/m3/100 m) 
 
 
 

 
Figura 17 – Análise comparada das entidades gestoras em baixa e mista.  

Eficiência energética de instalações elevatórias (kWh/m3/100 m) 
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Quadro 13 – Águas do Algarve, S.A. Indicadores de qualidade de serviço 
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Quadro 14 – Águas do Cávado, S.A. Indicadores de qualidade de serviço 

 

3.3 Apreciação dos resultados obtidos 

Ao iniciar este processo de avaliação, o IRAR estabeleceu, a priori, exigentes níveis de 
desempenho para todas as entidades gestoras concessionárias (em alta, em baixa e mistas), 
colocando a “fasquia” de partida bastante elevada. O facto de não existir um “histórico” de 
aplicação de um processo de avaliação com estas características, tanto a nível do País como 
internacionalmente, tornou esta exigência ainda mais significativa. 

Da avaliação realizada em 2004, primeiro ano de efectiva aplicação prática desta 
metodologia, podem retirar-se, desde já, alguns resultados globais sobre o serviços prestados 
pelos diferentes tipos de entidades gestoras, como se descreve seguidamente. 
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3.3.1 Entidades gestoras concessionárias multimunicipais e municipais em alta 

Relativamente às entidades gestoras concessionárias multimunicipais e municipais em 
alta, os resultados demonstraram uma qualidade de serviço global positiva, traduzindo-se em: 

– abastecimento público de água: 69% de avaliações satisfatórias e medianas, 21% de 
avaliações insatisfatórias, 10% de alertas; 
– saneamento de águas residuais urbanas: 68% de avaliações satisfatórias e medianas, 
20% de avaliações insatisfatórias, 12% de alertas; 
– gestão de resíduos sólidos urbanos: 67% de avaliações satisfatórias e medianas, 
16% de avaliações insatisfatórias, 17% de alertas. 
– as avaliações satisfatórias e medianas representam aproximadamente dois terços 
das situações, com apenas um quinto de avaliações insatisfatórias; 
– a qualidade de serviço prestado no abastecimento público de água em alta é 
sensivelmente igual à qualidade de serviço prestado no saneamento de águas residuais 
urbanas em alta. O mesmo raciocínio não pode ser feito relativamente à gestão de 
resíduos sólidos uma vez que, neste caso, a estrutura de indicadores de desempenho é 
bastante diferente. 

3.3.2 Entidades gestoras concessionárias municipais em baixa e mista 

Relativamente às entidades gestoras concessionárias municipais em baixa e mista, os 
resultados demonstraram, também, uma qualidade de serviço global positiva, traduzindo-se 
em: 

– abastecimento público de água: 61% de avaliações satisfatórias e medianas, 35% de 
avaliações insatisfatórias, 4% de alertas; 
– saneamento de águas residuais urbanas: 54% de avaliações satisfatórias e medianas, 
41% de avaliações insatisfatórias, 5% de alertas; 
– as avaliações satisfatórias e medianas são superiores a metade e inferiores a dois 
terços das situações, com mais de um terço de avaliações insatisfatórias; 
– a qualidade de serviço prestado pelas entidades gestoras concessionárias municipais 
é um pouco inferior à do serviço prestado pelas entidades gestoras concessionárias 
multimunicipais, o que é natural na medida em que estas últimas operam sistemas 
maioritariamente recentes e modernos, contrariamente às primeiras, que herdaram 
sistemas maioritariamente envelhecidos e ou degradados. 
– a qualidade de serviço prestado no abastecimento público de água é ligeiramente 
melhor do que a qualidade de serviço prestado no saneamento de águas residuais 
urbanas, o que também se explica pela prioridade que em geral é dada ao 
abastecimento de água para consumo humano. 

4. CONCLUSÕES  

Embora com uma experiência limitada relativa aos anos de 2004 a 2006, a aplicação, 
em Portugal, do sistema de avaliação revela-se um instrumento muito importante na 
promoção da excelência na qualidade dos serviços prestados pelas entidades gestoras sujeitas 
a regulação do IRAR, com actividade nos sectores do abastecimento público de água, do 
saneamento de águas residuais urbanas e da gestão de resíduos sólidos urbanos. 

Da análise de resultados que uma avaliação deste tipo proporciona (quer por indicador 
de desempenho, quer por entidade gestora), é possível estabelecer comparações 
(benchmarking) sobre a qualidade de serviço prestada, o que determina a possibilidade de 
elaborar recomendações para uma melhoria permanente da eficácia e da eficiência neste 
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sector de actividade. Esta metodologia, ao permitir a comparabilidade de resultados entre 
entidades similares, pode induzir a adopção, por parte das entidades gestoras, de políticas, 
estratégias e medidas tendentes a ultrapassar os aspectos que se revelaram mais frágeis num 
determinado período de avaliação. Desta forma, esta ferramenta pode constituir um forte 
contributo para a melhoria dos aspectos de qualidade de serviço, à escala nacional. 

O facto do sistema de avaliação ter apenas três anos de aplicação retira-lhe a 
virtualidade de se conhecer a evolução dos indicadores de desempenho ao longo do tempo. 
No entanto, com a continuação do processo, proporcionar-se-á a possibilidade de análise de 
séries mais representativas, constituindo-se, assim, uma base de dados de relevância 
excepcional para a alimentação de diagnósticos mais fundamentados. 

O universo de aplicação deste sistema de avaliação foi o das entidades concessionárias 
multimunicipais e municipais de serviços de águas e resíduos sujeitas a regulação do IRAR. A 
bondade da metodologia convida a que se faça a sua extensão a todo o conjunto das entidades 
gestoras portuguesas. Só assim será possível ter uma visão completa das condições em que 
são prestados os serviços em todo o território nacional. 

A comparabilidade deste sistema e dos seus resultados com outros sistemas de 
avaliação aplicados em circunstâncias e pressupostos diversos deve revestir-se de grande 
prudência. De facto, só será aceitável e válida qualquer comparação desse tipo se a mesma se 
apoiar em indicadores, conceitos e pressupostos idênticos aos adoptados neste processo de 
avaliação. A este propósito, o IRAR iniciou recentemente um projecto de benchmarking 
internacional liderado pelo OFWAT (regulador inglês) comparando os serviços de águas entre 
os seguintes países: Inglaterra e Gales, Escócia, Países Nórdicos, Holanda, Austrália, USA, 
Canadá e Portugal. 
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