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ENQUADRAMENTO  

A política tarifária nos serviços de águas tem sido uma preocupação sempre presente no setor 
sendo, de certo modo, uma questão ainda não resolvida. 
 
Sobre a matéria muitos estudos foram já realizados, por várias entidades, verificando-se no 
entanto, por se tratar de assuntos em que se exige o mínimo de consenso entre as partes 
interessadas, não existir ainda um conjunto de regras definidas que a todos convenha.  
 
O preço, a acessibilidade e a sustentabilidade económica das entidades gestoras, a que 
acrescem as assimetrias regionais tanto no interior como no litoral, convocam interesses 
contraditórios que é necessário saber compatibilizar, na medida do possível, prosseguindo 
assim os princípios de uma boa governance do setor. 
 
As regras comerciais entre os operadores da “alta” e da “baixa”, a justa repartição dos riscos no 
mercado das concessões privadas e as regras para a formação do preço no consumidor são, 
dentre outras, questões muito atuais, sobre as quais interessa refletir, de uma forma 
construtiva, procurando as soluções que melhor defendam o consumidor e salvaguardem o 
acesso à água como direito humano. 
 
O regulador setorial (ERSAR), atualmente com poderes (e deveres...) acrescidos, deverá 
proximamente regulamentar estas matérias, pelo que nos parece ser a melhor ocasião para 
abrir o presente espaço de diálogo, sob a forma de um seminário que conta com a presença de 
especialistas, representantes das partes interessadas e do regulador. 
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PROGRAMA 

09h30 Receção de participantes 
 

10h00 Sessão de Abertura 
Aníbal Santos (Professor da Católica Lisbon School of Business & Economics) 
Basílio Horta (Presidente do Conselho de Administração dos SMAS de Sintra) 
Carlos Mineiro Aires (Presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Engenheiros – Região Sul) 
Gonçalo Barata (Administrador da Águas de Portugal) 
João Gomes da Costa (Diretor Geral da AEPSA) 
Nelson Geada (Presidente do Conselho Diretivo da APDA) 
Orlando Borges (Presidente do Conselho de Administração da ERSAR) 

 

10h30  Regulação económica e políticas tarifárias de infraestruturas essenciais 
Aníbal Santos (Professor da Católica Lisbon School of Business & Economics) 

 

11h30 Regulação económica dos serviços de águas – Como determinar preços eficientes, sustentáveis e economicamente 
acessíveis? 
Alexandra Gonçalves da Cunha (Diretora do Departamento de Análise Económica e Financeira da ERSAR) 

 

12h30 Debate 
 

13h00  Almoço 
 

14h30 A regulação económica dos serviços de águas em alta 
Sandra Santos (Responsável de Regulação da Águas de Portugal) 

 

15h30 Projeto de Regulamento Tarifário dos Serviços de Águas – Constrangimentos para novas concessões dos serviços de 
águas 
Eduardo Marques (Vogal da Direção da AEPSA) 

 

16h30 Pausa 
 

17h00 Políticas públicas de acesso à água – Um desafio 
Pedro Ventura (Administrador dos SMAS de Sintra) 

 

17h30 A perspetiva das Autarquias 
Miguel Costa Gomes (Membro do Conselho Diretivo da ANMP e Presidente da Câmara Municipal de Barcelos) 

 

18h00 Debate 
 

18h30 Encerramento 
 
 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome  Cargo  
 

Entidade  
 

Morada  Cód. Postal  
 

N.º de contribuinte (para efeitos de faturação)  Telefone  Fax  
 

E-mail  Data  Assinatura  
 

Inscrição               Pagamento 

� Membro € 100 � Numerário    
      

� Não Membro € 125 � Cheque n.º  endossado à APDA, sobre o banco  
    

           no valor de   
    

  � Transferência NIB: 0036 0282 99100000425 53 (enviar comprovativo da transferência para a APDA) 
 

Nota: O preço da inscrição inclui almoço. 
 

A inscrição poderá ser formalizada mediante o envio da ficha preenchida para o Secretariado da APDA. 


