
PERFIL DA ENTIDADE GESTORA
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE GESTORA

MODELO DE GESTÃO (escolha única)
Câmara Municipal
Serviço Municipal
Serviços Municipalizados
Empresa Municipal
Empresa Multimunicipal
Empresa Intermunicipal
Empresa Concessionária
Outros

Abastecimento de Água em Alta
Abastecimento de água em Baixa
Recolha de Efluentes Doméstcos em Baixa
Tratamento de Efluentes em Alta
Recolha de Efluentes Pluviais
Recolha de Resíduos Sólidos
Tratamento de Resíduos Sólidos
Relações com outras Entidades Gestoras

Designação

LISTA DE INDICADORES SELECCIONADOS PELA COMISSÃO 
ESPECIALIZADA DE INDICADORES DE GESTÃO DA APDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A OUTRAS EG

TIPO DE ACTIVIDADE (escolha múltipla)

CONCELHOS SERVIDOS

CEIG - APDA VERSÃO REUNIÃO ALARGADA - 18 Janeiro 2006 1 de 6



VARIÁVEIS
VOLUMES DE ÁGUA IWA IRAR APLICAÇÃO 2006

Água Entrada no Sistema (m3/ano) A3 dAA07 alta/baixa
Água Captada (m3/ano) - dAA08 alta

Água Captada em captações licenciadas (m3/ano) - dAA09 alta

Volume mensal máximo de água tratada  (m3/mês) - dAA10 alta
Água bruta exportada (m3/ano) A5 dAA11 alta
Água produzida (m3/ano) A6 dAA12 alta
Água tratada exportada (m3/ano) A7 dAA13 alta/baixa
Consumo facturado medido (m3/ano) A8 - alta/baixa
Consumo Facturado Não Medido (m3/ano) A9 - alta/baixa
Consumo autorizado facturado  (m3/ano) A10 dAA16 alta/baixa
Consumo não facturado medido (m3/ano) A11 - alta/baixa
Consumo não facturado não medido (m3/ano) A12 - alta/baixa
Consumo autorizado não facturado (m3/ano) A13 - alta/baixa
Consumo autorizado (m3/ano) A14 dAA14 baixa
Perdas de água (m3/ano) A15 - alta/baixa
Consumo não autorizado (m3/ano) A16 - alta/baixa

Perdas de água por erros de medição (m3/ano) A17 - alta/baixa
Perdas reais (m3/ano) A19 dAA15 alta/baixa
Água facturada (m3/ano) A20 - alta/baixa
Água não facturada  (m3/ano) A21 dAA17 alta/baixa

RECURSOS HUMANOS IWA IRAR APLICAÇÃO 2006
Pessoal afecto ao serviço de abastecimento de 
água (nº) B1 dAA20 alta/baixa
Empregados com grau universitário (nº) B15 - alta/baixa
Empregados com escolaridade mínima obrigatória 
(nº) B16 - alta/baixa
Empregados com outras qualificações (nº) B17 - alta/baixa
Tempo total de formação (horas/ano) B18 - alta/baixa
Tempo de formação interna (horas/ano) B19 - alta/baixa
Tempo de formação externa (horas/ano) B20 - alta/baixa
Acidentes de trabalho (nº/ano) B21 - alta/baixa
Absentismo (dias/ano) B22 - alta/baixa
Absentismo devido a acidentes de trabalho ou a 
doença  (dias/ano) B23 - alta/baixa
Absentismo devido a outros motivos (dias/ano) B24 - alta/baixa

INFRA-ESTRUTURAS IWA IRAR APLICAÇÃO 2006
Capacidade de reserva de água na adução e na 
distribuição (m3) C2 dAA21 alta/baixa
Capacidade mensal máxima de tratamento 
(m3/mês) - dAA22 alta
Comprimento de condutas (km) C8 dAA23 alta/baixa
Número de unidades de controlo (n.º) C15 - alta/baixa
Número de unidades de controlo automatizado 
(n.º) C16 - alta/baixa
Número de unidades de controlo remoto (n.º) C17 - alta/baixa
Número de ramais (nº) C24 dAA24 baixa
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OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO IWA IRAR APLICAÇÃO 2006

Consumo de energia para bombeamento (kwh/ano) D1 dAA25 alta/baixa
Factor de uniformização (m3/ano*100m) D3 dAA26 alta/baixa
Limpeza de reservatórios (m3/ano) D7 - alta/baixa
Comprimento total das condutas reabilitadas 
(km/ano) D20 dAA27 alta/baixa
Reabilitação de ramais (nº/ano) D24 dAA28 baixa
Avarias em condutas (nº/ano) D28 dAA29 alta/baixa
Avarias em ramais (nº/ano) D29 - baixa
Interrupções do serviço (nº/ano) D36 dAA30 alta/baixa
Frequência de leitura de contadores de clientes 
domésticos (nº/contador/ano) D39 - baixa
Frequência de leitura de contadores de clientes 
industriais (nº/contador/ano) D40 - baixa
Frequência de leitura de contadores de clientes 
distribuidores (nº/contador/ano) D41 - alta
Leituras de contadores de clientes (nº/ano) D42 - alta/baixa
Substituição de contadores (n.º) D45 - baixa
Análises requeridas e realizadas à qualidade da 
água tratada (nº/ano) D46 dAA31 alta/baixa
Análises realizadas à qualidade da água tratada 
(nº/ano) D51 dAA32 alta/baixa

Análises requeridas à qualidade da água (nº/ano) D57 dAA33 alta/baixa

Conformidade de análises à água tratada (nº/ano) - dAA34 alta/baixa
Lamas com destino final adequado (Ton/ano) - dAA18 alta
Lamas produzidas (Ton/ano) - dAA19 alta

DEMOGRAFIA E DADOS SOBRE CLIENTES IWA IRAR APLICAÇÃO 2006
Alojamentos servidos (nº) E1 dAA35 alta/baixa
Alojamentos  existentes (nº) E3 dAA46 alta/baixa
Contadores de clientes directos (n.º) E6 - baixa
Contadores de clientes domésticos (nº) E7 - baixa
Contadores de clientes industriais (nº) E8 - baixa
Contadores de clientes distribuidores (nº) E9 dAA37 alta
Clientes registados (clientes) E10 - alta/baixa
Alojamentos com serviço em alta disponibilizado 
(nº) - dAA36 alta

QUALIDADE DE SERVIÇO IWA IRAR APLICAÇÃO 2006
Tempo de instalação de novos contadores de 
clientes (dia) F11 - baixa
Novos contadores de clientes (nº) F12 - baixa
Tempo de reparação de ramais (dia) F13 - baixa
Ramais reparados  (nº) F14 - baixa
Reclamações sobre o serviço (nº) F15 - alta/baixa
Respostas escritas (nº/ano) F22 dAA38 alta/baixa
Reclamações escritas (nº/ano) F23 dAA39 alta/baixa

ECONOMICO-FINANCEIROS IWA IRAR APLICAÇÃO 2006
Proveitos operacionais ajustados (€/ano) G1 dAA40 alta/baixa
Custos operacionais ajustados (€/ano) G5 dAA41 alta/baixa
Custos de capital (€/ano) G6 - alta/baixa
Vendas de água para consumo directo (€/ano) G36 dAA42 baixa
Vendas de água exportada (€/ano) G37 dAA43 alta
Capital alheio (€) G47 dAA44 alta/baixa
Capital próprio  (€) G48 dAA45 alta/baixa
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QUESTÕES COMPLEMENTARES

SIM/ NÃO
Plano Geral de Abastecimento de Água actualizado (<15 anos)
Programa de Monitorização das Origens de Água
Programa de Controlo de Perdas de Água
Programas de Manutenção Sistemática de Redes e Instalações
Plano de Certificação de Qualidade, Ambiente, Segurança ou Integrado

Número de Computadores
Número de Utilizadores de e-mail
Percentagem  de condutas em Cadastro actualizado a escala >1:2000
Percentagem  de condutas em Cadastro Digitalizado

SERVIÇO DE CLIENTES SIM/ NÃO
MEIOS DE COBRANÇA DISPONIBILIZADOS

Balcão ou Tesouraria da EG
Débito Directo
Multibanco
Loja de Utente
Acordo com Juntas de Freguesia
Acordo com CTT ou outros
Factura electrónica

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES
Balcão da Entidade Gestora
Telefone 
Loja de Utente
Internet

SERVIÇO DE REGISTO DE RECLAMAÇÕES DE CLIENTES
Escritas
Verbais

PÁGINA WEB
Informação sobre EG
Divulgação Relatórios Qualidade da Água
Operações com clientes Online

PRINCIPAIS DESAFIOS/DIFICULDADES NOS PRÓXIMOS 10 ANOS 

Reavaliação/alteração do modelo de Gestão
Revisão da estrutura tarifária ou do valor das tarifas
Redução de custos da Entidade Gestora
Sistemas Integrados de Gestão
Sistemas de Informação Geográfica
Telegestão

Aumentar qualificação dos recursos humanos
Reforço/sustentabilidade das origens de água do sistema
Modernização significativa das redes de distribuição e instalações
Renovação de parque de contadores

Equilíbrio económico e financeiro da EG

Introdução de Ferramentas Tecnológicas

Colocar por ordem crescente de importância de 1 a 10

DISPONIBILIDADE DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO E GESTÃO EXISTENTES OU EM CURSO

RECURSOS TECNOLÓGICOS DISPONÍVEIS
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Responsável pelo preenchimento do Questionário
NOME

CARGO

CONTACTO TELEFÓNICO

ENDEREÇO ELECTRÓNICO

OBS: Para todas as variáveis apresentadas na listagem do IRAR  devem ser consideradas as definições do manual correspondente. (Guia de avaliação 
de desempenho das Entidades Gestoras de Serviços de Água e Residuos. Versão 2004 (14 de Janeiro de 2005)
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INDICADORES (CALCULADOS AUTOMATICAMENTE)

RECURSOS HIDRICOS IWA IRAR APLICAÇÃO 2006

Ineficiência da utilização dos recursos hídricos (%) Wr1 AA18 alta/baixa #DIV/0!
RECURSOS HUMANOS IWA IRAR APLICAÇÃO 2006

Empregados por ramal (nº/1000 ramais) Pe1 AA17b baixa #DIV/0!

Empregados por água produzida (nº/(106m3/ano)) Pe2 AA17a alta #DIV/0!
Pessoal com formação universitária (%) Pe16 - alta/baixa #DIV/0!

Pessoal com a escolaridade mínima obrigatória (%) Pe17 - alta/baixa #DIV/0!
Pessoal com outras qualificações (%) Pe18 - alta/baixa #DIV/0!

Tempo total de formação (horas/empregado/ano) Pe19 - alta/baixa #DIV/0!

Acidentes de trabalho (nº/100 empregados/ano) Pe22 - alta/baixa #DIV/0!
Absentismo (dias/empregado/ano) Pe23 - alta/baixa #DIV/0!
Absentismo por acidente de trabalho ou doença 
(dias/empregado/ano) Pe24 - alta/baixa #DIV/0!

INFRA-ESTRUTURAIS IWA IRAR APLICAÇÃO 2006
Cumprimento do licenciamento das captações de 
água (%) - AA11 alta #DIV/0!
Utilização das estações de tratamento (%) Ph1 AA12 alta #DIV/0!
Capacidade de reserva de água tratada (dias) Ph3 AA13 alta/baixa #DIV/0!

Consumo de energia normalizado (kWh/m3/100m) Ph5 AA19 alta/baixa #DIV/0!
Grau de automação (%) Ph14 - alta/baixa #DIV/0!
Grau de controlo remoto (%) Ph15 - alta/baixa #DIV/0!

OPERACIONAIS IWA IRAR APLICAÇÃO 2006
Limpeza de reservatórios (nº/ano) Op2 - alta/baixa #DIV/0!
Contadores substituidos (%) Op8 - baixa #DIV/0!
Reabilitação de condutas (%/ano) Op16 AA14 alta/baixa #DIV/0!
Reabilitação de ramais (%/ano) Op20 AA15 baixa #DIV/0!
Perdas de água por ramal (m3/ramal/ano) Op23 - baixa #DIV/0!
Perdas de água por comprimento de conduta 
(m3/km/dia) Op24 - alta/baixa #DIV/0!
Avarias em condutas (nº/100 km/ano) Op31 AA16 alta/baixa #DIV/0!
Avarias em ramais (nº/1000 ramais/ano) Op32 - baixa #DIV/0!

Eficiência de leitura dos contadores de clientes (nº) Op36 - alta/baixa #DIV/0!
Água não medida (%) Op39 - alta/baixa #DIV/0!
Análises realizadas (%) Op40 AA04 alta/baixa #DIV/0!

QUALIDADE DE SERVIÇO IWA IRAR APLICAÇÃO 2006
Cobertura de serviço (%) (alta) - AA01a alta #DIV/0!
Cobertura de serviço (%) (baixa) QS1 AA01b baixa #DIV/0!
Interrupções por ramal (nº/1000 ramais/ano) QS14 AA03b baixa #DIV/0!
Interrupções por ponto de entrega (nº/ponto de 
entrega/ano) QS15 AA03a alta #DIV/0!
Qualidade da água fornecida (%) QS18 AA05 alta/baixa #DIV/0!

Tempo de instalação de novos contadores (dias) QS24 - baixa #DIV/0!
Eficiência na reparação de ligações (dias) QS25 - baixa #DIV/0!
Reclamações de serviço por ramal (nº 
reclamações/1000 ramais/ano) QS26 - baixa #DIV/0!
Reclamações de serviço por cliente 
(nºreclamações/cliente/ano) QS27 - alta/baixa #DIV/0!
Resposta a reclamações escritas (%) QS34 AA06 alta/baixa #DIV/0!

ECONOMICO-FINANCEIRO IWA IRAR APLICAÇÃO 2006
Preço médio do serviço (€/m3) (alta) Fi29 AA02a alta #DIV/0!
Preço médio do serviço (€/m3) (baixa) Fi28 AA02b baixa #DIV/0!
Rácio de cobertura dos custos operacionais (-) Fi31 AA07 alta/baixa #DIV/0!
Custos operacionais unitários (€/m3) - AA08 alta/baixa #DIV/0!
Custos total unitário (€/m3) Fi4 (*) - alta/baixa #DIV/0!
Rácio de solvabilidade (-) - AA09 alta/baixa #DIV/0!
Água não facturada (%) Fi46 AA10 alta/baixa #DIV/0!

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL IWA IRAR APLICAÇÃO 2006
Destino final das lamas do tratamento (%) - AA20 alta #DIV/0!

(*)Adaptado
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