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DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
 
(...) 
 
Permitam-me que expresse em nome da APDA um agradecimento à Comissão 
Organizadora do ENEG2005, extensivo aos membros da comissão inicial – O Engº 
Mário Lino ( Exmo. Ministro das Obras Públicas, Dr. Paulo Campos (Exmo Secretário 
de Estado das Obras Públicas) e Carlos Oliveira (Assessor do Exmo Ministro do 
Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional). 
 
O agradecimento decorre do grande empenho na organização do ENEG2005, mas 
também da grande disponibilidade em assumir a sua organização após as nomeações 
de alguns dos seus membros para funções no Governo e em outras funções públicas 
de grande relevância nacional. 
 
Uma nota de grande apreço aos patrocinadores e demais apoiantes do ENEG2005 e 
de uma forma geral a todos os organismos e empresas que estão representados na 
exposição, fazendo votos de que este evento possa constituir um forum de 
dinamização da sua actividade económica e contribua para a modernização 
tecnológica do sector. 
 
O ENEG2005, tem lugar numa altura em que importantes aspectos da política sectorial 
ganham contornos de mudanças significativas para o futuro, merecendo destaque 
particular: 
 

 A revisão do PEAASAR; 
 

 A Transposição da Directiva-Quadro da Água; 
 

 Reforço da dinâmica dos sistemas multimunicipais na esfera da AdP. 
 
A revisão do PEAASAR constitui uma oportunidade de adequação das linhas de acção 
estratégica, dos modelos de gestão, clarificação do papel do sector público e privado, 
actualização dos investimentos necessários, articulação dos sistemas em “alta” com os 
sistemas em “baixa”, metas e objectivos e política tarifária. 
 
A APDA considera que os últimos 15 anos foram marcantes no que respeita ao 
incremento significativo das taxas de atendimento relativas a distribuição domiciliária de 
água e drenagem e tratamento de águas residuais, sendo igualmente de destacar a 
melhoria da qualidade da água. 
 
Em grande medida, os sistemas plurimunicipais, nomeadamente os sistemas 
multimunicipais constituíram, de uma forma geral, soluções adequadas aos objectivos e 
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metas, ao mesmo tempo que permitiram optimização de investimentos e a 
consolidação de modelos de gestão empresarial. 
 
Assim, a APDA, considera importante, que no respeito pelas competências específicas 
municipais, se incentivem os modelos que reforcem a componente de gestão 
empresarial e escalas de intervenção territorial supramunicipais, sobretudo quando 
estamos abaixo do limiar dos 50000 clientes/utilizadores, valor considerado mínimo 
para assegurar economias de escala e capacidade técnica adequada aos desafios 
actuais do sector. 
 
Mas também se considera estratégico que se procurem economias de gama, 
recentrando a actividade das entidades gestoras no ciclo urbano da água – distribuição 
de água e drenagem e tratamento de águas residuais – e a prazo a verticalização da 
actividade dos actuais sistemas em “baixa” e “alta”, constituindo empresas regionais de 
geografia variável para operação integrada dos sistemas. 
 
A articulação dos sistemas em “alta” e em “baixa” constituí uma prioridade nacional 
pois é essencial para a optimização dos investimentos realizados por concessionários, 
seja o caso das concessões multimunicipais, mas também dos concessionários dos 
sistemas em “baixa”. Constata-se que os investimentos nos sistemas em “alta” estão a 
funcionar abaixo das suas capacidades por atrasos nas redes de distribuição ou nos 
sistemas de drenagem dos sistemas em “baixa”, com consequências nas tarifas, nas 
taxas de atendimento potenciais versus taxas de atendimento reais. 
 
Numa primeira fase essa articulação pode ser feita, orientando fundos estruturais para 
as entidades gestoras dos sistemas em “baixa”, preferencialmente com regras de 
candidatura que permitam uma correcção de tarifas, sendo que numa segunda fase e 
com um grande envolvimento dos municípios se deveria procurar soluções 
supramunicipais que integrassem os sistemas actualmente designados de “alta” e 
“baixa”, numa lógica de gestão integrada que é comum na União Europeia. 
 
Tal programa deverá constituir uma oportunidade para induzir a correcção do actual 
panorama tarifário nacional. Sendo competência municipal a fixação das tarifas dos 
sistemas municipais, tal correcção deve ser procurada através das condições de 
candidatura a fundos estruturais, fixando a prática de uma tarifa mínima e máxima 
como condição de candidatura e valores de referência para bonificações 
complementares. 
 
Em, nosso entender, a revisão do PEAASAR deverá reflectir as tendências 
demográficas nacionais, sem esquecer a especificidade nacional no contexto europeu, 
onde Portugal detém a mais baixa percentagem de população urbana, com 
consequências nas economias de escala e onde se vai pagar caro a ausência de uma 
política urbanística articulada com as infra-estruturas e equipamentos colectivos. Nessa 
medida as metas e objectivos, deverão ser diferenciados entre territórios 
metropolitanos, urbanos e rurais, sem qu tal opção ponha em causa as metas 
nacionais. 
 
A transposição da Directiva-Quadro da Água coloca importantes desafios, quer na 
vertente institucional, onde finalmente passaremos a uma gestão por bacia 
hidrográfica, com necessidade de articulação e clarificação de competências múltiplas 
e sobrepostas que hoje caracterizam a actuação dos vários utilizadores e dos vários 
organismos intervenientes. 
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Teria sido muito importante, testar em ambiente real, em bacias-piloto os vários 
impactos decorrentes da Directiva-Quadro da Água, nomeadamente os económicos e 
sociais, na sua ausência poderá haver a tendência para o sector que detém mais 
informação quantitativa e qualitativa venha a suportar mais esforço económico pela 
aplicação das taxas de uso.  
 
A APDA considera que sendo o uso de água para abastecimento domiciliário público 
de 8 a 10% do total dos usos da água, em Portugal, a contribuição do sector para as 
receitas totais da taxa de uso da água seja da mesma ordem de grandeza. 
 
Passado um período marcado por algumas indefinições e sucessivos anúncios de 
modelos de evolução no sector, nomeadamente no que respeita ao grupo empresarial 
do Estado – Águas de Portugal – e empresas multimunicipais, marcado também por 
algum arrefecimento de actividade em resultado de problemas colocados à aplicação 
de fundos comunitários decorrentes de contencioso com a União Europeia, considera-
se positiva a dinâmica actual das multimunicipais. 
 
Esta visão positiva tem subjacente que se atinjam as metas e objectivos nacionais mas 
também a dinamização de um vasto conjunto de actividades de empresas privadas do 
sector, desde projectistas, empresas de fiscalização, de certificação, empreiteiros, 
prestadores de serviços, fornecedores de materiais e equipamentos, contribuindo para 
a sustentabilidade do tecido empresarial deste sector. 
 
O sector das águas, no âmbito dos serviços públicos em rede, está ligado a um modelo 
institucional de base territorial municipal, o que faz com que as respectivas entidades 
gestoras tenham diferentes problemas e distintas capacidades e competências para 
assegurar uma gestão eficiente dos sistemas de distribuição de água e drenagem e 
tratamento de águas residuais. 
 
Importa, no entanto, ter presente o contexto actual do sector, marcado por grande 
heterogeneidade entre entidades gestoras, servindo desde pouco mais de 300 até mais 
de 600 000 habitantes, com competências técnicas especializadas muito diversas, 
sendo que apenas cerca de 15 entidades gestoras servem mais de 50 000 clientes e 
apenas 6 servem mais de 100 000 clientes, sendo o modelo serviços municipalizados o 
mais significativo nestes casos. 
 
Mas, cerca de 240 entidades gestoras são os serviços municipais das Câmaras 
Municipais, largamente maioritário, pese embora não represente a maioria da 
população servida (apenas 43%) ou da água distribuída. 
 
O ano de seca vivido pelo nosso país, ao longo de 2005, evidenciou essa nova 
situação, pois pese embora dificuldades pontuais, apenas cerca de 1% da população 
foi afectada e a qualidade foi mantida em elevados níveis, quando há anos atrás, 
bastava o aumento de consumos do período de Verão para que se multiplicassem 
problemas, mesmo em áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. 
 
Pese embora esta evolução positiva, subsistem alguns aspectos que carecem de 
reavaliação, nomeadamente: nos modelos institucionais; na articulação dos sistemas 
em ”baixa” e em “alta”; na regulação, nos sistemas tarifários e na modernização 
organizacional orientada ao cliente. 
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Nessa medida, quando se tomam medidas do Ministério da Justiça, que determinam 
que as acções judiciais intentadas pelas Câmaras Municipais, neste caso extensivas a 
Serviços Municipalizados que não detém personalidade jurídica, passam a ter custas, 
poderemos estar a causar grandes dificuldades para a recuperação de dívidas ou 
coimas por consumos fraudulentos, situação que gostaríamos fosse reavaliada. 
 
Da mesma maneira, quando por um lado reconhecemos dificuldade de gestão de infra-
estruturas dos sistemas de abastecimento de água e águas residuais nos pequenos 
municípios e apelamos a um reforço tecnológico e por outro lado se colocam limitações 
à contratação de pessoal nas Câmaras Municipais, poderemos estar a contribuir para a 
redução da despesa pública mas estamos a criar problemas de operação em 
instalações de grande investimento e de importante significado na qualidade de vida e 
para um melhor ambiente. 
 
Quando em sede de instâncias comunitárias deixamos passar, sem avaliação de 
impactes, legislação como a relativa à qualidade da água, estamos a por em causa 
fortes investimentos realizados por entidades gestoras em laboratórios de controlo de 
qualidade da água, ao mesmo tempo que não acautelamos, em tempo, capacidade 
laboratorial nacional para novos parâmetros. 
 
Quando transpomos as Directivas Europeias sem acautelar todos os interesses em 
jogo, temos situações como a que determina a responsabilidade das entidades 
gestoras pela qualidade da água na torneira do cliente, quando não acautelamos a 
responsabilidade da manutenção dos sistemas prediais, muitos dos quais, com 
reservatórios, sistemas elevatórios e componentes que podem alterar a qualidade da 
água da entidade gestora no ramal de alimentação. 
 
A APDA procura no âmbito da EUREAU a defesa dos interesses específicos das 
entidades gestoras, sendo certo que gostaria de identificar uma maior articulação a 
nível nacional, num funcionamento em rede dos organismos nacionais responsáveis 
pela articulação com as instâncias comunitárias de articulação nacional, com as 
Direcções Gerais Europeias, com os grupos políticos do Parlamento Europeu, com a 
Comissão. 
 
Nessa medida, será importante que as próprias entidades gestoras entendam a 
importância do trabalho da EUREAU, participem de forma mais activa, incentivem e 
promovam em articulação com a APDA a participação dos seus especialistas em 
grupos de trabalho, pensando nestes custos como investimento. 
 
No quadro da participação da APDA na EUREAU importa também uma clarificação da 
política de  internacionalização do grupo AdP – Águas de Portugal, para que se 
aumentem algumas sinergias e se aprofundem algumas oportunidades, envolvendo 
outras empresas portuguesas que operam ou prestam serviços no sector da água. 
 
Em qualquer caso, mesmo no mercado interno, as entidades gestoras estão hoje mais 
orientadas para o cliente, área onde ainda muito há a fazer, para uma gestão mais 
eficiente, sendo muito importante o efeito de comparação de indicadores de 
desempenho, índices de satisfação dos clientes e acções de divulgação de boas 
práticas. 
 
Nesta linha, a actividade do IRAR tem sido muito importante e estamos certos que 
poderia ser melhorada, se estivesse centrado no seu objectivo inicial de regulação da 
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qualidade do serviço e do tarifário. Tal situação presume que a actividade de controlo 
da qualidade do produto, neste caso da água, estivesse cometida a outra entidade, 
situação que tem como referência o caso do Reino Unido. 
 
A posição da APDA nesta matéria não decorre de qualquer avaliação menos positiva 
da forma como o IRAR tem assumido esta tarefa que lhe foi cometida, balanço que 
globalmente é positivo, mas precisamente da convicção de que se essas energias 
fossem centradas na regulação da qualidade do serviço poderíamos melhorar o 
desempenho global do sector. 
 
A este propósito, importa dar nota, que a APDA vê como positivo uma tendência do 
IRAR para um estatuto de entidade reguladora independente, da mesma maneira que 
considera importante o alargamento de competências do IRAR a todas as entidades 
gestoras e se dificuldades houver, de natureza constitucional, parece razoável admitir 
que mesmo sob a forma de observatório se possa evoluir para modelos de intervenção 
que sejam mais representativos e sobretudo que possam contribuir para a elevação 
geral dos níveis de prestação do serviço. 
 
Tendo sido recentemente anunciado um novo Presidente para o Conselho Consultivo 
do IRAR, a APDA reitera de novo o anseio em ter assento nesse conselho, porquanto 
representa entidades gestoras que asseguram a produção em “alta” de 80% e mais de 
70% da água distribuída em “baixa”, esperando que uma próxima revisão do Estatuto 
do IRAR possa assegurar essa representação. 
 
No que respeita aos tarifários, a situação nacional tem contornos que deixam grandes 
preocupações com valores de grande disparidade, na maioria dos casos muito abaixo 
dos custos operacionais, colocando a prazo problemas de sustentabilidade e de grande 
acuidade social. Embora reconhecendo as competências dos órgãos municipais na 
fixação de tarifas, deveria haver lugar a mecanismos de controlo centrados na 
legislação em vigor, sobre a formação de tarifas de sistemas de saneamento básico. 
 
A circunstância de estarmos perante um serviço público gerido em monopólio não tem 
permitido pela via da concorrência induzir a modernização tecnológica e o reforço da 
função comercial orientada ao cliente, contudo existem muitas experiências positivas 
por parte de municípios e outras entidades gestoras, que deveriam ser objecto de 
maior divulgação, permitindo a generalização de boas práticas. 
 
A APDA assume o compromisso de criar condições para difusão de melhores práticas 
de gestão dos sistemas, contribuir para a formação profissional de quadros das 
entidades gestoras, mobilizar esforços para uma melhoria global de desempenho, 
norteado pelo respeito pelos direitos dos consumidores e o respeito pelo ambiente, 
defender todas as medidas que visem assegurar a viabilidade económica dos sistemas 
num quadro de gestão eficiente da água. 
 
O sector da água está assim em condições de contribuir para a recuperação e 
modernização económica do país, dar contributos para a melhoria da qualidade de vida 
e das condições ambientais, integrar uma abordagem de sustentabilidade e aumentar a 
competitividade territorial e o desenvolvimento regional, ao mesmo tempo que poderá 
assegurar equidade social no acesso a bens essenciais à vida dos portugueses. 
 
O sector da água está e vai continuar na senda da modernização, como uma área 
económica em desenvolvimento, com fortes investimentos, reforçando as tradicionais 
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competências técnicas nacionais e deixando tendências positivas para o futuro, quer no 
cumprimento de metas e objectivos nacionais, quer na possibilidade de operação no 
mercado internacional, em particular nos países de língua portuguesa. 
 
Esperamos que o ENEG2005 constitua um fórum de discussão e análise no sentido de 
contribuir para os objectivos sectoriais nacionais e nessa medida sirva de tónico para 
todos quantos dedicam parte da sua vida a assegurar a prestação destes serviços 
públicos essenciais aos portugueses. 
 
Obrigado 
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