
GUIA PARA DEFINIÇÃO E INTERPRETAÇÃO DAS ENTIDADES OBJECTO DO 
INQUÉRITO “INDICADORES DE GESTÃO PARA ENTIDADES GESTORAS DE 

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA” 
 

 

A designação, significado e interpretação das Variáveis e dos Indicadores de Gestão são 

retirados do “GUIA TÉCNICO 1 – INDICADORES DE DESEMPENHO PARA SERVIÇOS 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA” elaborado e editado pelo LNEC/IRAR e do “GUIA DE 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DAS ENTIDADES DE SERVIÇOS DE ÁGUAS E 
RESÍDUOS“ elaborado e editado pelo IRAR/LNEC, e que se transcrevem, para apoio ao 

preenchimento do Sistema de Indicadores de Gestão da Comissão Especializada de 

Indicadores de Gestão (CEIG) da APDA.  
 

 
 Perfil da entidade gestora 
 
Entende-se por perfil da entidade gestora o conjunto de aspectos que a caracteriza 

sumária e univocamente. Para além da identificação, contempla informação sobre o 

modelo de gestão, o tipo de actividade, o tipo de sistema e, se aplicável, a identificação 

de outras entidades gestoras a quem a entidade gestora presta serviços. Importa salientar 

que, no que se refere à classificação do tipo de sistema, o guia adopta os seguintes 

agrupamentos: 

 

 

- Sistemas em alta: Inclui as entidades gestoras operadoras de sistemas multimunicipais 

e similares;  

 

- Sistemas em baixa: Inclui as entidades gestoras operadoras de sistemas 

exclusivamente em  baixa: 

 

- Sistemas mistos: Inclui as entidades gestoras operadoras de sistemas em baixa com 

integração da alta no seu todo ou apenas em parte.  

 

O perfil da entidade gestora deve ser caracterizado através da seguinte informação: 

 

Designação da entidade gestora 
Indicação da designação oficial completa e do endereço da sede da entidade gestora. 
 

Modelo de Gestão 
Indicação do tipo de gestão, se Municipal, através de Câmara, Serviço Municipal ou 
Serviços Municipalizados, se empresarial através de empresa Municipal, Multimunicipal, 
Intermunicipal ou Concessionária.  
 
 
 
Tipo de Actividade 
Classificação do tipo de sistema em alta, em baixa ou misto, e do negócio – água, 
efluentes ou resíduos sólidos. 
 
Concelhos Servidos 
Indicação do(s) Municípios servidos pelo Sistema. 
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Prestação de Serviços a outras EG 
Identificação, quando aplicável, de outras entidades gestoras a quem é prestado ou 
solicitado serviço em baixa ou em alta. 
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Indicadores de Gestão da Entidade Gestora 
 
Entende-se por indicador de gestão uma medida quantitativa de eficiência ou de eficácia 

de um elemento do serviço prestado pela entidade gestora. A eficiência mede até que 

ponto os recursos disponíveis são utilizados de modo optimizado para a produção do 

serviço. A eficácia mede até que ponto os objectivos de gestão, definidos específica e 

realisticamente, são cumpridos. 

 

Foram definidos pelo CEIG/APDA os seguintes Indicadores de Gestão, calculados a 

partir das Variáveis e das expressões  indicadas: 

 

 
Indicadores de Recursos Hídricos 
 
AA 18 - Ineficiência da utilização de recursos hídricos (%) 
Este indicador destina-se a avaliar o nível de sustentabilidade da entidade gestora em 

termos ambientais, no que respeita à adequada utilização dos recursos hídricos, enquanto 

bem escasso que exige uma gestão cuidada.  Este indicador ambiental avalia a parcela 

de recursos hídricos que se perde entre o ponto de entrada e o ponto de entrega aos 

consumidores.  

É definido como a percentagem de água entrada no sistema que é perdida por fugas e 
extravasamentos, (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em alta, em baixa e 
mistos). 
AA 18 = dAA15 / dAA07 x 100 

 
 
Indicadores de Recursos Humanos 
 
AA 17 - Recursos humanos - (n.º/106 m3/ano ou nº/1 000 ramais/ano) 
Este indicador destina-se a avaliar o nível de sustentabilidade da entidade gestora em 

termos de recursos humanos, no que respeita à existência de um número adequado de 

empregados. 

É definido como o número de empregados por unidade de volume de água produzida (conceito a 
aplicar a entidades gestoras de sistemas em alta) ou o número de empregados por 1 000 ramais 
(conceito a aplicar a sistemas em baixa e a sistemas mistos). Para situações idênticas de contexto 
e de produtividade da entidade gestora, este indicador pode apresentar significativas diferenças 
em função do nível de outsourcing, que por isso não pode deixar de ser observado 
simultaneamente na fase de interpretação de resultados. 
AA 17a = (dAA20 / dAA12) x 10

6

  Número de empregados por unidade de volume de água produzida 

(conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em alta). 
AA 17b = (dAA20 / dAA24) x 1 000 Número de empregados por 1 000 ramais (conceito a aplicar a 

entidades gestoras de sistemas em baixa e mistos). 

 
Pe16 – Empregados  com formação universitária -  (%) 
É definido como o número total de empregados com formação universitária (mínimo bacharelato) 
por número total de empregados afectos ao serviço da entidade gestora. 
 
 
Pe17 – Pessoal com escolaridade mínima obrigatória -  (%) 
É definido como o número total de empregados com a escolaridade mínima obrigatória à data de 
admissão por número total de empregados afectos ao serviço da entidade gestora. 
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Pe18 – Pessoal com outras Qualificações – (%) 
É definido como o número total de empregados sem qualificação universitária mas com 
escolaridade acima da escolaridade mínima obrigatória à data de admissão por número total de 
empregados afectos ao serviço da entidade gestora. 
 
Pe19 – Tempo total de formação – (horas/empregado/ano) 
É definido como o número total de horas de formação proporcionadas no ano em análise por 
número total de empregados. 
 
Pe22 – Acidentes de trabalho – (nº/100 empregados/ano) 
É definido como o número total de acidentes no ano que implicaram baixa médica, por cada 100 
empregados. 
 
Pe23 –  Absentismo – (dias/empregado/ano) 
É definido como o número total de dias de absentismo no ano (justificados e não justificados) por 
número total de empregados. 
 
Pe24 – Absentismo por acidente de trabalho ou doença – (dias/empregado/ano) 
É definido como o número total de dias de absentismo no ano justificados por acidente de trabalho 
ou doença,  por número total de empregados. 
 

 

Indicadores Infra-Estruturais 
 

AA 11 - Cumprimento do licenciamento das captações de água - (%) 
Este indicador destina-se a avaliar o nível de sustentabilidade da entidade gestora em 

termos infra-estruturais, no que respeita à existência de licenciamento das captações de 

água e ao cumprimento das suas exigências.   

Destina-se a avaliar a parcela de água captada em origens de água não licenciadas 
(eventualmente em processo de licenciamento) ou em captações licenciadas onde os limites 
concedidos estão a ser ultrapassados.  No caso de água adquirida a terceiras entidades, a 
entidade gestora deve solicitar prova de que a água adquirida provém de captações que cumprem 
os requisitos da licença de captação. 
AA 11 = dAA09 / dAA08 x 100 

 
AA 12 - Utilização das estações de tratamento - (%) 
Este indicador destina-se a avaliar o nível de sustentabilidade da entidade gestora em 

termos infra-estruturais, no que respeita à existência de capacidade adequada das 

estações de tratamento. 
Este indicador permite avaliar a folga existente em termos de estações de tratamento relativamente 
aos períodos do ano de maior consumo (mês de maior consumo). Adopta-se como unidade o mês 
civil e não uma qualquer sequência de 30 dias ao longo do ano. 
É definido como a percentagem máxima da capacidade das estações de tratamento existentes que 
foi utilizada (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em alta e mistos). 
AA 12 = dAA10 / dAA22 x 100 

 
AA 13 - Capacidade de reserva de água tratada - (dias) 
Este indicador destina-se a avaliar o nível de sustentabilidade da entidade gestora em 

termos infra-estruturais, no que respeita à existência de capacidade adequada de reserva 

de água tratada em reservatórios. Este indicador fornece uma indicação, em termos 

médios, de quanto tempo é possível assegurar o fornecimento de água aos consumidores 

em caso de falha de alimentação. 
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É definido como a autonomia de fornecimento de água tratada pelos reservatórios de adução e 
distribuição (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em alta, em baixa e mistos). 
AA 13 = dAA21 / dAA07 x 365 

 
AA 19 -  Eficiência energética de instalações elevatórias - (kWh/m3/100 m) 
Este indicador destina-se a avaliar o nível de sustentabilidade da entidade gestora em 

termos ambientais, no que respeita à adequada utilização dos recursos energéticos, 

enquanto bem escasso que exige uma gestão cuidada. 

É definido como o consumo de energia médio normalizado das instalações elevatórias (conceito a 
aplicar a entidades gestoras de sistemas em alta, em baixa e mistos). Este indicador consiste na 
quantidade média de energia consumida por m3 a uma altura manométrica de 100m; corresponde 
ao inverso da eficiência média de bombeamento do grupo. 0,4 kWh/m3 para 100m corresponde a 
uma eficiência média de bombeamento de 9810 N x 100m / (3600 J/Wh) /400 Wh x 100 = 68%. O 
valor mínimo teórico, correspondente a rendimentos do motor e da bomba de 100%, é de 0,27 
kWh/m3. 
AA 19 = dAA25 / dAA26 

 
Ph14 – Grau de Automação - (%) 
É definido como o número  total de unidades de controlo do Sistema automatizadas pelo número 
total de unidades de controlo existentes no Sistema (EE e ETA). 
Ph14 = C16 / C15 

 
Ph15 – Grau de Controlo Remoto 
É definido como o número  total de unidades de controlo remoto do Sistema  pelo número total de 
unidades de controlo existentes no Sistema (EE e ETA). 
 Ph14 = C17 / C15 

  
 
Indicadores Operacionais 
 
Op2 – Limpeza de Reservatórios - (nº/ano) 
É definido como a razão entre o volume dos reservatórios limpos e o volume total dos reservatórios 
Op2 = D7 / dAA21 

 
Op8 – Contadores substituídos -  (%) 
Este indicador destina-se a avaliar a capacidade de renovação do parque de contadores. 

É definido como a razão entre o número total de contadores substituídos e o número total de 
contadores instalados. 
Op8 = D45 / E6 

 
 AA 14 - Reabilitação de condutas - (%/ano) 
Este indicador destina-se a avaliar o nível de sustentabilidade da entidade gestora em 

termos infra-estruturais, no que respeita à existência de uma prática continuada de 

reabilitação das condutas por forma a assegurar a sua gradual renovação e uma idade 

média aceitável da rede. 

Note-se que o inverso do valor médio deste indicador ao longo da vida do sistema corresponde ao 
número de anos de instalação das condutas.   
É definido como a percentagem de condutas de adução e distribuição que foram reabilitadas 
(conceito a 
aplicar a entidades gestoras de sistemas em alta, em baixa e mistos). 
AA 14 = dAA27 / dAA23 x 100 
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AA 15 - Reabilitação de ramais - (%/ano) 
Este indicador destina-se a avaliar o nível de sustentabilidade da entidade gestora em 

termos infra-estruturais, no que respeita à existência de uma prática continuada de 

reabilitação dos ramais por forma a assegurar a sua gradual renovação e a manutenção 

de uma idade média aceitável dos mesmos.   

Note-se que o inverso do valor médio deste indicador ao longo da vida do sistema corresponde ao 
número de anos de instalação dos ramais. 
É definido como a percentagem de ramais que foram reabilitados (conceito a aplicar a entidades 
gestoras de sistemas em baixa e mistos). 
AA 15 = dAA28 / dAA24 x 100 

 
Op23 – Perdas de água por ramal - (m3/ramal/ano) 
É definido como o volume total de perdas de água anual por número total de ramais (conceito a 
aplicar a entidades gestoras de sistemas em baixa e mistos). 
Op23 = A15 / dAA24 

 
Op24 – Perdas de água por comprimento de conduta - (m3/Km/dia) 
É definido como o volume médio diário de água perdida por cada km de conduta. 
Op24 = A15 / dAA23 

 
AA 16 - Avarias em condutas - (n.º/100 km/ano) 
Este indicador destina-se a avaliar o nível de sustentabilidade da entidade gestora em 

termos operacionais, no que respeita à existência de um número reduzido de avarias nas 

condutas. 

É definido como o número de avarias em condutas por unidade de comprimento (conceito a aplicar 
a entidades gestoras de sistemas em alta, em baixa e mistos). Neste indicador excluem-se as 
avarias em condutas comprovadamente provocadas por terceiros e cuja reparação lhes foi 
facturada. O cálculo deste indicador, feito em geral a partir do registo de ordens de trabalho, deve 
excluir as reparações devidas ao controlo activo de fugas. 
AA 16 = dAA29 / dAA23 x 100 

 
Op32 – Avarias em ramais - (nº/1000ramais/ano) 
É definido como o número total de avarias em ramais por ano e  cada 1000 ramais. 
Op32 = D29 / dAA24 / 1000 

 
Op36 – Eficiência de leitura dos contadores de clientes - (%) 
É definido como o número total de leituras efectivas realizadas e o número de leituras previstas. 
Op36 = D42 / (E7 x D39 + E8 x D40) 

 
Op39 – Água não Medida - (%) 
É definido como a razão entre, a diferença entre a água entrada no sistema e o consumo medido, 
e  água entrada no sistema. 
Op39 = (dAA07 - dAR16 - dAR17) / dAR07 

 
AA 04 - Análises de água realizadas - (%) 
Este indicador destina-se a avaliar o nível de defesa dos interesses dos utilizadores em 

termos de qualidade de serviço, no que respeita ao cumprimento das exigências legais de 

monitorização da qualidade da água fornecida pela entidade gestora. 

É definido como a percentagem de análises requeridas pela legislação aplicável que foram 
realizadas (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em alta, em baixa e mistos). 
AA 04 = dAA31 / dAA33 x 100 
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Indicadores de Qualidade do Serviço 
 
AA 01 - Cobertura do serviço - (%)  
Este indicador destina-se a avaliar a acessibilidade ao serviço, medindo até que ponto a 

entidade gestora já dispõe de infra-estruturas operacionais para cobrir toda a zona de 

intervenção contratualmente estabelecida. 

É relevante para as situações de sistemas ainda parcialmente em construção, onde existem metas 
contratualmente estabelecidas e ainda não atingidas. 
Os casos em que a infra-estrutura em alta se encontra construída e em condições de operar, mas 
que a correspondente infra-estrutura em baixa ainda não existe ou não está operacional, devem 
ser incluídos como estando cobertos pelo serviço em alta. 
É definido como a percentagem do número total de alojamentos localizados na área de intervenção 
da entidade gestora para os quais as infra-estruturas de serviço em alta previstas contratualmente 
se encontram construídas e operacionais (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em 
alta) ou como a percentagem do número de alojamentos que estão servidos (conceito a aplicar a 
entidades gestoras de sistemas em baixa e mistos). 
AA 01 = dAA35 / dAA46 x 100 
 
 
AA 03 – Frequência de falhas no abastecimento - (n.º/ponto de entrega/ano ou nº/ 1 
000 ramais/ano)  
Este indicador destina-se a avaliar o nível de defesa dos interesses dos utilizadores em 

termos de qualidade de serviço, no que respeita à frequência de interrupções que se 

verificam no serviço prestado pela entidade gestora. 

É definido como a frequência de falhas no abastecimento por ponto de entrega (conceito a aplicar 
a entidades gestoras de sistemas em alta) ou pela frequência de falhas no abastecimento por 1000 
ramais (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em baixa e mistos). 
AA 03a = dAA30 / dAA37 (alta) 

AA 03b = dAA30 / dAA24 x 1 000 (baixa) 

 

 
AA 05 - Qualidade da água fornecida - (%) 
Este indicador destina-se a avaliar o nível de defesa dos interesses dos utilizadores em 

termos de qualidade de serviço, no que respeita ao cumprimento dos parâmetros legais 

de qualidade da água fornecida pela entidade gestora. 

É definido como a percentagem do número total de análises realizadas à água tratada cujos 
resultados estão conformes com a legislação aplicável (conceito a aplicar a entidades gestoras de 
sistemas em alta, em baixa e mistos).  Este indicador avalia a totalidade das análises realizadas, 
mesmo que ultrapassem o número legalmente estabelecido, pelo que deverão ser incluídas todas 
as análises à água tratada realizadas, mesmo que excedam as requeridas pela legislação 
aplicável. 
AA 05 = dAA34 / dAA32 x 100 

 
QS24 – Tempo de instalação de novos contadores - (dias) 
É definido como o número médio de dias despendido na instalação de novos contadores (conceito 
a aplicar a entidades gestoras de sistemas em baixa e mistos). 
QS24 = F11 / F12 

 
QS25 – Eficiência na reparação de ligações - (dias) 
É definido como o número médio de dias despendido na reparação de ramais (conceito a aplicar a 
entidades gestoras de sistemas em baixa e mistos). 
QS25 = F13 / F14 
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QS26 – Reclamações de serviço por ramal - (n.º reclamações/1000 ramais por ano) 
Este indicador destina-se a avaliar o nível de defesa dos interesses dos consumidores em 

termos de qualidade de serviço, no que respeita à resposta da entidade gestora a 

reclamações escritas dos consumidores. 

É definido como o número total de reclamações de serviço por cada 1000 ramais (conceito a 
aplicar a entidades gestoras de sistemas em baixa e mistos). 
QS26 = F15 / C24 

 
QS27 – Reclamações de serviço por cliente (nº de reclamações/1000 clientes por 
ano) 
É definido como o número total de reclamações de serviço por cada 1000 clientes registados 
(conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em baixa e mistos). 
QS26 = F15 / E10 

 
AA 06 - Resposta a reclamações escritas - (%) 
Este indicador destina-se a avaliar o nível de defesa dos interesses dos utilizadores em 

termos de qualidade de serviço, no que respeita à resposta da entidade gestora a 

reclamações escritas dos utilizadores.   

É definido como a percentagem de reclamações escritas que foram objecto de resposta escrita 
dentro do prazo estabelecido em Regulamento próprio ou outros a que estejam obrigados 
(conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em alta, em baixa e mistos). 
AA 06 = dAA38 / dAA39 x 100 

 
 
Indicadores de Económico-Financeiros 
 
AA 02 - Preço médio do serviço - (€/m3) 
Este indicador destina-se a avaliar o nível de defesa dos interesses dos utilizadores em 

termos de acessibilidade de serviço, no que respeita aos encargos a suportar por estes 

pelo serviço prestado pela entidade gestora. 

É definido como o valor da venda do serviço de água por unidade de volume de água consumida 
pelos utilizadores, quer distribuidores quer consumidores finais (conceito a aplicar a entidades 
gestoras de sistemas em alta, baixa e mistos). 
Note-se que o resultado deste indicador pode não coincidir com a tarifa contratada, já que o valor 
da venda do serviço de água deverá ser dividido pelo volume de água realmente transferida para 
os utilizadores, mesmo que haja lugar a pagamento de valores mínimos. 
AA 02a = dAA43 / (dAA11 + dAA13) (alta) 

AA 02b = dAA42 / (dAA14 - dAA13) (baixa) 

 
AA 07 - Rácio de cobertura dos custos operacionais -  (-) 
Este indicador destina-se a avaliar o nível de sustentabilidade da entidade gestora em 

termos económico-financeiros, no que respeita à capacidade da empresa para gerar 

meios próprios de cobertura dos encargos que decorrem do desenvolvimento da sua 

actividade corrente. 
É definido como o rácio entre os proveitos operacionais ajustados e os custos operacionais 
ajustados (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em alta, em baixa e mistos). 
AA 07 = dAA40 / dAA41 

 
AA 08 - Custos operacionais unitários - (€/m3) 
Este indicador destina-se a avaliar o nível de sustentabilidade da entidade gestora em 

termos económico-financeiros, no que respeita aos custos operacionais ajustados, cuja 
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evolução, a analisar-se conjuntamente com a dos outros indicadores, permite identificar 

ganhos ou perdas de eficiência. 

É definido como a razão entre os custos operacionais ajustados anuais e o volume anual de água 
facturada (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em alta) ou a razão entre os custos 
operacionais ajustados e o consumo autorizado total, ou seja, facturado e não facturado (conceito 
a aplicar a entidades gestoras de sistemas em baixa e mistos). 
AA 08 = dAA41 / dAA16 

 
Fi4 – Custo total unitário - (€/m3) 
É definido como a soma dos custos operacionais ajustados e os custos de capital por m3 de 
consumo autorizado. 
Fi4 = (dAA41 + G4)  / A14 

 
AA 09 - Rácio de solvabilidade (-) 
Este indicador destina-se a avaliar o nível de sustentabilidade da entidade gestora em 

termos económico-financeiros, no que respeita à capacidade da empresa se endividar, 

traduzindo igualmente a capacidade da empresa para liquidar as suas dívidas. 

É definido como o rácio entre o capital próprio e o capital alheio (conceito a aplicar a entidades 
gestoras 
de sistemas em alta, em baixa e mistos - As entidades gestoras que explorem mais do que uma 
actividade devem afectar cada uma das variáveis que integram este indicador a cada actividade). 
AA 09 = dAA45 / dAA44 

 

AA 10 - Água não facturada - (%) 
Este indicador destina-se a avaliar o nível de sustentabilidade da entidade gestora em 

termos económico-financeiros, no que respeita às perdas económicas correspondentes à 

água que, apesar de ser captada, tratada, transportada, armazenada e distribuída, não 

chega a ser vendida aos utilizadores. 

É definido como a percentagem de água entrada no sistema que não é facturada (conceito a 
aplicar a entidades gestoras de sistemas em alta, em baixa e mistos). 
AA 10 = dAA17 / dAA07 x 100 

 
 
Indicadores Sustentabilidade Ambiental 
 
AA 20 - Destino final de lamas do tratamento - (%) 
Este indicador destina-se a avaliar o nível de sustentabilidade da entidade gestora em 

termos ambientais, no que respeita ao destino final dado às lamas resultantes do 

tratamento da água, enquanto potencial fonte de contaminação dos recursos naturais. 

É definido como a percentagem de lamas produzidas nas estação de tratamento com destino final 
adequado ou transitoriamente acondicionadas dentro das instalações da empresa para posterior 
envio a destino final adequado, nos termos previstos na legislação aplicável (conceito a aplicar a 
entidades gestoras de sistemas em alta e mistos). 
AA 20 = dAA18 / dAA19 x 100 
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Variáveis do Sistema de Indicadores 
As Variáveis necessárias para a caracterização do perfil da entidade gestora e para o 

cálculo dos indicadores de desempenho, são os seguintes:   

 
 
Volumes de água 
 
dAA07 - Água entrada no sistema (m3/ano) 
O volume de água entrada no sistema deve incluir a água captada e toda a água 

importada, bruta e tratada. 

 
dAA08 - Água captada (m3/ano) 
Volume de água obtida a partir de captações de água bruta para entrada em 

estações de tratamento de água (ou directamente em sistemas de adução e de 

distribuição), durante o período de referência. 

 
dAA09 - Água captada em captações licenciadas (m3/ano)  
Volume de água captado em captações licenciadas que cumpre os requisitos das 

respectivas licenças. 

 
dAA10 - Volume mensal máximo de água tratada (m3/mês) 
Volume mensal máximo de água tratada nas estações de tratamento. 

Esta variável corresponde ao valor máximo mensal de água tratada no sistema ao longo do ano 
 
dAA11 - Água bruta exportada (m3/ano) 
Volume total de água bruta transferida para outra entidade gestora. 

 

dAA12 - Água produzida (m3/ano) dAA12 - Água produzida (m3/ano) 
Volume total de água tratada para entrar nas condutas de adução de água ou 

directamente no sistema de distribuição. 
 
dAA13 - Água tratada exportada (m3/ano)  
Estas transferências podem ocorrer em qualquer ponto a jusante das estações de 

tratamento ou de outros pontos em que a entidade gestora considere a água como 

tratada.  

 
A8 - Consumo facturado medido (m3/ano) 
Consumo total autorizado que é medido e facturado (incluindo a água exportada) durante 

o período de referência. 
Este dado de entrada é a resulta da soma das leituras dos contadores dos clientes. Como, em 
geral, as datas das leituras não coincidem com o período exacto da avaliação, serão necessárias 
interpolações para obter a melhor estimativa possível do valor verdadeiro 
 
 
A9 – Consumo facturado não medido (m3/ano) 
Consumo total autorizado que não é medido e que é facturado (incluindo a água 

exportada) durante o período de referência. 
Este dado de entrada é a melhor estimativa disponível, baseada em inquéritos ou em quaisquer 
outras formas de avaliação a que a entidade gestora possa recorrer. 
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dAA16 - Água facturada (m3/ano) 
Inclui o consumo facturado medido e o consumo facturado não medido (estimado).  

Note-se que o consumo autorizado facturado pode incluir consumos para combate a incêndios e formação de 
bombeiros, lavagem de condutas e de colectores, lavagem de ruas, rega de espaços verdes municipais, 
alimentação de fontanários públicos, protecção contra baixas temperaturas, obras de construção civil, etc., 
caso sejam facturados. Usado para caracterização do perfil da entidade gestora. No caso das entidades 
gestoras em alta, o valor desta variável deve contabilizar os caudais mínimos. 
 
A11 – Consumo não facturado medido (m3/ano) 
Consumo total autorizado que foi medido mas não facturado (incluindo a água exportada) 

durante o período de referência. 

Note-se que o consumo autorizado não facturado pode incluir consumos para combate a incêndios 
e formação de bombeiros, lavagem de condutas e de colectores, lavagem de ruas, rega de 
espaços verdes municipais, alimentação de fontanários públicos, protecção contra baixas 
temperaturas, obras de construção civil, etc., caso não sejam facturados. Estes consumos podem 
ser medidos ou não medidos, de acordo com a prática local. 
 
A12 – Consumo não facturado não medido (m3/ano) 
Consumo total autorizado não medido e não facturado (incluindo a água exportada) 

durante o período de referência. 

Este dado de entrada é a melhor estimativa disponível, baseada em inquéritos ou em quaisquer 
outras formas de avaliação a que a entidade gestora possa recorrer. 
Note-se que o consumo autorizado não facturado não medido pode incluir consumos para combate 
a incêndios e formação de bombeiros, lavagem de condutas e de colectores, lavagem de ruas, 
rega de espaços verdes municipais, alimentação de fontanários públicos, protecção contra baixas 
temperaturas, obras de construção civil, etc., caso não sejam facturados nem medidos. 
 
A13 – Consumo autorizado não facturado (m3/ano) 
Consumo total autorizado e não facturado durante o período de referência. 

Note-se que o consumo autorizado não facturado pode incluir consumos para combate a incêndios 
e formação de bombeiros, lavagem de condutas e de colectores, lavagem de ruas, rega de 
espaços verdes municipais, alimentação de fontanários públicos, protecção contra baixas 
temperaturas, obras de construção civil, etc., caso não sejam facturados. Estes consumos podem 
ser medidos ou não medidos, de acordo com a prática local. 
 
dAA14 - Consumo autorizado (m3/ano) 
Note-se que o consumo autorizado pode incluir consumos para combate a incêndios e 

formação de bombeiros, lavagem de condutas e de colectores, lavagem de ruas, rega de 

espaços verdes municipais, alimentação de fontanários públicos, protecção contra baixas 

temperaturas, obras de construção civil, etc.. Estes consumos podem ser facturados ou 

não facturados, medidos ou não medidos, de acordo com a prática local. ‘Outros’ inclui 

todos os utilizadores registados que não se classificam como domésticos, industriais ou 

distribuidores, tais como comerciais, públicos ou institucionais. 

 
A15 – Perdas de água (m3/ano) 
O volume de perdas durante o período de referência através de todos os tipos de fugas 

de água, roturas e extravasamentos depende das frequências, dos caudais e da duração 

média das fugas. 

 
A16 – Consumo não autorizado (m3/ano) 
Consumo total não autorizado durante o período de referência, incluindo furto. 
Este dado de entrada é a melhor estimativa disponível, baseada em inquéritos ou em quaisquer 
outras formas de avaliação a que a entidade gestora possa recorrer. 
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A17 – Perdas de Água por erro de Medição (m3/ano) 
Consumo total de água não contabilizada durante o período de referência devido a erros 

de medição. 

Este dado de entrada é a melhor estimativa disponível, baseada em inquéritos ou em quaisquer 
outras formas de avaliação a que a entidade gestora possa recorrer. 
 
dAA15 - Perdas reais (m3/ano)  
Volume total de perdas físicas de água do sistema em pressão, até ao contador do 

cliente. 

 
A20 – Água facturada (m3/ano) 
Consumo total autorizado facturado (incluindo a água exportada) durante o período de 

referência. 

 
dAA17 - Água não facturada (m3/ano)  
A água não facturada inclui não só as perdas reais e aparentes mas também o consumo 

autorizado não facturado. Se o termo água não contabilizada for utilizado, é recomendável 

que seja definido e calculado do mesmo modo que a água não facturada. 

 
 
Recursos Humanos 
 
dAA20 - Pessoal afecto ao serviço de abastecimento de água (n.º)  
No caso de entidades gestoras multi-serviços, cada empregado deve ser contabilizado na 

proporção do tempo afecto ao abastecimento de água face ao tempo afecto a outras 

actividades (ex.: saneamento de águas residuais urbanas). Os empregados incluem o 

pessoal permanente e temporário, bem como Directores e Administradores Delegados. 

 
B15 – Empregados com grau universitário (nº) 
Número total equivalente de empregados a tempo inteiro com grau universitário, na data 

de referência. 

No caso de entidades gestoras multi-serviços, cada empregado deve ser contabilizado na 
proporção do tempo afecto ao abastecimento de água. 
Os empregados incluem o pessoal permanente e temporário. 
 
B16 – Empregados com escolaridade mínima obrigatória (nº) 
Número total de outros empregados a tempo inteiro sem formação universitária mas tendo 

pelo menos a escolaridade mínima obrigatória, na data de referência. 

 
B17 – Empregados com outras qualificações(nº) 
Empregados a tempo inteiro sem escolaridade mínima obrigatória, na data de referência. 
 
B18 – Tempo total de formação (horas/ano) 
Número total de horas de formação durante o período de referência. 

No caso de entidades gestoras multi-serviços, cada empregado deve ser contabilizado na 
proporção do tempo afecto ao abastecimento de água. 
Os empregados incluem o pessoal permanente e temporário. 
 
B19 – Tempo de formação interna (horas/ano) 
Número total de horas de formação interna durante o período de referência. 
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B20 – Tempo de formação externa (horas/ano) 
Número total de horas de formação externa durante o período de referência. 
 
B21 – Acidentes de trabalho(horas/ano) 
Número total de acidentes de trabalho ocorridos durante o período de referência e que 

requereram acompanhamento médico. 

No caso de entidades gestoras multi-serviços, devem ser considerados apenas os acidentes 
relacionados com as actividades do serviço de abastecimento de água. No caso de empregados 
desempenhando tarefas comuns a várias actividades produtivas, os acidentes devem ser 
contabilizados na proporção do tempo afecto ao abastecimento de água. 
Os empregados incluem o pessoal permanente e temporário. 
 
B22 – Absentismo (dias/ano) 
Número total de dias de faltas ao trabalho ocorridas durante o período de referência. 
 
B23 – Absentismo devido a acidentes de trabalho ou a doença (dias/ano) 
Número total de dias de faltas ao trabalho ocorridas durante o período de referência por 

motivo de acidente de trabalho ou de doença. 
 
B24 –  Absentismo devido a outros motivos (dias/ano) 
Número total de dias de faltas ao trabalho ocorridas durante o período de referência que 

não se deveram a acidentes de trabalho ou a doença. 
 
 
Infra-estruturas 
 
dAA21 - Capacidade de reserva de água na adução e na distribuição (m3)  
Volume total dos reservatórios de adução e distribuição 

Os reservatórios prediais, sendo da responsabilidade dos utilizadores, não devem ser incluídos. 
De acordo com o Artigo 70º do Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de 
Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais, a capacidade de armazenamento do 
sistema deve ser V >= K Q(índice md) onde Q é o caudal médio diário anual (metros cúbicos) do 
aglomerado e K um coeficiente que toma os seguintes valores mínimos: 
K = 1,0 para aglomerados populacionais superiores a 100 000 habitantes; 
K = 1,25 para aglomerados populacionais compreendidos entre 10 000 e 100 000 habitantes; 
K = 1,5 para aglomerados populacionais compreendidos entre 1 000 e 10 000 habitantes; 
K = 2,0 para aglomerados populacionais inferiores a 1 000 habitantes e para zonas de maior risco, 
nomeadamente aerogares, estabelecimentos hospitalares e quartéis. 
 
dAA22 - Capacidade mensal máxima de tratamento (m3/mês)  
Esta variável corresponde ao valor máximo mensal de água tratada no sistema ao longo 

do ano. É adoptado o mês civil como unidade temporal e não uma qualquer sequência de 

30 dias ao longo do ano .  

Considera-se o valor máximo de água tratada que o sistema tem capacidade de produzir ao longo 
de um mês 
civil. Para aferição do valor desta variável pressupõe-se um funcionamento diário de 24h. 
 

dAA23 - Comprimento total de condutas (km)  
Comprimento total das condutas de adução e da rede de distribuição (ramais não 

incluídos) 

Não devem ser incluídas novas condutas que ainda não se encontrem em serviço nem condutas 
antigas que já tenham sido colocadas fora de serviço. 
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C15 – nº de unidades de controlo (nº) 
Número total de unidades de controlo do sistema, definidas como conjuntos 

funcionalmente independentes de dispositivos (por exemplo: válvulas de controlo 

ou accionadores de bombas) que permitem controlar furos, captações superficiais, 

estações elevatórias, estações de recuperação de energia, estações de 

tratamento, reservatórios, adutores de água bruta ou tratada e redes de 

distribuição (na data de referência). 
Por exemplo, um conjunto de válvulas e de outros dispositivos para controlo de um grupo de furos 
que partilhem diversas instalações de bombeamento e de armazenamento deve ser considerado 
como um única unidade de controlo. 
De forma semelhante, pode considerar-se cada um dos processos unitários de estações de 
tratamento, incluindo instalações de bombeamento e armazenamento que lhes estão associadas, 
como integrando uma única unidade de controlo (por exemplo: unidade de filtração de água). 
 
C16 – nº de unidades de controlo automatizado (nº) 
Número total de unidades de controlo do sistema automatizadas, definidas como 

conjuntos funcionalmente independentes de dispositivos (por exemplo: válvulas de 

controlo ou accionadores de bombas) que são controlados localmente por um 

autómato e usados em furos, captações superficiais, estações elevatórias, 

estações de recuperação de energia, estações de tratamento, reservatórios, 

adutores de água bruta ou tratada e redes de distribuição (na data de referência). 
 
C17 – nº de unidades de controlo remoto (nº) 
Número total de unidades do sistema com controlo remoto a partir de um sistema 

centralizado, geralmente com transmissão por cabo ou via rádio, usadas em furos, 

captações superficiais, estações elevatórias, estações de recuperação de energia, 

estações de tratamento, reservatórios, adutores de água bruta ou tratada e redes 

de distribuição (na data de referência). 
 
dAA24 - Ramais de ligação (n.º)  
Número total de ramais de ligação. 

Quando não houver informação fiável acerca do número de ramais, pode ser utilizado o número de 
edifícios como uma primeira estimativa. Este valor deve no entanto ser corrigido tendo em conta 
que é inferior ao número real, pelo facto de alguns edifícios terem mais do que um ramal e por 
existirem ramais de ligação a outros pontos de consumo fora de edifícios (por exemplo, bocas de 
rega e fontanários).  
 
 
Operação Manutenção 
 
dAA25 - Consumo de energia para bombeamento (kWh/ano) 
Energia total consumida em instalações de bombeamento de água (excluindo os sistemas 

de bombeamento particulares). 

Esta variável é a soma do consumo real de energia de todo o equipamento de bombeamento de 
água do sistema e deve ser avaliada a partir dos contadores de consumo de energia. 
Quando se avalia o consumo total de energia para bombeamento no sistema, o consumo de 
pequenas bombas pode ser desprezado se a sua influência no grau de confiança da variável for 
insignificante. 
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dAA26 - Factor de uniformização (m3/ano x 100 m) 
dAA26(i) = V(i) x h(i) / 100, onde V é o volume (m3) bombeado pela bomba i no período 

de referência e h(i) é a altura manométrica (m) da bomba. 
Para as bombas com variação significativa da altura manométrica ao longo do período de 
referência, pode ser necessário subdividir este período num número limitado de intervalos de 
tempo. Por exemplo, se durante 1/3 do tempo uma bomba elevar um caudal de 10 m3/h a uma 
altura manométrica de 50 m, e durante 2/3 do tempo 12 m3/h a uma altura de 42 m, dAA26(i) será: 
dAA26(i) = ((10 x 24 x 365/3) x 50 + (12 x 24 x 365 x 2/3) x 42) / 100 
A contribuição de pequenas bombas pode ser desprezada se a sua influência no grau de confiança 
da variável for insignificante. 
 
D7 – Limpeza de reservatórios (m3/ano) 
Volume total das células dos reservatórios que foram limpas durante o período de 

referência. 

A limpeza implica a implementação de um procedimento formal, em regra escrito, cujos resultados 
ficam registados. 
Se uma célula for limpa mais do que uma vez no período de referência o seu volume deve ser 
contabilizado tantas vezes quantas as limpezas realizadas. 
 
dAA27 - Comprimento total de condutas reabilitadas (km/ano) 
Comprimento das condutas de adução e distribuição reabilitadas. 
Esta variável inclui não só as condutas renovadas ou substituídas, mas também as condutas 
reabilitadas por meio de outras técnicas. 
 
dAA28 - Ramais reabilitados (n.º/ano) 
Número de ramais substituídos ou renovados. 

 
dAA29 - Avarias em condutas (n.º/ano) 
Número de avarias em condutas que ocorreram, incluindo avarias em válvulas e 

acessórios. 

Por razões de facilidade, as avarias de condutas podem ser contabilizadas a partir dos registos de 
reparação, admitindo que todas as avarias de condutas detectadas são reparadas e registadas. 
Não deverão ser contabilizadas as avarias provocadas e com custos de reparação cobertos por 
terceiros, uma vez que não são da responsabilidade directa da entidade gestora. Este número 
deve excluir as reparações devidas ao controlo activo de fugas. 
 
D29 – Avarias em ramais (n.º/ano) 
Número de avarias em ramais ocorridas durante o período de referência. 

Por razões de facilidade, as avarias em ramais podem ser contabilizadas a partir dos registos de 
reparação, admitindo que todas as avarias em ramais detectadas são reparadas e registadas. 
Se forem utilizadas falhas avaria de ramal para fins de regulação, é aconselhável o uso de um 
indicador complementar, semelhante Op32 mas que exclua avarias provocadas por terceiros, uma 
vez que não são da responsabilidade directa da entidade gestora. Este número deve excluir as 
reparações devidas ao controlo activo de fugas. 
 
dAA30 - Falhas no abastecimento (n.º/ano) 
Número total de falhas no abastecimento de água. 

Neste contexto, devem ser incluídas as falhas devidas a um fornecimento intermitente sistemático, 
bem como as interrupções do abastecimento aos utilizadores, não planeadas (mesmo que 
notificadas) ou não notificadas, com duração superior a 12 horas (contadas até ao 
restabelecimento completo do abastecimento), causadas por roturas ou falhas no sistema de 
abastecimento de água e pelas medidas de reparação/renovação que se seguirem. 

 15



Devem ser também incluídas as interrupções planeadas que excedem a duração prevista na 
notificação. 
 
D39 – Frequência de leitura de contadores de clientes domésticos (nº/contador/ano) 
Frequência de leitura de contadores domésticos durante o período de referência, 

pré-definida pela entidade gestora. 

‘Domésticos’ inclui todos os clientes que têm os mesmos procedimentos para a leitura de 
contadores que os consumidores domésticos (por exemplo, escritórios e comércios). 
 
D40 – Frequência de leitura de contadores de clientes industriais (nº/contador/ano) 
Frequência de leitura de contadores de clientes industriais durante o período de 

referência, pré-definida pela entidade gestora. 

‘Industriais’ inclui todos os clientes que têm os mesmos procedimentos para a leitura de contadores 
que os consumidores industriais (por exemplo, com contadores acima de um dado diâmetro ou de 
um determinado consumo médio). 
 
D41 – Frequência de leitura de contadores de clientes distribuidores –alta- 

(nº/contador/ano) 
Frequência de leitura de contadores de clientes distribuidores durante o período 

de referência, pré-definida pela entidade gestora. 

‘Distribuidores’ inclui todos os clientes que adquirem água à entidade gestora do sistema de 
abastecimento de água para a distribuir a terceiros. Correspondem às exportações de água bruta e 
tratada. 
 
D42 – Leituras de contadores de clientes (nº/contador/ano) 
Número total de leituras efectivas de contadores realizadas durante o período de 

referência, para todos os tipos de clientes com contador. 
 
D45 – Substituição de contadores (nº) 
Número de contadores de clientes substituídos no sistema durante o período de 

referência. 

 
dAA31 - Análises requeridas e realizadas à qualidade da água tratada (n.º/ano) 
Número de análises realizadas na água tratada na torneira do consumidor (sistemas em 

baixa) ou no ponto de entrega (sistemas em alta) nos termos do Decreto-Lei n.º 243/2001, 

de 5 de Setembro e Portaria n.º 1216/2003, de 16 de Outubro, respectivamente, à 

excepção dos seguintes parâmetros: acrilamida, epicloridrina, cloreto de vinilo, trítio, α-

total, β-total e dose indicativa total, das legalmente requeridas (regulamentares 

obrigatórias). 

O valor a considerar deve resultar da diferença entre o número de análises requiridas 

(regulamentares obrigatórias) e o número de análises em falta face às requeridas. A quantificação 

deste dado será da responsabilidade do IRAR. 

dAA32 - Análises realizadas à qualidade da água tratada (n.º/ano) 
dAA32 - Análises realizadas à qualidade da água tratada (n.º/ano) 
Número de análises na água tratada na torneira do consumidor (sistemas em baixa) ou no 

ponto de entrega (sistemas em alta) com valor paramétrico definido no Decreto-Lei n.º 

243/01, de 5 de Setembro, à excepção dos seguintes parâmetros: acrilamida, 

epicloridrina, cloreto de vinilo, trítio, α-total, β-total e dose indicativa total. 

O valor corresponde a todas as análises realizadas com valor paramétrico por uma entidade 
gestora podendo ser superior à frequência mínima. Só devem ser consideradas as análises 
efectuadas no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA). Não devem ser 
incluídas as contra análises. A quantificação deste dado será da responsabilidade do IRAR. 
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dAA33 - Análises requeridas à qualidade da água (n.º/ano) 
Número de análises à qualidade da água tratada previstas no Decreto-Lei n.º 243/2001, 

de 5 de 

Setembro, e Portaria n.º 1216/2003, de 16 de Outubro, respectivamente, com excepção 

dos seguintes parâmetros: acrilamida, epicloridrina, cloreto de vinilo, trítio, α-total, β-total e 

dose indicativa total. 

O valor corresponde à frequência mínima legal prevista no Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de 
Setembro, e na Portaria n.º 1216/2003, de 16 de Outubro. A quantificação deste dado será da 
responsabilidade do IRAR. 
 
dAA34 - Conformidade de análises à água tratada (n.º/ano) 
Número de análises na água tratada na torneira do consumidor (sistemas em baixa) ou no 

ponto de entrega (sistemas em alta) com valor paramétrico definido nos termos do 

Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro, (à excepção dos seguintes parâmetros: 

acrilamida, epicloridrina, cloreto de vinilo, trítio, α-total, β-total e dose indicativa total) que 

estão em conformidade com a legislação. 

Devem ser contabilizadas todas as análises realizadas no âmbito Programa de Controlo da 
Qualidade da Água 
(PCQA). A quantificação deste dado será da responsabilidade do IRAR. 
 
dAA18 - Lamas com destino adequado (t/ano) 
Peso seco de lamas produzidas nas estações de tratamento com destino final adequado 

ou transitoriamente acondicionadas dentro das instalações da empresa para posterior 

envio a destino final adequado, nos termos previstos na legislação aplicável. 

O acondicionamento transitório das lamas dentro das instalações da entidade gestora deve 
preencher todos os requisitos de confinamento, designadamente para que não se verifiquem 
incidências ambientais inadequadas resultantes da sua eventual dispersão ou lixiviação. A 
entidade gestora deve garantir o registo quantitativo e a caracterização dos resíduos 
acondicionados de acordo com o disposto no nº1 do artigo 16º do Decreto-Lei nº 239/97, de 9 de 
Setembro. 
 
dAA19 - Lamas produzidas (t/ano) 
Peso seco de lamas produzidas nas estações de tratamento. 

 
 
Demografia e dados sobre clientes 
 
dAA35 - (n.º) - Alojamentos com serviço de abastecimento de água  localizados na 
área de intervenção da entidade gestora  
Número de alojamentos servidos pela rede pública de distribuição de água. 

Para efeitos do cálculo do indicador, as entidades gestoras deverão utilizar como estimativa do 
número de “alojamentos servidos” o “número de utilizadores domésticos”, tendo por base o número 
de contadores domésticos devidamente corrigido, nomeadamente para excluir eventuais 
duplicações de contadores (ex: contador de condomínio). 
 
dAA46 - Alojamentos existentes (n.º) 
Número de alojamentos localizados na área de intervenção da entidade gestora onde as 

infra-estruturas de serviço em alta previstas contratualmente se encontram construídas e 

operacionais. 
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E6 – Contadores de clientes directos (nº) 
Número total de contadores de água de clientes domésticos, industriais ou outros, 

excluindo os clientes distribuidores, na data de referência. 

‘Outros’ inclui todos os clientes registados que não se classificam como domésticos, industriais ou 
distribuidores, tais como comerciais, públicos ou institucionais. 
 
E7 – Contadores de clientes domésticos (nº) 
Número total de contadores de água de clientes domésticos, na data de 

referência. 

‘Domésticos’ inclui todos os clientes que têm os mesmos procedimentos para a leitura de 
contadores que os consumidores domésticos (por exemplo, comerciais). 
 
E8 – Contadores de clientes industriais (nº)  
Número total de contadores de água de clientes industriais, na data de referência. 

‘Industriais’ inclui todos os clientes que têm os mesmos procedimentos para a leitura de contadores 
que os consumidores industriais (por exemplo, com contadores acima de um dado diâmetro ou de 
um determinado consumo médio). 
 
dAA37 - Pontos de entrega a clientes distribuidores (n.º) 
Número total de pontos de entrega de água a clientes distribuidores. 

 ‘Distribuidores’ inclui os clientes que adquirem água à entidade gestora do sistema de 
abastecimento de água para a distribuir a terceiros. Correspondem às exportações de água bruta e 
tratada 
 
E10 – Clientes registados (clientes) 
Número total de clientes registados do serviço de abastecimento de água, na data de 

referência. 

Os clientes registados incluem os clientes domésticos, industriais, distribuidores e outros clientes 
registados. 
‘Domésticos’ inclui todos os clientes que têm o mesmo tipo de contrato com a entidade gestora do 
sistema de abastecimento de água que os consumidores efectivamente domésticos (por exemplo, 
escritórios). 
‘Industriais’ inclui todos os clientes que têm o mesmo tipo de contrato com a entidade gestora do 
sistema de abastecimento de água que os consumidores industriais (por exemplo, com contadores 
acima de um dado diâmetro ou de um determinado consumo médio). 
‘Distribuidores’ inclui os clientes que adquirem água à entidade gestora do sistema de 
abastecimento de água para a distribuir a terceiros. Correspondem às exportações de água bruta e 
tratada. 
‘Outros’ inclui todos os clientes registados que não se classificam como domésticos, industriais ou 
distribuidores, tais como comerciais, públicos ou institucionais. 
 
dAA36 - (n.º) - Alojamentos com serviço de abastecimento de água  disponibilizado  
Número de alojamentos localizados na área de intervenção da entidade gestora para os 

quais as infra-estruturas de serviço em alta previstas contratualmente se encontram 

construídas e operacionais (conceito a aplicar a entidades gestoras de sistemas em alta). 
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Qualidade de Serviço 
 
F11- Tempo de instalação de novos contadores  (dias) 
Tempo total despendido na instalação de novos contadores de água de clientes durante o 

período de referência, desde o pedido do cliente até ao momento em que o serviço de 

abastecimento passa a estar disponível. 

Esta variável refere-se apenas à instalação de contadores em ligações já existentes onde a 
medição de água não era efectuada anteriormente. 
 
F12 – Novos contadores de clientes (nº) 
Número total de novos contadores de clientes instalados durante o período de referência. 

Esta variável refere-se apenas à instalação de contadores em ligações já existentes onde a 
medição de água não era efectuada anteriormente, que em geral requer a execução de algumas 
obras de adaptação. 
 
F13 – Tempo de reparação de ramais (dias) 
Tempo total despendido durante o período de referência na reparação de ramais, desde 

as notificações de avaria até ao restabelecimento do serviço. 

Esta variável inclui todas as avarias de ramal registadas e não apenas as que foram notificadas por 
clientes. 
 
F14 – Ramais reparados (nº) 
Número total de ligações reparadas durante o período de referência. 

Esta variável inclui reparações de quaisquer avarias de ramal registadas, notificadas ou não por 
clientes. 
 
F15 – Reclamações sobre o serviço (nº) 
Número de reclamações directas sobre o serviço feitas durante o período de referência, 

por telefone ou por escrito. 

No caso de entidades gestoras multi-serviços, devem ser consideradas apenas as reclamações 
relativas ao abastecimento de água. 
 
dAA38 - Respostas escritas a reclamações (n.º/ano) 
Número de respostas escritas, dentro de um prazo de 22 dias úteis, a reclamações 

escritas, relativamente ao serviço de abastecimento de água. 

 
dAA39 - Reclamações escritas (n.º/ano) 
Número total de reclamações relativas ao serviço de abastecimento de água. 

Por reclamação escrita entende-se qualquer carta, nota, documento anotado, telex, fax, mensagem 
de correio electrónico ou qualquer outra forma de comunicação escrita que chame a atenção para 
qualquer aspecto do serviço prestado ou acção tomada pela entidade gestora ou seus 
representantes, manifestando que as expectativas do remetente não foram correspondidas, por 
mais delicada que seja a linguagem utilizada. Todas as reclamações devem ser consideradas, 
incluindo as não justificadas e as referentes a tarifas ou a outras 
opções de gestão. 
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Económico-financeiras 
 
dAA40 - Proveitos operacionais ajustados (€/ano) 
Proveitos operacionais, excluindo o custo do auto-investimento em infra-estruturas, 

relativos ao serviço de abastecimento de água. 

Devem ser calculados da seguinte forma: Proveitos operacionais ajustados = proveitos 
operacionais – trabalhos para a própria empresa (não financeiros). O auto-investimento em infra-
estruturas deve ser entendido como uma correcção económica dos custos operacionais. Em 
consequência, estes custos têm de ser imputados com sinal negativo no cálculo dos proveitos 
operacionais ajustados. O conceito adoptado não coincide integralmente com a definição de 
‘proveitos operacionais’ do Plano Oficial de Contabilidade. 
 
dAA41 - Custos operacionais ajustados (€/ano) 
Custos operacionais, excluindo o auto-investimento em infra-estruturas, relativos ao 

serviço de abastecimento de água. 

Devem ser calculados da seguinte forma: custos operacionais ajustados = custos operacionais – 
amortizações – trabalhos para a própria empresa (não financeiros) + custos extraordinários – 
proveitos extraordinários (que não decorram do Fundo de coesão). O conceito adoptado não 
coincide integralmente com a definição de ‘custos correntes’ do Plano Oficial de Contabilidade. 
Para mais informação, ver as definições financeiras. 
 
G6 – Custos de capital (€/ano) 
Total de juros líquidos e de amortizações (de acordo com os critérios contabilísticos) 

durante o período de referência, relativos ao serviço de abastecimento de água. 

 
dAA42 - Vendas de água para consumo directo (€/ano) 
Valor da venda do serviço de água a utilizadores domésticos, industriais e outros 

(excluindo a água exportada). 

 ‘Outros’ inclui todos os utilizadores registados que não se classificam como domésticos, industriais 
ou distribuidores, tais como comerciais, públicos ou institucionais. Nestes proveitos incluem-se 
quer as parcelas variáveis quer as fixas, tais como quotas de serviço e outras. 
 
dAA43 - Vendas de água exportada (€/ano) 
Valor da venda do serviço de água exportada. 

Nestes proveitos incluem-se quer as parcelas variáveis quer as fixas, tais como quotas de serviço e 

eventuais 

proveitos decorrentes do pagamento de consumos mínimos. 

 
dAA44 - Capital alheio (€) 
Soma das dívidas a terceiros de curto, médio e longo prazo, relativos ao serviço de 

gestão de resíduos. 

 

dAA45 - Capital próprio (€) 
Excedente do activo sobre o passivo, relativo ao serviço de abastecimento de água 

O capital próprio inclui o capital social, reservas legais, outras reservas e o resultado líquido do 
exercício para o 
ano 
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Questões Complementares 
As Questões complementares para caracterização do estágio de utilização de novas 

tecnologias e instrumentos de gestão avançados por parte das Entidades Gestoras, são 

os seguintes: 

 

 

Disponibilidade de Instrumentos de Planeamento e Gestão Existentes ou em curso 
 

Plano Geral de Abastecimento de Água actualizado( <15 anos) 
Plano Director, com a previsão da evolução das necessidades de água, e identificação 

das origens, sistemas de tratamento, transporte e distribuição de água, programa de 

obras, plano de investimentos e análise de custos, tarifário e proveitos da actividade ao 

longo do horizonte do Plano, actualizado há menos de 15 anos. 

 

Programa de Monitorização das Origens de Água 
Programa sistemático de verificação das condições de exploração das origens de água, 

nomeadamente da qualidade e disponibilidade dos caudais e dos limites de protecção. 

 

Programa de Controlo de Perdas de Água 
Programa de determinação do balanço hídrico do sistema de abastecimento de água e 

definição de estratégias de intervenção para controlo de perdas, actuando sobre o 

sistema de medição de caudal, operação e manutenção dos sistemas, incluindo programa 

de monitorização dos efeitos e carências das acções desenvolvidas. 

 

Programas de Manutenção Sistemática de Redes e Instalações 
Programas de acção envolvendo a manutenção corrente e verificação sistemática das 

condições de funcionamento dos sistemas, registos de situação e de anomalias gerando 

programas de intervenção correctiva. 

 

Programa de Certificação de Qualidade, Ambiente, Segurança ou Integrado 
Programa que visa a certificação nas áreas da gestão da qualidade, gestão ambiental e 

gestão da segurança, higiene e segurança no trabalho. Estas certificações são objecto de 

normas internacionais, nomeadamente ISO 9000, ISSO 14000, EMAS, OHSAS 18000. 

 

 

Recursos Tecnológicos Disponíveis 
 
Número de Computadores 

Computadores disponíveis para cumprimento de funções em postos de trabalho. 

 

Número de Utilizadores de e-mail 
Postos de trabalho dispondo de e-mail para utilização pelos funcionários nas suas 

relações de trabalho 

 

Percentagem  de condutas em Cadastro Actualizado a escala >1:2000 
Qual o grau de cobertura de condutas e orgãos da rede em cadastro analógico em 

escalas superiores a 1:2000 

 

Percentagem  de condutas em Cadastro Digitalizado 
Qual o grau de cobertura de condutas e orgãos da rede em cadastro digitalizado. 

 

 21



Serviço de clientes 
 
Meios de Cobrança Disponibilizados 

 
Serviço de Informações 
Serviço de Registo de Reclamações de Clientes 
Escritas - serviço de registo de entrada e resposta a reclamações escritas (em papel ou 

por e-mail). 

Verbais - serviço de registo de entrada e resposta a reclamações verbais (em balcão ou 

por telefone). 

 

Página Web 
Informação sobre EG - informação geral sobre a entidade gestora, nomeadamente 

contactos, actividade, serviços prestados e condições de funcionamento dos sistema de 

abastecimento (avarias, cortes ou condicionamento do abastecimento). 

Divulgação Relatórios Qualidade da Água. 

Operações com clientes Online - contratos, leituras, pagamentos, reclamações, etc. 

 

 

Principais desafios/ dificuldades nos próximos 10 anos  
 
Reavaliação / Alteração do modelo de Gestão 

Análise do formato gestão da EG e avaliação de alterações que permitam aumentar o seu 

grau de eficácia e e/ou eficiência - (Direcção Municipal, Serviço Municipal ou Empresa 

Concessionária Pública ou Privada). 

 

Equilíbrio Económico e Financeiro da EG 
Revisão da estrutura tarifária ou do valor das tarifas - análise e alteração da estrutura 

tarifária, (tipo e escalões de consumo) de forma a garantir o equilíbrio de custos e receitas 

da actividade. 

Redução de custos da Entidade Gestora: controlo de custos com perdas, pessoal, 

consumo de energia, meios operacionais, consumíveis, etc. 

 

Introdução de Ferramentas Tecnológicas 
Sistemas Integrados de Gestão: - integração dos sistemas de contabilidade, gestão de 

clientes, facturação e cobrança de serviços, gestão de pessoal, compras, operações de 

manutenção dos sistemas de abastecimento, etc. 

Sistema de Informação Geográfica - sistema informático de gestão espacial dos orgãos 

do sistema de abastecimento desde as captações aos consumidores (captações, EE's, 

reservatórios, condutas, orgãos de controlo, manobra, e serviço, locais de consumo, etc.). 

Telegestão - sistema integrado de gestão e controlo automático, local ou centralizado, dos 

orgãos do sistema de abastecimento de água. 

 

Aumentar qualificação dos recursos humanos 
Implementação de programas de formação técnica individual e integração pessoal na 

missão da entidade gestora, de forma a elevar a rentabilidade dos funcionários da EG. 

 

Reforço/sustentabilidade das origens de água do sistema 
Reforço, ordenação de uso e protecção das origens de água de forma a garantir as 

continuidade das condições de abastecimento. 

 

 22



Modernização significativa das redes de distribuição e instalações 
Reabilitação sistemática dos orgãos da rede de forma a dotá-los de boas condições de 

funcionamento, garantindo níveis adequados da prestação do serviço e diminuição de  

perdas de água e energia. 

 

Renovação de parque de contadores 
Substituição sistemática ordenada, de acordo com as disposições regulamentares, de 

contadores, de modo a garantir a fiabilidade da contagem de consumos de água. 

 
 
 
 
 
 
 
 
dAA02 - Tipo de actividade (-) 
dAA03 - Prestação de serviços a outras entidades gestoras (-) 
dAA04 - Volume de negócios (€/ano) 
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