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Tendo presente o actual momento do Sector da Água e do Saneamento em Portugal, importa 
perguntar: Que balanço fazemos hoje do caminho percorrido nos últimos 18 anos? Sem 
dúvida que será muito positivo, mas ainda sem atingir a excelência que, justamente, podemos 
ambicionar. Os Indicadores e a evolução positiva que se verificou neste período são disso 
irrefutável demonstração. 
 
Quais são, hoje, os principais problemas com que se defronta o sector da Água e 
Saneamento em Portugal? 
 
É o PEAASAR II, cujos objectivos dificilmente se concretizarão até 2013, carecendo, portanto, 
de uma revisão a curto prazo? São as dificuldades de estabilizar o modelo institucional, apesar 
dos avanços conseguidos? É a falta de sustentabilidade de alguns sistemas e o atraso nos 
processos de integração vertical e horizontal reclamado para várias situações? Será o que 
alguns consideram uma fraca abertura do Sector a mais operadores? Será também a 
ausência de uma politica consistente de harmonização tarifária, definida no PEAASAR II como 
objectivo fundamental tendente à obtenção da cobertura dos custos dos serviços através de 
tarifas reais, moduladas, contudo, em função das condições  sócio-económicas das regiões, 
por meio de mecanismos de solidariedade nacional e regional? Será o FETA, que agora se 
anuncia, portador de boas novidades sobre este tão sensível e decisivo problema? Serão as 
dificuldades colocadas à ERSAR para concretizar as suas competências regulatórias, agora 
que foram alargadas a todas as Entidades Gestoras do Sector, independentemente da 
natureza jurídica, modelo de gestão e área de intervenção? Ou será também a crise financeira 
internacional e a cada vez maior escassez de meios de financiamento aplicáveis ao Sector? 
 
Quais serão, então, as melhores soluções para fazer face às dificuldades com que se 
defronta o Sector? Que medidas para as concretizar? Quais serão os principais actores 
e que papel desempenharão? Que politicas sectoriais e globais deverão ser 
prosseguidas? 
 
Caminhar com segurança para indiscutíveis patamares de sustentabilidade implica, assim, 
tanto a confirmação das orientações estratégicas fundamentais que nos conduziram a 
elevados níveis de atendimento – tanto no abastecimento de água como no saneamento de 
águas residuais – e a uma situação geral que nos coloca bem posicionados no contexto 
internacional, como obriga à tomada de novas medidas que garantam a continuação dos 
progressos já alcançados. 
 
As respostas contemplam, portanto, a necessidade de uma abordagem ampla, profunda, 
informada e politicamente esclarecida da situação do Sector e a tomada de decisões 
articuladas – e não casuísticas – sobre os novos desafios com que estamos e estaremos 
confrontados num futuro próximo. 
 



O Colóquio que aqui nos reúne tem como tema principal a apresentação da publicação “Água 
e Saneamento em Portugal: O Mercado e os Preços 2010”, elaborado pela Comissão 
Especializada de Legislação e Economia da APDA, que procura ser um valioso contributo para 
o objectivo da procura de soluções e das melhores práticas no domínio dos Serviços de Água 
e Saneamento. 
 
O que irá ser revelado dará uma amostra de um estudo profundo, que se apresenta como um 
importante e actualizado documento que a APDA deseja partilhar com todos os agentes do 
Sector e com o País em geral, dando conta de uma realidade que muitas vezes é tratada de 
forma pouco informada, quando não distorcida, com todos os inconvenientes associados. 
 
Indo muito além da questão tarifária, esta divulgação acontece, no entanto, num momento em 
que esta matéria e as suas repercussões na actividade das Entidades Gestoras têm tido uma 
expressão pública significativa, sublinhando a especial sensibilidade que reveste para os 
decisores políticos, para os operadores públicos e privados e para os consumidores. 
 
Vamos entrar num período de debate dos problemas com que Portugal se defronta e das 
propostas de solução para os mesmos. Face à crescente importância que as Politicas 
Públicas para a Água revestem no contexto da procura de caminhos para um 
Desenvolvimento Sustentável em Portugal, afigura-se-nos oportuno lançarmos um repto a 
todas as forças politicas a incluírem a situação do Sector da Água e do Saneamento e as 
soluções que propõem para a superação dos constrangimentos existentes no centro das suas 
preocupações, visto tratar-se de um Sector economicamente relevante, socialmente sensível e 
ambientalmente determinante para o futuro do País e a qualidade de vida dos cidadãos. 
 
A Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), por seu lado, está 
pronta para colaborar nesse debate como parceiro incontornável na definição e 
implementação das melhores políticas para o Sector da Água e do Saneamento em Portugal. 
 
 


