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O papel da ERSARO papel da ERSAR

•• Entidade reguladora dos serviEntidade reguladora dos serviçços os 
ppúúblicos essenciais de:blicos essenciais de:
–– Abastecimento de Abastecimento de ááguagua

–– Saneamento de Saneamento de ááguas residuaisguas residuais

–– Gestão de resGestão de resííduos urbanosduos urbanos

•• Entidades abrangidas pela regulaEntidades abrangidas pela regulaçção:ão:
–– Entidades titulares dos serviEntidades titulares dos serviççosos

–– Entidades gestoras de sistemas de Entidades gestoras de sistemas de 
titularidade estatal e municipal (titularidade estatal e municipal (≈≈ 500): 500): 

•• PrestaPrestaçção directa do servião directa do serviçço o 
•• DelegaDelegaçção do servião do serviçço o 
•• Concessão do serviConcessão do serviççoo

•• Sector complexo e em desenvolvimentoSector complexo e em desenvolvimento
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Os modelos de gestão no sectorOs modelos de gestão no sector

Gestão 
concessionada

Gestão 
delegada

Gestão directa

Empresas 
concessionárias 
multimunicipais

Empresa “Estatal”

Modelos de 
gestão

Serviços de titularidade Estatal 
(sistemas regionais “em alta”)

Modelos de gestão dos serviços de águas e resíduos:

Empresas 
concessionárias 
municipais

Serviços de titularidade Municipal
(sistemas locais “em baixa” ou “mistos”)

Serviços municipalizados
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Serviços municipais

Empresas municipais
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O modelos de gestão no sectorO modelos de gestão no sector

Gestão 
concessionada

Gestão 
delegada

Gestão directa
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concessionárias 
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Intervenção regulatória a partir de 2011:
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concessionárias 
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Serviços de titularidade Municipal
(sistemas locais “em baixa” ou “mistos”)

Serviços municipalizados

Parcerias Estado-
Municípios

Serviços municipais

Empresas municipais

33

1

31

27

2

278

37



IRAR
O modelo O modelo regulatregulatóóriorio

RegulaRegulaçção estrutural ão estrutural 
do sector:do sector:

ContribuiContribuiçção para ão para 
uma melhor uma melhor 

organizaorganizaçção do ão do 
sectorsector

ContribuiContribuiçção para a ão para a 
clarificaclarificaçção das ão das 
regras do sectorregras do sector

RegulaRegulaçção ão 
comportamental das comportamental das 
entidades gestoras:entidades gestoras:

MonitorizaMonitorizaçção legal e ão legal e 
contratual ao longo do contratual ao longo do 

ciclo de vidaciclo de vida

RegulaRegulaçção econão econóómica mica 
das entidades das entidades 

gestorasgestoras

RegulaRegulaçção da ão da 
qualidade de serviqualidade de serviçço o 

prestadoprestado

RegulaRegulaçção da ão da 
qualidade da qualidade da áágua p/ gua p/ 

consumo humanoconsumo humano

AnAnáálise de lise de 
reclamareclamaçções de ões de 
consumidoresconsumidores

Actividades Actividades 
regulatregulatóóriasrias

complementares:complementares:

ElaboraElaboraçção e ão e 
divulgadivulgaçção regular de ão regular de 

informainformaççãoão

Apoio tApoio téécnico cnico ààs s 
entidades gestorasentidades gestoras
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•• ContribuiContribuiçção para uma ão para uma 
melhor organizamelhor organizaçção do ão do 
sectorsector
–– ColaboraColaboraçção na formulaão na formulaçção ão 

das estratdas estratéégias nacionaisgias nacionais

–– Proposta de medidas de Proposta de medidas de 
racionalizaracionalizaçção e de ão e de 
resoluresoluçção de disfunão de disfunççõesões

–– MonitorizaMonitorizaçção e reporte ão e reporte 
ppúúblico e periblico e perióódico da dico da 
evoluevoluçção do sector e do ão do sector e do 
grau de implementagrau de implementaçção das ão das 
estratestratéégias nacionaisgias nacionais

A regulaA regulaçção estruturalão estrutural

PLANO ESTRATPLANO ESTRATÉÉGICO GICO 
DE ABASTECIMENTO DE ABASTECIMENTO 
DE DE ÁÁGUA E GUA E 
SANEAMENTO DE SANEAMENTO DE 
ÁÁGUAS RESIDUAIS GUAS RESIDUAIS 
(PEAASAR: 2007(PEAASAR: 2007--2013)2013)

Despacho n.Despacho n.ºº
2339/2007, de 28 de 2339/2007, de 28 de 
DezembroDezembro

PLANO ESTRATPLANO ESTRATÉÉGICO GICO 
DE RESDE RESÍÍDUOS DUOS 
SSÓÓLIDOS URBANOS LIDOS URBANOS 
(PERSU: 2007(PERSU: 2007--2016)2016)

Portaria nPortaria nºº 187/2007, de 187/2007, de 
12 de Fevereiro12 de Fevereiro
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•• ContribuiContribuiçção para a ão para a 
clarificaclarificaçção das ão das 
regras do sector regras do sector 
–– Proposta de nova Proposta de nova 

legislalegislaçção relevante ão relevante 
para o sectorpara o sector

–– Proposta de alteraProposta de alteraçção ão 
da legislada legislaçção existenteão existente

–– AprovaAprovaçção de ão de 
regulamentosregulamentos

–– Emissão de Emissão de 
recomendarecomendaççõesões

A regulaA regulaçção estruturalão estrutural

REGIME JURREGIME JURÍÍDICO DICO 
DOS SERVIDOS SERVIÇÇOS OS 

MULTIMUNICIPAISMULTIMUNICIPAIS
(Decreto(Decreto--Lei n.Lei n.ºº 195/2009, 195/2009, 

de 20 de Agosto)de 20 de Agosto)

REGULAMENTO REGULAMENTO 
TARIFTARIFÁÁRIORIO

(Recomenda(Recomendaçção IRAR n.ão IRAR n.ºº

1/2009)1/2009)

REGULAMENTO REGULAMENTO 
DA QUALIDADE DE DA QUALIDADE DE 

SERVISERVIÇÇOO
(em prepara(em preparaçção)ão)

REGULAMENTO REGULAMENTO 
DA QUALIDADE DA DA QUALIDADE DA 

ÁÁGUA PARA GUA PARA 
CONSUMOCONSUMO

(Decreto(Decreto--Lei n.Lei n.ºº 306/2007)306/2007)

REGIME JURREGIME JURÍÍDICO DICO 
DA REGULADA REGULAÇÇÃOÃO
(Decreto(Decreto--Lei n.Lei n.ºº 277/2009, 277/2009, 

de 2 de Outubro)de 2 de Outubro)

REGULAMENTO REGULAMENTO 
TTÉÉCNICOCNICO

((DecretoDecreto--RegulamentarRegulamentar n.n.ºº

23/95)23/95)

REGIME JURREGIME JURÍÍDICO DICO 
DOS SERVIDOS SERVIÇÇOS OS 
MUNICIPAIS OU MUNICIPAIS OU 

INTERMUNICIPAISINTERMUNICIPAIS
(Decreto(Decreto--Lei n.Lei n.ºº 194/2009, 194/2009, 

de 20 de Agosto, e Decretode 20 de Agosto, e Decreto--

Lei n.Lei n.ºº 90/2009, de 9 de 90/2009, de 9 de 

Abril)Abril)
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Regime jurRegime juríídico dos servidico dos serviçços os 
municipais ou intermunicipais municipais ou intermunicipais 

Objectivos
• Regime comum independentemente do modelo de 

gestão adoptado

• Correcta protecção e informação do utilizador

• Igualdade e transparência no acesso à actividade

• Sustentabilidade económico-financeira, infra-estrutural 

e operacional dos sistemas
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Regime jurRegime juríídico dos servidico dos serviçços os 

multimunicipais multimunicipais 

O O DL 195/2009 DL 195/2009 vem simplificar, aperfeivem simplificar, aperfeiççoar oar 
e clarificar alguns mecanismos e e clarificar alguns mecanismos e 

procedimentos constantes do anterior procedimentos constantes do anterior 
quadro legal dos serviquadro legal dos serviçços de titularidade os de titularidade 
estatal, com vista a permitir uma gestão estatal, com vista a permitir uma gestão 

mais eficiente dos sistemas.mais eficiente dos sistemas.
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•• RegulaRegulaçção econão econóómica mica 
dos dos serviserviçços estatais os estatais 
geridos por contrato geridos por contrato 
(concessões (concessões 
multimunicipais):multimunicipais):
–– PromoPromoçção da regulaão da regulaçção ão 

de prede preçços para garantir os para garantir 
tarifas eficientes e tarifas eficientes e 
socialmente aceitsocialmente aceitááveisveis

–– PromoPromoçção da ão da 
sustentabilidade sustentabilidade 
econeconóómica e financeira mica e financeira 
das entidades gestorasdas entidades gestoras

–– RegulaRegulaçção ão ““directadirecta”” da da 
tarifa tarifa (mecanismo de (mecanismo de 
avaliaavaliaçção)ão)

A regulaA regulaçção comportamentalão comportamental

Entidade 
gestora

Entidade 
gestora

Regulador

Consumidor

Recomenda-
ção anual da 

ERSAR

Reporte pela 
ERSAR

Execução do 
orçamento 

pela EG

Validação e 
tratamento de 

resultados 
pela ERSAR

Supervisão 
casuística 

pela ERSAR

Contraditório 
pela EG

Proposta de 
orçamento e 
tarifa pela EG

Análise da 
proposta pela 

ERSAR

Recepção 
das contas 
reais pela 

ERSAR

Aprovação do 
orçamento e 

tarifa pelo 
MAOT

Ciclo anual de regulação
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DecretoDecreto--Lei n.Lei n.ºº 195/2009, de 20 195/2009, de 20 
de Agostode Agosto
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A regulaA regulaçção comportamentalão comportamental

•• RegulaRegulaçção econão econóómica mica 
dos dos serviserviçços os 
municipais geridos por municipais geridos por 
contratocontrato (concessões, (concessões, 
delegadelegaçções e parcerias)ões e parcerias)
–– PromoPromoçção da regulaão da regulaçção ão 

de prede preçços para garantir os para garantir 
tarifas eficientes e tarifas eficientes e 
socialmente aceitsocialmente aceitááveisveis

–– PromoPromoçção da ão da 
sustentabilidade sustentabilidade 
econeconóómica e financeira mica e financeira 
das entidades gestorasdas entidades gestoras

–– RegulaRegulaçção da tarifa ão da tarifa ““por por 
contratocontrato”” (mecanismo de (mecanismo de 
supervisão) supervisão) 

Entidade 
gestora

Entidade 
gestora

Regulador

Consumidor

Recomen-
dação

tarifária 
ERSAR

Reporte pela 
ERSAR

Validação e 
tratamento de 

resultados 
pela ERSAR

Supervisão 
casuística 

pela ERSAR

Proposta de 
actualização 
tarifária pela 

EG

Análise da 
proposta pela 

ERSAR

Recepção 
das contas 
reais pela 

ERSAR

Aprovação 
do tarifário 

pela entidade 
municipal 

competente

Ciclo anual de regulação
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Gestão concessionada
Receitas e tarifário

• As tarifas do primeiro ano de exploração resultam 
da proposta vencedora no âmbito do concurso 
público

• Para além das variações médias do tarifário, 
expressas a preços constantes, que sejam fixadas 
no contrato de concessão, as actualizações anuais 
do tarifário médio incorporam a taxa de inflação

DecretoDecreto--Lei n.Lei n.ºº 194/2009, de 20 194/2009, de 20 
de Agostode Agosto
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Gestão delegada

Um município, uma associação de municípios ou 

uma área metropolitana podem delegar em 

empresa do sector empresarial local, 

abreviadamente designada por empresa municipal, 

cujo objecto compreenda a gestão dos mesmos

DecretoDecreto--Lei n.Lei n.ºº 194/2009, de 20 194/2009, de 20 
de Agostode Agosto



IRAR

Gestão delegada 
Receitas tarifárias

• Definidas no contrato de gestão delegada em vigor

• Expressas a preços constantes

• Actualizadas com base na taxa de inflação

• Devendo a entidade delegante ratificar o seu cálculo

DecretoDecreto--Lei n.Lei n.ºº 194/2009, de 20 194/2009, de 20 
de Agostode Agosto
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Parceria com o Estado

Podem ser estabelecidas parcerias entre o Estado e 

os municípios, as associações de municípios ou as 

áreas metropolitanas com vista à exploração e 

gestão de sistemas municipais dos serviços de 

águas e de resíduos.

DecretoDecreto--Lei n.Lei n.ºº 194/2009, de 20 194/2009, de 20 
de Agostode Agosto
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•• RegulaRegulaçção econão econóómica mica 
dos dos serviserviçços municipais os municipais 
geridos sem contrato geridos sem contrato 
(servi(serviçços municipais e os municipais e 
municipalizados):municipalizados):
–– PromoPromoçção da regulaão da regulaçção ão 

de prede preçços para garantir os para garantir 
tarifas eficientes e tarifas eficientes e 
socialmente aceitsocialmente aceitááveisveis

–– PromoPromoçção da ão da 
sustentabilidade sustentabilidade 
econeconóómica e financeira mica e financeira 
das entidades gestorasdas entidades gestoras

–– RegulaRegulaççãoão ““indirectaindirecta”” da da 
tarifa tarifa (mecanismo de (mecanismo de 
verificaverificaçção por ão por 
amostragem)amostragem)

A regulaA regulaçção comportamentalão comportamental

UtilityUtility

Regulator

Consumer

Recomen-
dação

tarifária 
ERSAR

Reporte pela 
ERSAR

Execução do 
orçamento 

pela EG

Validação e 
tratamento de 

resultados 
pela ERSAR

Supervisão 
pela ERSAR

Aprovação 
de 

orçamento  e 
tarifário pela 

entidade 
municipal 

competente

Recepção 
das contas 
reais pela 

ERSAR

Ciclo anual de regulação
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Gestão directa 

Os serviços municipais de águas e resíduos 

prestados em modelo de gestão directa 

devem ser objecto de apuramento 

económico–financeiro específico, através de 

contabilidade analítica.

DecretoDecreto--Lei n.Lei n.ºº 194/2009, de 20 194/2009, de 20 
de Agostode Agosto
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RecomendaRecomendaçção IRAR n.ão IRAR n.ºº 1/20091/2009

Objectivos

• Harmonizar as estruturas tarifárias

• Acautelar mecanismos de moderação tarifária 

• Proporcionar maior compreensão pelos 

utilizadores

• Permitir a comparabilidade directa de tarifários
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Princípios gerais

• Recuperação dos custos

• Defesa dos interesses dos utilizadores

• Acessibilidade económica

• Autonomia das entidades titulares

• Evitar subsidiação cruzada

RecomendaRecomendaçção IRAR n.ão IRAR n.ºº 1/20091/2009
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As actividades complementaresAs actividades complementares

Portal ERSAR Portal ERSAR –– Acesso Acesso 
profissionalprofissional

Web site ERSAR Web site ERSAR –– Acesso Acesso 
livrelivre

Entidades 

Entidades 

gestoras
gestoras

Qualidade 

Qualidade 

de servi
de serviççoo Qualidade 

Qualidade 

da da ááguagua

Tarifas
Tarifas

AplicaAplicaçções interactivas fões interactivas fááceis de ceis de 
utilizar pelos consumidoresutilizar pelos consumidores

RelatRelatóório Anual rio Anual 
do Sector de do Sector de 
ÁÁguas e Resguas e Resííduos duos 
em Portugalem Portugal

•• ElaboraElaboraçção e divulgaão e divulgaçção de ão de 
informainformaçção ao pão ao púúblico:blico:

–– CoordenaCoordenaçção e realizaão e realizaçção da recolha ão da recolha 
e divulgae divulgaçção da informaão da informaçção relativa ão relativa 
ao sector e ao sector e ààs respectivas entidades s respectivas entidades 
gestorasgestoras

–– DisponibilizaDisponibilizaçção de informaão de informaçção ão 
concisa, credconcisa, credíível e de fvel e de fáácil cil 
interpretainterpretaççãoão
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•• Apoio tApoio téécnico cnico ààs entidades s entidades 
gestoras:gestoras:
–– ElaboraElaboraçção de publicaão de publicaçções ões 

ttéécnicascnicas
•• Em parceria com centros de Em parceria com centros de 

conhecimentoconhecimento

–– PromoPromoçção (directa e ão (directa e 
indirecta) deindirecta) de

•• SeminSemináários e Conferênciasrios e Conferências
•• Apoio a eventos de terceirosApoio a eventos de terceiros
•• Estudos de opinião Estudos de opinião 

(sondagens)(sondagens)

–– PromoPromoçção da I&Dão da I&D

–– Resposta a questões diversasResposta a questões diversas

As actividades complementaresAs actividades complementares

Guias Guias 
ttéécnicoscnicos

Cursos Cursos 
ttéécnicoscnicos EstudosEstudos

RelatRelatóóriosrios

Textos de Textos de 
regularegulaççãoão

IntervenIntervençções ões 
ppúúblicasblicas

RecomendaRecomendaççõesões
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