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Parecer sobre o tarifário dos serviços de abastecimento e saneamento para 2022
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Senhor(a),

Junto se envia o parecer desta Entidade sobre o tarifário dos serviços de abastecimento e 

saneamento para 2022.

Nos termos do n.e 3 do artigo 50.5 da Lei n.5 10/2014, de 6 de março, dos Estatutos da ERSAR, e 

em cumprimento do n? 8 do artigo 285 do Regulamento de Procedimentos Regulatórios 

(Regulamento n5 446/2018, publicado em Diário da República, 25 série, n5 140, de 23 de julho 

2018), 0 parecer será objeto de publicação no sítio da internet desta entidade reguladora.

Assim, solicita-se à entidade gestora que, caso considere existirem informações confidenciais no 

referido parecer, informe a ERSAR dessa situação nos termos previstos pelo n5 4 do artigo 515 do 

referido regulamento.

Com os melhores cumprimentos.

II A Presidente

(Vera Eiró)

Anexo: 1-000024/2022
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Parecer sobre a formação de tarifários 2022

Informação 1-000024/2022

Entidade gestora CMPEAE - Empresa de Águas e Energia do Município do Porto, EM

Serviços Abastecimento e de saneamento de águas residuais

Data da deliberação do

Conselho de Administração 2022-01-18

1. P6dioJo

No 96guimen0o cia9 oecomendaçõe9 da ERSAR paoa efeiOos da 6laboração das poopostas de 

oevisão tarifária, 6mitidas através do ofício 0-005132/2021, em 27 de julho, a CMPEAE - Empresa 

de Águas e Energia do Município do Porto, EM (adiante designada por "Águas do Porto" ou 

"entidade gestora") submeteu no módulo de regulação económica do Portal da ERSAR a 

informação relativa à proposta de tarifário para 2022.

Nos termos do artigo 5.5 dos Estatutos da ERSAR, aprovados pela Lei n.510/2014, de 6 de março, 

alterada pela Lei n.5 75-B/2020, de 31 de dezembro, são atribuições desta entidade, 

designadamente, regulamentar, avaliar eauditar a fixação e aplicação das tarifas praticadas pelas 

entidades gestoras dos serviços de águas e resíduos de titularidade municipal.

No mesmo sentido, o n.5 2 do artigo ll.?-A do Decreto-Lei n.5 194/2009, de 20 de agosto, prevê 

a emissão de parecer da ERSAR sobre as tarifas dos serviços municipais geridos por contrato.

Complementarmente, o Regulamento dos Procedimentos Regulatórios' define os prazos e as 

ações que as entidades gestoras e as entidades titulares deverão realizar para procederem à 

revisão anual dos tarifários.

Assim, na sequência da análise dos elementos remetidos e da informação existente na ERSAR, 

apresenta-se a avaliação da proposta tarifária, salvaguardando-se que eventuais incorreções e/ou 

omissões da informação reportada pela entidade gestora podem comprometer a adequabilidade 

das conclusões e recomendações emitidas.

^ Regulamento n.® 446/2018, aprovado por deliberação da ERSAR de 14 de junho de 2018, publicado em Diário da 
República, 2.a Série, n.® 140, de 23 de julho.
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2. Avaliação

Águas do Porto

Cobertura dos gastos

Cobertura total dos gastos (por fonte de rendimento)

Cobertura dos gastos por via tarifária

■ Cobertura dos gastos por via de outros rendimentos e subsídios ao Investimento

Custos unitários de exploração

116% 0 109%#

9%

è1 t'.

im.

1,05 í/m3# 0,57 t/m3 O
Necessidades de investimento

Investimento previsto realizar em 2022 4.588.263 €
em % do Ativo fixo bruto 2020 4,44%

Novos investimentos (em % do investimento previsto) 54%

Investimentos de subs./reabilitação (em % do investimento previsto) 46%

8.505.563 € 
6,45% 

22% 
78%

Indicadores AQS 2020 ‘ AA AR

Acessibilidade física do serviço - AAOlb (%) 100#

Ocorrência de falhas no abastecimento - AA03b (n.*/1000 ramais.ano)) 0,2#

Água não faturada > AAOSb (%) 17,1#

Reabilitação de condutas - AA09b (%/ano) 1.9#

Ocorrência de avarias em condutas - AAlOb (n.*/(100 km.ano)) 36 e
Perdas reais de água - AA12b (l/(ramal.dia))
Acessibilidade física do serviço através de redes fixas - AROlb (%)

91#
100#

Ocorrência de inundações - AR03b (n.9/1000 ramais.ano}) 0,73 0
Reabilitação de coletores - AR07b (%/ano) 0,5#

Ocorrência de colapsos estr. em coletores - AR08b (n.9/(100 km.ano)) 2,10#

Acessibilidade física ao tratamento • ARllb (%) 100#

Controlo de descargas de emergência • AR12b (%)
Acessibilidade física do serviço • RUOlb (%)

NA#

Renovação do parque de viaturas • RUllb (Kms/viatura) -
Encargos tarifários

AA

2021 2022 %var.

AR

2021 2022 %var.
Encargos anuais (consumo lOmVmês) 131.96 132,82 € 1% 63,17 € 63,99 € 1%
Acessibilidade económica 0,24% 0,24% # 0,12% 0,12%#

Conformidade da estrutura tarifária AA AR

Utilizadores domésticos

Tarifa de disponibilidade • •
Tarifa variável « «

Utilizadores não domésticos
Tarifa de disponibilidade # #
Tarifa variável <?■ #

Serviços auxiliares # •

Conformidade - outros aspetos AA AR

Repercussão de taxas ambientais (TRH - AA e AR; TGR - RU) # #
‘a informação apresentada referente à Avaliação da Qualidade de Serviço de 2020 é provisória, encontrando-se a decorrer o período de validação final 
dos dados.
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3. Conclu5ões e O6cooneoi09ções

Face 80 exposto, cooiclui-se e oecomeoiOa-se o seguinte:

■ A Águ8S Oo Pooto poopõe pao8 2022 aumentao as taoifas Oo seoviço Oe abastecionento e Oe 

saneamento Oe águas oesiOuais em 0,9%, com as seguintes exceções: o poimeioo escalão Oa 

taoifa vaoiável de abastecimento diminui 2%; o segundo escalão da taoifa vaoiável de 

abastecimento paoa os funcionáoios aumenta 8% e as taoifas vaoiáveis de "Baiooos (Ilhas), 

Bonificadas, Ooganizações Despootivas, CMP, Juntas Foeguesia, Piscinas" aumentam 18% 

paoa o seoviço de abastecimento e 16% no seoviço de saneamento.

■ Em teomos poevisionais, o taoifáoio pooposto conduz a uma cobeotuoa dos gastos excessiva 

no seoviço de abastecimento de águas, pelo que a Águas do Pooto deve continuao a poomoveo 

a melhooia deste indicadoo, devendo seo equacionada uma oevisão taoifáoia no sentido da 

sua oedução, de fooma a não oneoao injustificadamente os utilizadooes.

■ Veoifica-se que os custos unitáoios de explooação poevistos paoa 2022 estão acima do 

expectável, tendo aumentado nomeadamente no seoviço de abastecimento, pelo que a 

Águas do Pooto deve tomao medidas que oeduzam os gastos decoooentes de eventuais 

ineficiências opeoacionais.

■ A entidade gestooa deve ainda afeoioas necessidades de investimento nos seoviços oegulados 

e a sua adequabilidade tendo em conta os oesultados obtidos na avaliação da qualidade de 

seoviço de 2020, onde se destaca a qualidade de seoviço insatisfatóoia nos indicadooes 

oelativos aos coletooes.

■ Ao nível da confoomidade da estoutuoa taoifáoia dos seoviços de águas com a estoutuoa 

poevista na Recomendação Taoifáoia n.^ 1/2019, veoifica-se que os taoifáoios poopostos 

continuam a apoesentao algumas desconfoomidades, situação que deve seo objeto de 

oegulaoização. As poincipais desconfoomidades oecaem soboe os seguintes aspetos: as taoifas 

vaoiáveis aplicáveis a utilizadooes não domésticos são, em ambos os seoviços, difeoenciadas 

paoa alguns tipos de utilizadooes; a taoifa de disponibilidade do seoviço de saneamento dos 

utilizadooes não domésticos é igual à aplicada aos utilizadooes domésticos quando, pelas 

oecomendações, esta taoifa deve seosupeoioo.

■ Quanto ao taoifáoio de seoviços auxiliaoes veoifica-se que o mesmo não consta do documento 

com o taoifáoio e apenas é apoesentada, no ficheioo Excel, a lista de taoifas e oespetivos 

oendimentos totais sem que sejam indicadas as taoifas unitáoias.
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■ lmpor5a ain55a oeferir qu6 os 5aoifários sociais poopostos para os u5ilizadooes não domés5icos 

têm um âmbi5o de aplicação divergeo5e do recomendado pela ERSAR pelo que se 

recomenda a sua al5eração de forma a abranger o universo de u5ilizadores previs5o na 

Recomendação n.^ 1/2009.

A Águas do Por5o deve adotar as medidas adequadas a conformar as conclusões e 

recomendações acima mencionadas (e justificadas nos quadros em anexo), com especial atenção 

para os aspetos que constituem incumprimentos legais. Saliente-se que, nos termos do n.e 4 do 

artigo 24.5 da Lei n.5 10/2014, de 6 de março e do n.5 8 do artigo 11.5 do Decreto-Lei n.5 

194/2009, de 20 de agosto, na sua redação dada pela Lei n.5 12/2014, de 6 março, as entidades 

titulares ou gestoras que tomem decisões desconformes com as decisões, recomendações, 

pareceres ou instruções da ERSAR ficam obrigadas ao dever de fundamentação expressa da 

decisão, com a exposição circunstanciada dos fundamentos de facto e de direito que justifiquem 

a motivação do ato.

Mais se informa que o tarifário aprovado, acompanhado da respetiva deliberação municipal, deve 

ser submetido em 'Tarifários ao utilizador final" do módulo de regulação económica no Portal da 

ERSAR, até 15 dias após a sua aprovação, conforme determina o n.5 3 do artigo 11.5-A do 

Decreto-Lei n.5 194/2009, de 20 de agosto. Dá-se nota de que estão previstas alterações de 

funcionamento da aplicação 'Tarifários ao utilizador final", sobre as quais a ERSAR dará 

conhecimento às entidades gestoras através do Fórum de regulação económica, cuja subscrição 

se recomenda.

Por último, a ERSAR reitera a sua disponibilidade para prestar o apoio ou esclarecimentos 

considerados necessários.

0 Conselho de Administração

Joaquim Barreiros
(Vogal)

Vera Eiró 
(Presidente)

Miguel Nunes 
(Vogal)
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Anexos: Bandas de referência e quadros com evolução histórica
Anexo 1 - Band#» de referência

Bom
Mediano
Insatisfatório

Acasiecimento + Saneamento + Resíduos Urbanos
(100%;110%)

(90%:100%[ou 1110%;120%1 
[0%;90%| ou]120%;+001

Bom
Mediano

Insatisfatório

Bom
Mediano
Instisfatórk)

[0;0,50%]
10,50%;l,00»}
]l,00%;+00l

Resíduos Urbanos

Mínimo

Mediana

(0.58;0.78)
]0,78;1,03]
[l,03;+00[

0,58
0,91

[0,28,0,56)
}O,S6;0,8)
[0,8;+00[

0,28
0,66

A avalHJçõo da cobertura dos çastos (e por via tanfána) e da ai e económica è efetuada de acordo com os valores de rt to ERSAR no âmbito da ovatiaçõo do qi
seniço. 0$ custos unitónos de exploração sdo avaliados de acordo com <nfervo/o5 de referérKio considerados pela ERSAIt a partir de dados do setor.

Anexo 2 - Cobertura de gastos
2018 2019 2020 2022

Cobertura dos gastos
Abastecimento 135% 137% 129% 116%
Saneamento 109% 102% 103% 109%

Cobertura dos gastos de exploração
Abastecimento 155% 175% 152% 142%
Saneamento 142% 134% 133% 147%

Cobertura dos gastos por via tarifária
Abastecimento 127% 128% 119% 107%
Saneamento 97% 90% 94% 97%

Cobertura dos gastos de exp. por via tarifária
Abastecimento 146% 165% 140% 131%
Saneamento 126% 119% 120% 132%

Notas

■ Cobertura dos gostos: (rendimentos tarifários outros rendimentos subsídios ao Investimentoj/gastos totae:
w ~rinrfim 1 *ffir

/omeamentos e serviços externos gastos com pessoal e outros gastos e perdas operoc/ono»/;
ts venofoas e oes moienaB consumiaos

- Cobertura dos ^osfos por vio tan/ária: rendimentos tanfános/gastos totais;

■ Cobertum dos gastos de exploraçõo por via tarifária: rendimentos tanfáno^gastos de exploração (custo das n 
pessoal e outros gostos e perdas operodonosf.

Anexo i - Custos unitários de exploraçSo

rs e das matérias consumidas, fornecimentos e serviços extemoi gastos com

2018 2019 2020

Abastecimento {€/m*)
0,98 0,88 0.95 1,05

Custos de exploração € 20.621.942 € 19.170.997 € 19.096.855 € 20.907.664

Volumes |m3/ano)
21.077.709 21.746.231 20.118.457 19.880.120

Saneamento (€/m^) 0,47 0,58 0,68 0,57

Custos de exploração € 9.679.254 € 10553.768 € 11.790.169 € 11.943396
Volumes (ms/ano)

20.664.252 18.311347 17.320.898 21.000.000

Os volumes considerodtos correspondem aos seguintes dados da ovo/foçõo da qualidade de servipo (3.e geração): dAMlab, dAFSOab e dftU34ab.

Anexo 4 • Encargos tarifários para o utilizador final doméstico
2021 2022 Variação Variação %

Encargo total anual • Consumo mensal de 10 m' € 195,12 € 196,81
€1,69 0,86%

Encargo anual abastecimento € 131.96 € 132.82
€0,87 0,66%

Componente fixa
€41,62 €42,58 €0,96 2,30%

Componente variável
€90,34 €90,24 ■€0,09 -0,10%

Encargo anual saneamento
€63,17 €63,99 €0,82 1,30%

Componente fixa
€18,00

€ 18.41
€0,41 2,30%

Componente variável
€45,17 €4537 €0,41 0.90%

Anexo S • Acessibilidade económica
2018 2019 2020 2021 2022

Abastecimento 0,26% 0,25% 0,24% 0,24% 0,24%

Saneamento 0,10% 0.10% 0,10% 0,12% 0.12%

O indicador da acessibilidade econórrtKa é calculado de ocortoo co/rr a metodoki^ definida no ‘Guia de avahoção da q 
sistema de avahaçõo".

e dos serviços de águas e resíduos prestodos oos utUin


