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1. Evolução da Água Residual Não Faturada (ARNF) e o impacto nos ativos horizontais e 
verticais das Entidades Gestoras 

Tem sido recorrente por parte desta Comissão a referência a este assunto, designadamente 
sobre “o impacto na vida útil dos ativos constituintes de uma rede de drenagem de águas 
residuais, que os contributos prediais ilícitos efetivamente acarretam, quer em termos técnicos, 
económicos e ambientais”, conforme referido em artigo elaborado por esta Comissão e 
publicado na edição #22 da Revista da APDA, em setembro de 2021. Foi referido nesse artigo 
que é impreterível “salvaguardar: 

• A vida útil do ativo horizontal de transporte dos efluentes, evitando a sistemática 
entrada em carga, circunstância para a qual não estão dimensionados; 

• A vida útil dos ativos verticais a jusante dos contributos, como p.e. Estações 
Elevatórias e ETAR; 

E mitigar: 

• Os consumos energéticos avultados nos ativos verticais identificados no ponto 
anterior, incrementando a eficiência energética; 

• A ocorrência de desequilíbrios económicos que não estão salvaguardados nas tarifas 
praticadas pelas EG, por necessidade de transporte e tratamento de AP que podem 
ser rejeitadas diretamente em domínio hídrico.”  

De facto, não só pelo contributo de ligações ilícitas e outros de afluências indevidas, mas 
também pelo contributo proveniente das infiltrações associadas à tipologia de solo e às 
características construtivas das caixas de visita, o funcionamento, durabilidade e eficiência dos 
ativos em apreço estão comprometidos, sendo certo que as Entidades Gestoras terão que dar a 
devida importância a este assunto, essencialmente porque consubstancia um risco para a saúde 
pública e para o meio ambiente, já que uma das consequências são as descargas de efluente 
não tratado na via pública, no meio hídrico, e nas nossas casas, devido à entrada em carga dos 
sistema público de drenagem. 

Internacionalmente, por exemplo no Canadá e nos Estados Unidos da América, este assunto é 
tratado de uma forma muito mais pragmática e objetiva, já que os sobrecustos que resultam na 
necessidade de elevar, nas Estações Elevatórias, e tratar, nas Estações de Tratamento de Águas 
Residuais, contributos provenientes de Infiltrações e Afluências (Infiltration & Inflow, ou I&I), 
que na realidade podem ser rejeitados diretamente no meio hídrico, são repercutidos 
diretamente na fatura do utilizador (ou cliente), estando aqui logo à partida implementada uma 
estratégia de motivação para os utilizadores se focarem na eliminação dos contributos de I&I 
que as suas habitações “oferecem” na rede pública de recolha e drenagem de águas residuais. 



 
Na imagem seguinte é possível verificar as origens de I&I. 

 

Imagem 1 – Origens de I&I (imagem retirada do site https://trenchlesstechnology.com)  

Torna-se assim necessário promover políticas de eliminação destes contributos, já que, além das 
vantagens de saúde pública e ambiental, permite-se desta forma dar mais um passo para a 
sustentabilidade do setor, através da garantia de durabilidade e funcionamento em 
conformidade dos ativos constituintes de um sistema de recolha, drenagem e tratamento de 
águas residuais. 

Focando agora sobre os dados (reportados pelas EG, que não refletem a totalidade do País, uma 
vez que nem todas as EG apresentam dados) do RASARP 2021 e outros dados históricos, e tendo 
ainda em consideração que este assunto está diretamente relacionado com o nível de 
Precipitação, nos últimos anos verificou-se a seguinte evolução: 

 

Figura 1 – Evolução de Precipitação VS ARNF 



 

 

Verifica-se assim que este assunto tem uma expressão considerável, com necessidade 
impreterível de, a curto prazo, as EG implementarem medidas que visem a eficiência dos seus 
ativos, que são efetivamente afetados pela atual conjuntura. Assinalamos que, mesmo num 
cenário de redução da Precipitação de 2019 para 2020, a ARNF registou um incremento no 
mesmo período! 

Num exercício meramente académico, e considerando: 

 Um custo de tratamento (preço constante) de 0,50 €/m3; 
 Um período de análise entre 2023 e 2027, com as mesmas condições de Precipitação 

entre 2016 e 2020 (este exercício poderá ser aperfeiçoado considerando as projeções 
de Precipitação do IPMA para os próximos anos); 

 Uma redução de 20% da ARNF, considerando os dados históricos. 

Verifica-se a seguinte situação: 

 

Figura 2 – Projeção de Potencial Economia VS Redução ARNF 

Ou seja, seria possível consubstanciar uma economia anual que permitira às EG investir em 
projetos de redução de I&I nos sistemas de recolha, drenagem e tratamento de águas residuais, 
salvaguardando a saúde pública e o meio ambiente, e garantindo a sustentabilidade dos ativos 
constituintes desses sistemas, e, também, a própria sustentabilidade das EG. 

 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Precipitação Total [mm] 1 098 600 992 541 940 756 747
ARNF [m3/ano] 259 094 418 150 125 346 212 250 232 128 385 887 187 541 110 167 480 305 198 742 808
ARNF [%] 37% 25% 31% 21% 29% 26% 30%



 
2. Certificação em Gestão de Ativos 

Considerando os dados do RASARP, verifica-se a seguinte situação: 

Abastecimento de Água (Alta + Baixa) 

 

Figura 3 – Número de EG com ou sem Certificação de Gestão de Ativos - AA 

 

Águas Residuais (Alta + Baixa) 

 

Figura 4 – Número de EG com ou sem Certificação de Gestão de Ativos - AR 

Não obstante se tratar de um indicador recente, toda e qualquer diligência que visem a 
implementação de estratégias que permitam o conhecimento, a caraterização e o planeamento 



 
estratégico, operacional e tático, dos ativos, são essenciais para o caminho que permite chegar 
à sustentabilidade de uma EG. 

É assim importante inverter o panorama atual. 

3. Índice de Conhecimento Infraestrutural 

Considerando os dados do RASARP, verifica-se a seguinte situação: 

Abastecimento de Água (Alta + Baixa) 

 

Figura 5 – Índice Conhecimento Infraestrutural - AA 

Águas Residuais (Alta + Baixa) 

 

Figura 6 – Índice Conhecimento Infraestrutural - AR 

Verifica-se, pela análise dos gráficos em cima, que ainda existem várias EG com baixo 
conhecimento infraestrutural. 



 
Esta situação tem, forçosamente, que deixar de existir, não sendo admissível que à data existam 
EG que não conhecem os seus ativos, o que os impede de obter sustentabilidade, de retirar o 
valor desses ativos, e, também importante, de poder planear a sua atividade e garantir um 
serviço de excelência. 

  



 
4. Índice de Gestão Patrimonial de Infraestruturas 

Considerando os dados do RASARP, verifica-se a seguinte situação: 

Abastecimento de Água (Alta + Baixa) 

 

Figura 7 – Índice Gestão Patrimonial de Infraestruturas - AA 

Águas Residuais (Alta + Baixa) 

 

Figura 8 – Índice Gestão Patrimonial de Infraestruturas - AR 

A análise a este indicador consubstancia um cenário ameaçador e revelador de falta de 
planeamento, monitorização e controlo dos ativos das EG. 

É impreterível que este cenário se inverta, sendo certo que o caminho passará pela elaboração 
de planos estratégicos, operacionais e táticos, onde se evidencie os objetivos a curto, médio e 



 
longo prazo, e as métricas com que as EG pretendem fazer a monitorização dos indicadores 
referentes aos ativos que possuem. 

 

5. Índice de Valor da Infraestrutura (IVI) 

Este índice assume um interesse particular já que nos permite aferir o valor atual da rede (ativos 
horizontais), assim como a determinação de um planeamento a longo prazo do CAPEX de 
substituição necessário para garantir a sustentabilidade e eficiência dos ativos horizontais. 

Verifica-se, contudo, que, no que concerne às redes de abastecimento de água (alta + baixa), 
apenas 22% das EG apresentaram dados que permite o cálculo deste índice, o que é 
manifestamente reduzido em comparação com a quantidade de EG que têm o Índice de 
Conhecimento Infraestrutural com valores razoáveis.  

Considerando apenas a amostra das EG que apresentaram as variáveis essenciais para a 
determinação do IVI, e sendo certo que do comprimento total de condutas de 116.960 Km, essa 
amostra corresponde a 28% (32.504 km), verifica-se a seguinte situação: 

 

Figura 9 – Comprimentos de Conduta por Classes de IVI - AA 

Já no que concerne à rede de AR, o número de EG que apresentarem os dados é ainda inferior, 
situando-se nos 16%, o que corresponde a uma amostra de 10.117 km, do universo de 64.883 
km. 



 

 

Figura 10 – Comprimentos de Conduta por Classes de IVI - AR 

Apesar da amostra da rede de AR ser inferior à amostra da rede de AA, verifica-se maior 
juventude na rede de AR, o que traduz que o País deu de facto prioridade à ampliação da 
acessibilidade ao serviço de abastecimento de água, como se comprova pelos atuais níveis de 
cobertura de serviço de abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas residuais. 

 

Não obstante, é importante que as EG reportem os dados para que o regulador possa 
determinar este índice, já que a sua importância estratégia, não só do ponto de vista do 
planeamento, mas essencialmente porque permite analisar, em conjunto com outros índices, as 
reais necessidades do setor para se atingirem patamares de sustentabilidade económica dos 
ativos que são geridos pela EG. 

  



 
6. Reabilitação de Condutas e Coletores 

No caso do Abastecimento de Água, focando a análise nos sistemas em baixa, verifica-se uma 
taxa de reabilitação média anual de 0,53% (nos sistemas em alta é de 0,12%), o que poderá ser 
manifestamente reduzido face ao estado atual dos ativos. Não obstante este estado atual, por 
falta de informação reportada, designadamente no indicador referente ao IVI, não é possível 
estabelecer uma relação direta entre a idade dos ativos e a necessidade de reabilitação. 

No entanto, no caso particular das redes em baixa de AA, é impreterível que se conecte a 
necessidade de reabilitação à idade e à eficiência dos ativos. Reiteramos: Idade e Eficiência, em 
conjunto, devem ser fatores preponderantes para determinar a necessidade de remodelação. 

A este propósito, é preocupante constatar o número de 40,81 avarias/(100 km.ano), nos 
sistemas em baixa, o que por si demonstra uma necessidade de intervenção imediata e 
premente. 

Se associarmos a este dado o valor de 29% de ANF (Água Não Faturada) e o valor de 129 
litros/(ramal.dia) de perdas reais, a situação é mais preocupante, circunstância ainda mais grave 
dado o período de seca que vivemos. 

Não consideramos que a reabilitação / remodelação dos ativos é o único caminho, mas um dos 
caminhos, sendo certo que a implementação de projetos de eficiência hídrica é uma medida 
essencial para o financiamento, através da economia gerada, dos investimentos necessários 
para se concretizar a sustentabilidade dos ativos. 

A verificação das condições hidráulicas de funcionamento dos sistemas e a sua resiliência no 
contexto de alterações urbanísticas, domésticas ou industriais, assume também uma relevância 
importante no contexto da sustentabilidade dos ativos horizontais. 

No que concerne aos sistemas de AR, verifica-se uma taxa de reabilitação de ativos horizontais 
de 0,25% na baixa (0,19% na alta), sendo que a ARNF se situa na ordem dos 30% na baixa. 

Entendemos aqui também que a reabilitação não pode estar dissociada da eficiência operacional 
e sustentabilidade dos ativos, pelo que reiteramos a necessidade de serem implementados pelas 
EG projetos de redução de I&I, conforme referido no ponto 1 do presente documento (Evolução 
da Água Residual Não Faturada (ARNF) e o impacto nos ativos horizontais e verticais das 
Entidades Gestoras). 

 

 


