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1 INTRODUÇÃO 

Conhecer e Identificar para Gerir e Decidir (Bem)! 

No âmbito de reuniões de trabalho da Comissão Especializada de Gestão de Ativos (CEGA), da 
APDA, foi constituído um grupo de trabalho para a realização de um conjunto de recomendações 
com vista a apetrechar as Entidades Gestoras (EG) do setor, com conhecimento sobre técnicas 
e procedimento de Inventariação e Cadastro. 

Conforme já referido anteriormente pela CEGA, mais concretamente no Guia Prático de 
Aplicação de Gestão de Ativos, podemos considerar que, genericamente, um Ativo pode ser 
considerado como um conjunto dos bens, valores ou direitos passíveis de serem convertidos em 
dinheiro e que são propriedade de uma pessoa singular ou coletiva (fonte: Dicionário Priberam 
da Língua Portuguesa). Financeiramente, um ativo ou um Ativo Fixo Tangível (AFT), resulta de 
uma despesa de investimento em resultado de uma aquisição ou construção, ou até de 
beneficiação (desde que tenha benefício para a vida útil do ativo ou bem). 
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2 OBJETIVOS 

A inventariação e cadastro de ativos constitui o passo inicial para uma eficaz Gestão de Ativos 
por parte das EG, possibilitando a definição de políticas e procedimentos adequados ao seu 
portfólio de ativos.  

Assim, o grupo de Inventariação e Cadastro da CEGA assume como objetivo a elaboração de um 
conjunto de recomendações, com os seguintes conteúdos: 

 Recomendações para inventariação física de ativos; 

 Recomendações para registo de ativos, incluindo a estrutura de localização; 

 Recomendações para garantir o histórico de manutenção e contabilístico de ativos. 

Porque é imprescindível sustentar as decisões num conhecimento cadastral atualizado, fiável e 
de fácil consulta, com os ativos organizados e caracterizados, a implementação destas 
recomendações consubstanciam um incremento de valor para as entidades gestoras. 

Refere-se que, em 2017, a APDA publicou o “GUIA PRÁTICO DE APLICAÇÃO DE GESTÃO DE 
ATIVOS A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS”, 
onde se aborda este tema de Inventariação e Cadastro. 

Pretende-se agora apresentar algumas recomendações tendo em vista: 

1. Promover uma atualização das práticas já recomendadas no passado, com base na 
evolução tecnológica e digital, assim como apresentar casos de sucesso implementados 
em EG; 

2. Continuar a promover o conhecimento transversal, para que as EG possam definir a 
melhor estratégia de Gestão de Ativos e efetuar uma tomada de decisão devidamente 
fundamentada.  
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3 RECOMENDAÇÕES 

3.1 Inventariação física de ativos 

3.1.1 Enquadramento do objetivo 

Em primeiro lugar é importante que a EG defina com exatidão quais os ativos que pretende 
inventariar e o nível com que pretende detalhar essa inventariação. 

Ou seja, quais os ativos que carecem de um acompanhamento próximo por parte dos 
departamentos operacionais, nomeadamente operação e manutenção, os que traduzem uma 
importância acrescida do ponto de vista funcional dos sistemas, e sem os quais se compromete 
o serviço público de abastecimento de água e/ou de drenagem e tratamento de águas residuais, 
e ainda aqueles que têm um impacto financeiro considerável. 

Os equipamentos de segurança, como por exemplo extintores ou pontos de ancoragem, embora 
não desempenhem uma função diretamente relacionada com a área de negócio, poderão 
também ser alvo de inventariação, especialmente se forem sujeitos a certificação. 

É também essencial que se defina o que não necessita de ser inventariado. Por exemplo, 
componentes de desgaste rápido não devem ser inventariados, no entanto há que avaliar a 
criticidade do ativo para o bom funcionamento e segurança da instalação. Se for elevada, pode 
fazer sentido inventariar. 

É importante que o início deste processo tenha como pressuposto uma matriz de detalhe, que 
seja aplicada a todos os ativos geridos pela EG, consubstanciando desta forma uma coerência 
ao Inventário. 

Recomenda-se que a EG avalie a forma de detalhar os ativos horizontais, designadamente as 
redes de abastecimento de água e as redes de drenagem de águas residuais, incluindo os 
respetivos ramais domiciliários, para efeitos de etiquetagem. Para a “componente tubagem” 
destes ativos, tratando-se de infraestruturas enterradas, a etiquetagem física não é possível, 
pelo que terá que se recorrer a soluções digitais. Os Sistemas de Informação Geográfica estão 
capacitados para atribuir a qualquer elemento cadastrado um código específico, habitualmente 
numérico ou alfanumérico, que identifica inequivocamente cada ativo cadastrado no SIG.  

A inventariação através de etiquetagem serve o propósito de acompanhar possíveis alterações 
de localização de um ativo, mantendo assim a sua rastreabilidade, tendo especial interesse na 
celeridade de imputação de custos de operação e manutenção aos ativos. Assim, nos ativos 
“fixos”, tais como condutas enterradas, caixas de visita, ou outros elementos de construção civil, 
entende-se que poderá não existir mais-valia na atribuição de etiquetas, podendo ser antes 
atribuído, se necessário, um n.º de inventário fictício. 
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3.1.2 Material necessário à inventariação física dos ativos 

Durante o processo de inventariação devem ser tidos em conta os seguintes materiais: 

 Etiquetas: as etiquetas contêm o número de inventário a atribuir aos ativos - 
preferencialmente números sequenciais, com um n.º de dígitos suficiente para abarcar 
a inventariação do portfólio de ativos da Empresa e renovação contínua do inventário 
face aos abates e novos ativos a integrar.  

O código da etiqueta, numérico ou alfanumérico, deverá ser sequencial e funcionar 
como chave primária. Caso a etiqueta se perca ou se danifique, a EG deverá definir se 
atribui nova etiqueta ao ativo, ou se mantém o mesmo. 

Existem fabricantes de etiquetas customizadas à medida do cliente, podendo variar na 
dimensão, nomenclatura do código de inventariação, código de barras (ou QR code) 
para leitura infravermelhos, logótipo da empresa, qualidade da cola, qualidade do 
revestimento, entre outras características cujo grau de importância deve ser 
previamente estabelecido pela EG. 

 Chapas com furo: nos casos onde não é possível ou aconselhável colar etiqueta ao 
equipamento, esta poderá ser colada a uma chapa inox ou placas de vidro acrílico, 
configurada em função da dimensão das etiquetas, e associada ao equipamento através 
de abraçadeira. Recomenda-se que as chapas inox ou placas sejam utilizadas nas 
seguintes situações: 

o Quando o equipamento apresente uma superfície rugosa ou porosa; 

o Quando o equipamento apresente uma superfície húmida, derivado do meio 
em que se encontra; 

o Quando o equipamento apresenta um avançado estado de corrosão; 

o Quando o equipamento esteja sujeito a grandes variações de temperatura 
(motores elétricos); 

o Em equipamentos submersos (eletrobombas saneamento). Nesta situação em 
particular não é aconselhável o uso de etiqueta uma vez que, estando 
permanentemente submersa, pode facilmente descolar-se da chapa. Os 
agentes químicos e biológicos vão também provocar um desgaste acelerado da 
mesma. É aconselhável uso de chapa inox com o n.º de inventário gravado por 
outra via (p. ex., gravação laser). 

 Abraçadeiras: permitem a associação de etiquetas e chapas inox aos equipamentos. 

 Solução alcoólica: para limpeza das superfícies na zona de colagem da etiqueta. 

 Pano de limpeza ou rolo de papel descartável: para limpeza das superfícies na zona de 
colagem da etiqueta. 

 Prancha, canetas ou lápis de várias cores, para tomar notas. 
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 Câmara fotográfica digital com qualidade razoável (ou telemóvel com este 
equipamento) para registar os ativos e etiquetas, essencial para fazer a associação das 
caraterísticas – Número de série, marca, modelo, etc – à etiqueta colocada. Recomenda-
se que a nomeação das fotografias tenha pelo menos a data e a hora, e se possível as 
coordenadas, pois pode ser útil para tirar dúvidas mais tarde. 

 Meios para registo da informação: Tablet/computador com software para registo do 
inventário. O registo da informação poderá também ser efetuado em formato físico, e 
posteriormente carregado em base de dados, em backoffice. 

 Colete com múltiplos bolsos, onde se possam guardar em segurança todos os itens 
anteriormente mencionados. 

O processo de colagem de etiquetas, embora aparentemente simples, poderá ser crítico para a 
garantia da longevidade das mesmas.  

Por este motivo, recomenda-se que, antes da aplicação das etiquetas, seja garantida que a 
superfície dos equipamentos, além de lisa, se encontra seca e limpa, permitindo assim uma 
correta adesão da etiqueta. Toda a superfície da etiqueta deverá ficar em contacto com o 
equipamento, sem vincos nem dobras. Quando não se verificarem estas condições, a 
etiquetagem deverá ser com recurso a chapa inox e abraçadeira.  

No ANEXO I a este documento, evidenciam-se alguns exemplos da aplicação de etiquetas e 
chapas, no âmbito da inventariação física de ativos. 

 

3.1.3 Utilização de tablet/software no terreno 

Não obstante a possibilidade de recurso a um processo de Inventariação onde as EG utilizem 
softwares de cadastro e inventariação, cuja oferta do mercado é extensa e com soluções 
adaptadas às dimensões de cada EG e ao detalhe com que pretendem implementar neste 
processo, o processo de registo tradicional, em papel, poderá ser uma solução. O importante é 
que as equipas de inventariação se sintam conhecedoras e envolvidas no processo adotado, de 
forma a garantir a desejada eficácia na Inventariação. 

Os softwares permitem a integração e gestão da informação carregada de um modo muito 
versátil, bem como reduzem significativamente a necessidade de posterior trabalho em 
BackOffice.  

Apresentam-se algumas das particularidades/vantagens da utilização de softwares: 

 Criação e alteração da estrutura de localizações funcionais dos ativos; 
 Associação automática de fotografias aos respetivos ativos, no momento do seu registo; 
 Georreferenciação de infraestruturas e ativos; 
 Deteção de erros no carregamento de informação (ex.: nºs inventário repetidos); 
 Parametrização das características a levantar para cada tipologia de ativo. 
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Importa, no entanto, assinalar que podem existir alguns constrangimentos na utilização de 
equipamentos informáticos durante o processo de inventariação: 

 Condições meteorológicas que podem dificultar a utilização do tablet: chuva, que pode 
danificar o equipamento, caso não seja à prova de água ou não esteja devidamente 
protegido, e dificuldades no processo de registo; reflexo do sol no monitor que pode 
provocar dificuldades na visualização do conteúdo; 

 Dificuldade no manuseamento do equipamento em espaços confinados, de pequenas 
dimensões, húmidos, com fraca ou mesmo nenhuma iluminação. 
 

3.1.4 Arquivo fotográfico 

No caso da EG não possuir um suporte para carregamento e organização do registo fotográfico, 
que permita a associação das fotografias aos respetivos ativos, deverão ser salvaguardadas 
algumas boas práticas durante o registo fotográfico. 

A ordem como se efetua o registo fotográfico de uma determinada localização - sala de bombas, 
caixa de órgãos de rede, obra de entrada de uma ETAR, etc. - é essencial para estruturar o registo 
fotográfico de inventariação e carregamento dos dados em gabinete. 

Conforme referido acima, as fotografias digitais devem ter metadados, como a data e a hora, e 
até é possível adicionar outros atributos, e se possível também as coordenadas geográficas. A 
primeira foto deve ser o enquadramento geral da localização, e depois o ativo a inventariar, 
tirando fotografias às suas características, como o número de série e outros dados do fabricante 
e por último a etiqueta já devidamente colada. 

Seja qual for o procedimento adotado deve ser escrupulosamente seguido para todas as 
localizações e ativos. Se houver mais do uma máquina no processo de inventariação, é 
necessário haver coordenação, recomenda-se a sincronização da data e hora entre todas as 
máquinas fotográficas utilizadas. 

Quando, na instalação, as diversas localizações estão identificadas com uma sinalética, a 
primeira fotografia pode ser esta mesma sinalética, servindo assim de separador de fotografias 
entre localizações. 
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3.2 Registo de ativos, incluindo a estrutura de localizações 

3.2.1 Enquadramento do objetivo 

Os cadastros e inventários são a base da informação necessária para a gestão de ativos. Deste 
modo é fundamental que se estabeleçam critérios normalizados de inventariação e de recolha 
de dados de exploração, transversais a toda a EG. 

Neste ponto pretende-se abordar diversas propostas de organização da informação no decorrer 
do processo de inventariação. 

Como primeira abordagem recomenda-se que a inventariação seja organizada por: 

 Tipologia de infraestruturas as quais se desdobram em dois grupos - lineares e pontuais - 
conforme se apresenta na proposta do quadro seguinte: 

Quadro 1 – Proposta de tipificação de tipologia de infraestruturas 

Infraestruturas lineares ou horizontais 

Rede de distribuição de água em “baixa” 

Rede de adução de água em “alta” 

Rede de drenagem de águas residuais domésticas, industriais e pluviais em “baixa”  

Rede de transporte e recolha de águas residuais domésticas e industriais em “alta” 

Infraestruturas pontuais ou verticais 

Captações de água (CAPT) 

Estações de tratamento de água (ETA) 

Postos de Recloragem (PR) 

Reservatórios de água (RES) 

Estações elevatórias de água (EEAA) 

Estações de tratamento de águas residuais (ETAR) 

Estações elevatórias de águas residuais (EEAR) 

 

 Hierarquia ou estrutura de localizações, em que o nível de desagregação poderá variar 
consoante a complexidade das infraestruturas da EG, podem também existir diferenças 
entre infraestruturas lineares e pontuais. 
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No quadro seguinte apresenta-se uma proposta de estrutura de localizações para 
infraestruturas verticais: 

Quadro 2 - Exemplo de Estrutura de localizações de ativos verticais (Instalações) 

Hierarquia Localização Exemplo 

1.º Nível Área de negócio 

Abastecimento de água em “alta” 
Abastecimento de água em “baixa” 
Águas residuais ou saneamento em “alta” 
(doméstico, industrial, pluvial) 
Águas residuais ou saneamento em “baixa" 
Outras áreas de negócio 

2.º Nível Sistema 
Designação do sistema 1 
Designação do sistema 2 
Designação do sistema n 

3.º Nível Subsistema 
Designação do subsistema 1 
Designação do subsistema 2 
Designação do subsistema n 

4.º Nível Instalação ou recinto 
Designação da instalação 1 
Designação da instalação 2 
Designação da instalação n 

5.º Nível 

Infraestruturas de 
abastecimento de água 
e de drenagem de água 
residual 
(em função da Área de 
Negócio) 

Captação 
ETA (Estação de Tratamento de Água) 
EEAA (Estação Elevatória de Abastecimento) 
Reservatório 
EE AR (Estação Elevatória de Água Residual) 
ETAR (Estação de Tratamento de Água Residual) 
Outras infraestruturas 

6.º Nível 

Decomposição em fases ou 
processo 
(em função do tipo de 
infraestrutura) 

Elevação 
Transporte/ Distribuição/ Recolha 
Armazenamento ou reserva 
Monitorização 
Desinfeção  
Desodorização 
Cogeração 
Outras fases ou processos 
 
 

7.º Nível 

Decomposição de cada fase 
ou processo em 
componentes*, 
equipamento, órgãos, etc. 

Câmara de entrada 
Decantador 
Tanque 
Filtro 
Leito percolador 
Grupo eletrobomba 
Outros equipamentos e órgãos 

8ª Nível  
Decomposição de acordo 
com as necessidades da 
exploração e o sistema de 
manutenção de gestão de 
ativos existente na EG 

 

nº Nível  
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* Recorre-se à palavra componente de infraestrutura, para efetuar uma segmentação de cada 
infraestrutura pelo menos em: 

 Elementos de construção civil; 
 Equipamentos eletromecânicos; 
 Instrumentação e automação; 
 Outros. 

 
No quadro seguinte temos uma proposta de estrutura de localização para ativos horizontais, ou 
redes: 

Quadro 3 - Exemplo de Estrutura de localizações de ativos horizontais (Redes) 

Hierarquia Localização Exemplo 

1.º Nível Área de negócio 

Abastecimento de água em “alta” 
Abastecimento de água em “baixa” 
Águas residuais ou saneamento em “alta” 
(doméstico, industrial, pluvial) 
Águas residuais ou saneamento em “baixa" 
Outras áreas de negócio 

2.º Nível Sistema 
Designação do sistema 1 
Designação do sistema 2 
Designação do sistema n 

3.º Nível Subsistema 
Designação do subsistema 1 
Designação do subsistema 2 
Designação do subsistema n 

4.º Nível 
Rede 
(em função da Área de Negócio) 

Rede de distribuição de água em “baixa” 
Rede de adução de água em “alta” 
Rede de drenagem de águas residuais 
domésticas, industriais e pluviais em “baixa” 
Rede de transporte e recolha de águas residuais 
domésticas e industriais em “alta” 

5.º Nível Troço 
Troço 1 
Troço 2 
Troço n 

6.º Nível 
SubTroço ou  
Conduta/Coletor 

SubTroço 1 
SubTroço 2 
SubTroço n 

7º Nível Caixa ou Câmara 
Caixa ou Câmara 1 
Caixa ou Câmara 2 
Caixa ou Câmara n 

8º Nível 
Órgão de Manobra ou de Segurança 
ou Equipamento de Monitorização 

Órgão ou Equipamento 1 

Órgão ou Equipamento 2 

Órgão ou Equipamento n 

9º Nível 
Decomposição de acordo com 
necessidades da exploração e do 
sistema de manutenção de gestão 
de ativos existente na EG 

 

nº Nível  
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Na figura abaixo apresenta-se o exemplo da rede de adução e distribuição do Modelo Integrado 
de Gestão de Ativos (MIGA) construído para a EPAL aquando da criação da Direção de Gestão 
de Ativos. 

 
Figura 1 - Exemplo de desagregação da rede Infraestrutura Rede de Adução e Distribuição da EPAL 

Fonte: MIGA, EPAL 

Neste caso, exemplifica-se como um ativo pode ser decomposto em vários níveis (componentes 
ou bens), ou como vários ativos podem ser agregados, em função da diversidade e nível de 
complexidade das infraestruturas. A EG deve definir a forma como as componentes e as 
agregações de ativos se devem relacionar com a estrutura de localizações adotada. 
 
As regras de decomposição e agregação de ativos e componentes, devem estar sempre 
alinhadas com as necessidades da manutenção e operação e, em simultâneo, deve também 
permitir e facilitar a recolha e tratamento dos dados que servirão de base para o cálculo dos 
índices e indicadores da empresa. 
 
Na figura abaixo utiliza-se o exemplo da estrutura de localizações do Abastecimento da Águas 
da Região de Aveiro (AdRA). O nível 2 corresponde ao “Sistema”, no entanto, como a AdRA 
resultou de parceria entre 10 municípios, os seus sistemas estão ainda individualizados numa 
ótica municipal. Na localização de nível mais detalhado (nível 8) foram “arrumados” 2 
equipamentos relativos à gradagem mecânica. 
 

 
Figura 2 - Exemplo de desagregação da rede Infraestrutura Rede de Distribuição da AdRA 

Fonte: AdRA 
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Na figura seguinte, apresenta-se um segundo exemplo de Saneamento das Águas do Vale do 
Tejo (AdVT), em que as infraestruturas são decompostas em função da sua disposição no espaço 
do recinto. Cada nível é sempre codificado com o mesmo número de carateres e respeitando 
regras definidas pela EG, as quais também se estendem aos descritivos. Ressalva-se que o 
descritivo do nível 6 dá sempre prevalência à sinalética que possa já existir nas instalações, mas 
também tem regras definidas. 

 

Figura 3 - Exemplo de desagregação, até ao nível 6, de uma Estação de Tratamento de Águas 
Residuais. Fonte: AdVT 

 

*O nível 6, denominado Recinto, destina-se a cadastrar elementos transversais e de apoio ao 
recinto, tais como vedações, espaços verdes, rede de água para consumo humano, iluminação, 
etc. 
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3.2.2 Recomendações 

Independentemente da forma de estruturação dos ativos de cada infraestrutura, é importante 
que exista uma Base de Dados onde se compile a informação necessária para a Gestão de Ativos, 
podendo as infraestruturas ser decompostas em componentes, ou itens, circunstância que 
estará sempre dependente da abordagem adotada por cada EG. 

Recomenda-se ainda que quando um ativo mude de localização, deverá ser garantido que o 
sistema de gestão de ativos utilizado pela EG é atualizado, mantendo-se o histórico de 
manutenção desse ativo visível quer no ativo, quer na localização original, na qual se deu essa 
ação de manutenção. Esta circunstância implica atualizar o sistema de Gestão de Ativos utilizado 
pela EG, assegurando que o histórico de manutenção do ativo em causa não se perde com a 
mudança de localização.  

Por conseguinte, a estrutura de localizações definida por cada entidade gestora, assume um 
papel relevante na gestão de ativos, porque o modo como uma determinada infraestrutura é 
dividida impacta com a gestão do conjunto de ativos afeto a cada um desses conjuntos. 

A estrutura de localizações definida pela EG, independentemente da sua segmentação, deve ser 
facilmente interpretada dentro da organização, porque o sucesso da sua implementação 
depende da forma como a informação será inserida no sistema. 

Recomenda-se que cada ativo seja associado ao mais baixo nível de localizações adotado para 
cada tipo de infraestrutura, para permitir a agregação de custos aos níveis superiores definidos.  

Independentemente da estrutura adotada, a mesma deve ser utilizada transversalmente em 
todos os sistemas da EG, principalmente nos que contribuem para os três cadastros: 

 Geográfico - através de atributos devidamente alinhados com o cadastro técnico, que 
permitam a associação dos principais elementos que constituem o cadastro técnico, 
nomeadamente recorrendo a códigos de localização, em especial para as estruturas 
enterradas não visíveis - condutas; 

 Técnico - os primeiros níveis da estrutura deste cadastro devem ser idênticos aos da 
estrutura do cadastro financeiro. Deste modo, o registo de avarias e atividades de 
manutenção incluindo os custos associados, ficarão associados ao sistema financeiro; 

 Financeiro - este sistema tem o potencial de agregar informação relevante das diversas 
áreas da EG. Como tal, deve ser dada especial atenção à ligação/compatibilização, 
conforme indicado para o cadastro técnico. 
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3.3 Histórico de manutenção e contabilístico de ativos 

3.3.1 Enquadramento do objetivo 

Pretende-se neste ponto apresentar algumas notas sobre como as EG devem registar as ações 
de manutenção e substituição dos ativos, e de que forma essas ações devem ser registadas no 
Inventário de Ativos da EG, tendo como finalidade garantir o registo do histórico de intervenções 
(técnicas e contabilísticas) nos ativos, e quais os impactos que podem ter na sua vida útil e 
funcionalidade. 

A informação de operação (volumes, energia, reagentes, etc.) e manutenção (avarias, colapsos, 
roturas, ações preventivas, etc.) deve ter correspondência com as estruturas de localização a 
seguir por cada EG. 

Em condições ideais, todas as EG deverão dispor de uma estrutura de Ativos Fixos Tangíveis 
(AFT) onde conste a informação de todos os ativos, devidamente caraterizada do ponto de vista 
técnico e contabilístico. Garantido este pressuposto, é possível garantir o abate contabilístico 
de um ativo que seja objeto de substituição, e incorporação do novo ativo que passará a garantir 
a funcionalidade do sistema onde se insere. 

Conforme referido anteriormente, verifica-se também importante garantir o registo 
(contabilístico e financeiro) do histórico de manutenção de cada ativo. 

Considera-se assim pertinente apresentar alguns conceitos técnicos e contabilísticos 
importantes para que as EG possam gerir estas questões com dever de cuidado. 

3.3.2 Breves definições 

É importante distinguir claramente os que são custos de ações manutenção e custos de ações 
de substituição, sendo que têm enquadramentos financeiros distintos. 

No que concerne às ações de manutenção, insere-se o custo “despendido continuamente para 
manter a produção de um produto ou serviço ou para manter em funcionamento um negócio ou 
um determinado sistema”. Estas ações têm um enquadramento financeiro de OPEX e podem 
também incluir os custos com os funcionários que laboram com o ativo. 

Relativamente às ações de substituição de ativos, estas pressupõem um investimento na 
compra, melhoramento, desenvolvimento ou extensão da vida de ativos. Incluem também os 
custos de grandes reparações de ativos. Pressupõem assim um incremento da vida útil do ativo, 
através da melhoria do desempenho, tendo como objetivo produzir benefícios futuros. Estas 
ações têm um enquadramento financeiro de CAPEX. 
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3.3.3 Recomendações 

Recomenda-se que as EG assegurem uma forma coerente e transparente de tratar estas ações 
entre o departamento técnico e o departamento financeiro, para que este último possa 
caraterizar as ações com dever de cuidado e em sintonia com a legislação aplicável. 

Para garantir uma adequada gestão, apresentam-se algumas recomendações que se consideram 
importantes: 

a. Os departamentos técnicos das EG devem, de forma sistemática, proceder à avaliação 
da necessidade de reparação dos ativos, e verificar ainda se existe algum contrato de 
garantia ou de manutenção para os ativos em causa; 

b. Caso exista um contrato de garantia ou de manutenção, caberá aos departamentos 
técnicos organizar e proceder à reparação dos ativos em causa, ao abrigo do contrato 
de aquisição / empreitada; 

c. Caso os ativos a reparar não estejam abrangidos por garantias ainda em vigor, ou por 
um contrato de assistência ou de manutenção, os departamentos técnicos deverão 
verificar se estes são materialmente relevantes para o fim para que foram adquiridos, 
sendo que: 

 Caso não se revelem materialmente relevantes, deverá ser proposto o abate 
dos ativos em causa, de acordo com as regras definidas no processo de 
abate; 

 Caso se revelem materialmente relevantes, dever-se-á dar início ao 
processo de aquisição de serviços de reparação. 

d. De salientar que, caso a execução de reparações de ativos, envolva a necessidade de 
substituição de componentes, os departamentos técnicos devem identificar quais vão 
ser substituídos (abatidos) devido à operação de reparação em causa, assim como os 
respetivos valores atualizados; 

e. Caberá, posteriormente, aos departamentos financeiros, em parceria com os 
departamentos técnicos, decidir se a intervenção em causa deverá ser associada aos 
respetivos ativos fixos tangíveis (CAPEX), ou se deverá ser considerada como gasto do 
exercício (OPEX). 

A este propósito, deixa-se aqui o alerta de que, de acordo com a Norma Contabilidade Pública 
(NCP) 5, se se reconhecer na quantia escriturada, isto é, o valor de um item do ativo fixo tangível, 
o custo de uma substituição de parte do item (CAPEX), então dever-se-á “desreconhecer” a 
quantia escriturada da parte substituída independentemente de esta ter sido depreciada ou 
não, separadamente.  
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Assim sendo: 

f. à semelhança dos ativos físicos, caso a execução de reparações envolva a necessidade 
de substituição de componentes de ativos existentes, os departamentos técnicos devem 
identificar os ativos cujas componentes vão ser substituídas (abatidas) devido à 
operação de reparação em causa, assim como os respetivos valores/percentagens de 
abate das mesmas face ao valor total do respetivo ativo. Se não se revelar possível 
determinar a quantia escriturada da parte substituída, os departamentos técnicos 
poderão usar o custo a substituição como indicação do custo da parte substituída 
reportada ao momento em que foi adquirida ou construída, tendo por base as taxas de 
variação do Índice de Preços no Consumidor. 

Considerando estas recomendações, é importante referir que, por intermédio de registo em 
base de dados ou em SIG, é impreterível que todas as ações de manutenção sejam devidamente 
registadas no cadastro de cada ativo, para que se possa aceder em tempo real ao estado de cada 
ativo, avaliando quais as repercussões dessas ações e que impacto podem ter no planeamento 
a curto, médio e longo prazo, para a EG. 

No caso de substituição de ativos, a atualização dos Ativos Fixos Tangíveis da EG, assim como do 
Inventário, do Cadastro e do SIG, revela-se como procedimentos de cariz obrigatório, para que 
se possa gerir os ativos de forma correta, e programar os investimentos necessários com rigor, 
experiência e assertividade, garantindo também a documentação de todo o processo. 

Também aqui, de forma direta, as EG podem contribuir para a sua eficiência operacional, sendo 
de ressalvar a importância da Gestão da Informação associada aos ativos. 

No Guia Prático de Aplicação de Gestão de Ativos foi dado relevo à necessidade de obtenção e 
de registo de todos os dados relacionados com os ativos, já que é esta informação que suportará 
as tomadas de decisão a jusante e ao longo do ciclo de vida de cada ativo. 

O processo de recolha, sistematização e organização da informação operacional é crucial, sendo 
que cada EG deve saber responder às seguintes questões: 

 Que ativos possui a EG? 

 Onde estão? 

 Qual o seu desempenho? 

 Qual a sua condição? 

 Qual a sua criticidade? 

 Quanto valem? 

Reitera-se que as EG devem recorrer à utilização de sistemas de informação para a gestão dos 
cadastros geográfico, técnico e financeiro e para a gestão da operação e manutenção. 

 



 

 
                                                           

Comissão Especializada de Gestão de Ativos da APDA  
Recomendações Técnicas sobre Inventariação e Cadastro 2022                                                                       19 
 

3.3.4 Critérios de mensuração de Ativos Fixos Tangíveis 

Os critérios de mensuração a utilizar devem corresponder aos definidos nas respetivas Normas 
de Contabilidade Pública, nomeadamente, a NCP 3 (Ativos Intangíveis), NCP 5 (Ativos Fixos 
Tangíveis) e NCP 8 (Propriedade de Investimento), as quais têm as seguintes regras: 

1. O custo de um bem do ativo tangível deve ser reconhecido como ativo se, e apenas se: 

a. For provável que fluirão para a entidade benefícios económicos futuros ou 
potencial de serviço associados ao bem; 

b. O custo ou o justo valor do bem puder ser mensurado com fiabilidade. 

2. As peças sobresselentes e equipamentos de serviço são geralmente registados como 
inventários e reconhecidos nos resultados quando consumidos. Porém, as grandes 
peças sobresselentes e equipamentos de substituição contabilizam-se como ativos fixos 
tangíveis quando o seu uso for superior a um ano. 

3. Se as peças sobresselentes e equipamentos só puderem ser usados em conexão com 
um bem do ativo fixo tangível, são contabilizadas nesse ativo fixo tangível. 

4. Os custos suportados, inicialmente, para adquirir ou construir um bem do ativo fixo 
tangível, e os custos suportados, subsequentemente, para adicionar, substituir uma 
parte ou prestar assistência técnica a um ativo devem ser considerados como um custo 
do respetivo ativo no momento em que são suportados. 

5. Um bem do ativo fixo tangível que satisfaça as condições de reconhecimento como um 
ativo deve ser, inicialmente, mensurado pelo seu custo. 

6. No caso dos bens do ativo fixo tangível que sejam adquiridos através de uma transação 
sem contraprestação, a mensuração far-se-á da seguinte forma: 

a. Imóveis - valor patrimonial tributário (VPT) 

b. Outros ativos - Custo do bem recebido, ou na falta deste, o respetivo valor de 
mercado. 

7. O custo de um bem do ativo fixo tangível compreende: 

a. O seu preço de compra, incluindo direitos de importação e impostos não 
dedutíveis ou reembolsáveis sobre a compra, após dedução de descontos 
comerciais e abatimentos; 

b. Quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e nas 
condições necessárias para ser capaz de operar da maneira pretendida pelo 
órgão de gestão; 

c. A estimativa inicial dos custos de desmantelamento e de remoção do bem e da 
restauração do local em que está localizado, e que a entidade é obrigada a 
suportar quando o bem é adquirido, ou em resultado de ter usado o bem 
durante um determinado período para fins que não sejam produzir inventários 
durante esse período. 
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8. O custo de um bem do ativo fixo tangível é o equivalente ao preço a dinheiro ou, para 
um bem adquirido através de uma transação sem contraprestação, o seu justo valor à 
data do reconhecimento. 

9. Após reconhecimento como ativo, um bem do ativo fixo tangível deve ser registado pelo 
seu custo, menos qualquer depreciação acumulada e quaisquer perdas por imparidade 
acumuladas, devendo aplicar-se essa política a uma classe inteira de ativos fixos 
tangíveis. 

Assim, os AFT devem ser reconhecidos pela entidade que os detém e utiliza independentemente 
de ser ou não a legitima proprietária do bem (prevalência da substância económica sob a forma 
legal). A FAQ 36, da Comissão de Normalização Contabilística (CNS), - Reconhecimento dos bens 
de investimentos em serviços municipalizados ou intermunicipalizados – estabelece que os 
serviços terão de reconhecer e mensurar os bens de investimento colocados à sua disposição 
pelas autarquias, como é o caso da rede pluvial.  

Muito embora estes critérios de reconhecimento sejam comuns a qualquer AFT, considera-se 
para efeitos de natureza prática e de materialidade, os bens cujo custo de aquisição seja inferior 
a 100,00€ (*) não são reconhecidos como ativo no balanço, mas diretamente como gasto. De 
acordo com a estrutura concetual no paragrafo 7.1 - “A materialidade depende tanto da 
natureza como da quantia do bem avaliado nas circunstâncias particulares de cada entidade. 
(….). Consequentemente, não é possível especificar um limite quantitativo uniforme a partir do 
qual um determinado tipo de informação se torna material.” articulando com ponto 72 - “(...)As 
avaliações de materialidade devem ser feitas no contexto do ambiente legal, institucional e 
operacional no qual a entidade pública desenvolve a sua atividade (...). Quando se determina se 
um item é ou não material nestas circunstâncias, devem ser considerados fatores tais como a 
natureza, sensibilidade e consequências de transações e acontecimentos passados e futuros (…). 
Complementada na portaria n.º 189/2016 de 14 julho - notas de enquadramento do Plano de 
Contas Multidimensional. No entanto existe a exceção se tratar de um componente de um bem 
principal. 

Grandes reparações e conservações: 

1. Sempre que se verifique uma reparação ou conservação significativa, que aumente o 
valor e o período de vida útil de um bem, tal deverá ser comunicado, para registo na 
respetiva ficha de cadastro. 

2. Para efeitos do número anterior, as grandes reparações e beneficiações consubstanciam 
todas as modificações ou adições materialmente relevantes introduzidas em bens 
pertences ao imobilizado e que contribuam para acrescer substancialmente a respetiva 
produtividade ou o tempo de utilização, sem prejuízo no disposto no número seguinte. 

3. Em caso de dúvida, consideram-se grandes reparações ou beneficiações aquelas cujo 
respetivo custo exceda x % do valor pelo qual o bem foi inventariado. 

(*)    A EG devem estabelecer os valores a partir do qual se considera ativo e grande reparação de acordo 
com a sua realidade devem estar integradas nas políticas contabilísticas da EG e aprovadas pelo órgão 
executivo. 
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ANEXO I 
EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DE ETIQUETAS E CHAPAS DE INVENTARIAÇÃO 
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Figura 4 - Exemplo de aplicação defeituosa de etiqueta 

 Fonte: AdRA 

A etiqueta, ao ser aplicada numa superfície curva, apresenta zonas de dobragem que poderão 
constituir pontos de entrada de humidade, levando à perda das propriedades da cola. O facto 
de ser colada diretamente em motor elétrico, faz com que esteja sujeita a sucessivas e grandes 
variações de temperatura, contribuindo igualmente para a redução do tempo de vida da 
etiqueta. 
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Figura 5 - Exemplo de aplicação defeituosa de etiqueta 

 Fonte: AdRA 

A etiqueta foi aplicada em equipamento cuja superfície apresenta evidentes sinais de corrosão. 
A aderência da mesma ao equipamento não será suficiente para mantê-la fixa durante muito 
tempo, sobretudo com o avançar da corrosão. 

 
Figura 6 - Exemplo de aplicação defeituosa de etiqueta 

Fonte: AdRA 

Esta etiquetas, embora tenha sido aplicada a superfície lisa e limpa (porta de quadro elétrico), 
apresenta vincos, que poderão representar pontos de entrada de humidade, com perda das 
propriedades da cola. Neste tipo de situações, a etiqueta deverá ser substituída, devendo ser 
registado o abate da etiqueta removida – caso a EG não tenha os meios para produzir nova 
etiqueta com o mesmo número de inventário. 
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Figura 7 - Exemplo de aplicação correta de chapa de inventariação 

 Fonte: AdRA 

Neste caso, aplicação de chapa e aro inox, em bomba submersível para águas residuais. O 
número de inventário é gravado a laser na chapa inox, resistindo assim às condições agressivas 
existentes num poço de bombagem de águas residuais. 

 
Figura 8 - Exemplo de aplicação defeituosa de etiqueta 

 Fonte: AdRA 

Etiqueta aplicada em bomba doseadora de reagentes. Embora existe espaço para colagem da 
etiqueta numa única peça do equipamento, a mesma foi colada numa zona de transição de duas 
peças. A folga existente entre as duas peças representa um ponto de entrada de humidade, que 
diminuirá o tempo de vida da etiqueta. Adicionalmente, caso seja necessária a abertura de 
equipamento, a etiqueta será necessariamente removida.  
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Figura 9 - Exemplo de aplicação defeituosa de etiqueta 

 Fonte: AdRA 

Etiqueta aplicada em atuador elétrico de válvula. Embora não seja detetável na fotografia, a 
superfície do atuador é rugosa, não sendo de todo aconselhável a colagem diretamente neste 
tipo de superfície. Acresce que a etiqueta podia ter sido aplicada numa superfície plana, no 
entanto percebe-se que foi colocada numa zona desnivelada do equipamento, não existindo 
assim aderência na totalidade da superfície da etiqueta. 
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Figura 10 - Exemplo de aplicação correta de chapa com etiqueta 

Fonte: AdRA 

Aplicação em válvula redutora de pressão. O equipamento não apresenta qualquer superfície 
que possibilite a aplicação direta de etiqueta, pelo que esta foi aplicada em chapa inox, e aposta 
ao equipamento através de abraçadeira. Este equipamento encontra-se numa caixa 
visivelmente húmida, sendo que nestas situações seria sempre muito difícil recriar boas 
condições para colagem da etiqueta diretamente em qualquer equipamento instalado na caixa. 

 

 
Figura 11 - Exemplo de aplicação correta de chapa com etiqueta 

 Fonte: AdRA 

Aplicação em grupo eletrobomba (bomba centrífuga) de águas para consumo humano. O 
equipamento tem uma superfície rugosa, pelo que a aplicação direta não garantiria uma correta 
adesão da etiqueta. Assim, etiqueta foi aplicada em chapa inox, e aposta ao equipamento 
através de abraçadeira.  
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Figura 12 - Exemplo de aplicação defeituosa de etiqueta 

 Fonte: AdRA 

Aplicação em contador mecânico de água. A superfície não foi corretamente limpa nem a 
etiqueta foi corretamente colada. Embora a tampa do contador tenha uma superfície lisa e que 
permite uma boa adesão da etiqueta, esta poderá facilmente partir-se ou separar-se do 
equipamento principal, pelo que deveria ter sido avaliada a aplicação em chapa inox com 
abraçadeira.  

 


