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1 ANÁLISE ECONÓMICA DAS UTILIZAÇÕES DA ÁGUA 

1.1 Enquadramento Geral 

A Análise Económica das Utilizações da Água (em sentido lato) é uma das componentes 
essenciais dos Planos de Gestão de Bacia (ou Região) Hidrográfica (PGBH/PGRH) de acordo com 
a Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro), tendo sido plenamente consagrada pelo 
artigo 21.º do Decreto Legislativo Regional n.º 33/2008/M, de 14 de agosto, que adaptou essa 
Lei à Região Autónoma da Madeira (RAM), bem como o Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de 
março, que complementa o regime jurídico consagrado na Lei da Água. 

De facto, de acordo com esse artigo, compete à autoridade regional da água, ou seja, à Direção 
Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA), assegurar a realização de uma 
análise económica das utilizações da água nos termos da legislação aplicável, incluindo o 
disposto nos artigos 83.º e 77.º da Lei da Água. Nesse sentido, e ainda de acordo com o artigo 
21.º do Decreto Legislativo Regional n.º 33/2008/M, de 14 de agosto, a análise económica das 
utilizações da água deve: 

 Conter informações suficientes para determinar, com base na estimativa dos custos 

potenciais, a combinação de medidas com melhor relação custo-eficácia para 

estabelecer os programas de medidas a incluir no presente PGRH do Arquipélago da 

Madeira; 

 Suportar a definição de uma política de preços da água que estabeleça um contributo 

adequado dos diversos setores económicos, separados, pelo menos, em sector 

industrial, doméstico e agrícola, para a recuperação dos custos, de acordo com as 

especificidades regionais e seguindo os princípios do poluidor-pagador e do utilizador-

pagador que atenda às condições geográficas e climatéricas da RAM e às 

consequências sociais, económicas e ambientais da recuperação de custos. 

Nos termos do artigo 9.º da Diretiva, os Estados Membros deveriam ter assegurado, até 2010, a 
implementação de uma política de preços da água adequada para promover um uso eficiente 
do recurso por parte dos utilizadores, contribuindo assim, em conjunto com instrumentos de 
outra natureza (administrativo-legais e pedagógicos), para o alcance dos objetivos ambientais 
estabelecidos. 

Não contendo detalhes metodológicos, a Diretiva avança, contudo, com a proposta de um 
indicador do que seria uma política de preços adequada, capaz de medir o grau de 
implementação do princípio do poluidor-pagador e utilizador-pagador: o Nível de Recuperação 
de Custos dos Serviços Hídricos (NRC). 

No início do 2.º ciclo de planeamento, e com os resultados já conhecidos decorrentes do 
primeiro PGRH, a caracterização económica foi considerada pela Comissão uma das áreas mais 
frágeis e necessitadas de claras melhorias, juntamente com o processo de seleção de medidas e 
o processo de monitorização dos planos. 
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Em complemento ao documento orientador inicial produzido pela Comissão para apoio à 
implementação da DQA na área económica (WATECO), têm vindo a ser produzidos numerosos 
documentos orientadores em relação à forma como os Estados Membros devem reportar, em 
sede de PGRH (iniciais e posteriores atualizações) e em sede de “Reporting” e “Data and 
Information Sharing” regulares. 

Face ao exposto, a análise económica das utilizações da água deve, em última instância, 
contribuir para o processo de tomada de decisão das medidas a adotar de modo a se atingirem 
os objetivos ambientais para as massas de água nos horizontes temporais estipulados para o 
efeito. Em particular, a análise económica das utilizações da água deve assegurar as necessárias 
condições para que esse processo possa ser pautado por critérios de eficiência económica 
(recuperação ou internalização dos custos dos serviços das águas, ambientais e de escassez), e 
de equidade ou justiça distributiva (relacionados com as referidas consequências sociais e 
económicas que a recuperação desses custos pode acarretar). Deve, ainda, tomar em 
consideração as especificidades regionais de acordo com o normativo que adaptou a Lei da Água 
à RAM. 

O presente relatório tem, exatamente, como missão fornecer os elementos de base para que, 
noutras partes do PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10), possam ser tomadas decisões 
simultaneamente eficazes (em termos do cumprimento de objetivos ambientais), eficientes (do 
ponto de vista económico) e justas (em termos sociais) que possibilitem o integral cumprimento 
dos primeiros (três) princípios da gestão da água, consignados no artigo 3.º da Lei da Água: 

 Princípio do valor social da água, que consagra o acesso universal à água para as 

necessidades humanas básicas, a custo socialmente aceitável, e sem constituir fator de 

discriminação ou exclusão; 

 Princípio da dimensão ambiental da água, nos termos do qual se reconhece a 

necessidade de um elevado nível de proteção da água, de modo a garantir a sua 

utilização sustentável; 

 Princípio do valor económico da água, por força do qual se consagra o reconhecimento 

da escassez atual ou potencial deste recurso e a necessidade de garantir a sua 

utilização economicamente eficiente, com a recuperação dos custos dos serviços de 

águas, mesmo em termos ambientais e de recursos, e tendo por base os princípios do 

poluidor-pagador e do utilizador-pagador. 

O presente relatório incide, fundamentalmente, sobre os tópicos da determinação da 
importância económica das utilizações da água (Capítulo 2) bem como na avaliação dos níveis 
de recuperação dos custos dos serviços da água (capítulo 3) que, por seu turno, se relacionada 
diretamente com as políticas tarifárias (Capítulo 4). Estas últimas podem influenciar, a jusante, 
o cabal cumprimento do (referido) princípio do valor social da água, em particular no que se 
refere ao peso da fatura da água e saneamento no rendimento dos agregados familiares 
(Capítulo 5). 

Em sede de conclusões e recomendações (Capítulo 7) foi dada especial atenção às questões 
relacionadas com as políticas de preços da água, apesar de se reconhecer, no presente contexto, 
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que as políticas tarifárias podem vir a ser complementadas com outras iniciativas no sentido de 
assegurar o cumprimento integral dos princípios da gestão da água consignados na Lei da Água 
(com destaque para a necessidade de uma cabal implementação da TRH – Taxa de Recursos 
Hídricos na Região), parte das quais inseridas na componente programática do presente PGRH 
(Parte 6). 

Figura 1.1: Interdependência e integração dos aspetos económicos da Diretiva Quadro da Água 

 

Fonte: WATECO Group (2002) (adaptado) 
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As análises dos proveitos, custos e níveis de recuperação de custos foram desenvolvidas de 
forma aprofundada e detalhada, quer para os sistemas urbanos de abastecimento de água e de 
drenagem e tratamento de águas residuais, que integram as utilizações domésticas 
propriamente ditas bem como outras utilizações não-domésticas (industriais, comerciais, 
turísticas, etc.), quer para o sistema de regadio agrícola, quer ainda para o serviço de 
abastecimento de água a unidades (predominantemente) industriais. Foi, ainda, desenvolvida 
uma análise económica da utilização de água para rega de campos de golfe. 

É de notar que, no âmbito da análise da importância económica das utilizações da água, 
procedeu-se à apresentação dos resultados decompostos em termos sectoriais de modo a 
cobrir, não apenas o sector doméstico/urbano, a agricultura e a indústria, mas também outros 
importantes utilizadores de água como o turismo (incluindo o golfe) e a produção de energia 
elétrica (com uso essencialmente não consumptivo de água). 

 

1.1.1 Organização Institucional e Sistema de Preços da Água 

Utilizando como referência as definições da DQA de “Serviços Hídricos” (n.º 38 do artigo 2.º) e 
de “Utilização da Água” (n.º 39 do artigo 2.º), podemos afirmar que esta encontra-se estruturada 
em 3 níveis distintos: 

 Prestadores de Serviços - Administração Pública: todas as entidades que, embora com 

estatuto de entidades públicas, aplicam um regime de Taxas que visa repercutir nos 

Utilizadores parte dos seus custos (sendo a restante parte financiada por outras 

fontes); 

 Prestadores de Serviços - Indústria da Água: serviços de águas em sentido estrito e 

convencional, de represamento, captação, armazenamento, tratamento ou 

distribuição de água, bem como recolha, tratamento ou descarga de águas residuais. 

As entidades prestadoras deste tipo de serviços podem assumir estatutos muito 

distintos, incluindo privados e públicos de várias naturezas, mas todas aplicam um 

regime tarifário que cobre parte ou a totalidade dos seus custos financeiros; 

 Utilizadores da Água: beneficiários finais do recurso água, qualquer que seja o fim 

desse uso (doméstico, rega, produção industrial ou energética, turismo, navegação, 

etc.); estão incluídos os clientes da Indústria da água (inseridos em sistemas coletivos 

de prestação de serviços) e os utilizadores diretos da água em regime de self-service. 

São estes últimos que, na ótica do princípio do Utilizador-Pagador, devem internalizar os custos 
decorrentes dos seus usos, de forma a modelarem o seu comportamento no sentido de uma 
maior eficiência. 
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Esta internalização só acontece na plenitude se os prestadores de serviços repercutirem neles 
todos os seus custos financeiros (associados às funções que desempenham), e se existir algum 
mecanismo de internalização dos custos externos residuais (ambientais e de recurso). 

No caso de Portugal, a aplicação integral deste princípio implicaria que a Indústria da Água 
repercutisse, na totalidade dos seus clientes (utilizadores finais da água), todos os seus custos 
financeiros (incluindo de operação, manutenção, capital e administrativos), em função da 
intensidade do seu consumo. 

O Nível de Recuperação de Custos por parte destas entidades, acrescido de uma análise da 
forma de afetação desses custos aos utilizadores, é, pois, o Indicador considerado, no âmbito da 
DQA, como a medida mais fidedigna da implementação do princípio do Utilizador-Pagador. 

 

1.1.2 Princípios Conceptuais e Metodológicos do atual Ciclo de 
Planeamento 

Segundo o primeiro documento orientador de apoio à implementação da componente 
económica da DQA (WATECO), as obrigações de reporting específicas nesta área são as que 
constam no Quadro 1.1. 

Quadro 1.1: Obrigações de Report Relacionado com a Análise Económica no âmbito da DQA 

Componentes da 
Análise Económica 

Requisitos de Reporting definidos na DQA 
Interesse da Informação para 

Decisores, Stakeholders e Público 

1.Caracterização 
Económica e Análise de 

Tendências 

 Importância económica dos usos da 
água (BH); 

 Tendências principais em relação às 
pressões mais significativas, em termos 
de procura e oferta de água (BH); 

 Tendências de investimento (BH). 

 Importância económica atual e 
tendências futuras dos setores 
económicos principais da Bacia 
Hidrográfica. 

2.Avaliação do Nível de 
Recuperação de Custos 
e da Política de Preços 

 Recuperação de Custos dos Serviços de 
Águas (BH); 

 Contributos dos utilizadores da água 
(agricultura, indústria, doméstico) para 
a recuperação de custos (BH/SE/UES); 

 Impactos sociais, económicos e 
ambientais que justificam o Nível de 
Recuperação de Custos proposto 
(BH/SE/SSE/Utilizadores específicos) 

 Recuperação de Custos para 
subsetores chave; 

 Contributo atual e futuro da 
política de preços para 
incentivar o uso eficiente da 
água). 

3.Análise Económica 
para Apoio à Seleção de 

Medidas 

 Custos totais do Programa de Medidas 
(BH); 

 Benefícios e Custos de Medidas 
alternativas caso se proponham 
derrogações (BH/SBH). 

 Benefícios (ambientais, sociais 
e económicos) das Medidas 
propostas; 

 Exigências Orçamentais; 

 Impactos sobre grupos ou 
setores económicos 
específicos. 
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Componentes da 
Análise Económica 

Requisitos de Reporting definidos na DQA 
Interesse da Informação para 

Decisores, Stakeholders e Público 

4.Pressupostos 
Assumidos e 

Informação Utilizada 

 Qualidade e incertezas relativas à informação utilizada e aos pressupostos 
assumidos (BH); 

 Propostas de recolha de dados (e custos associados) para colmatar as lacunas 
indicadas (BH/possíveis propostas a nível nacional). 

Escala Geográfica exigida no reporting: BH – Bacia Hidrográfica; SBH – Sub-Bacia Hidrográfica ou grupo coerente de 
massas de água; SE – Setor Económico; SSE – Subsetor Económico; UES – Uso específico significativo. 

 

1.1.2.1 Caracterização Económica dos Principais Setores Utilizadores da Água 

A DQA define “Utilização da Água”, no n.º 39 do artigo 2.º, como “os serviços hídricos e qualquer 
outra atividade definida no artigo 5.º e no anexo II que tenha um impacto significativo no estado 
da água (pressões antropogénicas) ”. Refere-se ainda neste ponto que se trata de um conceito 
aplicável para efeitos do artigo 1.º (Objetivo da DQA), do artigo 5.º (análise económica) e da 
alínea b) do anexo III (seleção de programa de medidas com base em análise Custo-Eficácia no 
que se refere às utilizações da água). 

Deste modo, a análise económica a realizar centrar-se-á nos setores utilizadores identificados 
como tendo um impacto significativo no estado da água da Região Hidrográfica (a população 
sendo um agregado caracterizado em todas as Regiões e os Setores Económicos cujo uso da 
água seja especialmente significativo na Região). 

As variáveis analisadas são as que constam no Quadro 1.2. 

Quadro 1.2: Caracterização Económica dos Principais Setores Utilizadores da Água 

Setores Utilizadores Variáveis Analisadas 

1. População 

 População Total da RH; 

 População por Centros Urbanos; 

 Rendimento Disponível das Famílias na RH; 

 Taxa de Desemprego na RH. 

2. Setores Económicos 

 VAB Setorial; 

 Emprego Setorial; 

 Tipo/Padrão de produção. 

 

1.1.2.2 Análise de Tendências e Cenários 

No seu Anexo III a DQA especifica que, no âmbito da análise económica exigida pelo artigo 5.º, 
devem ser tomadas em linha de conta as “previsão a longo prazo relativas à oferta e procura de 
água na região hidrográfica (…) e aos investimentos pertinentes”. 
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Nos documentos orientadores designam-se estas previsões como Cenários do tipo “Business as 
Usual”, isto é, o que se esperava que acontecesse na região hidrográfica caso não existisse a 
DQA. 

A importância deste tipo de previsões prende-se com a necessidade de propor um programa de 
Medidas que tenha em conta a dinâmica temporal (antecipação de “gaps” futuros) e não apenas 
o “gap” entre o estado presente das massas de água e os objetivos da DQA. 

Os parâmetros que se tentaram caracterizar no âmbito destas previsões foram os que constam 
do Quadro 1.3, com base na análise de documentos estratégicos nacionais, regionais e setoriais 
relevantes, e em entrevistas com especialistas de instituições significativas para este exercício. 

Quadro 1.3: Previsões de Longo Prazo – Cenário “Business as Usual” 

Tipo de Variáveis Variáveis Analisadas 

1. Variáveis Exógenas ao 
Setor da Água mas com 

impacto na oferta e 
procura de água 

 Tendências Demográficas; 

 Tendências Crescimento Económico; 

 Alterações Estrutura Produtiva Global (importância relativa dos 
setores económicos); 

 Alterações Estruturais por Setor Económico relevante; 

 Alterações Padrões Ocupação do Território; 

 Alterações Climáticas expectáveis. 

2. Variáveis Endógenas ao 
Setor da Água 

 Investimentos previstos no setor da água; 

 Novas Tecnologias com possível impacto no setor da água. 

 

1.1.2.3 Avaliação do Nível de Recuperação de Custos 

As tarefas associadas a esta avaliação são as seguintes: 

1. Definição de Serviços de Águas 

2. Identificação dos Prestadores de Serviços, dos Utilizadores e dos Poluidores 

3. Cálculo dos Custos Financeiros dos Prestadores de Serviços 

4. Identificação e estimativa dos Custos Ambientais e de Recurso 

5. Identificação dos mecanismos de Recuperação de Custos e cálculo das Receitas 

6. Cálculo do Nível de Recuperação de Custos (NRC) 

7. Identificação da alocação de custos aos utilizadores e poluidores 
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1.1.2.3.1 Definição de Serviços de Águas 

No domínio dos recursos hídricos, maioritariamente inseridos no domínio público e sujeitos a 
um regime universal de autorização prévia das utilizações e de aplicação de um regime de preços 
associado (Taxa de Recursos Hídricos), adota-se, neste ciclo de planeamento, o conceito lato de 
“serviços hídricos”, incluindo: 

 Os serviços prestados por entidades públicas ou privadas, de qualquer natureza legal, 

que intervenham (permitam, condicionem ou facilitem), por qualquer meio, na 

utilização dos recursos hídricos, qualquer que seja o fim. Essas entidades constituem-

se como intermediários entre o recurso natural e o verdadeiro utilizador final (urbano, 

agrícola, industrial, etc.); distinguem-se 2 tipos principais de prestadores destes 

serviços: 

o Entidades públicas que administram e protegem os recursos hídricos em meio 

natural ou que regulam a indústria da água; estes não são considerados 

Utilizadores, não sendo passíveis de internalizar custos; 

o Entidades públicas ou privadas que prestam serviços de abastecimento de 

água ou de tratamento de águas residuais; estes são considerados 

Utilizadores, embora não finais, passíveis de internalizar custos. 

 Os serviços ecossistémicos prestados pelo meio aquático natural em si; distinguem-se 

2 tipos principais de utilizadores destes serviços: 

o Utilizadores em regime de self-service (domésticos, agrícolas, industriais, etc.), 

sem qualquer intermediação da indústria da água; 

o Utilizadores servidos por sistemas artificiais geridos por entidades 

pertencentes ao setor da Indústria da Água, que utiliza o meio natural como 

intermediária dos Utilizadores finais. 

 

1.1.2.3.2 Identificação e Caracterização dos Utilizadores, dos Poluidores e dos 

Prestadores de Serviços Hídricos 

A DQA define como “Utilização da Água”, “os serviços hídricos e qualquer outra atividade 
definida no artigo 5.º e no anexo II que tenha um impacto significativo no estado da água” (n.º 
39 do artigo 2.º). Refere-se ainda neste ponto que se trata de um conceito aplicável para efeitos 
do artigo 1.º (objetivo da DQA), do artigo 5.º (análise económica) e da alínea b) do anexo III 
(análise custo-eficácia no que se refere às utilizações da água para apoio à seleção do programa 
de medidas a incluir no PGRH). 
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Deste modo, a análise das utilizações da água a realizar neste capítulo centrar-se-á nos setores 
utilizadores identificados como tendo um impacto significativo no estado da água da Região 
Hidrográfica (a população, sendo um agregado caracterizado em todas as Regiões, e os Setores 
Económicos cujo uso da água seja especialmente significativo na Região). 

Na sequência da adoção do conceito lato de “Serviços Hídricos” acima referido, inclui-se neste 
capítulo a caracterização dos prestadores de serviços institucionais que, não sendo utilizadores 
de água, apresentam custos relevantes para a análise da Recuperação de Custos junto dos 
Utilizadores. 

As variáveis analisadas são as que constam no Quadro 1.4 e no Quadro 1.5. 

Quadro 1.4: Identificação das principais prestações de serviços de água – Indústria da Água 

Serviços da água Variáveis 

1. Fins Múltiplos 
 Tipo de utilizações; 

 Volumes distribuídos/utlizados. 

2. Urbano 

Abastecimento de Água: 

 Nº Consumidores/Contadores Domésticos; 

 Volumes água distribuídos; 

 Nº Consumidores/Contadores não-domésticos; 

 Volumes água distribuídos. 

Águas Residuais: 

 Nº Consumidores/Contadores domésticos; 

 Volumes AR coletados; 

 Nº Consumidores/ Contadores não-domésticos; 

 Volumes AR coletados 

3. Agricultura 

 Área Regada; 

 Nº Utilizadores/Unidades Agrícolas; 

 Volumes distribuídos; 

 Cargas rejeitadas. 

4. Indústria 

Indústrias em Self-Service: 

 Nº Utilizadores/Unidades Industriais; 

 Volumes captados; 

 Cargas rejeitadas. 

 

Quadro 1.5: Identificação dos principais utilizadores da água e caracterização dos seus usos – Regime 
de Self-Service 

Serviços da água Variáveis 

1. Doméstico 

Abastecimento de Água: 

 N.º Utilizadores; 

 Volumes Água captados. 

Águas Residuais: 

 N.º Utilizadores; 

 Volumes AR descarregadas. 
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Serviços da água Variáveis 

2. Agricultura 

 Área Regada; 

 N.º Utilizadores/Unidades Agrícolas; 

 Volumes captados; 

 Cargas rejeitadas. 

3. Indústria 

 N.º Utilizadores/Unidades Industriais; 

 Volumes captados; 

 Cargas rejeitadas. 

4. Hidroelétrica 
 Nº Utilizadores/Unidades Produtivas; 

 Volumes turbinados. 

5. Turismo 

 N.º Utilizadores/Unidades Hotel; 

 N.º Clientes/Ano; 

 Volumes captados; 

 Cargas rejeitadas. 

6. Navegação/Transportes, 
Pesca e Atividades Aquáticas 

 N.º de Embarcações/Ano; 

 Área Ocupada. 

7. Aquicultura 

 N.º Utilizadores/Unidades Aquícolas; 

 Área Ocupada; 

 Carga Rejeitada. 

8. Extração Inertes 

 N.º Utilizadores/Unidades Extração; 

 Volumes extraídos; 

 Carga Rejeitada. 

Importa ainda salientar os aspetos relacionados com o controle de cheias e a proteção de 
pessoas e bens, devendo considerar as seguintes variáveis: 

 Área abrangida; 

 População protegida; 

 VAB setores económicos protegidos; 

 Mortalidade prevenida. 

 

1.1.2.3.3 Cálculo dos Custos 

A DQA menciona diferentes tipos de custos, tendo subjacente que o Indicador “Nível de 
Recuperação de Custos” se constrói sobre um conceito de Custos Económicos mais do que de 
Custos Financeiros (Quadro 1.6). 

Na DQA o conceito de Custos Económicos inclui 3 componentes: 

 Custos financeiros; 

 Custos de recurso; 
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 Custos ambientais. 

O cálculo dos 3 é essencial para obter o Nível de Recuperação de Custos numa Região ou Bacia 
Hidrográfica por parte dos Prestadores de Serviços que aí atuam, indicador que por sua vez 
evidencia o grau de Internalização de Custos que está a ser imposto aos Utilizadores desses 
serviços. É esta internalização, segundo o princípio do Utilizador-Pagador, que se acredita poder 
influenciar o comportamento dos Utilizadores no sentido de uma maior eficiência no uso dos 
recursos (caso o grau de internalização seja o adequado). 

Quadro 1.6: Dos Custos Financeiros aos Económicos 

Custos Ambientais não relacionados com Água 
CUSTOS AMBIENTAIS (Externos) 

Custos Ambientais relacionados com Água 

Custos de Escassez CUSTOS DE RECURSO (Externos) 

Custos de Operação e Manutenção 
CUSTOS FINANCEIROS (Internos, incluindo 

custos ambientais e de recurso 
internalizados) 

Custos de Capital 

Custos Administrativos e Fiscais 

Fonte: Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) 2003, - 
Guidance Document nº 1 – Economics and the Environment. Working Group 2.6 - WATECO - 2002 

 

1.1.2.3.3.1 Custos Financeiros (CF) 

Foram considerados como Custos Financeiros dos Serviços de Águas os custos associados à 
prestação e gestão desses serviços. Nos termos do referido nos documentos orientadores 
(Wateco, 2002; Information Sheet on Assessment of the Recovery of Costs for Water Services for 
the 2004 River Basin Characterisation Report, 2004), foram seguidas as recomendações sobre 
os Custos a incluir nesta análise e que constam no Quadro 7.16. 

Quadro 1.7: Custos Financeiros Entidades Prestadoras Serviços Águas – Administração Pública e 
Indústria da Água 

Tipos de Custos Conceito Geral 

1. C. Operação e 
Manutenção 

Operação – Custos de funcionamento corrente (pessoal, energia, materiais, 
comunicações). 

Manutenção – Custos de reparação e conservação das infraestruturas que 
permitem o seu correto funcionamento durante o tempo de vida útil. 

2. C. Capital 

Novo Investimento – custo anual equivalente do valor atual líquido das 
despesas de investimento em novos ativos. 

Amortizações – custo anual de reposição dos ativos existentes. 

Custos de Capital – taxa de retorno exigida para o capital investido pelos 
respetivos investidores. 

3.C. Administrativo 

Custos Administrativos – custos com administração e regulação pública dos 
recursos hídricos (custos dos prestadores de serviços hídricos – administração 
pública – internalizados pela Indústria da Água, e que deverão ser incluídos 
na fatura aos utilizadores finais; custos de autocontrole da Indústria da Água). 
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Tipos de Custos Conceito Geral 

4.Impostos e Taxas 

Impostos Gerais – devem ser identificados mas não incluídos no cálculo do 
NRC. 

Taxas Ambientais – devem ser incluídos no cálculo do NRC na medida em que 
contribuem potencialmente para a correção de externalidades. 

 

1.1.2.3.3.2 Identificação e estimativa dos Custos Ambientais e de Recurso 

O primeiro parágrafo do artigo 9.º da DQA estabelece que “os Estados Membros terão em conta 
o princípio da recuperação de custos dos serviços hídricos, mesmo em termos ambientais e de 
recursos, tomando em consideração a análise económica efetuada de acordo com o Anexo III e, 
sobretudo, segundo o princípio do poluidor-pagador”. 

Os conceitos de base estão definidos na literatura técnica e em documentos oficiais da OCDE e 
da UE: 

 Custos Ambientais (CA): são os custos que os usos da água provocam em termos de 

degradação qualitativa do meio aquático, provocando um gap entre o estado alterado 

e um estado de referência (que pode ser assumido como o Bom Estado das Massas de 

Água referido na DQA); só existem custos ambientais se os usos atuais ultrapassarem 

a capacidade natural de recuperação (pressões acima da capacidade de resposta do 

meio); 

 Custos de Recurso (CR): são os custos de oportunidade associados aos usos atuais da 

água, isto é, os benefícios perdidos por haverem outras oportunidades de uso que são 

inviabilizadas (presentes ou futuras) pelo uso presente do recurso; só existem custos 

de recurso se os usos atuais ultrapassarem a capacidade natural de recarga (pressões 

acima da capacidade de resposta do meio, sendo esta tanto menor quanto maior o 

índice de escassez, total ou sazonal). 

A maioria dos países tem seguido a abordagem alternativa, de índole mais financeira, ou seja, 
uma abordagem com base nos custos associados às medidas efetivamente tomadas e/ou a 
tomar no futuro para atingir o estado desejado para as Massas de Água. A estes custos 
designam-se: 

 Custos de Proteção Ambiental: são os custos das medidas necessárias para garantir a 

qualidade desejada do meio aquático, perdida por efeito dos usos atuais; pode incluir 

medidas tradicionais e mitigadoras como a construção de infraestruturas de 

tratamento de águas residuais, ou medidas preventivas de medição, controlo e 

condicionamento (administrativo ou financeiro) dos usos da água com impacto na 

respetiva qualidade; 
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 Custos de Proteção do Recurso: são os custos das medidas necessárias para garantir a 

quantidade desejada do recurso água, não assegurada por efeito dos usos atuais; pode 

incluir medidas tradicionais e mitigadoras como a construção de infraestruturas de 

represamento/tratamento/distribuição de água, ou medidas preventivas de medição, 

controlo e condicionamento (administrativo ou financeiro) dos usos da água com 

impacto na respetiva quantidade. 

Neste ciclo de planeamento são estes 2 últimos conceitos que são adotados. 

Assim sendo, algumas opções metodológicas tiveram que ser definidas dependendo da fase do 
processo de planeamento em curso: 

 Artigo 5.º (Caracterização Económica das Utilizações da Água): serão apenas 

quantificados os custos das medidas já tomadas para as quais existam dados 

disponíveis; a avaliação do Nível de Recuperação de Custos será então referente às 

medidas passadas, excluindo as futuras e os custos residuais externos (para os quais 

não serão propostas medidas). 

 Artigo 9.º/Artigo 4.º (Definição do Programa de Medidas): será utilizada a informação 

oriunda da análise das pressões e programa de medidas (pacotes de medidas 

alternativas para colmatar o gap entre o estado atual das Massas de Água e os 

objetivos da DQA, incluindo os respetivos custos estimados de investimento e 

funcionamento e o seu tempo de vida útil). Para alguns cenários de Recuperação de 

Custos (entre 100% e os atual) analisar-se-ão os impactos sobre os rendimentos dos 

principais utilizadores e serviços de água, ponderando a necessidade de derrogação da 

aplicação do princípio da amortização de custos constante do artigo 9.º. Associado aos 

objetivos e correspondente pacote de medidas adotados neste ciclo de planeamento, 

serão considerados então os custos das medidas futuras previstas, propondo um 

sistema de preços da água que permita um nível de recuperação de custos compatível 

com a capacidade para pagar dos cidadãos e setores económicos da Região 

Hidrográfica. 
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1.1.2.3.4 Identificação dos mecanismos de Recuperação de Custos e cálculo das 

Receitas 

1.1.2.3.4.1 Mecanismos de Recuperação de Custos com Internalização pelos Utilizadores 

A recuperação de custos pelos prestadores de serviços faz-se, maioritariamente, através dos 
mecanismos de taxas e tarifas.  

A recuperação dos custos dos prestadores de serviços da administração pública faz-se através 
de Taxas cobradas ao universo total dos respetivos utilizadores/regulados. A recuperação dos 
custos da indústria da água faz-se através dos regimes Tarifários associados à venda dos serviços 
de água e conexos aos clientes específicos desses sistemas. 

Existem, adicionalmente, outros mecanismos de internalização de custos ambientais ou de 
recurso pelos utilizadores finais, associados às obrigações legais decorrentes do Licenciamento 
Ambiental, que estimula a adoção das melhores tecnologias do ponto de vista ambiental, 
incluindo as que tenham impacto num uso mais eficiente da água e no controlo da poluição. 

Os setores económicos mais poluentes têm ainda exigências acrescidas de realização de EIA 
(Estudos de Impacte Ambiental), no âmbito do qual é obrigatória a elaboração de uma DIA 
(Declaração de Impacte Ambiental) com identificação das medidas, da sua responsabilidade, 
que permitam evitar, minimizar ou compensar os impactos ambientais mais significativos da sua 
atividade, incluindo os relativos aos recursos hídricos. 

Finalmente, existem exigências específicas em relação à indústria extrativa, obrigada a realizar 
Planos de Lavra que definem o modo como devem processar as operações e as medidas 
necessárias, a implementar por sua conta, à recuperação ambiental e paisagística da zona de 
extração. 

 

1.1.2.3.4.2 Mecanismos de Recuperação de Custos com efeitos externalizadores sobre os 
Utilizadores 

Efeito contrário ao das Taxas, Tarifas ou indução do Investimento próprio, no processo de 
Internalização de Custos pelos Utilizadores, tem o mecanismo da Subsidiação ou outras 
Transferências (receitas gerais do Estado transferidas para os Orçamentos anuais dos 
prestadores de serviços, por exemplo). 

Do ponto de vista dos prestadores de serviços, constitui uma receita que acresce à obtida pela 
via Tarifária ou de Taxas, constituindo, pois, uma forma alternativa de recuperar custos 
(transferência de receitas de outrem). 

Mas do ponto de vista dos utilizadores finais, se os custos financiados pelos subsídios ou outras 
transferências não forem repercutidos nas taxas e tarifas, constituem uma parcela desses custos 
não recuperada junto dos mesmos. Da mesma forma, a atribuição de subsídios a projetos 
privados de investimento visando a proteção dos recursos, significa uma externalização para os 
restantes utilizadores (se este cofinanciamento for assegurado pelo FPRH), para os restantes 
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cidadãos nacionais (se for assegurado pela fiscalidade geral) ou europeus (se for assegurado por 
fundos comunitários). 

Tal subsidiação faz sentido, quando os objetivos de melhoria das massas de água não podem ser 
derrogados e se pretendem resultados mais cedo do que os utilizadores atuais poderiam pagar. 

Do ponto de vista dos objetivos da DQA (aplicação do princípio do utilizador-pagador visando 
incentivar um uso eficiente dos recursos), interessa, pois, conhecer os subsídios atribuídos ou 
outras transferências efetuadas para os prestadores de serviços de Água, mas não incluí-los no 
cálculo do Nível de Recuperação de Custos. 

Assim, a metodologia utilizada no presente ciclo de planeamento para apurar as Receitas que 
contribuem para o cálculo do Nível de Recuperação de Custos, foram as que constam no Quadro 
7.17. 

Quadro 1.8: Receitas das Entidades Prestadoras Serviços Águas 

Serviços da água Receitas Incluídas no Cálculo do NRC 
Receitas identificadas mas 

excluídas do Cálculo do NRC 

1. Prestadores de Serviços 
Hídricos / Administração 

Pública 

Taxa de Recursos Hídricos 

Taxa de Regulação 

Taxa de Beneficiação 

Receitas Gerais do Orçamento 

Subsídios 

2. Prestadores de Serviços 
Hídricos/ Indústria da Água 

(Fins Múltiplos, Urbana, 
Agrícola, Industrial) 

Tarifas (Urbano: venda de água) 

Taxas de prestação de serviços 

Preços de venda de outros bens e 
serviços6 

Subsídios 

 

1.1.2.3.5 Cálculo do Nível de Recuperação de Custos 

A fórmula geral para cálculo do Nível de Recuperação de Custos é: 

𝑁𝑅𝐶 =
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 − 𝑆𝑢𝑏𝑠í𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠
 

Neste ciclo de planeamento, tendo em conta a informação disponível serão efetuados os 
seguintes cálculos: 

Na fase de elaboração da Caracterização Económica das Utilizações da Água (artigo 5.º): 

𝑁𝑅𝐶 –  𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑎𝑥𝑎𝑠 𝑒 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓á𝑟𝑖𝑜

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠
(𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑒𝑚: 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎çã𝑜 𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙,

𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠)
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𝑁𝑅𝐶 –  𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑎𝑥𝑎𝑠 𝑒 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓á𝑟𝑖𝑜

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎çã𝑜
(𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑒𝑚 𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙)

 

 

Na fase de elaboração do Programa de Medidas (artigo 9.º e artigo 4.º): 

𝑁𝑅𝐶 –  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑎𝑥𝑎𝑠 𝑒 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓á𝑟𝑖𝑜

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠
 

 

1.1.2.4 Avaliação da Política de Preços 

Neste capítulo avaliam-se 2 aspetos: 

 A eficácia da atual política de preços face ao princípio da recuperação de custos contido 

na DQA 

 As possíveis limitações ao incremento do nível de internalização de custos pelos 

Utilizadores, passíveis de fundamentar uma proposta de derrogação na aplicação 

daquele princípio 
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1.2 Caracterização Sócio Económica da Utilização da Água 

1.2.1 Principais Prestadores de Serviços de Águas 

São identificados no Quadro 1.9 os principais tipos de prestadores de serviços. 

Quadro 1.9: Prestadores de serviços por setor 

Administração Pública 
Indústria da Água 

Fins Múltiplos Urbano Agrícola 

Direção Regional do 
Ordenamento do 

Território e Ambiente 
(DROTA) 

ARM - Águas e Resíduos da 
Madeira, S.A. 

ARM - Águas e 
Resíduos da Madeira, 

S.A. 

Municípios 

ARM - Águas e 
Resíduos da 

Madeira, S.A. 

 

1.2.2 Caracterização Sócio Económica - Emprego e VAB 

A Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira (RH10) representa, em relação a Portugal, 
0,87% da sua área, 2,49% da sua população, 2,74% do total da população empregada e 2,37% 
da produção (medida pelo VAB - Valor Acrescentado Bruto). 

Quadro 1.10: Caracterização geral da RH10 

Região 
Hidrográfica 

Área População Emprego (milhares) VAB [€ (milhões)] 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

RH10 801,52 0,87 258.686 2,49 112,40 2,47 3.592,94 2,37 

Portugal 92.225,64 100,00 10.374.822 100,00 4.548,70 100,00 151.714,04 100,00 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (dados referentes ao ano 2014); 2016. 

 

  



 

 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 3 — Análise económica das utilizações da água               25 

Gráfico 1.1: Caracterização geral da RH10 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (dados referentes ao ano 2014); 2016. 

 

1.2.3 Evolução Económica Geral no Período 2011-2014 

Ao longo do período, o peso da RH10 na economia nacional (Quadro 1.11) registou um ligeiro 
incremento no que diz respeito ao número de estabelecimentos. Contudo, ao nível dos restantes 
indicadores macroeconómicos verifica-se uma diminuição do peso da Região Autónoma da 
Madeira no total nacional. 
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Quadro 1.11: Evolução do peso da RH10 no total de Portugal 

Indicadores Macroeconómicos 
2014 2013 2012 2011 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Estabelecimentos (nº) 25.036 2,12 24.606 2,14 21.983 1,97 22.408 1,92 

Valor acrescentado bruto [€ (milhões)] 3.592,94 2,37 3.562,20 2,38 3.491,30 2,37 3.852,82 2,50 

Formação bruta de capital fixo (€) das Empresas 138.687.790 1,08 150.381.620 1,30 165.276.046 1,54 318.118.337 2,02 

População empregada [N.º (milhares)] 111,70 2,48 108,80 2,46 111,50 2,45 117,90 2,49 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (dados referentes ao ano 2014); 2016. 
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A evolução económica da RH10 está espelhada no Quadro 1.12, evidenciando a redução 
verificada em quase todos os indicadores económicos, destacando-se: 

 A redução do VAB entre os anos 2011-2014 em mais de 6,5%, num total de quase 260 

milhões de euros; 

 A queda da formação bruta de capital fixo das empresas, que em 2014 (138.687.790 €) 

era menos de metade do valor de 2011 (318.118.337 €); 

 A eliminação de cerca de 6.200 postos de trabalho, cerca de 5% do emprego existente 

em 2011. 

De referir que apenas o n.º de estabelecimentos aumentou no período em análise (2011-2014), 
verificando-se a existência em 2014 de mais 2.628 estabelecimentos (acréscimo de 11,73%). 

Quadro 1.12: Evolução Económica da RH10 (2011-2014) 

Indicadores Macroeconómicos 
Variação 2011-2014 

N.º % 

Estabelecimentos (nº) 2.628 11,73 

Valor acrescentado bruto [€ (milhões)] -260 -6,75 

Formação bruta de capital fixo (€) das Empresas -179.430.547 -56,40 

População empregada [N.º (milhares)] -6.200 -5,26 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

 

1.2.4 Caracterização Económica Setorial 

A análise da evolução económica da RH10 por sector de atividade confirma as tendências 
dominantes observadas no resto do País, de queda do valor acrescentado bruto das empresas, 
a que apenas escapam algumas atividades económicas, designadamente: captação, tratamento 
e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição; agricultura, produção 
animal, caça, floresta e pesca; outras atividades de serviços; atividades artísticas, de 
espetáculos, desportivas e recreativas; alojamento, restauração e similares (Quadro 1.13). 
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Quadro 1.13: Evolução e Estrutura do VAB por Sectores de Atividade na RH10 

Atividade económica 
Valor acrescentado bruto (€) das Empresas 

Variação 
Estrutura sectorial 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Agricultura, produção animal, caça, 
floresta e pesca 

13.259.724,00 13.319.845,00 14.375.533,00 16.625.982,00 25,39 0,97 1,13 1,29 1,40 

Indústrias extrativas 3.514.191,00 1.111.612,00 1.595.545,00 1.502.491,00 -57,25 0,26 0,09 0,14 0,13 

Indústrias transformadoras 90.655.357,00 68.734.376,00 65.641.374,00 63.339.522,00 -30,13 6,65 5,85 5,88 5,32 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e 
fria e ar frio 

96.103.520,00 101.898.890,00 98.992.404,00 92.330.344,00 -3,93 7,05 8,67 8,86 7,75 

Captação, tratamento e distribuição de 
água; saneamento, gestão de resíduos e 

despoluição 
16.802.602,00 13.662.650,00 16.425.874,00 22.137.127,00 31,75 1,23 1,16 1,47 1,86 

Construção 214.262.032,00 162.788.588,00 140.812.280,00 151.580.991,00 -29,25 15,71 13,85 12,60 12,72 

Comércio por grosso e a retalho; 
reparação de veículos automóveis e 

motociclos 
243.964.807,00 185.681.345,00 173.910.402,00 198.224.965,00 -18,75 17,89 15,80 15,57 16,64 

Transportes e armazenagem 175.908.097,00 169.762.086,00 156.950.114,00 165.807.357,00 -5,74 12,90 14,45 14,05 13,92 

Alojamento, restauração e similares 212.765.567,00 195.552.461,00 200.963.838,00 218.528.414,00 2,71 15,60 16,64 17,99 18,34 

Atividades de informação e de 
comunicação 

39.383.333,00 38.182.941,00 36.388.878,00 38.833.997,00 -1,39 2,89 3,25 3,26 3,26 

Atividades imobiliárias 36.301.874,00 24.308.824,00 26.678.900,00 27.745.330,00 -23,57 2,66 2,07 2,39 2,33 

Atividades de consultoria, científicas, 
técnicas e similares 

70.802.064,00 61.722.623,00 50.066.211,00 48.674.839,00 -31,25 5,19 5,25 4,48 4,09 

Atividades administrativas e dos 
serviços de apoio 

63.586.237,00 56.378.620,00 53.129.920,00 59.478.544,00 -6,46 4,66 4,80 4,76 4,99 

Educação 3.766.261,00 3.396.529,00 2.367.747,00 3.271.728,00 -13,13 0,28 0,29 0,21 0,27 
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Atividade económica 
Valor acrescentado bruto (€) das Empresas 

Variação 
Estrutura sectorial 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Atividades de saúde humana e apoio 
social 

44.242.602,00 40.165.889,00 37.604.953,00 40.310.566,00 -8,89 3,24 3,42 3,37 3,38 

Atividades artísticas, de espetáculos, 
desportivas e recreativas 

26.241.814,00 27.523.048,00 26.354.385,00 27.966.823,00 6,57 1,92 2,34 2,36 2,35 

Outras atividades de serviços 12.067.369,00 10.985.330,00 14.991.545,00 15.056.531,00 24,77 0,88 0,93 1,34 1,26 

Total 1.363.627.451,00 1.175.175.657,00 1.117.249.903,00 1.191.415.551,00 -12,63 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 
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Importa referir que em 2014, as atividades económicas referentes a: 

 Alojamento, restauração e similares (18,34%); 

 Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos 

(16,64%); 

 Transportes e armazenagem (13,92%); 

 Construção (12,72%). 

Foram responsáveis por mais de 60% (mais precisamente 61,62%) do VAB da Região. 

Justifica-se, ainda, uma referência para a evolução do setor da “Agricultura, produção animal, 
caça, floresta e pesca”, a observar uma tendência de médio prazo de aumento do VAB e da 
criação de emprego, com 1.200 novos empregos criados no setor entre 2011 e 2014 (Quadro 
1.14). 
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Quadro 1.14: Evolução e Estrutura do Emprego por Sectores de Atividade na RH10 

Sectores de Atividade 
Evolução Emprego (2011-2014) Variação (2011-2014) Estrutura Setorial (%) 

2014 2013 2012 2011 N.º % 2014 2013 2012 2011 

Agricultura, produção animal, caça, 
floresta e pesca 

14.600 13.500 14.000 13.400 1.200 8,96 13,07 12,41 12,56 11,37 

Indústria, construção, energia e água 13.100 13.400 15.600 18.800 -5.700 -30,32 11,73 12,32 13,99 15,95 

Serviços 83.900 81.900 81.800 85.700 -1.800 -2,10 75,11 75,28 73,36 72,69 

Total 111.700 108.800 111.500 117.900 -6.200 -5,26 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 
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O crescimento do emprego na “Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca” amorteceu 
a forte redução de postos de trabalho verificado quer na “Indústria, construção, energia e água”, 
quer nos “Serviços”, contribuindo para uma redução global de quase 6.200 empregos entre 2011 
e 2014. 

 

1.2.5 Caracterização Financeira Global das Empresas 

Em termos agregados, a situação financeira das empresas da RH10 apresenta, a partir de 2010, 
um agravamento do seu estado, com expressão na quebra do “Resultado líquido do período (€) 
das empresas” obtido, o qual foi mesmo negativos em 2012 (Quadro 1.15). 

De facto, o “Resultado líquido do período (€) das empresas” passou de 247.977.562€ em 2010 
para -32.338.238€ em 2012. Quanto à solvabilidade das empresas verifica-se uma ligeira 
diminuição entre 2010 (0,37) e 2012 (0,36), enquanto o rácio de endividamento se manteve 
estável no período em análise (0,73). 

Quadro 1.15: Evolução da situação financeira global das Empresas na RH10 

Indicadores Financeiros 2010 2011 2012 

Resultado líquido do período (€) das empresas 247.977.562 104.940.858 -32.338.238 

Solvabilidade (N.º) das empresas 0,37 0,38 0,36 

Rácio de endividamento (N.º) das empresas 0,73 0,72 0,73 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

 

1.2.6 Caracterização Demográfica Geral 

A Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira (RH10) abrange 11 concelhos que concentram 
cerca 267.785 indivíduos (2,5% do total do país), integradas em cerca de 92.823 famílias com 
uma dimensão média de 2,85 pessoas (ligeiramente acima da dimensão de Portugal) (Quadro 
1.16). 

Quadro 1.16: Indicadores demográficos na RH10 

Censos 2011 Portugal Região Autónoma da Madeira 

População 
Residente 10.562.178 267.785 

Presente 10.282.306 272.947 

Famílias 

Total 4.043.726 92.823 

1 Pessoa 866.827 18.141 

2 Pessoas 1.277.558 23.705 

3 Pessoas 965.781 22.738 
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Censos 2011 Portugal Região Autónoma da Madeira 

4 Pessoas 671.066 17.535 

5 ou mais pessoas 262.494 10.704 

Dimensão média das famílias 2,58 2,85 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

 

Gráfico 1.2: Indicadores demográficos na RH10 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

A Região Autónoma da Madeira tem vindo a registar uma perda de população ao longo do 
tempo (Quadro 1.17), registando um decréscimo quer ao nível da população residente (-0,43%), 
quer da dimensão média das famílias (-36,96%). Importa contudo referir um acréscimo do 
número de famílias clássicas (61,12%). 

Quadro 1.17: Indicadores Demográficos na RH10 (série temporal 1960-2011) 

Indicador 
Série Temporal (1960-2011) Variação (1960-211) 

1960 1981 2001 2011 N.º % 

População Residente 268.937 252.844 245.011 267.785 -1.152 -0,43 

Dimensão média das famílias 4,6 4,2 3,3 2,9 -2 -36,96 

Famílias clássicas 57.611 59.195 73.619 92.823 35.212 61,12 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 
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1.2.7 Bem-estar e Vulnerabilidade Económica 

As questões do Bem-estar e da Vulnerabilidade Económica são fatores a considerar na análise 
da sustentabilidade da gestão da água. A esse respeito, reproduz-se parte de um estudo do INE 
sobre esta matéria, designadamente, o Índice de Bem-estar 2004-2014 (INE, 2015), relativo ao 
período 2004-2014 a nível nacional. 

O domínio “Bem-estar económico” registou um crescimento significativo até ao início da atual 
crise económica, inverteu essa tendência após 2010 até 2012 e iniciou uma recuperação desde 
então. 

O principal indicador dos recursos económicos das famílias (o rendimento disponível mediano 
por adulto equivalente) cresceu em índice, em termos reais 10 pontos percentuais entre 2004 e 
2009, mas esses ganhos foram perdidos na totalidade entre 2010 e 2012, ano em que o índice 
atingiu o valor mais baixo: 95,7. No ano seguinte verificou-se uma ligeira recuperação para um 
valor em índice de 96,1. 

Os indicadores relacionados com a distribuição pessoal dos rendimentos revelam, na 
generalidade, um comportamento semelhante, ainda que menos acentuado, ao do rendimento 
disponível, com uma desaceleração da tendência positiva após 2010. 

 O coeficiente de Gini para o rendimento monetário disponível, que registara uma 

melhoria entre 2004 e 2009, sofre um agravamento no período 2010-2013; 

 O índice S80/S20 recuou entre 2004 e 2009, mas sofreu um agravamento nos quatro 

últimos anos; 

 O coeficiente de Gini para a remuneração mensal líquida do trabalho por conta de 

outrem regista uma tendência positiva até 2010. A partir de 2011 até 2012 revela um 

ligeiro agravamento da desigualdade salarial. Recupera em 2013, embora apresente, 

de novo, um agravamento, ainda que de pequena dimensão, em 2014. 

As duas variáveis relacionadas com o património e a variável relacionada com o consumo dos 
particulares revelam um comportamento relativamente estável ao longo do período, embora 
não se tenham mostrado imunes à crise económica. De facto, os valores destes índices atingiram 
os valores mínimos em 2011, 2012 e 2013, respetivamente, recuperando nos anos seguintes até 
2014. 

Igualmente estável se apresenta o rácio “rendimento líquido/rendimento bruto das famílias”, 
sugerindo a manutenção da estrutura dos rendimentos e do papel redistributivo do Estado entre 
2004 e 2012, embora apresentando flutuações a partir de 2011. 
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Quadro 1.18: Condições Materiais de Vida / Bem-Estar Económico 

Perspetiva / Dimensão / Indicador 
Ano Taxa de Variação Média Anual 

2010 2011 2012 2013 2014 2004-2008 2008-2013 2004-2013 

Rendimento monetário disponível mediano 
por adulto equivalente (preços constantes, 

2004) 

Dados de base 7.565,5 7.218,0 6.883,7 6.912,0 x 
1 -1,6 -0,4 

Índices 105,1 100,3 95,7 96,1 x 

Património total líquido dos particulares 
(preços constantes, 2004) 

Dados de base 500.015,1 461.729,0 430.841,5 439.889,2 451.104,3 
1,3 -2,5 -0,8 

Índices 105,5 97,5 90,9 92,9 95,2 

Fonte: Índice de Bem-estar 2004-2014; INE, 2015. 
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O domínio Vulnerabilidade Económica é um dos domínios do IBE (Índice de Bem Estar 
Económico) que apresenta a evolução mais desfavorável ao longo do período em estudo, 
traduzindo uma progressiva vulnerabilidade das famílias fortemente induzida pelo afastamento 
das mesmas do mercado de trabalho, pelos elevados níveis de endividamento e pela 
intensificação da dificuldade em pagar os compromissos assumidos com a habitação. 

O índice relativo à proporção de indivíduos com 15 e mais anos residentes em agregados onde 
todos os ativos se encontravam desempregados (taxa de exclusão do mercado de trabalho) 
agravou-se entre 2004 e 2013, ano em que atingiu o valor mínimo da série (isto é, atingiu a pior 
situação em termos de bem-estar) e recuperou de forma ligeira em 2014 (sendo de 38,0 neste 
último ano). Este progressivo afastamento de um número significativo de famílias do mercado 
de trabalho, particularmente pronunciado desde 2009, reflete o forte agravamento do 
desemprego ocorrido na sociedade portuguesa. Este índice registou um decréscimo próximo 
dos 62 pontos percentuais ao longo do período 2004-2014, determinando a evolução global 
deste domínio. 

Os índices dos indicadores relacionados com a capacidade das famílias fazerem frente aos seus 
encargos financeiros e com a sobrecarga das despesas com a habitação apresentaram 
decréscimos. Apenas no primeiro caso se verifica uma ligeira recuperação em 2013. Esta 
evolução evidencia uma deterioração da capacidade dos rendimentos familiares assegurarem 
os compromissos financeiros assumidos, ou de suportarem despesas básicas como a habitação. 

Os indicadores de pobreza, tal como a taxa de exclusão do mercado de trabalho, têm uma 
relação inversa com o bem-estar. Assim, quando estes indicadores diminuem, os índices de bem-
estar a eles associados, crescem, o que significa uma melhoria em termos de bem-estar. Neste 
contexto, os índices associados aos indicadores de risco de pobreza monetária apresentam uma 
melhoria desde o início do período, nomeadamente o índice relativo à taxa de risco de pobreza 
que cresceu 8,4 p.p. até 2011 e da intensidade da pobreza que aumentou 14,5 p.p. até 2009. A 
partir desses dois anos, os índices agravam-se, perdendo 8,9 p.p. e 28,7 p.p. respetivamente, 
até 2013. O indicador taxa de risco de pobreza após 2010 merece, no entanto, uma leitura 
atenta, na medida em que esta reflete a acentuada descida do rendimento mediano e a 
consequente redução do limiar de pobreza em 2011 e 2012. Particularmente significativa é a 
evolução do índice relativo à intensidade da pobreza no último ano analisado, 2013, com um 
agravamento superior a 9 pontos percentuais face ao ano anterior. 

A evolução da taxa de privação material sofreu oscilações ao longo do período. Em termos 
globais, o valor apurado para 2012 é praticamente idêntico ao valor de 2004. O índice respetivo 
agrava-se, no entanto em 2013 em 14,4 pontos percentuais, face ao ano anterior e em 14,9 
relativamente a 2004. 
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Quadro 1.19: Vulnerabilidade Económica 

Perspetiva / Dimensão / Indicador 
Ano Taxa de Variação Média Anual 

2010 2011 2012 2013 2014 2004-2008 2008-2013 2004-2013 

Taxa de risco de pobreza (60% da mediana), após 
transferências sociais 

Dados de base 18,0 17,9 18,7 19,5 x 
2,0 -1,7 -0,1 

Índices 107,8 108,4 103,7 99,5 x 

Taxa de intensidade de pobreza 
Dados de base 23,2 24,1 27,4 30,3 x 

2,5 -4,9 -1,7 
Índices 112,1 107,9 94,9 85,8 x 

Taxa de exclusão do mercado de trabalho ao nível do 
agregado (proporção de indivíduos com 15 e mais 

anos residentes em agregados onde todos os ativos 
eram desempregados) 

Dados de base 3,5 4,3 5,6 6,1 5,0 

-2,5 -19,2 -12,2 
Índices 54,3 44,2 33,9 31,1 38,0 

Taxa de privação material 
Dados de base 22,5 20,9 21,8 25,5 x 

-1,4 -2,0 -1,8 
Índices 96,4 103,8 99,5 85,1 x 

Endividamento dos particulares (dívida financeira) em 
percentagem do rendimento disponível 

Dados de base 128,8 130,7 130,9 127,0 119,1 
-3,8 0,4 -1,5 

Índices 86,3 85,0 84,9 87,5 93,3 

Rácio entre os empréstimos e créditos  comerciais e o 
rendimento disponível dos particulares 

Dados de base 1,50 1,40 1,50 1,40 1,30 
-3,7 0,4 -1,5 

Índices 83,0 83,2 82,4 87,5 93,6 

Taxa de sobrecarga das despesas em habitação 
Dados de base 4,2 7,2 8,3 8,3 9,2 

-11,3 -1,7 -6,1 
Índices 111,9 65,3 56,6 56,6 51,1 

Fonte: Índice de Bem-estar 2004-2014; INE, 2015. 
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1.2.8 Nível de Recuperação de Custos (NRC) dos Serviços Significativos 

De acordo com a DQA a definição do preço da água deve considerar não apenas o princípio de 
recuperação dos custos dos serviços de utilização da água, mas também as diversas 
externalidades associadas à utilização do recurso (custos ambientais e de escassez), uma vez 
que a sua internalização total ou parcial nas taxas e tarifas (preço-sombra do recurso água) 
conduzem a uma maior racionalidade na utilização dos recursos hídricos. Neste contexto, a 
aplicação de um regime económico e financeiro (REF) à gestão dos recursos hídricos resulta na 
prática na implementação dos seguintes instrumentos económicos e financeiros: 

 Sistemas Tarifários; 

 Contratos Programa; 

 Taxa de Recursos Hídricos (TRH). 

 

1.2.8.1 Setor urbano 

No Quadro 1.20 e no Quadro 1.21 apresentam-se os custos e proveitos com o serviço de 
abastecimento de água (AA) e drenagem e tratamento de águas residuais (SAR) para o sector 
urbano. 

Quadro 1.20: Custos e proveitos com o serviço de abastecimento de água (AA) 

Custos e Proveitos – Abastecimento de Água 
AA 

RH10 Portugal (Total) 

Custos totais (103 €) 26.729 900.108 

Custos totais/ Volume fornecido (€/m3) 1,12 1,46 

Custos de exploração e gestão totais (103 €) 381.193 12.991 

Custos exploração e gestão totais/ Volume fornecido (€/m3) 0,61 0,54 

Proveitos totais (103 €) 21 899 758 231 

Proveitos totais/ Volume fornecido (€/m3) 0,89 1,26 

Proveitos totais do tarifário (103 €) 20.288 718.271 

Proveitos totais do tarifário/ Volume fornecido (€/m3) 0,82 1,19 

Fonte: Relatório do Estado do Abastecimento de Água e da Drenagem e Tratamento de Águas Residuais; 
Sistemas Públicos Urbanos; INSAAR, 2011. 
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Quadro 1.21: Custos e proveitos com o serviço de saneamento de águas residuais (SAR) 

Custos e Proveitos – Drenagem e Tratamento de Águas 
Residuais 

SAR 

RH10 Portugal (Total) 

Custos totais (103 €) 8.198 612.077 

Custos totais/ Volume fornecido (€/m3) 0,48 1,29 

Custos de exploração e gestão totais (103 €) 3.508 248.778 

Custos totais de exploração e gestão/Volume (€/m3) 0,21 0,55 

Proveitos totais (103 €) 5.175 286.756 

Proveitos totais/ Volume drenado (€/m3) 0,32 0,64 

Proveitos do tarifário (103 €) 4.851 250.394 

Proveitos do tarifário/Volume drenado (€/m3) 0,30 0,56 

Fonte: Relatório do Estado do Abastecimento de Água e da Drenagem e Tratamento de Águas Residuais; 
Sistemas Públicos Urbanos; INSAAR, 2011. 

Uma análise destes valores, que constam do Quadro 1.22, revela que o NRC é genericamente 
superior no serviço de abastecimento de água (80%) do que no serviço de drenagem e 
tratamento de águas residuais (66), apresentando, em conjunto, os dois tipos de serviço, um 
NRC de cerca de 77%. De acordo com os dados da última campanha do Inventário Nacional de 
Sistemas de Abastecimento de Água e Águas Residuais (INSAAR), o grau de recuperação dos 
custos do serviço de abastecimento de água (AA) na RH10 é igual à média nacional (80%). 
Quanto ao nível de recuperação de custos com o serviço de drenagem e tratamento de águas 
residuais de referir que na RH10 este é superior à média nacional (66%) (Quadro 1.22). 

Quadro 1.22: NRC Prestadores Serviços – Indústria da Água/Setor Urbano - Abastecimento de Água e 
Águas Residuais 

Nível de Recuperação de Custos (NRC) RH10 Portugal (Total) 

Abastecimento de água (AA) (%) 80 80 

Drenagem e tratamento de águas residuais (SAR) (%) 66 46 

Abastecimento de água e Drenagem e tratamento de águas 
residuais (AA+SAR) (%) 

77 66 

Fonte: Relatório do Estado do Abastecimento de Água e da Drenagem e Tratamento de Águas Residuais; 
Sistemas Públicos Urbanos; INSAAR, 2011. 

Quadro 1.23: NRC Prestadores Serviços – Indústria da Água/Setor Urbano - Tendência de Evolução 

NRC 
2007 2008 2009 

RH10 Portugal (Total) RH10 Portugal (Total) RH10 Portugal (Total) 

AA 60 82 82 82 80 80 

SAR 43 50 82 48 66 46 

AA+SAR 56 70 82 69 77 66 

Comparativamente aos anos imediatamente anteriores (2007 e 2008) constata-se que os 
valores de 2009 (77%) são ligeiramente inferiores aos verificados em 2008 (82%) (Quadro 7.26). 
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No quadro seguinte apresenta-se o resultado desse esforço na forma dos volumes fornecidos e 
drenados pelos setores doméstico e não-doméstico, notando que o peso relativo deste último 
setor é mais evidente na água consumida (38,7%) do que no efluente drenado (apenas 26,3%) – 
o que pode resultar, porventura, do recurso, por parte de muitas unidades industriais e 
comerciais, a sistemas de drenagem próprios (eventualmente, de natureza precária), evitando 
ligar-se a sistemas públicos de saneamento. 

Quadro 1.24: Volumes fornecidos e drenados por setor – RH10 (2009) 

Setor 
Água fornecida (consumida) Efluente drenado 

hm3 % hm3 % 

Doméstico 15,27 61,3 10,45 73,7 

Não-doméstico 9,62 38,7 3,74 26,3 

Total 24,89 100,0 14,19 100,0 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10); 2014. 

Analisando a informação disponível sobre proveitos (Quadro 1.25), é possível verificar que existe 
uma (pequena) parte dos proveitos que não advém do tarifário, que representa 7,4% e 6,3% dos 
proveitos totais associados, respetivamente, às vertente AA e SAR (7,2% considerando ambas 
as vertentes). 

Quadro 1.25: Indicadores selecionados de proveitos para as vertentes do abastecimento de água (AA) 
e da drenagem e tratamento de águas residuais (SAR) dos sistemas urbanos – RH10 (2009) 

Indicador Unidade AA SAR AA + SAR 

Proveitos totais 

103 € 

21.899 5.175 27.074 

Proveitos do tarifário, por setor: 20.288 4.851 25.139 

Doméstico 10.072 49,6% 1.736 35,8% 11.808 47,0% 

Não-doméstico 10.216 50,4% 3.115 64,2% 13.331 53,0% 

Proveitos totais por unidade de 
volume distribuído/drenado 

€/m3 

0,880 0,365 0,693 

Proveitos do tarifário por unidade de 
volume distribuído/drenado e setor: 

0,815 0,342 0,643 

Doméstico 0,660 0,166 0,459 

Não-doméstico 1,061 0,833 0,997 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10); 2014. 

Ainda de acordo com o mesmo quadro, verifica-se que o setor não-doméstico, onde se inclui o 
uso industrial, comercial/serviços e turístico entre outros, é o principal contribuinte para os 
rendimentos provenientes da aplicação dos tarifários de água e saneamento dos sistemas 
urbanos da RH10 (53%), especialmente na vertente SAR (64,2%) dado que no abastecimento se 
observa um certo equilíbrio entre usos domésticos (49,6%) e não-domésticos (50,4%). 

Tal reflete-se, em particular, na receita tarifária por unidade de volume, que é sempre superior 
no setor não-doméstico face ao doméstico: 1,061 €/m3 versus 0,66 €/m3 na vertente AA, e 0,833 
€/m3 versus 0,166 €/m3 na vertente SAR. Estas assimetrias são resultado, em última instância, 
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de uma política tarifária que, de uma forma geral, penaliza os usos não-domésticos – 
subsidiando, por seu turno e não raras vezes, as utilizações domésticas, nomeadamente no caso 
de famílias numerosas e/ou de fracos recursos na forma de tarifas familiares e sociais. 

Os proveitos totais e do tarifário por unidade de volume fornecido de água potável são, 
respetivamente, de 0,88 €/m3 e 0,815 €/m3. No caso do saneamento, os respetivos valores 
unitários, por volume de efluente drenado, são bastante inferiores (0,365 €/m3 e 0,342 €/m3), o 
que ajuda a explicar os níveis de recuperação de custos mais baixos que se observam no mesmo 
caso. 

Do lado dos custos, os indicadores mais importantes, além do seu valor total, dizem respeito à 
repartição entre: 

 Custos de exploração e gestão que, em princípio, dependem mais diretamente do 

volume fornecido ou drenado, incluindo rubricas como os gastos com pessoal, com 

produtos químicos e outras matérias consumidas ou com eletricidade e outros serviços 

externos; 

 Custos com aquisição de água em alta, na vertente AA, ou com a descarga de águas 

residuais também em alta, na vertente SAR (neste último caso, apenas aplicável ao 

Porto Santo no que concerne ao ano de 2009); 

 Custos gerais e outros, onde se incluem os custos administrativos e de estrutura, os 

custos de investimento (anualizados) e eventuais encargos financeiros, entre outros 

gastos. 

O Quadro 1.26 revela como os custos de exploração e gestão são os mais importantes na 
estrutura de custos da vertente AA (48,6%). 

No caso do saneamento das águas residuais, os custos de exploração e gestão são também 
muito relevantes (42,8%), surgindo, não obstante, os custos gerais e outros em destaque (55%), 
porventura devido à existência de importantes encargos financeiros associados à vertente, bem 
como ao incipiente desenvolvimento dos sistemas SAR em alta que, então, se observava. 

Quadro 1.26: Indicadores selecionados de custos para as vertentes do abastecimento de água (AA) e 
da drenagem e tratamento de águas residuais (SAR) dos sistemas urbanos – RH10 (2009) 

Indicador Unidade AA SAR AA + SAR 

Custos totais, dos quais: 

103 € 

26.729 8.198 34.927 

Custos de exploração e gestão 12.991 48,6% 3.508 42,8% 16.499 47,2% 

Custos com aquisição de água ou 
descarga de efluente 

10.470 39,2% 181 2,2% 10.651 30,5% 

Custos gerais e outros 3.268 12,2% 4.509 55,0% 7.777 22,3% 

Custos totais por unidade de volume 
distribuído/drenado 

€/m3 1,074 0,578 0,894 



 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 3 — Análise económica das utilizações da água               42 

Indicador Unidade AA SAR AA + SAR 

Custos de exploração e gestão por 
unidade de volume 
distribuído/drenado 

0,522 0,247 0,422 

Fonte: PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10); 2014. 

Ainda de acordo com o Quadro 1.26, os custos unitários são cerca do dobro na vertente do 
abastecimento face à vertente do saneamento, respetivamente: 1,074 €/m3 e 0,578 €/m3 em 
termos de custos totais, e 0,522 €/m3 e 0,247 €/m3 no que se refere especificamente aos custos 
de exploração e gestão. 

 

1.2.8.2 Regadio 

A IGH-Investimentos e Gestão Hidroagrícola, S.A., criada ao abrigo do Decreto Legislativo 
Regional n.º 4/2009/M, de 10 de março, celebrou, em agosto de 2010, contrato de concessão 
da exploração e manutenção do sistema de regadio agrícola em regime de serviço público e de 
exclusividade com a Região Autónoma da Madeira (IGH, 2011, p. 8). 

Em 2014, através do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2014/M, de 16 de dezembro, as 
sociedades de capitais exclusivamente públicos denominadas IGSERV - Investimentos, Gestão e 
Serviços, S.A., IGA - Investimentos e Gestão da Água, S.A., Valor Ambiente-Gestão e 
Administração de Resíduos da Madeira, S.A. e IGH - Investimentos e Gestão Hidroagrícola, S.A. 
são fundidas por incorporação na sociedade de capitais exclusivamente públicos denominada 
ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., adiante designada por ARM, S.A. 

A ARM, S.A. sucede na totalidade dos direitos e obrigações e em todas as relações jurídicas 
contratuais da IGH-Investimentos e Gestão Hidroagrícola, S.A., sendo da sua competência a 
gestão de água para regadio em regime de alta e de baixa, incluindo captação, transporte, 
armazenamento e distribuição ao consumidor final. 

A ARM, S.A. gere uma rede que integra mais de 2.700 km de canais de adução e de distribuição 
de água, beneficiando cerca de 5.600 hectares, 71% dos quais com apetência para agricultura 
(Quadro 1.27). 

Quadro 1.27: Cadastro da água de rega 

Cadastro Água de Rega Quantidade 

Contratos 32.272 

Tornadoiros 48.367 

Pontos entrega água 35.942 

Área beneficiada (ha) 5.654 

Canais de adução 343 

Canais de distribuição (km) 2.447 

Reservatórios 140 
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Cadastro Água de Rega Quantidade 

Caixas principais 8 

Fonte: Relatório de Contas 2014; ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., 2015. 

As infraestruturas públicas de regadio agrícola, a exemplo dos perímetros públicos de regadio 
por estas beneficiadas, encontram-se dispersas pela ilha da Madeira, com especial relevância 
abaixo da cota 600. 

Figura 1.2: Dispersão das infraestruturas públicas de regadio agrícola 

 

Fonte: Relatório de Contas 2014; ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., 2015. 

O sistema concessionado integra 35.942 pontos de entrega de água distribuídos pelos seguintes 
sistemas de regadio na ilha da madeira: H01 (Funchal); H02 (Câmara de Lobos e Ribeira Brava 
Leste); H03 (Ribeira Brava Oeste, Ponta do Sol, Canhas e Arco da Calheta); H04 (Estreito da 
Calheta, Prazeres, Fajã da Ovelha, Ponta do Pargo); H05 (São Vicente, Boaventura e São Jorge); 
H06 (Santana, Faial, São Roque do Faial e Porto da Cruz); H07 (Machico e Caniçal) e H08 (Caniço, 
Gaula Santa Cruz, Camacha, Santo da Serra). 
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Figura 1.3: Perímetros de regadio (ilha da Madeira) 

 

Fonte: Relatório de Contas 2014; ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., 2015. 

Os indicadores do sistema relativamente a capital humano, utilizadores, área e número de 
parcelas agrícolas são os seguintes: 

Quadro 1.28: Indicadores de exploração (ilha da Madeira) 

Indicador H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 Total 

Pessoal afeto à distribuição 18 28 39 27 18 28 10 30 198 

N.º de utilizadores 2.346 8.097 10.090 7.406 1.970 7.379 3.025 8.054 48.367 

Utilizadores/Trabalhador 130 289 259 274 109 264 303 268 244 

Área (ha) 430,2 816,7 905,4 609,3 274,8 1.180,9 223,8 1.213,1 5.654,1 

Área/Trabalhador 23.90 29.17 23.21 22.56 15.27 42.18 22.38 40.44 28.56 

N.º de Parcelas Agrícolas 1.855 8.798 9.919 8.435 1.582 7.245 2.594 5.785 46.483 

Parcelas/Trabalhador 103.1 314.2 254.3 312.4 102.9 258.8 259.4 192.8 234.8 

Fonte: Relatório de Contas 2014; ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., 2015. 

Relativamente a Porto Santo, importa referir que a água para regadio do Campo de Golfe da ilha 
do Porto Santo sofreu um decréscimo significativo durante o ano de 2014 (na ordem dos 35,7%), 
face ao ano 2013. De salientar a ausência de fornecimentos de água dessalinizada para regadio 
daquele campo, tendo o mesmo sido regado única e exclusivamente através de água 
reaproveitada. A ausência do fornecimento de água dessalinizada vem confirmar a diminuição 
da necessidade do reforço das aduções para regadio com água dessalinizada. 
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Gráfico 1.3: Fornecimentos ao campo de golfe – Porto Santo 

 

Fonte: Relatório de Contas 2014; ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., 2015. 

A acompanhar o decréscimo global, o fornecimento de água reaproveitada sofreu um 
decréscimo na ordem dos 24,9%. Este facto resultou do bom desempeno hidrológico dos meses 
de primavera/verão, em particular em junho/julho. 

No Quadro 1.29 discriminaram-se os investimentos realizados pela ARM, S.A. no que se refere 
ao regadio, em 2014. 

Quadro 1.29: Investimento no regadio da RH10 realizado pela ARM, S.A. em 2014 (€) 

Tipologia de Investimento 2014 (€) 

Total Investimento 

Previsto em 2014 980.522 

Valores executados 2014 142.433 

Desvio (execução vs previsão) -838.089 

Investimento Novo 

Previsto em 2014 615.000 

Valores executados 2014 142.433 

Desvio (execução vs previsão) -472.567 

Investimento de Manutenção e Substituição 

Previsto em 2014 365.522 

Valores executados 2014 0 

Desvio (execução vs previsão) -365.522 

Fonte: Relatório de Contas 2014; ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., 2015. 

No Gráfico 1.4 encontra-se apresentada a repartição dos proveitos da ARM, S.A. relativos ao 
regadio, repartidos por sistema de exploração. É possível verificar que o Sistema H8 é o que mais 
proveitos aufere entre os restantes sistemas (23%), logo seguido pelo sistema H3 (20%). 

 



 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 3 — Análise económica das utilizações da água               46 

Gráfico 1.4: Repartição dos proveitos relativos ao regadio, por sistema 

 

Fonte: Relatório de Contas 2014; ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., 2015. 

No Gráfico 1.5 que se refere aos rendimentos e ganhos, apresenta-se no a sua estrutura, no qual 
é possível verificar o peso dos subsídios à exploração que representam 64% do total. 

Gráfico 1.5: Estrutura de rendimentos relativos ao regadio 

 

Fonte: Relatório de Contas 2014; ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., 2015. 

A estrutura de gastos do setor do regadio encontra-se representada no, no qual é possível 
verificar o peso dos gastos com pessoal deste setor (66%). 
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Gráfico 1.6: Estrutura de gastos relativos ao regadio 

 

Fonte: Relatório de Contas 2014; ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., 2015. 

 

1.2.8.3 Outras utilizações – Golfe 

Na RH10 existem três campos de golfe (Santo da Serra, Palheiro e Porto Santo) que necessitam, 
anualmente, de cerca de 1,3 hm3 de água para rega. Trata-se de uma importante utilização (37%) 
no contexto do setor do turismo, que tem necessidades totais próximas dos 3,5 hm3/ano. 

Com base em informação sobre custos e proveitos foi possível realizar uma análise similar às 
anteriores, agora para os sistemas (públicos e privados) dedicados a esse tipo de regadio, se 
bem que incompleta por omitir o Palheiro Golf. 

No caso do Porto Santo, a água para rega do campo de golfe (515.767 m3, em 2009) é 
proveniente de diversas origens, com especial incidência no efluente tratado pela ETAR da Ponta 
(324.037 m3) e no recurso, pontual, a água dessalinizada (88.016 hm3). Faz, pois, sentido imputar 
a este uso uma parte dos custos, quer com a drenagem e tratamento de águas residuais (custos 
não cobertos pelos poluidores através do tarifário do saneamento), quer com o processo de 
dessalinização – para além da consideração (óbvia) dos custos associados à rede de rega sob 
gestão da IGA no Porto Santo, cujo principal beneficiário é, de facto, o campo de golfe. Para o 
efeito, considerou-se o peso relativo (%) do golfe, quer nas águas residuais tratadas na ETAR da 
Ponta (91%), quer na água dessalinizada produzida na central do Porto Santo (8,6%), para o ano 
de referência (Quadro 1.30). 
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Quadro 1.30: Importância relativa do golfe nas águas residuais tratadas e na água dessalinizada 
produzida no Porto Santo (2009) 

Tipo de água 
Total Fornecida para rega do campo de golfe 

m3 m3 % horizontal 

Dessalinizada 1.018.346 88.016 8,6 

Residual tratada 356.036 324.037 91,0 

Fonte: IGSERV (atual ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.); 2013 (com cálculos próprios). 

O Quadro 1.31 especializa, como vem sendo hábito, os custos de investimentos imputados aos 
sistemas de rega dos campos de golfe para o ano de referência (2009), tendo-se considerado, 
no cálculo do custo anual equivalente, um período de 40 anos de vida útil das infraestruturas tal 
como no regadio agrícola. Os custos totais, acumulados desde 2001 (e de acordo com a 
informação conhecida), são próximos dos 140 mil Euros (líquidos de subsídios ao investimento), 
correspondendo um custo anual equivalente de apenas 8.165 Euros. 

Quadro 1.31: Investimento imputado à rega de campos de golfe na RH10 (2001-2009) e custo 
equivalente anual líquido de subsídios ao investimento 

Ano de realização do investimento 
Investimento (103 Euros) Custo 

Equivalente 
Anual1 Santo da Serra Porto Santo Total 

2001 10,8 - 10,8 0,6 

2002 11,4 - 11,4 0,7 

2003 12,0 - 12,0 0,7 

2004 12,6 - 12,6 0,7 

2005 13,2 - 13,2 0,8 

2006 13,8 - 13,8 0,8 

2007 14,5 0,0 14,5 0,8 

2008 15,3 65,4 80,7 4,7 

2009 16,0 3,3 19,3 1,1 

Total ilíquido de subsídios ao investimento 119,6 68,7 188,3 11,0 

Subsídios ao investimento2 0,0 48,2 48,2 2,8 

Total líquido de subsídios ao investimento 119,6 20,5 140,1 8,2 

Fonte: CGSS (2013) e IGA3 (2008 a 2010), com cálculos próprios 

No Quadro 1.32 indicaram-se, também, as receitas geradas pela exploração do campo do Santo 
da Serra em 2009 (inseridas na rubrica «Outras receitas» para não serem confundidas com os 
«Proveitos do tarifário» da água, que não se aplicam neste caso particular), bem como a receita 

                                                           
1 Assumindo um período de vida útil das infraestruturas de 40 anos e uma taxa de desconto de 5%. 
2 Considerando as taxas médias de cofinanciamento pelo Fundo de Coesão dos investimentos realizados pela IGA em 2007-2008 
(70%) e em 2009 (73%). 
3 Atual ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. 
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que a IGA (atual ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.) obteve por receber o efluente 
drenado pelo Município do Porto Santo. 

O nível de recuperação de custos total, ou seja, considerando todos os custos e proveitos 
(imputados ao golfe) de ambas as entidades, é de 78%. No caso do Santo da Serra, esse índice é 
mais favorável (88%) sendo mesmo superior a 100% no que concerne à recuperação de custos 
de exploração e gestão (104%). Pelo contrário, a IGA (atual ARM - Águas e Resíduos da Madeira, 
S.A.) não consegue recuperar a totalidade dos custos com a fatura do campo de golfe do Porto 
Santo, o que se compreende pela necessidade em recorrer a tecnologias especiais (tratamento 
apropriado do efluente e dessalinização) para além da origem superficial (açude), que apenas 
contribui com cerca de 20% da água necessária para regar esse campo de golfe. 

Quadro 1.32: Níveis de recuperação de custos da rega de campos de golfe – RH10 (2009) 

Rubrica de custos ou proveitos 

Valores (103 Euros) 

Observações Santo 
Serra 

Porto 
Santo 

Total 

Custos de exploração e gestão (sem 
amortizações) 

806,5 254,9 1.061,5 
Custo das matérias consumidas + 

Fornecimentos e serviços externos + 
Gastos com pessoal 

Custos gerais (de estrutura) 135,9 0,0 135,9 Outros gastos e perdas operacionais 

Encargos financeiros 0,0 0,0 0,0 Juros e gastos similares suportados 

Custo de investimento (anualizado) 7,0 1,2 8,2 
Custo equivalente anual líquido de 

subsídios ao investimento 

Custos totais 949,5 256,1 1.205,6  

Custos exploração + Encargos 
financeiros 

806,5 254,9 1.061,5  

Custos exploração e gerais 942,5 254,9 1.197,4  

Proveitos do tarifário / Vendas 0,0 97,4 97,4 Vendas e serviços prestados 

Créditos de cobrança duvidosa 0,0 0,0 0,0 Imparidade das dívidas a receber 

Outros proveitos (incluindo ganhos 
financeiros) 

839,1 0,0 839,1 
Trabalhos para própria empresa + Outros 

rendimentos e ganhos + Juros e 
rendimentos similares 

Subsídios à exploração 0,0 0,0 0,0  

Proveitos totais 839,1 97,4 936,5  

Proveitos sem subsídios 839,1 97,4 936,5 Vendas – Imparidade + Outros proveitos 

NRC exploração pelo tarifário (%) 0% 38% 9% 
(Vendas – Imparidade) / Custos de 

Exploração 

NRC totais pelo tarifário (%) 0% 38% 8% (Vendas – Imparidade) / Custos Totais 

NRC exploração (%) 104% 38% 88% 
Proveitos sem subsídios / Custos de 

Exploração 

NRC exploração + Encargos 
financeiros (%) 

104% 38% 88% 
Proveitos sem subsídios / (Custos de 
Exploração + Encargos financeiros) 

NRC exploração e gerais (%) 89% 38% 78% 
Proveitos sem subsídios / (Custos de 

Exploração + Gerais) 
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Rubrica de custos ou proveitos 

Valores (103 Euros) 

Observações Santo 
Serra 

Porto 
Santo 

Total 

NRC totais (%) 88% 38% 78% Proveitos sem subsídios / Custos Totais 

Fonte: CGSS; IGSERV (atual ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.); 2013 (com cálculos próprios). 

No cálculo dos valores unitários de custos e proveitos, apresentados no Quadro 1.33, 
consideraram-se as necessidades totais de água para rega dos campos do Santo da Serra 
(460.000 m3) e do Porto Santo (515.767 m3), isto é, 975.767 m3 (em 2009). O custo total unitário 
assim obtido é de 1,236 Euros/m3 para um proveito total de 0,96 Euros/m3. 

Quadro 1.33: Proveitos e custos por unidade de volume de água para rega de campos de golfe 
(Euros/m3) – RH10 (2009) 

Rubrica de custos ou proveitos Valores unitários (Euros/m3) 

Proveitos totais 0,960 

Proveitos totais sem subsídios à exploração 0,960 

Proveitos do tarifário 0,100 

Custos totais 1,236 

Custos de exploração e gestão (sem amortizações) 1,088 

Custo de investimento (anualizado, liquido de subsídios – vertente AA) 0,008 

Fonte: CGSS; IGSERV (atual ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.); 2013 (com cálculos próprios). 

 

1.2.9 Nível de Sustentabilidade Económica 

O Quadro 7.27 apresenta, assim, o Nível de Recuperação de Custos de Funcionamento das 
Entidades Públicas que se considera prestarem serviços hídricos desta natureza na Região 
Autónoma da Madeira. Os valores apresentados baseiam-se nos custos de funcionamento 
destas entidades e da sua afetação à função de regulação da água. 

Quadro 1.34: NRC Prestadores de Serviços – Administração Pública 

Prestadores de serviços DROTA 

Tipo de Custos  

Montante  

Tipo de Receitas  

Montante  

NRC  
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1.3 Avaliação da Atual Política de Preços da Água 

1.3.1 Eficácia da Atual Política de Preços 

1.3.1.1 Urbano 

Além de assegurar a recuperação de custos, os preços da água têm outro papel fundamental, 
que é contribuir para uma utilização eficiente do recurso. Tal aponta para um equilíbrio entre o 
preço pago por uma unidade adicional de água consumida (preço marginal) e o respetivo custo 
marginal, assegurando que só são consumidas aquelas unidades cujo benefício é superior ao seu 
custo de produção. Apenas os custos incorridos pelas entidades gestoras (EG) devem ser 
recuperados pela tarifa propriamente dita, podendo onerar-se os consumidores com taxas 
adicionais (por exemplo para repercutir os custos ambientais ou de regulação, como é objetivo 
da TRH) ou cobrir uma parte do custo com subsídios (dado o objetivo de acesso tendencialmente 
universal). 

Na prática, devido à fragmentação territorial dos serviços de águas mas também à 
essencialidade deste recurso, existe uma grande diversidade de estruturas tarifárias que têm 
pouca relação com objetivos de eficiência. Nesta secção é apresentada uma análise simplificada 
das características teóricas do mercado da água e é feita uma análise das estruturas tarifárias 
na RH10 no que concerne aos sistemas urbanos de abastecimento público e drenagem e 
tratamento de águas residuais, considerando o Artigo 9.º da DQA e o princípio da utilização 
sustentável dos recursos hídricos. 

O mercado da água encerra um conjunto de características específicas que o tornam um objeto 
de difícil análise em termos económicos. A primeira característica que importa destacar é a 
presença habitual de economias de escala, ou seja, o custo médio de produção é decrescente 
na quantidade produzida, fruto da coexistência de elevados custos fixos com baixos custos 
variáveis. O abastecimento de água e o tratamento de águas residuais são casos clássicos de 
setores com fortes economias de escala dados os elevados investimentos em infraestruturas 
bem como os custos marginais tendencialmente constantes, já que o custo em fornecer (ou em 
tratar) um metro cúbico adicional não varia significativamente com a quantidade de água 
produzida (ou de efluente tratado). 

Com este tipo de tecnologia não existem incentivos à entrada de vários operadores, sendo, 
tipicamente, o monopólio local na provisão de água (ou no tratamento de efluentes) a melhor 
solução em termos de eficiência económica. De facto, numa hipotética situação de equilíbrio de 
tipo competitivo, as receitas associadas a um preço igual ao custo marginal seriam insuficientes 
para cobrir os custos em produzir (ou tratar) a quantidade fornecida. Não obstante, seria 
possível o operador recuperar a diferença através da parte fixa da tarifa. A repartição entre a 
parte fixa e a parte variável da tarifa é, aliás, uma questão importante na busca de um equilíbrio 
entre o objetivo da eficiência na utilização e o da recuperação de custos. 

A aplicação de uma tarifa que não permita cobrir os custos dos serviços tem duas consequências 
imediatas. Por um lado, admitindo uma curva de procura negativamente inclinada, consome-se 
(ou trata-se) uma quantidade de água (ou de efluente) maior do que seria desejável; por outro 
lado, acumula-se um défice tarifário. A necessária subida dos preços para níveis que permitam 
recuperar custos implicará sempre uma perda de bem-estar para os consumidores, que será 
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tanto maior quanto menor for a elasticidade-preço da procura direta (variação percentual da 
quantidade em resposta a uma variação percentual da tarifa). 

Em suma, uma análise económica das utilizações da água deveria ser capaz de fornecer 
indicações precisas para uma política de preços que possibilite evoluir para um ponto eficiente 
e sustentável e também estimar quais são as perdas de bem-estar no consumidor, associadas 
ao aumento do preço da água, tendo em vista a recuperação de custos dos serviços, quer 
financeiros, quer ambientais e de escassez. 

Além de não cobrirem os custos, os tarifários aplicados em Portugal (de um modo geral) têm 
outro problema não abordado na análise simplificada desenvolvida acima: a sua grande 
complexidade. Com efeito, existem diversos tipos de estruturas tarifárias, com diferentes 
escalões e métodos de cálculo na parte variável e, especialmente no caso de DTAR, com 
incidência sobre outras características que não os volumes de água, quer na parte fixa, quer na 
parte variável. No remanescente desta secção apresentam-se as características das estruturas 
tarifárias em baixa na Região Autónoma da Madeira, com base em informação recolhida junto 
das EG relativa a 2012, que foi o primeiro ano de operação plena da ARM – Água e Resíduos da 
Madeira, S.A., concessionária do Sistema Multimunicipal de Distribuição de Água e Saneamento 
da RAM (ARM, 2013). 

As entidades gestoras, onde se incluem, para além da ARM e os municípios da Calheta, Funchal, 
Ponta do Sol, Porto Moniz, Santa Cruz e São Vicente, apresentam estruturas tarifárias complexas 
de um modo geral, com discriminação entre diversos sectores (algo heterogénea entre EG) e 
também, em cada sector, com componentes fixas e variáveis bastante diferenciadas. Apesar de 
poderem existir um maior número de setores descritos nos tarifários das EG, em termos de 
volumes fornecidos é possível apresentar quatro: doméstico, industrial, turístico e outros. O 
principal setor em termos de volume fornecido nos sistemas urbanos é o doméstico, que era 
responsável por 65,7% do total relativo em 2012. O setor industrial e turístico representa, 
respetivamente, 2,0% e 4,7%, enquanto 27,6% do volume são fornecidos a outro tipo de 
consumidores, onde se incluem as atividades do comércio e serviços, também importantes 
utilizadores de água fornecida pelos sistemas urbanos. 

Já no que diz respeito às estruturas tarifárias, as diversas atividades económicas acabam por 
estar sujeitas a preços semelhantes na maior parte das EG, pelo que na análise que se segue 
apenas ir-se-á distinguir três sectores: doméstico, comercial (que, de uma forma geral, inclui os 
valores relativos aos usos comercial/serviços, industrial e turístico) e organizações sem fins 
lucrativos – OSFL (uma vez que muitas EG têm tarifários reduzidos específicos para este tipo de 
atividade). As entidades públicas foram integradas, ora nas atividades económicas privadas, ora 
nas organizações sem fins lucrativos, consoante a coincidência do respetivo tarifário com esses 
casos específicos. 

A Figura 1.4 revela o tipo de estrutura tarifária em AA para cada um destes setores na RH10. O 
tipo de estrutura mais frequente foi, em 2012, o tarifário com inclusão de ambas as 
componentes, fixa e variável (91% dos casos para todos os setores em análise). Note-se, 
novamente, que a conjugação das duas componentes torna possível a compatibilização, na 
política tarifária, dos objetivos de eficiência e de recuperação de custos dos serviços de águas. 

Quando está presente, a componente fixa nos tarifários de AA depende do calibre em mm do 
contador, sendo o calibre mais frequente, no sector doméstico, de 15 mm (no Porto Santo, as 
unidades hoteleiras que utilizem apenas origens próprias estão sujeitas a um tarifário especial 



 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 3 — Análise económica das utilizações da água               53 

dependente do número de quartos, algo também detetável no Funchal na componente fixa do 
tarifário de DTAR). 

A componente variável, que é cobrada por todas as EG a todo o tipo de consumidores, pode 
tomar diferentes formas. Em particular, pode haver um preço único por m3 ou preços por 
escalões, que em teoria poderiam ser crescentes ou decrescentes. Na prática, como mostra a 
Figura 1.5, não são aplicados escalões decrescentes em AA, e a grande maioria das EG opta 
mesmo por tarifários crescentes, sobretudo no sector doméstico onde todos os tarifários com 
componente variável têm essa configuração. 

Figura 1.4: Tipos de tarifários de AA por setor – RH10 (2012) 
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Figura 1.5: Modo de definição da componente variável dos tarifários de AA por setor – RH10 (2012) 

 

A existência de escalões com preços crescentes tem-se tornado popular na OCDE (OCDE, 2010), 
e em Portugal é uma prática enraizada, uma vez que permite o fornecimento dos primeiros m3 
de água a preços reduzidos, indo ao encontro dos princípios de acesso universal e do valor social 
da água. Nos escalões superiores, o preço é mais alto, contribuindo para financiar os custos de 
fornecimento e desincentivar consumos excessivos. Apesar de existirem no país diferentes 
fórmulas de aplicação dos escalões, na RH10 o volume fornecido é sempre faturado aplicando, 
a cada m3, o preço do escalão correspondente. 

No que diz respeito aos escalões, uma característica que não tem fundamentação em termos 
económicos é a existência de um elevado número de escalões, documentada pela Figura 1.6. 
Assim, o número máximo de escalões no sector doméstico é de sete, e mesmo nos sectores 
comercial e das organizações sem fins lucrativos existem várias EG que apresentam um total de 
cinco escalões. A dimensão desses escalões é também heterogénea na região. Estas diferenças 
eram notórias, ainda em 2012, entre os vários concelhos da RAM, apesar do esforço iniciado 
nesse ano de harmonização dos tarifários nos concelhos aderentes à ARM na vertente AA 
(Câmara de Lobos, Machico, Ribeira Brava e Santana). 
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Figura 1.6: Número de escalões nos tarifários de AA por sector – RH10 (2012) 

 

É ainda de referir como complexidades adicionais detetadas a existência de tarifários especiais 
para entidades com origens de água próprias (em Santa Cruz e no caso das unidades hoteleiras 
também no Porto Santo), de tarifários especiais para condomínios e áreas ajardinadas e de 
tarifários sociais com reduções ou isenções na componente fixa (que ocorrem em Santa Cruz, 
caso paradigmático desta maior complexidade, e no caso das áreas ajardinadas também no 
Funchal). 

Na Figura 1.7 apresenta-se, por um lado, o comportamento da tarifa média, que é o preço por 
unidade considerando todas as unidades, por sua vez decomposto em parte fixa, sempre 
decrescente, e parte variável, crescente; por outro lado, ilustra-se o andamento da tarifa 
marginal, ou seja, do preço adicional pago por cada unidade de consumo. Os cálculos supõem 
que, na componente fixa, o calibre é de 15 mm e são apresentados valores para consumos 
mensais entre zero e 100 m3, que representam, exclusivamente, os valores pagos de tarifa, sem 
IVA e sem taxas adicionais. Todas as séries foram obtidas ponderando os tarifários de cada EG 
pelo respetivo volume fornecido. Para o consumo residencial mensal típico da RH10 (pouco mais 
de 13 m3 considerando a população residente e flutuante, cf. Erro! A origem da referência não 
oi encontrada. inserido no Capítulo 4), a tarifa média é de 0,74 Euros/m3, do qual a maior parte 
(0,44 Euros/m3) corresponde a tarifa variável média. Para este nível de consumo, a tarifa 
marginal é menor que a média, tomando o valor de 0,59 Euros/m3 para o 13.º metro cúbico. 
Contudo, após esse nível médio de consumo, observam-se três «saltos» discretos no preço 
marginal coincidentes com a mudança típica de escalão (aos 15, 25 e 50 m3) 
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Figura 1.7: Tarifa marginal e média para o setor doméstico em AA – RH10 (2012) 

 

Finalmente, e ainda no que se refere aos tarifários de AA, é interessante verificar quais são as 
tarifas pagas por outros setores que não o doméstico. A Figura 1.8 mostra a tarifa média para 
cada sector, utilizando a média ponderada pelo volume fornecido total. Para consumos 
relativamente baixos, o setor comercial é o que apresenta tarifas mais elevadas, como seria de 
esperar, sendo as tarifas dos setores doméstico e das organizações sem fins lucrativos bastante 
similares. No entanto, a partir dos 28 m3, a tarifa média para as OSFL permanece claramente 
abaixo da relativa ao setor doméstico e, a partir de 44 m3, o tarifário doméstico torna-se o mais 
oneroso, inclusive face ao comercial. Tal deve-se à existência de escalões altos mais punitivos 
para este setor que, em geral, não são cobrados às demais atividades. 
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Figura 1.8: Tarifa média de AA por setor – RH10 (2012) 

 

No caso da estrutura tarifária de DTAR, o tarifário também se pode dividir entre componentes 
fixa e variável. A Figura 1.9 ilustra as diferentes alternativas de cobrança selecionadas pelas EG 
da RH10. Pode verificar-se que em DTAR apenas uma EG não replica a estrutura de AA. De facto, 
das 11 EG analisadas, 9 aplicam tarifários com ambas as componentes (fixa e variável), uma não 
aplicava tarifário DTAR (Município da Calheta) e outra aplicava apenas uma componente variável 
(Município de Porto Moniz). 
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Figura 1.9: Tipos de tarifários de DTAR por setor – RH10 (2012) 

 

A componente fixa (isto é, que não depende do volume de água ou efluente drenado) pode ser 
um valor constante ou depender do calibre do contador de AA. Na RH10, num total de 9 EG com 
componente fixa, apenas uma apresentava dependência do calibre do contador para os vários 
setores envolvidos; nas restantes EG essa componente era constante (Figura 1.10). 

Figura 1.10: Determinantes da componente fixa da tarifa de DTAR por setor – RH10 (2012) 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Comercial

Doméstico

Organizações sem fins lucrativos

% de EG

Se
ct

o
r

Tarifário só com componente variável

Tarifário nulo (sem nenhuma componente)

Tarifário com ambas as componentes

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Comercial

Doméstico

Organizações sem fins lucrativos

% de EG

Se
ct

o
r

Sem aplicação de componente
fixa

Não existe variável - taxa fixa

Calibre do Contador



 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 3 — Análise económica das utilizações da água               59 

Tal como em AA, existem vários contratos especiais (que, na maioria dos casos, afetam tanto a 
componente fixa como a variável do tarifário de DTAR) para entidades com origens de água 
próprias, para condomínios e áreas ajardinadas com reduções ou isenções na componente fixa, 
para instalações com águas residuais poluentes (no Funchal e em Santa Cruz, apesar de a tarifa 
nesses casos não depender do volume de águas residuais drenado nem da sua carga poluente), 
para superfícies comerciais de elevada dimensão (em São Vicente), para estações de tratamento 
de resíduos sólidos e para o Aeroporto (em Santa Cruz). Em São Vicente, também nos tarifários 
normais para os setores turístico e industrial, as componentes fixas da tarifa de DTAR dependem 
de fatores como o número de quartos ou o número de trabalhadores, respetivamente. 

Das 10 EG que aplicam componente variável de DTAR, apenas em São Vicente se cobra esta 
componente aplicando uma % sobre o valor do consumo de água (cf. Figura 1.11). Nas restantes, 
e na ausência de contadores de águas residuais, ela é cobrada em função do volume de água 
fornecido, com aplicação na maioria dos casos de escalões que diferem em preço e dimensão 
entre as várias EG. É também de salientar o tarifário não-doméstico com escalões mistos 
encontrado em Câmara de Lobos, em que o preço unitário é crescente para os três primeiros 
escalões, tornando-se decrescente nos dois seguintes. 

Figura 1.11: Modo de definição da componente variável dos tarifários de DTAR por setor – RH10 
(2012) 

 

Para o setor doméstico, e à semelhança do que foi feito para o abastecimento de água, a Figura 
1.12 apresenta a tarifa marginal e média para os diferentes valores de consumo, ponderando os 
tarifários de cada EG pelo respetivo volume fornecido. 

Os valores são significativamente inferiores aos verificados no abastecimento, como seria de 
esperar. A tarifa média para um consumo (volume fornecido) típico de 13 m3 é de 0,20 Euros/m3, 
do qual a maior parte (0,13 Euros/m3) corresponde a tarifa fixa média. Isto deve-se ao facto de 
muitas EG aplicarem um preço nulo no saneamento para os primeiros 5 a 15 m3 de volume de 
água fornecido no abastecimento.  
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Figura 1.12: Tarifa marginal e média para o setor doméstico em DTAR – RH10 (2012) 

 

Já a tarifa marginal apresenta alguns «picos» que são devidos à cobrança pela Câmara Municipal 
da Ponta do Sol do volume drenado ao preço do último escalão atingido (ou seja, quando muda 
de escalão o consumidor paga mais não só pelos m3 seguintes, mas também pelos anteriores 
aumentando significativamente o acréscimo da tarifa a pagar nos limites inferiores de cada 
escalão). É de salientar que esta prática não tem qualquer tipo de suporte económico, pois 
distorce o preço marginal enfrentado pelo consumidor na sua decisão de consumir unidades 
adicionais. Para o nível de consumo típico, a tarifa marginal é significativamente inferior à tarifa 
média ficando-se pelos 0,11 Euros/m3 para o 13.º metro cúbico. 

 

1.3.1.2 Agrícola 

A preocupação da concessionária com a reestruturação do tarifário do regadio no sentido de 
promover a eficiência na utilização da água bem como um maior nível de recuperação de custos 
viria a ser atendida pela concedente através da aprovação de um despacho conjunto, publicado 
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aplicável aos consumos realizados no ano económico de 2012. 

Esse normativo veio introduzir uma clara diferenciação entre usos predominantemente e não 
predominantemente agrícolas, salvaguardando, ainda, as situações de ligação temporária a 
estaleiros de construção ou similar bem como os contratos com instituições públicas e 
associações privadas de beneficência social e cultural. Como também sugere a sinopse 
apresentada no Quadro 1.35, de um modo geral a água é faturada anualmente por cada hora 
de disponibilidade na forma de uma “tarifa de exploração e conservação” parcialmente 
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comparticipada pela Região Autónoma da Madeira no caso do regadio predominantemente 
agrícola.  
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Quadro 1.35: Tarifário do regadio na Ilha da Madeira em vigor (aplicável ao ano económico de 2012) 

Tipologia de Uso 
Frequência da 

faturação 
Comp. fixa 

Componente variável 

Processo 
cálculo 

Consumo 
faturado por 

Tarifa unitária Comparticipação 

Predominantemente agrícola de 
propriedade 

Anual Não aplicável Escalão único Hora 62,30 €/h 50,00 € 

Predominantemente agrícola de 
arrendamento 

Anual Não aplicável Escalão único Hora 65,00 €/h 50,00 € 

Regadio não agrícola (rega de jardins e 
demais zonas verdes de uso privado, áreas 

de lazer ou desportivas) 
Anual Não aplicável Escalão único Hora 134,00 €/h - 

Industrial, agroindustrial, comercial ou 
pecuário 

Anual ou mensal (não 
clarificado pela fonte) 

Não aplicável Escalão único Volume 0,22 €/m3 - 

Instalações provisórias da indústria da 
construção 

Anual ou mensal (não 
clarificado pela fonte) 

Não aplicável Escalão único Volume 0,33 €/m3 - 

Instituições públicas e associações privadas 
de beneficência social e cultural 

Tarifário aplicável consoante o tipo de uso associado 50% 

Fonte: Despacho conjunto das Secretarias Regionais do Plano e Finanças e do Ambiente e Recursos Naturais, publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, III 
Série, n.º 209, de 3 de Dezembro de 2012 
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A faturação de acordo com o volume efetivamente consumido (medido em metros cúbicos) 
apenas é aplicável aos usos industrial, agroindustrial, comercial ou pecuário bem ao caso 
especial da água para instalações provisórias destinadas à indústria da construção. Não 
obstante, e ao contrário do que é comum nos sistemas urbanos para este tipo de usos (com 
exceção das ligações temporárias), não foi adotado um esquema progressivo de cálculo, 
apostando-se na simplicidade do escalão único o que pode induzir alguma ineficiência nos 
consumos bem como um excessivo recurso a água de regadio para usos não agrícolas (em 
detrimento de água proveniente de outros sistemas de abastecimento). 

Adicionalmente, a ausência de uma componente fixa no tarifário encontra reduzida justificação 
num sistema caracterizado por importantes custos fixos de exploração, conservação e 
investimento, decorrentes de uma rede com mais de 2.700 km de canais de adução e 
distribuição de água e cerca de 42 mil pontos de entrega de água que, fruto da sua antiguidade 
e características técnicas (sistemas gravíticos), exige um importante quadro de pessoal 
exclusivamente afeto ao regadio (156 levadeiros e guardas de canal), aliás, insuficientes para as 
responder a todas as solicitações.  

É de notar que só os gastos com o pessoal ascenderam a quase 3 milhões de Euros em 2011, 
tendo sido por via de subsídios à exploração (cerca de 4 milhões de Euros, 2 milhões dos quais 
previstos desde logo no contrato-programa estabelecido com a Região Autónoma da Madeira) 
que essa empresa suportou essa e outras despesas. 
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Quadro 1.36: Tarifário do regadio na Ilha do Porto Santo em vigor (2013) 

Tipologia de Uso 
Frequência da 

faturação 
Comp. fixa 

Componente variável 

Processo 
cálculo 

Consumo 
faturado por 

Tarifa unitária Comparticipação 

Regadio agrícola, transportada pelo 
consumidor através de autotanque 

carregado no reservatório do Tanque 
Pontual Não aplicável Escalão único Volume 0,022 €/m3 - 

Regadio agrícola, através de levada de rega Mensal Não aplicável Escalão único Hora 0,55 €/h - 

Rega do campo de golfe, através das 
infraestruturas concessionadas 

Mensal Não aplicável Escalão único Volume 0,10 €/m3 - 

Outro regadio, através das infraestruturas 
concessionadas 

Mensal Não aplicável Escalão único Volume 0,22 €/m3 - 

Outros usos, transportada pelo consumidor 
através de autotanque carregado no 

reservatório do Tanque 
Pontual Não aplicável Escalão único Volume 0,41 €/m3 - 

Água dessalinizada para complemento do 
regadio em situações excecionais4 

Pontual Não aplicável Escalão único Volume 0,90 €/m3 - 

Fonte: Resolução n.º 267/2013 da Presidência do Governo Regional, publicada no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, I Série, n.º 37, de 20 de Março de 2013 

 

 

                                                           
4 Dentro dos limites contratuais a fixar em cada caso. 
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1.3.1.3 Industrial 

Os fornecimentos de água tratada às unidades industriais (ou comerciais) abastecidas 
diretamente pelos sistemas adutores sob gestão da ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. 
são efetuados com base nos preços de venda para consumo industrial (ou comercial) praticados 
pelos sistemas urbanos nos Municípios em que se encontram. 

Contudo, através de Resolução da Presidência do Governo Regional, têm vindo a ser definidas 
algumas exceções pela Concedente do Sistema de Gestão e Abastecimento de Água da Região 
Autónoma da Madeira. A Resolução (n.º 131/2014 que define o tarifário a praticar pela entidade 
gestora dos sistemas multimunicipais de distribuição de água e saneamento básico e de recolha 
de resíduos da Região Autónoma da Madeira, especificou os seguintes casos particulares, na 
sequência das resoluções anteriores: 

 Aos fornecimentos de água tratada à Zona Franca Industrial do Caniçal e Porto do 

Caniçal aplica-se o preço de 0,584 €/m3; 

 Os fornecimentos de água tratada à Empresa de Cervejas da Madeira regem-se pelo 

preço da venda de água para consumo industrial aprovado pela Câmara Municipal do 

Funchal, com uma redução de 16% sobre os consumos industriais superiores a 150 m3 

em conformidade com os fundamentos expressos na Resolução do Conselho do 

Governo Regional n.º 509/97, de 24 de abril. 

 

1.3.1.4 Limitação ao Incremento do Nível de Internalização de Custos pelos 
Utilizadores 

A DQA, no seu artigo 9.º, consagra a necessidade da internalização dos custos dos serviços 
hídricos, segundo o princípio do utilizador-pagador/poluidor-pagador, que pressupõe que um 
adequado nível de preços da água incentiva a adoção de comportamentos mais eficazes e 
eficientes por parte dos respetivos utilizadores/poluidores. 

Cada Estado-Membro, por força destas disposições da DQA, está obrigado a avaliar e reportar 
os custos destes serviços e estimar o seu impacto nos sistemas tarifários ou equivalente, caso 
todos fossem internalizados pelos respetivos utilizadores. A informação a obter junto dos 
organismos de administração pública e dos principais serviços relacionados com a água, vai 
permitir avaliar o Nível de Recuperação dos Custos Atuais (NRC) e a correspondente 
internalização dos custos pelos utilizadores. 

Apesar de haver a indicação, que para este 2.º ciclo, os NRC serão mais altos do que os referidos 
nos PGRH do 1.º ciclo, perto dos níveis exibidos pelos parceiros europeus do sul (NRC Total: 
França - 50%; Itália - 50%; Grécia - 54% e Chipre - 51%), a recuperação dos défices tarifários 
residuais (internalização dos custos ainda externalizados), acrescidos dos custos associados às 
medidas que venham a ser definidas no presente ciclo de planeamento, poderão conduzir a 
níveis de encargos acima daquilo que as famílias e as empresas portuguesas poderão suportar 
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sem pôr em causa o equilíbrio socioeconómico das primeiras e a competitividade das segundas 
(ambas condições cruciais para o crescimento económico nacional). 

No entanto, embora a DQA preveja a possibilidade de derrogações no cumprimento dos 
objetivos ambientais, por razões desta natureza, os interesses das gerações futuras impõem 
uma utilização sustentável dos recursos hídricos, essenciais à vida e à economia humanas. Neste 
sentido, a própria DQA impõe que estas derrogações sejam limitadas no tempo, não podendo 
exceder o período abrangido por duas novas atualizações do PGRH, exceto por razões ligadas às 
condições naturais inultrapassáveis nesse período (alínea c) do nº 4 do artigo 4.º). Isto é, a partir 
de 2027 não serão possíveis mais derrogações desta natureza. 
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1.4 Reflexões Finais 

A DQA consagra uma filosofia e uma metodologia de gestão dos recursos hídricos assente num 
conjunto de princípios que colocam a disponibilidade de informação como um fator crítico e 
determinante para a sua concretização. 

 Gestão por Bacia ou Região Hidrográfica: a unidade territorial fundamental onde 

ocorrem as dinâmicas deste recurso natural e onde é possível intervir de forma eficaz 

(artigo 3.º); 

 Gestão assente no Planeamento: a proteção das águas, através da prevenção do 

agravamento da sua degradação e da sua recuperação progressiva (principal objetivo 

desta Diretiva - artigo 1.º), deve fazer-se através da definição de um Programa de 

Medidas (artigo 11.º) que resulte de uma análise conjugada das características naturais 

das Bacias Hidrográficas e dos impactos dos usos humanos nessas características 

(artigo 5.º), segundo objetivos que devem ponderar, em cada ciclo de planeamento, as 

respetivas consequências ambientais, sociais e económicas (artigo 4.º); tudo isto 

vertido num documento estratégico: o Plano de Gestão da Bacia ou da Região 

Hidrográfica (PGBH ou PGRH - artigo 13.º); 

 Gestão assente no Princípio do Utilizador-Pagador e Poluidor-Pagador: em 

complemento à utilização de instrumentos administrativos (sistema de 

permissões/proibições/coimas), preconiza-se a utilização de instrumentos económico-

financeiros (taxas/tarifas/subsídios) que promovam incentivos adequados à utilização 

eficiente dos recursos hídricos pelos utilizadores, como contributo, do lado da Procura, 

para a preservação dos mesmos (artigo 9.º); 

 Gestão assente no Princípio da Participação do Público: uma eficaz conceção e 

implementação das Medidas previstas num PGRH depende de um eficaz envolvimento 

de todas as partes interessadas, incluindo a administração pública, os utilizadores da 

água, em particular, e os cidadãos em geral (artigo 14.º). 

Estas características colocam necessidades de informação muito específicas e/ou muito 
detalhadas sob determinados aspetos, não estando ainda criadas as condições ideais, em 
Portugal mas também em muitos outros países da União, de produzir ou aceder a essa 
informação de forma célere e eficaz. 

São quatro os eixos problemáticos de produção/acesso a informação decisiva para a 
implementação da DQA: 
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 Escala Geográfica da Informação: o facto de a Diretiva especificar que o planeamento 

dos recursos hídricos deve ser feito à escala da Bacia Hidrográfica, obriga a agregação 

ou desagregação de dados que, normalmente, são produzidos a outras escalas. A 

informação socioeconómica, produzida pela Autoridade Estatística Nacional (INE) ou 

por entidades públicas setoriais, é maioritariamente produzida à escala administrativa 

(país, NUT, concelhos ou freguesias). 

 b) Informação sobre o Estado das Massas de Água: a DQA obrigou à elaboração, o 

mais tardar 6 anos após a sua entrada em vigor (2006), de programas de monitorização 

do estado das águas. 

 c) Informação sobre as Pressões Antropogénicas sobre as Massa de Água: a DQA 

obriga ainda a que seja recolhida e mantida informação sobre o tipo e magnitude das 

pressões antropogénicas significativas a que as massas de água de superfície e 

subterrâneas de cada região hidrográfica possam estar sujeitas, incluindo as pressões 

quantitativas (captações de água significativas destinadas a utilizações urbanas, 

industriais, agrícolas e outras, bem como regularizações dos caudais dos cursos de 

água) e qualitativas (casos significativos de poluição proveniente de fontes tópicas ou 

difusas, de origem urbana, industrial, agrícola ou outras). 

 d) Informação Económico-Financeira: o artigo 9.º da DQA, ao estabelecer a exigência 

dos países membros assegurarem a implementação, até 2010, de uma política de 

preços da água que forneça os incentivos adequados a um uso eficiente deste recurso 

por parte dos utilizadores, colocou também uma forte exigência conceptual e 

metodológica associada à implementação desta disposição legal. Foram precisos 

numerosos documentos orientadores da Comissão, posteriores à entrada em vigor da 

Diretiva (do qual se destaca o WATECO, documento orientador nº 1 do Grupo de 

Trabalho de Economia criado no âmbito da CIS – Common Implementation Strategy for 

the Water Framework Directive). Este continua, no entanto, a ser um domínio onde a 

Comissão considera existirem mais dificuldades de implementação, continuando a 

produzir numerosos documentos que aprofundam e esclarecem conceitos e 

metodologias. Embora não impondo uma total harmonização de procedimentos e de 

políticas entre países, uma vez que a organização institucional do setor e as condições 

socioeconómicas dos vários países são muito diversificadas, exige, contudo, um report 

de informação bastante exigente quanto à caracterização do país nesta matéria e 

quanto às fundamentações para as propostas de derrogação na implementação deste 
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princípio. Para isto é exigida informação de diferentes naturezas, e que têm associadas 

dificuldades várias para ser obtida: 

 Nível de Recuperação de Custos dos Serviços Hídricos (NRC) - este é o indicador 

proposto pela Comissão para avaliar o grau de internalização de custos pelos 

utilizadores. O seu cálculo, bem como a adequação do contributo de cada setor 

utilizador para estes custos, exige informação sobre volumes, custos e preços 

associados à prestação dos serviços hídricos. Exige ainda a definição do conceito de 

“serviços hídricos”. Em ambos os casos, as orientações vão no sentido de adotar 

conceitos abrangentes: no caso dos “serviços hídricos” eles incluem não só os serviços 

de abastecimento de água e de tratamento de águas residuais prestados por entidades 

gestoras, mas também o “serviço” prestado pelo recurso em si, em benefício de outros 

recursos ou do público (todos os tipos de utilizadores em self-service, consumptivos ou 

não); também os custos devem incluir não só os custos financeiros daquelas entidades 

prestadoras de serviços de águas, como ainda os Custos Ambientais e de Recurso 

associados às pressões sobre as Massas de Água. Os dados, quer de custos 

operacionais efetivamente imputáveis aos serviços hídricos em sentido lato, quer dos 

investimentos efetuados pelos diferentes setores no domínio da água, ou ainda dos 

subsídios atribuídos a esses investimentos, encontram-se dispersos por numerosas 

instituições, com sistemas contabilísticos (regras de registo de custos e receitas, e de 

avaliação de ativos e passivos) não harmonizados e maioritariamente não estruturados 

de acordo com as necessidades impostas pela DQA. 

 Capacidade para pagar por parte dos utilizadores – a DQA prevê que os estados-

membros atendam às consequências sociais e económicas da aplicação do princípio da 

internalização de custos, permitindo a subsidiação de investimentos que visem atingir 

objetivos da própria DQA. No entanto, caso haja a decisão de não aplicar este princípio 

a alguma utilização específica, durante um determinado período de tempo, os estados 

membros terão que informar dos fundamentos dessa decisão, igualmente em sede de 

PGRH. Uma das principais razões que podem suportar esta decisão é a avaliação da 

capacidade para suportar os custos por parte dos utilizadores, sem comprometer os 

equilíbrios socioeconómicos mínimos. Este é um domínio em que a Comissão optou 

por não definir orientações vinculativas sobre a interpretação deste conceito 

(“affordability”), exigindo, contudo, que os Estados-Membros demonstrem essa 

incapacidade. Trata-se, como se compreende, de um domínio sensível uma vez que 

interfere com as condições concorrenciais dentro da União. Para isso é fundamental 
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dispor de informações socioeconómicas sobre os setores, no mínimo, doméstico, 

agrícola e industrial. Também aqui, os dados sobre rendimentos e emprego nestes 

setores não estão imediatamente disponíveis no INE e exigem uma colaboração 

estreita com os Gabinetes de Estudos e Planeamento dos Ministérios respetivos ou dos 

representantes institucionais dos setores. 

Dado que a solução para a maioria dos problemas identificados não pressupõe a adoção de 
medidas que envolvam apenas a Autoridade Regional da Água (DROTA), impõe-se a definição 
de uma estratégia de articulação e partilha de informação entre os diferentes intervenientes e 
utilizadores dos recursos hídricos, o que poderá ser concretizado na criação de uma Comissão 
Interministerial de acompanhamento da implementação da DQA. 
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