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ENGIZC Estratégia Nacional para a Gestão Integrada de Zonas Costeiras 

ENM 2020 Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 

ERSAR Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 

Espaço Atlântico 2014-

2020 
Programa de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico 2014-2020 

ETA Estação de Tratamento de Água 

ETAR Estação de Tratamento de Águas Residuais 

ETZL Estação de Transferência da Zona Leste e Triagem da RAM 

ETZO Estação de Transferência da Zona Oeste 

FBCF Formação Bruta de Capital Fixo 

FEADER Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 

FEAMP Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas 

FEDER Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

FEEI Fundos Estruturais e de Investimento Europeus 
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FEP Fundo Europeu das Pescas 

FMI Fundo Monetário Internacional 

GEE Gases com Efeito de Estufa 

GPL Gás de Petróleo Liquefeito 

IASAÚDE Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM 

IBA Important Bird Areas 

IBE Índice de Bem-estar Económico 

IFCN Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM 

INAG Instituto da Água, I.P. (atual APA – Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.) 

INE Instituto Nacional de Estatística, I.P. 

INSAAR Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

IPMA 
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Madeira Observatório 

Meteorológico do Funchal 

IRS Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

LA Lei da Água 

LREC Laboratório Regional de Engenharia Civil 

MAC 2014-2020 Programa de Cooperação Transnacional Madeira, Açores e Canárias 2014-2020 

MAOTDR 
Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 

Regional 

MAOTE Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia 

N Azoto 

NRC Nível de Recuperação de Custos 

NUT Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos 

OCDE Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico 

OE Objetivo Estratégico 

OMT Organização Mundial do Turismo 

OO Objetivo Operacional 

OR Orçamento da Região Autónoma da Madeira 

OSFL Organizações Sem Fins Lucrativos 

P Fósforo 

PAEF Programa de Ajustamento Económico e Financeiro 

PANCD Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação 

PCIP Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 

PCO Processos de Contraordenação 

PDES 2014-2020 
Plano de Desenvolvimento Económico e Social da Região Autónoma da Madeira 

2014-2020 

PDM Planos Diretores Municipais 

PEAP 2014-2020 Plano Estratégico para Aquicultura Portuguesa 2014-2020 
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PEGA Plano Específico de Gestão de Águas 

PEGA Plano Específico de Gestão de Águas 

PENP 2014-2020 Plano Estratégico Nacional para as Pescas 2014-2020 

PENSAAR 2020 
Uma nova estratégia para o setor de abastecimento de água e saneamento de 

águas residuais 

PEOT Planos Especiais de Ordenamento do Território 

PERSU 2020 Estratégia para o Setor dos Resíduos 

PETI 2014-2020 Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 

PGBH Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica 

PGRH Plano de Gestão de Região Hidrográfica 

PGRH10 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira 

PIB Produto Interno Bruto 

PIDDAR 
Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região 

Autónoma da Madeira 

PNA Plano Nacional da Água 

PNAAS Plano Nacional de Ação Ambiente e Saúde 

PNAC Programa Nacional das Alterações Climáticas 

PNAC Programa Nacional de Alterações Climáticas 

PNAEE 2016 Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética 2016 

PNAER 2020 Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis 2020 

PNBEPH Programa Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroelétrico 

PNDFCI Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

PNM Parque Natural da Madeira 

PNPOT Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

PNTN Programa Nacional de Turismo de Natureza 

PNUA Programa das Nações Unidas para o Ambiente 

PNUEA 2012-2020 Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 2012-2020 

PO Madeira 14-20 Programa Operacional Regional da Madeira 2014-2020 

POAAP Planos de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas 

POAP Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas 

POC Programas da Orla Costeira 

POEM Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo 

POEM Planos de Ordenamento dos Estuários 

POEM Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo 

POSEUR Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 

POT Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma da Madeira 

POTRAM Plano Ordenamento do Território da Região Autónoma da Madeira 

PPERAM Plano de Política Energética da Região Autónoma da Madeira 
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PRAM Plano Regional da Água da Madeira 

PREPCRAM Plano Regional de Emergência de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira 

PRODERAM Programa de Desenvolvimento Rural para a Região Autónoma da Madeira 

PROF Planos Regionais de Ordenamento Florestal 

PRTR Pollutant Release and Transfer Register 

PSR Pressure-State-Reponse 

PSR Pressure-State-Reponse 

PSRN 2000 Plano Setorial da Rede Natura 2000 

QEPiC Quadro Estratégico para a Política Climática 

QSiGA Questões Significativas Relativas à Gestão da Água 

RAM Região Autónoma da Madeira 

RCE Rácio Custo-Eficácia 

RCP Representative Concentration Pathways 

REF Regime Económico e Financeiro 

RH Região Hidrográfica 

RH10 Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira 

RN2000 Rede Natura 2000 

RNAP Rede Nacional de Áreas Protegidas 

RSU Resíduos Sólidos Urbanos 

SAL Superfície Agrícola Utilizada 

SAU Superfície Agrícola Utilizada 

Sbt Medidas propostas que se aplicam às massas de água subterrâneas 

SDM Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, S.A. 

SEAI Sistemas Estruturais de Apoio ao Investimento 

SEPNA Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente 

SER Secretaria Regional de Educação 

SIC Sítio de Importância Comunitária 

SMART Specific, Measurable, Achievable and Agreed, Relevant and Time-related 

SNAC Sistema Nacional de Áreas Classificadas 

Spf Medidas propostas que se aplicam às massas de água superficiais 

SRA Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais 

SRE Secretaria Regional de Educação 

SRF Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública 

SRPC Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM 

SST Sólidos Suspensos Totais 

STTRSRAM 
Sistema de Transferência e de Triagem de Resíduos Sólidos da Região Autónoma 

da Madeira 

TRH Taxa de Recursos Hídricos 
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TURH Títulos de utilização de recursos hídricos 

Turismo 2020 Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal 2014-2020 

UAG Unidade de Gás 

UE União Europeia 

UE28 União Europeia 28 países 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UNFCCC Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas 

VAB Valor Acrescentado Bruto 

VE Vetores Estratégicos 

VMA Valor Máximo Admissível 

WEI Water Exploitation Index 

ZEC Zonas Especiais de Conservação 

ZPE Zonas de Proteção Especial 
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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. 

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 
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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 Caracterização Sócio 
Económica dos Principais Utilizadores da Água, a qual incide sobre as variáveis que permitem 
avaliar a importância socioeconómica de cada setor na economia da RAM, bem como sobe a 
Caracterização Económico Financeira dos Principais Prestadores de Serviços de Água, que 
visa responder diretamente à avaliação do grau de aplicação do princípio do poluidor-pagador 
mediante a recuperação de custos dos serviços hídricos. 
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Figura 1.1: Interdependência e integração dos aspetos económicos da Diretiva Quadro da Água 

 

Fonte: WATECO Group (2002) (adaptado) 
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1.1 Organização Institucional e Sistema de Preços da Água em 
Portugal 

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: 

Quadro 1.1Organização Institucional e Sistema de Preços do Setor da Água  

Organização Descrição 

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. 

Fonte: APA; 2016. 

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. 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). 

O Nível de Recuperação de Custos (NRC), 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. 

 

1.2 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 1.2. 
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Quadro 1.2: 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. 

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. 

 

1.2.1 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 RH10. As variáveis analisadas são 
as que constam no Quadro 1.3. 
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Quadro 1.3: 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 

 

1.2.2 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 previsões a longo prazo relativas à oferta e à 
procura de água na região hidrográfica e, quando necessário: 

 Estimativas dos volumes, preços e custos associados à prestação dos serviços hídricos; 

 Estimativas dos investimentos pertinentes, incluindo previsões desses investimentos;” 

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. 

Para construção deste cenário de referência é necessário prever um conjunto de variáveis 
antes de avaliar o impacto que estas alterações terão em termos de pressões e do estado da 
água. Assim, importa distinguir três tipos de variáveis, tal como apresentado no Quadro 1.4. 

Quadro 1.4: Previsões de Longo Prazo – Cenário “Business as Usual” 

Tipo de Variáveis Variáveis Analisadas 

Variáveis de Tendência 

 Mudanças nos fatores demográficos (e.g. o crescimento da 
população em áreas urbanas específicas); 

 O crescimento económico e as alterações na composição da 
atividade económica (e.g. crescimento da importância relativa 
dos serviços); 

 Mudanças no ordenamento do território (e.g. novas áreas 
dedicadas a atividades económicas específicas). 
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Tipo de Variáveis Variáveis Analisadas 

Incertezas Críticas 

 Mudanças nos valores sociais e nas políticas (e.g. globalização 
/ regionalização; políticas assentes na economia e tecnologia 
versus políticas assentes em valores e estilos de vida); 

 Alterações das condições naturais (e.g. alterações climáticas); 

 Mudanças nas políticas de outros seroares que não a água 
(e.g. mudanças na política agrícola ou na política industrial 
que irão afetar sectores económicos). 

Variáveis da Política da Água 

 Investimentos previstos no setor da água (e.g. para o 
desenvolvimento de serviços de água ou para atenuar os 
efeitos negativos causados pelo uso da água); 

 Desenvolvimento de novas tecnologias que possam ter 
impacto no setor da água. 

Fonte: Guidance Document No 1: Economics and the Environment – The Implementation Challenge of 
the Water Framework Directive; Comissão Europeia; 2003 

 

1.2.3 Avaliação do Nível de Recuperação de Custos 

As tarefas associadas a esta avaliação são as seguintes: 

1. Definição de serviços hídricos; 

2. Identificação dos prestadores de serviços, dos utilizadores e dos poluidores; 

3. Cálculo dos custos; 

4. Identificação dos mecanismos de recuperação de custos; 

5. Cálculo do nível de recuperação de custos (NRC); 

6. Avaliação da política de preços. 

Os pressupostos e metodologias assumidos em relação a cada uma destas tarefas foram os 
seguintes: 

 

1.2.3.1 Definição de Serviços Hídricos 

O artigo 2.º da DQA define “Serviços Hídricos” como “todos os serviços que forneçam a casas 
de habitação, a entidades públicas ou a qualquer atividade económica: 

a) A captação, represamento, armazenagem, tratamento e distribuição de águas de superfície 

ou subterrâneas; 
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b) A recolha e tratamento de águas residuais por instalações que subsequentemente 

descarregam os seus efluentes em águas de superfície”. 

Neste ciclo de planeamento, adota-se o conceito lato de “serviços hídricos”, incluindo: 

a) 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: 

i. 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; 

ii. Entidades públicas ou privadas que prestam serviços de abastecimento de 

água ou de tratamento de águas residuais (Indústria da Água). Estes são 

considerados Utilizadores, embora não finais, passíveis de internalizar custos. 

b) Os serviços ecossistémicos prestados pelo meio aquático natural em si. Distinguem-

se 2 tipos principais de utilizadores destes serviços: 

i. Utilizadores em regime de self-service (domésticos, agrícolas, industriais, 

etc.), sem qualquer intermediação da indústria da água; 

ii. 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. 

A adoção deste conceito implica a identificação dos seguintes custos a serem 
amortizados/recuperados, como mecanismo de promover a sua internalização pelos 
utilizadores, sejam eles finais ou intermediários: 

 Serviços prestados por Entidades: custos financeiros da entidade prestadora do 

serviço; 

 Serviços prestados pelo Ecossistema Natural: custos ambientais e de recurso 

associados ao uso do ecossistema aquático. 
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1.2.3.2 Identificação dos Prestadores de Serviços, dos Utilizadores e dos 
Poluidores 

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. Este 
conceito é aplicável para efeitos do artigo 1.º e da análise económica efetuada nos termos do 
artigo 5.º e da alínea b) do anexo III. 

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 RH10 (a 
população e os setores económicos cujo uso da água seja especialmente significativo). 

 

1.2.3.3 Cálculo dos Custos 

A DQA, no seu artigo 9.º, respeitante à análise económica dos custos dos serviços hídricos, 
refere que o princípio de amortização dos custos dos serviços hídricos deverá atender ao 
princípio do poluidor-pagador (e, subjacentemente, ao do utilizador-pagador). Na sequência 
do referido anteriormente, o custo total do uso da água engloba os custos financeiros, os 
custos de recurso e os custos ambientais (Figura 1.2). 

Figura 1.2: Componentes do custo da água 

 

Fonte: Guidance Document No 1: Economics and the Environment – The Implementation Challenge of 
the Water Framework Directive; Comissão Europeia; 2003 
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1.2.3.3.1 Custos Financeiros (CF) 

Os custos financeiros, neste contexto, correspondem aos custos associados à prestação e 
gestão dos serviços de água. No Quadro 1.5 apresentam-se as definições de cada classe de 
custo a considerar nos custos financeiros. 
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Quadro 1.5: Componentes do custo financeiro 

Tipos de Custos Conceito Geral 

Custos operacionais 
Todos os custos de funcionamento corrente (e.g. materiais; custos 
com pessoal). 

Custos de manutenção 
Custos para a manutenção das infraestruturas existentes (ou 
novas) em bom estado de funcionamento durante o tempo de vida 
útil. 

Custos de 
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. 

Custos administrativos 
Os custos administrativos relacionados com a gestão dos recursos 
hídricos. 

Outros custos diretos 
Correspondem, principalmente, aos custos de perdas de 
produtividade devido a medidas restritivas. 

Fonte: Guidance Document No 1: Economics and the Environment – The Implementation Challenge of 
the Water Framework Directive; Comissão Europeia; 2003 

 

1.2.3.3.2 Custos Ambientais e de Recurso 

No âmbito da DQA, a amortização dos custos faz referência a diversos elementos. Os preços 
que os utilizadores pagam pela água devem cobrir os custos operacionais e de manutenção 
ligados ao seu abastecimento e tratamento, bem como os custos de investimentos em 
infraestruturas. A DQA vai mais longe e exige que os preços pagos pelos utilizadores cubram 
igualmente os custos ambientais e de recursos. Trata-se de uma etapa fundamental para a 
aplicação do princípio de que os poluidores e utilizadores devem pagar os recursos naturais 
que utilizam e os danos que provocam. 

Os custos ambientais incluem os danos causados a ecossistemas, como a poluição que afeta os 
peixes e a fauna selvagem nos rios. A captação de água para consumo humano tem 
repercussões diversas, como, por exemplo, a diminuição dos níveis de água nos rios e lagos, e 
esse facto pode fragilizar os ecossistemas. Estes custos, embora possam não constar dos 
balanços financeiros, podem ser medidos. 

Quando um recurso hídrico se encontra total ou parcialmente esgotado e a quantidade de 
água disponível é menor para os outros utilizadores, o custo do recurso aumenta. Com vista a 
aplicar integralmente estes princípios, os Estados-Membros precisam de tomar em 
consideração todas as atividades que utilizam recursos hídricos. A amortização dos custos 
ligados unicamente a certas atividades não garante um consumo sustentável da água. As redes 
coletivas de distribuição de água, as fábricas e as explorações agrícolas individuais que captam 
água subterrânea contribuem de uma forma adequada para estes custos. 

A DQA indica igualmente que o estabelecimento de preços da água deve criar incentivos para a 
utilização eficaz dos recursos hídricos. Se os utilizadores pagarem os custos reais da água, 
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haverá certamente menos desperdícios, o que terá como consequência a eficácia económica e 
a redução do encargo financeiro para a administração pública, melhorando ao mesmo tempo o 
ambiente. 

 

1.2.3.4 Identificação dos Mecanismos de Recuperação de Custos  

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. 

 

1.2.3.4.2 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). 
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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 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. 

 

1.2.3.5 Cálculo do Nível de Recuperação de Custos 

O rácio nível de recuperação de custos (NRC) nos sistemas públicos de abastecimento de água 
e/ou de drenagem e tratamento de águas residuais, definido no relatório INSAAR, corresponde 
à “percentagem de custos inerentes à prestação do serviço de abastecimento de água e de 
drenagem e tratamento de águas residuais, que é recuperada através dos proveitos recebidos 
pelas entidades gestoras”. 

O NRC foi calculado numa lógica de serviço prestado, associando-se os custos com a prestação 
do serviço de abastecimento de água, drenagem e tratamento de águas residuais e 
abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas residuais (em conjunto). 

Assim, foram considerados os custos de exploração e gestão, os custos gerais administrativos, 
os investimentos realizados pelas entidades gestoras e a taxa de recursos hídricos paga. 
Relativamente aos proveitos, foram considerados os proveitos tarifários e os outros proveitos 
do serviço de abastecimento de água e/ou de drenagem e tratamento de águas residuais 
(INSAAR, 2010). 

 

1.2.3.6 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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2 CARACTERIZAÇÃO SÓCIOECONÓMICA DA UTILIZAÇÃO DA 
ÁGUA 

 

2.1 Principais Prestadores de Serviços de Águas 

São identificados no Quadro 2.1 os principais tipos de prestadores de serviços. 

Quadro 2.1: Prestadores de serviços por setor 

Administração Pública Indústria da Água 

Direção Regional do Ordenamento do Território e 

Ambiente (DROTA) 

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

Municípios 

 

2.2 Caracterização Sócio Económica - Emprego e VAB 

2.2.1 Caracterização Geral do Ambiente Económico Português 

2.2.1.1 Grandes tendências no período 2010-2014 

A crise económica e financeira que caracteriza a evolução da economia nacional tem 
expressão na RH10, ao longo do período considerado de 2010 a 2014. 

Embora com ritmos diferentes, é comum a trajetória de progressiva e constante redução da 
atividade económica ao longo desse período, para o qual foi possível obter informação 
estatística consistente. 

Para qualquer dos “indicadores“ selecionados [volume de negócios (€) das empresas; pessoal 
ao serviço (n.º) das empresas; valor acrescentado bruto (€) das empresas; empresas (n.º); 
formação bruta de capital fixo (€) das empresas], cuja evolução adiante se expressa de forma 
gráfica (Gráfico 2.1), é visível essa tendência de redução dentro do período, significando 
globalmente e a médio prazo uma quebra da capacidade de produção de riqueza da RH10 e 
dos postos de trabalho. 

Particularmente relevante, a queda da formação bruta de capital fixo (FBCF), que em 2014 
correspondia a menos de metade do investimento registado em 2010 (redução de cerca de 
63%, passando de 375.292.852€ em 2010, para os 138.687.790€ em 2014), afetando em 
termos agregados, a renovação tecnológica das empresas e a melhoria da sua competitividade. 
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Gráfico 2.1: Indicadores de Evolução Económica Global, na RH10 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P.; 2016. 

Entre 2010 e 2014 a destruição do tecido produtivo exprime-se por uma redução de cerca de 
10%, correspondente a menos 2.158 empresas, uma média de mais de 539 empresas por ano. 

Significando uma ligeira concentração e/ou reconversão de atividades e de setores, também 
os indicadores económicos do Volume de Negócios e do VAB registaram uma trajetória de 
queda, conduzindo a reduções de cerca de, respetivamente, 19,55% e 17,81%, entre 2010 e 
2014. 

As estimativas efetuadas de VAB e de FBCF, com base em “rácios agregados” de natureza 
empresarial, projetam uma quebra significativa de rendimentos gerados e distribuídos e uma 
diminuição do investimento efetuado, nesse período relativamente longo da atividade 
económica (cinco anos). 

Esta evolução global que se acabou de referir poderia ter um efeito positivo de concentração 
de atividades e de fusão de empresas, originando “escalas produtivas” com outra dimensão e 
capacidade, mas é possível evidenciar que isso não aconteceu com a desejável dimensão, dada 
a rigidez observada em indicadores que podem refletir uma diminuição na dimensão média 
dos estabelecimentos “sobreviventes” ao movimento anual de eliminação e de criação de 
novas empresas e de novos estabelecimentos (Gráfico 2.2). 
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Gráfico 2.2: Indicadores de Eficiência e Produtividade Globais, na RH10 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P.; 2016. 

Também, é possível concluir que esse movimento não teve consequências favoráveis, em 
termos agregados, no plano da produtividade aparente do trabalho, que diminuiu de forma 
significativa entre 2010 e 2013, registando um ligeiro aumento em 2014, bem como na taxa de 
investimento das empresas, a qual diminuiu progressivamente no período em análise, 
passando de 25,89% em 2010, para os 11,64% em 2014. 

Gráfico 2.3: Indicadores de Eficiência e Produtividade Globais, na RH10 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P.; 2016. 
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2.2.1.2 Evolução Recente da Atividade Económica 

A análise efetuada baseia-se nos elementos estatísticos do INE, disponíveis até 2014. 
Conforme evidenciado no Gráfico 2.4 a RAM registou um decréscimo significativo em termos 
de formação bruta de capital fixo, que passou de 461.657.620 € em 2004, para os 138.687.790 
€ em 2014. Quanto ao PIB per capita, de referir que este registou uma trajetória ascendente 
entre 2004 e 2008, ano a partir do qual inicia uma trajetória de decréscimo que se prolonga 
até 2012. A partir de 2012 o PIB per capita aumenta, situando-se em 15,71 milhares de € em 
2014. 

Gráfico 2.4: Evolução da Atividade Económica (FBCF e PIB per capita) entre 2004 e 2014, na RH10 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P.; 2016. 

Ao nível das importações de bens, conforme evidenciado no Gráfico 2.5, de registar um 
decréscimo de cerca de 25% no período em análise, passando de 176.828.294 € em 2004, para 
os 132.025.258 € em 2014. Quanto às exportações, estas aumentaram progressivamente no 
período em análise, passando de 41.179.472€ em 2004, para os 125.772.134 € em 2014. 
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Gráfico 2.5: Evolução da Atividade Económica (importações e exportações de bens) entre 2004 e 2014, 
na RH10 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P.; 2016. 

 

2.2.2 Caracterização Económica Geral da Região Hidrográfica do 
Arquipélago da Madeira 

2.2.2.1 A Região Hidrográfica do Arquipélago na Madeira em Portugal 

A Região Hidrográfica do Arquipélago na Madeira (RH10), localizada no oceano Atlântico e que 
compreende o território das ilhas da Madeira, Porto Santo, Desertas e Selvagens, representa, 
cerca de 0,9% da área do território português, aproximadamente 2,5% da população 
residente, 2,30% do emprego e aproximadamente 2,4% da produção (medida pelo VAB) 
(Quadro 2.2 e Gráfico 2.6). 

Quadro 2.2: Caracterização Geral da RH10 (2014) 

REGIÃO 
HIDROGRÁFICA 

Área (Km2) População (Nº) 
Emprego (milhares 

de pessoas) 
VAB (milhões de 

euros) 

Portugal 92.225,64 10.374.822,00 4.513,06 151.714,04 

RH10 801,52 258.686,00 103,99 3.592,94 

% RH10 0,87% 2,49% 2,30% 2,37% 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P.; 2016. 
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Gráfico 2.6: Caracterização Geral da RH10 (2014) 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P.; 2016. 

 

2.2.2.2 Evolução Económica Geral no Período 2010-2014 

O peso da RH10 na economia do País ao longo do período em análise (Quadro 2.3) situa-se no 
intervalo 1,5% a 3,5%, consoante os indicadores retidos, sendo mais reduzido no que diz 
respeito ao volume de negócios, onde o peso da RH10 no total nacional não ultrapassa 1,66% 
(registado em 2010) e ao número de estabelecimentos que não ultrapassa os 2,14% 
verificados em 2013. 

Quadro 2.3: Evolução do Peso da RH10 na Economia do País 

Variável 
Evolução do Peso da RH10 na Economia do País (%) 

2014 2013 2012 2011 2010 

Estabelecimentos (N.º) 2,12 2,14 1,97 1,92 1,92 

Emprego (milhares de pessoas) 2,30 2,36 2,41 2,42 2,46 

FBCF [€ (milhões)] - 1,99 2,12 3,39 3,08 

VAB [€ (milhões)] 2,37 2,38 2,37 2,50 2,47 

Volume de negócios (€) dos 
estabelecimentos 

1,44 1,46 1,51 1,57 1,66 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P.; 2016. 

A RH10 evidenciou uma trajetória depressiva bastante mais acentuada do que a registada pelo 
todo nacional (Quadro 2.4), com exceção do total de estabelecimentos que, ao contrário do 
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total nacional, na RH10 aumentou entre 2010 e 2014, passando de 23.024 estabelecimentos 
em 2010, para os 25.036 estabelecimentos em 2014. 

Quadro 2.4: Evolução dos Principais Indicadores Económicos (2010-2014) 

Variável 
2014 2010 Variação 

Portugal RH10 Portugal RH10 Portugal RH10 

Estabelecimentos 
(N.º) 

1.179.384 25.036 1.199.056 23.024 -1,64 8,74 

Emprego 
(milhares de 

pessoas) 
4.513 104 4.871 120 -7,35 -13,07 

FBCF [€ 
(milhões)]2 

25.122 501 36.938 1.137 -31,99 -55,93 

VAB [€ (milhões)] 151.714 3.593 158.326 3.915 -4,18 -8,23 

Volume de 
negócios (€) dos 

estabelecimentos 
318.224.801.031 4.593.486.534 344.999.432.136 5.720.243.723 -7,76 -19,70 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P.; 2016. 

Merecem um destaque especial: 

 A eliminação de mais de 16 mil postos de trabalho, a um ritmo médio anual de cerca 

de 4 mil postos de trabalho; 

 A queda da formação bruta de capital fixo que diminui mais de 50% entre 2010 e 

2013, passando de 1.137 milhões de € em 2010, para os 501 milhões de € em 2013; 

 O decréscimo do VAB entre 2010 e 2014, que foi de 8,23% na RAM, contra 4,36% no 

País; 

 A diminuição do volume de negócios que foi muito superior na RAM (19,70%) do que 

no total do País (8,41%), passando de 5.720.243.723 € em 2010, para os 

4.593.486.534 € em 2014. 

 

2.2.2.3 Evolução da Situação Financeira das Empresas na RH10 

A evolução da situação financeira das empresas da RH10, em termos globais e nos vários 
sectores foi fortemente influenciada pela tendência económica repressiva que se referiu, 
acusando uma quebra de eficiência entre 2010 e 2012, ano em que registou mesmo 

                                                           
2 No caso da formação bruta de capital fixo (FBCF), o último ano disponível é 2013, sendo a este ano que 
se reportam os dados 



 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 3 — Análise económica das utilizações da água               36 

“prejuízos” (Quadro 2.5, rácio “Resultados Líquidos / VAB”). A partir de 2012 verifica-se uma 
recuperação ao nível deste indicador, consequência do aumento dos resultados líquidos. 

Ao mesmo tempo regista-se um aumento da solvabilidade (avalia a capacidade da empresa 
para solver as responsabilidades assumidas a curto, médio e longo prazo) das empresas, 
passando de 0,36 em 2010 para os 0,45 em 2014 e uma diminuição do endividamento 
(participação de capitais alheios no financiamento da empresa) que passou de 0,74 em 2010 
para os 0,69 em 2014 (Quadro 2.5). 

Quadro 2.5: Evolução da Situação Financeira Agregada das Empresas na RH10 

Ano 2014 2013 2012 2011 2010 

Resultado líquido do período (103€) 131.355 96.352 -32.338 104.941 247.978 

VAB (103€) 1.191.416 1.117.250 1.175.176 1.363.627 1.449.609 

Resultados Líquidos / VAB (%) 11,03 8,62 -2,75 7,70 17,11 

Solvabilidade 0,45 0,40 0,35 0,36 0,36 

Endividamento 0,69 0,71 0,74 0,74 0,74 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P.; 2016. 

A avaliação mais detalhada ao nível dos vários setores de atividade económica demonstra 
apenas as secções A (agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca), H (transportes e 
armazenagem), J (atividades de informação e de comunicação) e R (atividades artísticas, de 
espetáculos, desportivas e recreativas) registaram um aumento dos resultados líquidos do 
período (Quadro 2.6), tendo este aumento sido mais significativo na secção A, passando de 
1.822.000€ em 2010, para os 6.003.000€ em 2014. 

Importa ainda referir que quer a secção A (agricultura, produção animal, caça, floresta e 
pesca), s (outras atividades de serviços), R (atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e 
recreativas), E (captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e 
despoluição), J (atividades de informação e de comunicação) e I (alojamento, restauração e 
similares), registaram um aumento do VAB entre 2010 e 2014 (Quadro 2.6), o qual foi mais 
acentuado (superior a 86%), na secção A, o qual variou entre 8.902.000€ em 2010 e os 
16.626.000€ em 2014. 

Quadro 2.6: Evolução da Situação Financeira das Empresas na RH10, por Setor de Atividade 
Económica 

Ano 
Resultado líquido do 
período (103 Euros) 

VAB (103 Euros) 
Resultados Líquidos / 

VAB (%) 
Solvabilidade Endividamento 

SECÇÃO A - AGRICULTURA, PRODUÇÃO ANIMAL, CAÇA, FLORESTA E PESCA 

2014 6.003 16.626 36,11 0,42 0,71 

2013 -1.241 14.376 -8,63 0,28 0,78 

2012 471 13.320 3,54 0,41 0,71 

2011 2.021 13.260 15,24 0,43 0,70 

2010 1.822 8.902 20,47 0,29 0,78 

SECÇÃO B - INDÚSTRIAS EXTRATIVAS 
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Ano 
Resultado líquido do 
período (103 Euros) 

VAB (103 Euros) 
Resultados Líquidos / 

VAB (%) 
Solvabilidade Endividamento 

2014 -1.644 1.502 -109,45 1,14 0,47 

2013 -1.891 1.596 -118,48 1,34 0,43 

2012 -3.060 1.112 -275,18 1,22 0,45 

2011 -1.289 3.514 -36,68 1,39 0,42 

2010 -717 4.725 -15,17 1,43 0,41 

SECÇÃO C - INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS 

2014 -11.959 63.340 -18,88 0,76 0,57 

2013 -10.504 65.641 -16,00 0,73 0,58 

2012 -11.528 68.734 -16,77 0,69 0,59 

2011 -8.460 90.655 -9,33 0,67 0,60 

2010 1.909 103.710 1,84 0,68 0,60 

SECÇÃO D - ELETRICIDADE, GÁS, VAPOR, ÁGUA QUENTE E FRIA E AR FRIO 

2014 6.859 92.330 7,43 0,32 0,76 

2013 6.975 98.992 7,05 0,30 0,77 

2012 8.360 101.899 8,20 0,29 0,78 

2011 11.439 96.104 11,90 0,30 0,77 

2010 11.268 97.135 11,60 0,30 0,77 

SECÇÃO E - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; SANEAMENTO, GESTÃO DE RESÍDUOS E DESPOLUIÇÃO 

2014 -1.453 22.137 -6,56 0,67 0,60 

2013 -23.801 16.426 -144,90 0,56 0,64 

2012 -1.617 13.663 -11,83 0,67 0,60 

2011 -650 16.803 -3,87 0,60 0,62 

2010 -116 19.959 -0,58 0,61 0,62 

SECÇÃO F - CONSTRUÇÃO 

2014 -9.638 151.581 -6,36 0,19 0,84 

2013 -9.926 140.812 -7,05 0,22 0,82 

2012 -49.384 162.789 -30,34 0,20 0,84 

2011 -5.145 214.262 -2,40 0,20 0,83 

2010 -2.948 256.784 -1,15 0,22 0,82 

SECÇÃO G - COMÉRCIO POR GROSSO E A RETALHO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E MOTOCICLOS 

2014 55.099 198.225 27,80 0,71 0,58 

2013 19.045 173.910 10,95 0,60 0,62 

2012 12.722 185.681 6,85 0,53 0,65 

2011 55.013 243.965 22,55 0,58 0,63 

2010 148.945 271.267 54,91 0,60 0,63 

SECÇÃO H - TRANSPORTES E ARMAZENAGEM 
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Ano 
Resultado líquido do 
período (103 Euros) 

VAB (103 Euros) 
Resultados Líquidos / 

VAB (%) 
Solvabilidade Endividamento 

2014 47.628 165.807 28,72 0,55 0,64 

2013 41.027 156.950 26,14 0,37 0,73 

2012 23.011 169.762 13,55 0,24 0,81 

2011 45.714 175.908 25,99 0,20 0,83 

2010 32.713 174.002 18,80 0,14 0,88 

SECÇÃO I - ALOJAMENTO, RESTAURAÇÃO E SIMILARES 

2014 17.469 218.528 7,99 0,49 0,67 

2013 -46.651 200.964 -23,21 0,42 0,71 

2012 -36.889 195.552 -18,86 0,42 0,71 

2011 -20.984 212.766 -9,86 0,46 0,69 

2010 -26.856 210.648 -12,75 0,45 0,69 

SECÇÃO J - ATIVIDADES DE INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO 

2014 8.667 38.834 22,32 0,64 0,61 

2013 5.474 36.389 15,04 0,89 0,53 

2012 5.104 38.183 13,37 0,91 0,52 

2011 4.545 39.383 11,54 0,79 0,56 

2010 4.466 37.196 12,01 0,71 0,58 

SECÇÃO L - ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 

2014 -6.106 27.745 -22,01 0,43 0,70 

2013 876 26.679 3,28 0,42 0,71 

2012 -17.018 24.309 -70,01 0,36 0,73 

2011 -28.973 36.302 -79,81 0,36 0,74 

2010 -10.713 38.228 -28,02 0,42 0,70 

SECÇÃO M - ATIVIDADES DE CONSULTORIA, CIENTÍFICAS, TÉCNICAS E SIMILARES 

2014 -25.505 48.675 -52,40 0,29 0,77 

2013 84.719 50.066 169,21 0,33 0,75 

2012 4.186 61.723 6,78 0,18 0,85 

2011 5.382 70.802 7,60 0,18 0,85 

2010 36.094 71.408 50,55 0,19 0,84 

SECÇÃO N - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DOS SERVIÇOS DE APOIO 

2014 15.224 59.479 25,60 0,33 0,75 

2013 9.517 53.130 17,91 0,36 0,73 

2012 12.466 56.379 22,11 0,39 0,72 

2011 14.871 63.586 23,39 0,41 0,71 

2010 21.067 66.779 31,55 0,42 0,70 

SECÇÃO P - EDUCAÇÃO 
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Ano 
Resultado líquido do 
período (103 Euros) 

VAB (103 Euros) 
Resultados Líquidos / 

VAB (%) 
Solvabilidade Endividamento 

2014 2.274 3.272 69,50 0,10 0,91 

2013 1.790 2.368 75,59 0,05 0,95 

2012 1.614 3.397 47,51 0,05 0,95 

2011 2.959 3.766 78,57 0,08 0,93 

2010 4.243 5.180 81,91 0,09 0,92 

SECÇÃO Q - ATIVIDADES DE SAÚDE HUMANA E APOIO SOCIAL 

2014 18.713 40.311 46,42 1,03 0,49 

2013 15.048 37.605 40,02 0,91 0,52 

2012 16.222 40.166 40,39 0,81 0,55 

2011 20.817 44.243 47,05 0,77 0,57 

2010 20.004 45.677 43,79 0,63 0,61 

SECÇÃO R - ATIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ESPETÁCULOS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS 

2014 7.993 27.967 28,58 0,40 0,71 

2013 6.956 26.354 26,39 0,54 0,65 

2012 2.919 27.523 10,61 0,56 0,64 

2011 6.330 26.242 24,12 0,63 0,61 

2010 4.137 24.719 16,74 0,58 0,63 

SECÇÃO S - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 

2014 1.732 15.057 11,50 0,04 0,96 

2013 -1.061 14.992 -7,08 0,02 0,98 

2012 82 10.985 0,75 0,12 0,89 

2011 1.352 12.067 11,20 0,17 0,85 

2010 2.659 13.289 20,01 0,18 0,84 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P.; 2016. 

Ao nível da solvabilidade (indicador que evidencia o grau de independência da empresa em 
relação aos credores), de salientar que este aumentou em quase todos os setores de atividade 
económica, entre 2010 e 2014, sendo as únicas exceções, o setor J (atividades de informação e 
de comunicação), F (construção), B (indústrias extrativas), N (atividades administrativas e dos 
serviços de apoio), R (atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas) e S 
(outras atividades de serviços), com particular destaque para o setor S, onde a solvabilidade 
diminuiu de 0,18 em 2010, para os 0,04 em 2014 (Quadro 2.6). 

Quanto ao endividamento (Quadro 2.6), a maioria dos setores de atividade económica 
registaram um decréscimo no período em análise, o qual foi mais acentuado nos setores H 
(transportes e armazenagem) e Q (atividades de saúde humana e apoio social), onde o 
endividamento passou de 0,88 em 2010 para 0,64 em 2014 e de 0,61 em 2010 para os 0,49 em 
2014, respetivamente. 
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2.2.3 Setor Urbano 

2.2.3.1 Caracterização Demográfica Geral da RH10 

A 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 2.7). 

Quadro 2.7: Indicadores demográficos na RH10 (2011) 

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 

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 2.7: Indicadores demográficos na RH10 (2011) 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 
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A Região Autónoma da Madeira tem vindo a registar uma perda de população ao longo do 
tempo (Quadro 2.8), 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 2.8: 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. 

Conforme evidenciado na Figura 1.1 a maioria da população concentra-se nos municípios da 
costa sul, em particular, no Funchal, Santa Cruz e Câmara de Lobos. 

Figura 2.1: População em Lugares com 10.000 e mais Habitantes por Municípios da RH10 

  

  

Fonte: PORDATA; 2016. 
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2.2.3.2 Caracterização Económica e Social da RH10 

Tendo em vista a caracterização da situação socioeconómica da RH10 no contexto do País, de 
modo a avaliar a capacidade de pagamento dos utilizadores individuais para suportar os custos 
com a utilização dos serviços que lhe são distribuídos, foram tratados alguns indicadores que 
podem de alguma forma ilustrar o estado da realidade social. 

Uma vez que alguns indicadores não existem disponíveis de forma desagregada para os 
diferentes níveis territoriais, foram adotadas metodologias para indexar esses valores sendo 
descrito em cada caso o processo seguido. 

Os indicadores considerados mais relevantes para caraterizar a situação socioeconómica foram 
os seguintes: 

 Taxa de risco de pobreza; 

 Desemprego; 

 Rendimento médio disponível das Famílias; 

 Agregados familiares por escalão de rendimento. 

 

2.2.3.2.1 Taxa de Risco de Pobreza 

A taxa de risco de pobreza representa a proporção da população cujo rendimento equivalente 
se encontra abaixo da linha de pobreza definida como 60% do rendimento mediano por adulto 
equivalente (INE; 2016). 

Dado que este indicador apenas é facultado a nível nacional e considerando-se 
metodologicamente desadequado fazer a sua distribuição sem elementos fiáveis de suporte, 
apenas se referirá o mesmo a nível global. 

Conforme evidenciado no Gráfico 2.8, entre 2003 e 2014: 

 A taxa de risco de pobreza (antes de qualquer transferência social) tem vindo a 

aumentar desde 2003 até 2014, fixando-se em 47,8% em 2014; 

 Se consideradas as transferências sociais (subsídios, pensões, etc.) verifica-se uma 

tendência para a sua estabilização entre os 17% e 21%. De referir que esta diminuiu 

progressivamente entre 2003 (20,4%) até 2008 (17,9%), ano a partir do qual aumenta 

novamente, fixando-se, me 2014, nos 19,5%; 

  



 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 3 — Análise económica das utilizações da água               43 

Quadro 2.9: Evolução da Taxa de Risco de Pobreza em Portugal (2003-2014) 

Ano 
Taxa de risco de pobreza 

(Antes de qualquer 
transferência social) 

Taxa de risco de pobreza 
(Após transferências 
relativas a pensões) 

Taxa de risco de pobreza 
(Após transferências 

sociais) 

2003 41,30 26,50 20,40 

2004 40,80 25,70 19,40 

2005 40,20 25,10 18,50 

2006 40,00 24,20 18,10 

2007 41,50 24,90 18,50 

2008 41,50 24,30 17,90 

2009 43,40 26,40 17,90 

2010 42,50 25,40 18,00 

2011 45,40 25,30 17,90 

2012 46,90 25,50 18,70 

2013 47,80 26,70 19,50 

2014 47,80 26,40 19,50 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

Assim, pode afirmar-se que, em Portugal, a Taxa de Risco de Pobreza tem vindo a aumentar 
em termos brutos, atingindo quase metade da população, mas tem sido mantida em valores 
de cerca de 19% fruto das transferências sociais (Gráfico 2.8). 
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Gráfico 2.8: Evolução da Taxa de Risco de Pobreza em Portugal (2003-2014) 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

É também apresentado o Gráfico 2.9 comparativo com outros países da UE28 (União Europeia 
28 países), verificando-se que Portugal tem uma situação desvantajosa em relação à média da 
UE28 embora sem diferenças muito significativas (Portugal apresentava, em 2014, 27,5% da 
população em risco de pobreza enquanto a média da UE28 era de 24,4%). Contudo, 
comparativamente com outros países da União Europeia, esta discrepância é significativa, 
como é o caso de países como a Áustria, França, Eslováquia, Dinamarca, Finlândia, Países 
Baixos, Suécia e República Checa, todos eles, com uma percentagem inferior a 20% em 2014. 
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Gráfico 2.9: Pessoas em Risco de Pobreza (%), de 2010 a 2014 – comparação entre Portugal e países da 
UE283 

 

Fonte: PORDATA; 2016. 

 

2.2.3.2.2 Desemprego 

Observando a informação sobre este indicador relativa à Região Autónoma da Madeira, onde 
se insere a RH10, verifica-se uma diferença na ordem dos 2,5% dos valores nacionais, com um 
desemprego registado a rondar os 14,7% no último trimestre de 2015 (Quadro 2.10). 

Quadro 2.10: Evolução do Desemprego Registado na RH10 (1.º Trimestre de 2011 a 4.º Trimestre de 
2015) 

Período de referência dos dados 
Taxa de desemprego (%) 

Portugal RAM 

4.º Trimestre de 2015 12,2 14,7 

3.º Trimestre de 2015 11,9 14,7 

2.º Trimestre de 2015 11,9 13,6 

1.º Trimestre de 2015 13,7 15,8 

                                                           
3 UE28 - União Europeia (28 Países); DE – Alemanha; AT – Áustria; BE – Bélgica; BG – Bulgária; CY – Chipre; HR – Croácia; DK – 
Dinamarca; SK – Eslováquia; SI – Eslovénia; ES – Espanha; EE – Estónia; FI – Finlândia; FR – França; GR – Grécia; HU – Hungria; IE – 
Irlanda; IT – Itália; LV – Letónia; LT – Lituânia; LU – Luxemburgo; MT – Malta; NL - Países Baixos; PL – Polónia; PT – Portugal; UK - 
Reino Unido; CZ - República Checa; RO – Roménia; SE – Suécia; IS – Islândia; NO – Noruega; CH - Suíça 
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Período de referência dos dados 
Taxa de desemprego (%) 

Portugal RAM 

4.º Trimestre de 2014 13,5 15,1 

3.º Trimestre de 2014 13,1 13 

2.º Trimestre de 2014 13,9 15,7 

1.º Trimestre de 2014 15,1 16,4 

4.º Trimestre de 2013 15,3 17 

3.º Trimestre de 2013 15,5 17 

2.º Trimestre de 2013 16,4 18,4 

1.º Trimestre de 2013 17,5 19,8 

4.º Trimestre de 2012 16,8 19,4 

3.º Trimestre de 2012 15,7 17,2 

2.º Trimestre de 2012 14,9 16,5 

1.º Trimestre de 2012 14,8 15,8 

4.º Trimestre de 2011 13,9 13,2 

3.º Trimestre de 2011 12,4 14 

2.º Trimestre de 2011 12,1 13,3 

1.º Trimestre de 2011 12,4 13,7 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

 

Gráfico 2.10: Evolução do Desemprego Registado na RH10 (1.º Trimestre de 2011 a 4.º Trimestre de 
2015) 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 
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A comparação com as taxas de desemprego de zonas de referência a nível internacional 
(Quadro 2.11 e Gráfico 2.11), colocava a RH10 numa posição relativa menos favorável do que a 
média nacional no ano de 2015 (a RAM apresentava uma taxa de desemprego de 14,70% 
contra os 12,40 de média nacional), apresentando, uma taxa de desemprego superior em 
cerca de 5 pontos percentuais à média da UE28 (taxa de desemprego de 9,40%), apresentando 
uma taxa apenas inferior à registada na Grécia (24,90%), Espanha (22,10%), Croácia (16,30%) e 
Chipre (15,00%). 

Quadro 2.11: Taxa de Desemprego (%) em 2015 – comparação entre RAM, Portugal e países da UE28 

Local de Residência Taxa de Desemprego (%) em 2015 

Região Autónoma da Madeira 14,7 

Portugal 12,4 

UE28 - União Europeia (28 Países) 9,4 

DE - Alemanha 4,6 

AT - Áustria 5,7 

BE - Bélgica 8,5 

BG - Bulgária 9,1 

CY - Chipre 15,0 

HR - Croácia 16,3 

DK - Dinamarca 6,2 

SK - Eslováquia 11,5 

SI - Eslovénia 9,0 

ES - Espanha 22,1 

EE - Estónia 6,2 

FI - Finlândia 9,4 

FR - França 10,4 

GR - Grécia 24,9 

HU - Hungria 6,8 

IE - Irlanda 9,4 

IT - Itália 11,9 

LV - Letónia 9,9 

LT - Lituânia 9,1 

LU - Luxemburgo 6,7 

MT - Malta 5,4 

NL - Países Baixos 6,9 

PL - Polónia 7,5 

UK - Reino Unido 5,3 

CZ - República Checa 5,0 

RO - Roménia 6,8 
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Local de Residência Taxa de Desemprego (%) em 2015 

SE - Suécia 7,4 

IS - Islândia 4,0 

NO - Noruega 4,3 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; PORDATA; 2016. 

 

Gráfico 2.11: Taxa de Desemprego (%) em 2015 – comparação entre RAM, Portugal e países da UE284 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; PORDATA; 2016. 

 

2.2.3.2.3 Rendimento Anual Médio Disponível das Famílias da RH10 

O rendimento disponível das famílias traduz-se no montante que dispõem para consumo e 
poupança. 

  

                                                           
4 UE28 - União Europeia (28 Países); DE – Alemanha; AT – Áustria; BE – Bélgica; BG – Bulgária; CY – Chipre; HR – Croácia; DK – 
Dinamarca; SK – Eslováquia; SI – Eslovénia; ES – Espanha; EE – Estónia; FI – Finlândia; FR – França; GR – Grécia; HU – Hungria; IE – 
Irlanda; IT – Itália; LV – Letónia; LT – Lituânia; LU – Luxemburgo; MT – Malta; NL - Países Baixos; PL – Polónia; PT – Portugal; UK - 
Reino Unido; CZ - República Checa; RO – Roménia; SE – Suécia; IS – Islândia; NO – Noruega; CH - Suíça 
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Quadro 2.12: Rendimento disponível bruto das famílias [€ (milhões)], entre 2000 e 2013 

Ano 

Rendimento disponível bruto das famílias [€ (milhões)] 

Portugal 
RAM 

€ (milhões) Peso da RAM (%) 

2000 87.558,02 2.096,54 2,39 

2001 92.209,99 2.238,00 2,43 

2002 96.750,81 2.480,78 2,56 

2003 99.361,50 2.580,62 2,60 

2004 104.122,01 2.772,59 2,66 

2005 109.181,41 2.838,70 2,60 

2006 113.563,87 2.970,46 2,62 

2007 119.029,52 3.009,45 2,53 

2008 123.759,09 3.277,96 2,65 

2009 123.189,08 3.150,41 2,56 

2010 126.882,80 3.137,07 2,47 

2011 121.735,52 3.036,89 2,49 

2012 117.514,30 2.943,24 2,50 

2013 117.203,47 2.884,71 2,46 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; PORDATA; 2016. 

Conforme evidenciado no Quadro 2.12, o rendimento disponível bruto das famílias aumentou 
no período em análise, aumento este que foi registado quer em termos de média nacional, 
mas também na Região Autónoma da Madeira. Em termos de peso da RAM no total nacional, 
este ronda os 2,5%, variando entre 2,39% em 2000 e os 2,46% em 2013. 

Gráfico 2.12: Rendimento disponível bruto das famílias da RAM [€ (milhões)], entre 2000 e 2013 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; PORDATA; 2016. 
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Analisando o Gráfico 2.12 verifica-se um considerável aumento do rendimento disponível 
bruto das famílias da RAM entre 2000 e 2013 (aumento de cerca de 38%), o qual passou de 
2.096,54 milhões de € em 2000, para os 2.884,71 milhões de € em 2014. De referir que este 
aumento progressivamente entre 2000 e 2008 (ano em que regista o seu valor mais elevado - 
3.277,96 milhões de €), iniciando uma trajetória regressiva a partir dessa data. 

 

2.2.3.2.4 Agregados Familiares por Escalão de Rendimentos 

Para aferir a distribuição dos agregados familiares por classes de rendimento, optou-se pela 
utilização de dados da Autoridade Tributária, via PORDATA, sobre a contabilização dos 
agregados familiares por escalões de rendimento no IRS (modelos 1+2). 

Da informação constante do Gráfico 2.13, conclui-se: 

17,43% dos agregados declaram rendimentos até 5.000€; 

31,33% dos agregados declaram rendimentos entre 5.001€ e 10.000€; 

13,15% dos agregados declaram rendimentos entre 10.001€ e 13.500€; 

13,03% dos agregados declaram rendimentos entre 13.501€ e 19.000€; 

10,86% dos agregados declaram rendimentos entre 19.001€ e 27.500€; 

3,44% dos agregados declaram rendimentos entre 27.501€ e 32.500€; 

3,46% dos agregados declaram rendimentos entre 32.501€ e 40.000€; 

2,75% dos agregados declaram rendimentos entre 40.001€ e 50.000€; 

3,82% dos agregados declaram rendimentos entre 50.001€ e 100.000€; 

0,67% dos agregados declaram rendimentos entre 100.001€ e 250.000€; 

0,05% dos agregados declaram rendimentos superiores a 250.000€. 
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Gráfico 2.13: Percentagem de agregados familiares por escalões de rendimento, em 2014 

 

Fonte: PORDATA; 2016. 

Em suma, em 2014 quase metade (48,77%) dos agregados familiares nacionais declaram 
rendimentos até 10.000 €/ano e cerca de 62% declaram rendimentos até 13.500€/ano, 
evidenciando a concentração dos agregados nos rendimentos menores. 

Analisando a variação tendencial média entre 2003 e 2014, conclui-se: 

 Desde 2003, o n.º de agregados aumentou cerca de 18%, passando de 4.352.593 

agregados em 2003, para os 5.122.770 agregados em 2014; 

 Houve um aumento significativo do n.º de agregados familiares de escalões de 

rendimento mais baixas, sobretudo nas classes entre 5.001-10.000€/ano (mais 

321.886 agregados, o que corresponde a um aumento de cerca de 25%); 

 Assistiu-se a uma quebra significativa do número de agregados familiares com 

escalões de rendimento superiores, queda que foi de cerca de 32% (menos 1.119 

agregados) em rendimentos superiores a 250.000€ e de aproximadamente 8% 

(menos 3.049) nos rendimentos entre 100.001€ e 250.000€. 
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Quadro 2.13: Evolução dos agregados familiares por escalões de rendimento (2003-2014) 

Escalões de 
Rendimento Bruto (€) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Variação 

(2003-2014) 

0-5.000 854.651 783.087 766.298 733.575 700.221 634.836 634.079 637.281 638.793 802.261 849.358 892.949 4,48 

5.001-10.000 1.283.329 1.326.091 1.346.553 1.325.375 1.331.803 1.330.442 1.331.141 1.352.393 1.366.148 1.639.094 1.599.767 1.605.215 25,08 

10.001-13.500 586.816 606.129 612.992 629.012 646.705 654.192 656.511 659.268 665.402 692.775 667.356 673.730 14,81 

13.501-19.000 563.390 592.855 602.174 624.954 655.490 670.032 672.564 684.062 691.172 705.707 659.121 667.509 18,48 

19.001-27.500 438.048 466.398 480.069 501.956 532.629 550.492 562.355 572.498 579.570 548.017 552.617 556.249 26,98 

27.501-32.500 143.856 154.533 157.695 164.232 172.823 176.099 182.739 187.354 185.052 177.179 175.336 176.324 22,57 

32.501-40.000 145.317 157.315 160.306 164.300 174.882 179.406 183.665 188.537 191.075 170.774 181.153 177.470 22,13 

40.001-50.000 117.554 127.080 131.469 138.821 146.742 147.866 151.519 154.704 149.924 131.167 138.370 140.895 19,86 

50.001-100.000 178.739 197.005 201.695 208.047 221.766 220.818 227.505 232.194 219.725 181.713 196.993 195.704 9,49 

100.001-250.000 37.375 43.914 44.454 44.911 49.785 47.614 48.300 48.621 42.493 33.852 33.333 34.326 -8,16 

250.000+ 3.518 4.363 4.533 4.378 4.913 4.051 3.736 3.561 3.067 2.732 2.276 2.399 -31,81 

Total 4.352.593 4.458.770 4.508.238 4.539.561 4.637.759 4.615.848 4.654.114 4.720.473 4.732.421 5.085.271 5.055.680 5.122.770 17,69 

Fonte: PORDATA; 2016. 
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2.2.3.3 Consumos de Água no Setor Urbano 

Este sector, na RH10, foi responsável, em 2014, por um consumo anual de água na ordem dos 
24.821.000 m3, apresentando uma capitação média entre 260,23 l/hab/dia e 244,14 l/hab/dia, 
conforme se considere apenas a população residente ou a população permanente (Quadro 
2.14). 

A influência da população flutuante é importante na configuração e dimensionamento dos 
serviços de águas. Para ter uma ideia do peso que essa população flutuante tem, 
relativamente à população residente na região, calculou-se a “população permanente”, ou seja 
a população residente acrescentada da população flutuante distribuída ao longo do ano. 

Para isso, foi verificado o total de hóspedes e a sua permanência média em dias e esse produto 
foi dividido pelos dias do ano, obtendo-se assim a média de pessoas que permaneceriam 
durante todo o ano. Este dado é relevante para o cálculo da capitação urbana. 

Quadro 2.14: Consumos de Água no Setor Urbano (2014) 

2014 RAM 

Água captada por origem (m3) 56.064.000 

Água distribuída (m3) 24.821.000 

População Residente 261.313 

População Permanente 278.545 

Capitação urbana média 
(l/hab*ano) 94.985,71 

(l/hab*d) 260,23 

Capitação urbana permanente 
(l/hab*ano) 89.109,48 

(l/hab*d) 244,14 

Fonte: Direção Regional de Estatística da Madeira; 2016. 

 

2.2.4 Agricultura 

2.2.4.1 O Setor Agrícola na RH10 

Na Região Autónoma da Madeira, cerca de 7% da área total da região é dedicada à atividade 
agrícola (SAU: 52,73 Km2). Por sua vez, o setor agrícola representava, em 2014, apenas 1% e do 
VAB e 8% do emprego da RH10 (Quadro 2.15 e Gráfico 2.14). 
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Quadro 2.15: VAB e Emprego Agrícolas5 na RH10, em 2014 

 
VAB Emprego total 

Agricultura RH10 11.711.915,00 4.759,00 

% Agricultura RH10 0,98 7,77 

Total RH10 1.191.415.551,00 61.284,00 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

 

Gráfico 2.14: VAB e Emprego Agrícolas na RH10 

  

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

No Gráfico 2.15 apresenta-se a superfície total, a superfície agrícola utilizada e a superfície 
regada na RH10. 

  

                                                           
5 Valores referentes às atividades económicas “Agricultura, produção animal, caça e atividades dos serviços relacionados” e 
“Silvicultura e exploração florestal”. 
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Gráfico 2.15: Áreas Comparadas na RH10 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

Do ponto de vista da pressão exercida sobre a utilização dos recursos hídricos interessa, no 
entanto, caracterizar em particular um subsetor específico do setor agrícola: o Regadio. A 
caracterização que se segue incide apenas sobre este universo. 

 

2.2.4.2 Caracterização Económica do Regadio na RH10 

Em 2009, quase a totalidade das explorações agrícolas da RH10 dispunham de infraestruturas 
de rega, equivalente a uma área potencialmente irrigável6 de 4.466 hectares, cerca de 82% da 
SAU. A superfície irrigável não é, no entanto, toda regada, sendo que apenas 92% o foi 
efetivamente em 2009 (Quadro 2.16). 

Em 2009, cerca de 13.072 explorações tinham regadio, o que equivale a cerca de 96% das 
explorações da Região Autónoma da Madeira, mas apenas a 76% da SAU, o que se traduz 
numa área média regada de 0,3 hectares por exploração (Quadro 2.16). 

Quadro 2.16: Superfície irrigável e regada e respetivas representatividades na SAU, na RAM (2009) 

Superfície Irrigável 

Explorações N.º 13.160,00 

Área 

(ha) 4.466,00 

(%) 1,00 

Na SAU (%) 82,00 

Superfície Regada 

Explorações N.º 13.072,00 

Área 
(ha) 4.128,00 

(%) 1,00 

                                                           
6 Superfície irrigável: superfície máxima da exploração que no decurso do ano agrícola, poderia, se necessário, ser irrigada por 
meio de instalações técnicas próprias da exploração e por uma quantidade de água normalmente disponível. 

0 150 300 450 600 750 900

Superfície (km²)

SAU (km2)

Superfície regada (km2)



 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 3 — Análise económica das utilizações da água               56 

Na SAU (%) 76,00 

Na superfície irrigável (%) 92,00 

Fonte: Recenseamento Agrícola 2009; Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

A Madeira é a única região do país em que predomina o sistema coletivo estatal, com 80% das 
explorações integradas neste tipo de sistema, pelo facto da gestão das levadas, principal 
origem da água de rega na Madeira (INE7, 2011). 

A classificação das explorações em função da proporção da área regada na respetiva SAU 
indica que 4% das explorações são exclusivamente de sequeiro e 3% predominantemente de 
sequeiro, onde apenas 7% da SAU é regada. As explorações predominantemente de regadio, 
com mais de 68% da SAU regada, representam cerca de 75% do total de explorações (Quadro 
2.17). 

Quadro 2.17: Classificação das explorações, segundo a percentagem da superfície regada na SAU 
(2009) 

RAM Explorações SAU 

Exclusivamente de 
sequeiro 

Unidade 508,00 288,00 

(%) 4,00 5,00 

Predominantemente de 
sequeiro 

Unidade 409,00 389,00 

(%) 3,00 7,00 

Principalmente de 
sequeiro 

Unidade 831,00 457,00 

(%) 6,00 8,00 

Principalmente de 
regadio 

Unidade 1 694 608,00 

(%) 12,00 11,00 

Predominantemente de 
regadio 

Unidade 10 138 3 686 

(%) 75,00 68,00 

Fonte: Recenseamento Agrícola 2009; Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

Segundo a DREM (2014), em 2013, 84,6% da SAU tinha condições de ser regada caso o 
produtor o entendesse, uma percentagem inferior em 1 ponto percentual à registada no 
Recenseamento Agrícola 2009. De referir que as áreas de pastagens permanentes são aquelas 
que apresentam menor percentagem de superfície irrigável (27,5%). Nas terras aráveis esse 
rácio atinge 95,5%. 

Por sua vez 78,0% das explorações com disponibilidade de rega têm água de rega 
providenciada pelo sistema coletivo público, sendo que 87,5% beneficiam de água proveniente 
de uma levada. 

A rega por regos continua a ser mais comum mas os métodos mais modernos, nomeadamente 
a aspersão (fixa e móvel), a micro-aspersão e a rega gota-a-gota ganharam peso face a 2009. 
Esta progressiva mecanização da mão-de-obra agrícola é evidenciada também pelo aumento 

                                                           
7 Recenseamento Agrícola 2009 - Análise dos principiais resultados. 
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do número de motocultivadores e motoenxadas em 5,6% e 21,9%, respetivamente. 
 

2.2.4.3 Consumos de Água no Setor Agrícola 

A ARM, S.A. é responsável pela gestão e manutenção do sistema de regadio agrícola em alta 
(captações e grandes aduções) e em baixa (armazenagem e distribuição). 

O sistema concessionado integra cerca de 36.000 pontos de entrega de água distribuídos pelos 
Sistemas de Regadio da ilha da Madeira: H1-Funchal; H2-Câmara de Lobos e Ribeira Brava; H3-
Ribeira Brava Oeste, Ponta do Sol, Canhas e Arco da Calheta; H4-Estreito da Calheta, Prazeres, 
Fajã da Ovelha, Ponta do Pargo; H5-São Vicente, Boaventura, São Jorge; H6-Santana, Faial, São 
Roque do Faial, Porto da Cruz; H7-Machico e Caniçal; H8-Caniço, Gaula, Santa Cruz, Camacha, 
Santo da Serra. 

O Quadro 2.18 apresenta a estimativa dos volumes fornecidos em cada sistema de rega da ilha 
da Madeira, não contabilizando a água destinada ao golfe e indústria: 

Quadro 2.18: Estimativa de volumes fornecidos por sistemas de rega de água de rega em 2015 na ilha 
da Madeira 

Concelhos servidos 
Modo de 

atribuição de 
água de rega 

Sistema 
Área servida em 

2015 (ha) 

Tempo 
contratado 

(horas) /giro 

Volumes 
fornecidos em 

2015 (m3) 

Sistema de rega do Funchal CV+TF H01 446 3.059 2.187.567 

Sistema de rega Câmara de 
Lobos - Ribeira Brava 

CF+TV H02 818 6.107 5.229.337 

Sistema de rega calheta - 
Ponta do Sol 

CF+TV H03 919 9.801 9.030.396 

Sistema de rega da Calheta CF+TV H04 584 5.800 5.115.600 

Sistema de rega São Vicente 
- Santana 

CV+TF H05 270 2.026 2.324.101 

Sistema de rega de Santana 
- Machico 

CV+TF H06 1058 8.018 6.094.998 

Sistema de rega de Machico CV+TF H07 378 2.157 1.964.946 

Sistema de rega santa Cruz-
Funchal 

CV+TF H08 1283 5.683 3.054.290 

Total Geral 5.756 42.649 35.001.236 

CF - Caudal fixo; CV - caudal variável; TF - tempo fixo; TV - tempo variável 

Fonte: ARM, S.A.; 2016. 

O Quadro 2.19 apresenta o volume de água de rega fornecida por tipologia de uso: 

Quadro 2.19: Volume de água fornecida pela ARM, S.A. em 2015, na ilha da Madeira, por tipologia de 
uso 

Uso Volume fornecida em 2015 (m3) 
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Uso Volume fornecida em 2015 (m3) 

Agricultura 35.001.236 

Industria, agroindústria e pecuária 92.595 

Golfe (Santo + Palheiro Golfe) 120.736 

Fonte: ARM, S.A.; 2016. 

A água utilizada na rega na ilha do Porto Santo tem as seguintes origens: águas extraídas de 1 
furo e 3 noras, águas pluviais armazenadas na barragem do Tanque, águas residuais tratadas 
na ETAR da Ponta e água dessalinizada. 

Durante o ano de 2015 foram fornecidas aos regantes do Porto Santo 5.162 horas de rega, o 
que representou um aumento de 25% face a 2014. Em termos de volumes de água fornecida 
para agricultura, estima-se que em 2015 tenha sido fornecido um volume total de 70.000 m3. 

 

2.2.5 Indústria 

O setor industrial representava, em 2014, 5,44% do VAB (64.842.013 €) e 6,28% do emprego 
(3.851 pessoas) da RH10 (Quadro 2.20). 

Quadro 2.20: VAB e Emprego Industrial na RH10 

 
VAB Emprego total 

Indústria RH10 64.842.013,00 3.851,00 

% Indústria RH10 5,44 6,28 

Total RH10 1.191.415.551,00 61.284,00 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

No Gráfico 2.17 apresenta-se a distribuição do VAB e do emprego no setor industrial e nos 
restantes setores de atividade económica, na RH10. 

Gráfico 2.16: VAB e Emprego Industrial na RH10 
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

Em termos de tipologia de indústria, conforme evidenciado no Quadro 2.21, as indústrias 
transformadoras são aquelas que apresentam um maior peso, quer em termos de VAB, 
representando cerca de 98% do VAB industrial (63.339.522 €) e 98% do emprego neste setor 
(3.780 pessoas). As indústrias extrativas representavam apenas 2% do VAB e 2% do emprego, 
1.502.491 € e 71 pessoas, respetivamente. 

Quadro 2.21: VAB e Emprego Industrial na RH10 (tipo de indústria) 

 
VAB (€) Emprego (N.º) 

Indústrias extrativas 1.502.491 2,32 71 1,84 

Indústrias transformadoras 63.339.522 97,68 3.780 98,16 

Total 64.842.013 100,00 3.851 100,00 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

Em termos de evolução do VAB industrial, atendendo ao Quadro 2.22 constata-se que este 
tem vindo a diminuir no período em análise, (decréscimo de cerca de 40%), passando de 
108.434.308€ em 2010, para 64.842.013€ em 2014. Este decréscimo do VAB foi mais 
significativo nas indústrias extrativas (cerca de 68%), que passaram de 4.724.654€ em 2010, 
para 1.502.491 em 2014. Quanto às indústrias transformadoras, aqui a redução do VAB foi de 
aproximadamente 39%, passando de 103.709.654€ em 2010, para os 63.339.522€ em 2014. 

Quadro 2.22: Evolução do VAB Industrial na RH10 

Ano 
Valor acrescentado bruto (€) 

Total Indústria Indústrias extrativas Indústrias transformadoras 

2014 64.842.013 1.502.491 63.339.522 

2013 67.236.919 1.595.545 65.641.374 

2012 69.845.988 1.111.612 68.734.376 

2011 94.169.548 3.514.191 90.655.357 

2010 108.434.308 4.724.654 103.709.654 

Variação (2010-2014) -40,20 -68,20 -38,93 

Indústria

Restantes 
Setores

VAB (€) Indústria

Restantes 
Setores

Emprego (N.º)
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

Quanto à evolução do emprego industrial, à semelhança do verificado no VAB, também foi 
registado um decréscimo significativo (31,51%) no número de pessoas ao serviço neste setor 
de atividade, passando de 5.623 pessoas em 2010 para 3.851 pessoas em 2014 (Quadro 2.23). 
Esta redução foi sentida, quer ao nível das indústrias extrativas (47,41%), quer nas indústrias 
transformadoras (31,12%). 

Quadro 2.23: Evolução do Emprego Industrial na RH10 

Ano 
Emprego (N.º) 

Total Indústria Indústrias extrativas Indústrias transformadoras 

2014 3.851 71 3.780 

2013 4.000 90 3.910 

2012 4.562 106 4.456 

2011 5.317 124 5.193 

2010 5.623 135 5.488 

Variação (2010-2014) -31,51 -47,41 -31,12 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

Por último, em termos de evolução da produtividade do trabalho industrial (Quadro 2.23), esta 
também diminuiu no período em análise, passando de 54.243€ em 2010, para 39.877€ em 
2014 (decréscimo de 26,48%). Esta queda da produtividade foi mais acentuada ao nível das 
indústrias extrativas onde passou de 34.614€ em 2010, para 21.665€ em 2014 (redução de 
37,41%). No caso das indústrias transformadoras, esta redução rondou os 7%, passando de 
19.629€ em 2010, para 18.212€ em 2014. 

Quadro 2.24: Evolução da Produtividade do Trabalho Industrial na RH10 

Ano 
Produtividade aparente do trabalho (€) 

Total Indústria Indústrias extrativas Indústrias transformadoras 

2014 39.877 21.665 18.212 

2013 35.382 17.291 18.091 

2012 26.934 10.413 16.521 

2011 45.638 27.271 18.366 

2010 54.243 34.614 19.629 

Variação (2010-2014) -26,48 -37,41 -7,22 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

Em suma, importa referir que ao nível da indústria, entre 2010 e 2014, registou-se um 
decréscimo significativo ao nível das variáveis VAB, emprego e produtividade: 

 Ao nível do VAB esta redução foi de 40,20%, passando de 108.434.308€ em 2010, 

para 64.842.013€ em 2014; 
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 Em termos de emprego registou-se uma quebra de 31,51%, passando de 5.623 

pessoas em 2010 para 3.851 pessoas em 2014. 

 Quanto à produtividade, a diminuição rondou os 26%, passando de 54.243€ em 2010, 

para 39.877€ em 2014. 

 

2.2.5.1 Consumos de Água no Industrial 

A empresa ARM, S.A., concessionária do Sistema Regional de Gestão e Abastecimento de Água 
da RAM, fornece diretamente, a partir dos adutores sob sua gestão, um conjunto significativo 
de unidades predominantemente industriais, aplicando um tarifário próprio fixado por 
Resolução da Presidência do Governo Regional. 

Tratam-se, em particular, da Zona Franca Industrial do Caniçal (Machico), do Aeroporto da 
Madeira (Santa Cruz), da APRAM e da zona do Porto Novo (também em Santa Cruz), do Parque 
Empresarial da Zona Oeste (PEZO), onde se localiza um importante consumidor de água, a 
Empresa de Cervejas da Madeira, das agroindústrias instaladas no Santo da Serra (Machico e 
Santa Cruz), da Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra (ETRS), entre outros 
clientes privados que necessitam, no seu conjunto, de volumes próximos dos 583.961 m3/ano. 

 

2.2.6 Energia 

O sector “Energia”, cuja evolução aqui se analisa, corresponde à atividade económica 
“Eletricidade, Gás, Vapor, Água Quente e Fria e Ar Frio”. Este representava, em 2014, 7,75% do 
VAB (92.330.344 €) e 1,33% do emprego (813 pessoas) da RH10 (Quadro 2.20). 

Quadro 2.25: VAB e Emprego do Setor da Energia na RH10 

 
VAB Emprego total 

Indústria RH10 92.330.344 813 

% Indústria RH10 7,75 1,33 

Total RH10 1.191.415.551 61.284 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

No Gráfico 2.17 apresenta-se a distribuição do VAB e do emprego no setor industrial e nos 
restantes setores de atividade económica, na RH10. 

Gráfico 2.17: VAB e Emprego do Setor da Energia na RH10 
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

Em termos de evolução do VAB do setor da energia, atendendo ao Quadro 2.26 constata-se 
que este registou um decréscimo de cerca de 5% no período em análise, passando de 
97.135.380€ em 2010, para 92.330.344€ em 2014. Quanto à evolução do emprego, à 
semelhança do verificado no VAB, também se registou uma diminuição no número de pessoas 
ao serviço neste setor de atividade, passando de 884 em 2010 para 813 em 2014 (redução de 
cerca de 8%). 

Quadro 2.26: Evolução do VAB, Emprego e Produtividade do Setor da Energia na RH10 

Ano 
Valor acrescentado 

bruto (€) 
Pessoal ao serviço 

(N.º) 
Produtividade aparente do 

trabalho (€) 

2014 92.330.344 813 103.519 

2013 98.992.404 831 108.931 

2012 101.898.890 853 109.531 

2011 96.103.520 865 101.541 

2010 97.135.380 884 100.788 

Variação (2010-2014) -4,95 -8,03 2,71 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

Por último, em termos de evolução da produtividade do trabalho industrial (Quadro 2.26), esta 
aumentou no período em análise, passando de 100.788€ em 2010, para 103.519€ em 2014 
(incremento de aproximadamente 3%). 

Em suma, entre 2010 e 2014, importa referir que ao nível do setor da energia, apesar do 
decréscimo verificado ao nível das variáveis VAB (4,95%) e emprego (8,03%), registou-se um 
aumento da produtividade do trabalho, ou seja, da contribuição do fator trabalho utilizado 
pela empresa. 

 

Energia

Restan
tes 

Setores

VAB (€)
Energia

Restantes 
Setores

Emprego (N.º)
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2.2.7 Turismo 

De acordo com os dados provisórios da Organização Mundial do Turismo (OMT), as chegadas 
de turistas internacionais em 2014 totalizaram 1.133 milhões, ou seja, mais 46 milhões que em 
2013. 
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Gráfico 2.18: Evolução de chegadas de turistas internacionais (variação - %) 2014/2013 

 

Fonte: Estatísticas do Turismo da Região Autónoma da Madeira 2014; Direção Regional de Estatística da 
Madeira; 2016. 

Para Portugal, a OMT estima para 2014 a chegada de 9,3 milhões de turistas internacionais 
(mais 12,3% que em 2013). Não estando disponível uma estimativa para a chegada de turistas 
à Região Autónoma da Madeira, a variável hóspedes entrados no alojamento turístico coletivo 
poderá ser utilizada como variável de aproximação. Neste sentido, conclui-se que face a 2013, 
este indicador cresceu 7,1%. 

Constata-se assim que a atividade turística na Região Autónoma da Madeira no ano de 2014, 
acompanhou a tendência mundial e nacional. Nos estabelecimentos hoteleiros observa-se que 
os proveitos totais e as dormidas aumentaram 7,8% e 4,1%, respetivamente. À exceção do mês 
de maio que evidenciou uma variação negativa nas dormidas (-0,3%), todos os meses do ano 
registaram aumentos homólogos, com destaque para janeiro e fevereiro em que o 
crescimento se fixou em 15,6% e 9,8%, respetivamente. 

O crescimento pouco expressivo das dormidas nos meses de julho, agosto e setembro 
traduziu-se numa redução do peso destes meses face ao total comparativamente ao sucedido 
no ano anterior, o que constitui uma interrupção da tendência que se verificava desde 2007. 
Com efeito as dormidas de julho, agosto e setembro representaram no ano em análise 32,7% 
do total, um ponto percentual abaixo da percentagem de 2013. 
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Gráfico 2.19: Atividade turística nos estabelecimentos hoteleiros em 2014 – variações homólogas 

 

Fonte: Estatísticas do Turismo da Região Autónoma da Madeira 2014; Direção Regional de Estatística da 
Madeira; 2016. 

O sector “Turismo”, cuja evolução aqui se analisa, corresponde à atividade económica 
“Alojamento, restauração e similares”. Este representava, em 2014, 18,34% do VAB 
(218.528.414,00 €) e 19,41% do emprego (11.893 pessoas) da RH10 (Quadro 2.20). 

Quadro 2.27: VAB e Emprego do Turismo na RH10 

 
VAB Emprego total 

Turismo RH10 218.528.414 11.893 

% Turismo RH10 18,34 19,41 

Total RH10 1.191.415.551 61.284 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

No Gráfico 2.17 apresenta-se a distribuição do VAB e do emprego no turismo e nos restantes 
setores de atividade económica, na RH10. 
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Gráfico 2.20: VAB e Emprego do Turismo na RH10 

  

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

Em termos de evolução do turismo, analisando o Quadro 2.28 constata-se um aumento do 
VAB de cerca de 4%, passando de 210.648.028€ em 2010, para 218.528.414€ em 2014. Quanto 
à evolução do emprego, ao contrário do verificado no VAB, assistiu-se a uma diminuição no 
número de pessoas ao serviço neste setor de atividade, passando de 12.468 em 2010 para 
11.893 em 2014 (redução de cerca de 5%). 

Quadro 2.28: Evolução do VAB, Emprego e Produtividade do Setor da Energia na RH10 

Ano 
Valor acrescentado 

bruto (€) 
Pessoal ao serviço 

(N.º) 
Produtividade aparente do 

trabalho (€) 

2014 218.528.414 11.893 18.369 

2013 200.963.838 11.610 17.274 

2012 195.552.461 11.547 16.535 

2011 212.765.567 12.269 17.010 

2010 210.648.028 12.468 16.591 

Variação (2010-2014) 3,74 -4,61 10,72 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

Por último, em termos de evolução da produtividade do trabalho industrial (Quadro 2.26), esta 
aumentou cerca de 11% (mais precisamente 10,72%) no período em análise, passando de 
16.591€ em 2010, para 18.369€ em 2014. 

 

2.2.7.1 Golfe 

No âmbito do setor turístico, uma atividade particularmente importante do ponto de vista da 
utilização da água é o Golfe, quer em termos de consumos para rega quer em termos da 
poluição difusa daí decorrente. 

Turismo

Restan
tes 

Setores
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Turismo

Restantes 
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O inquérito aos campos de golfe dá conta da realização de cerca de 43.929 voltas nos três 
campos de golfe da Região Autónoma da Madeira em 2014 (-5,2% que em 2013), o que gerou 
receitas de 1,7 milhões de euros (-1,2% que no ano anterior). Dessas voltas, 60,4% foram 
realizadas por não sócios, provenientes na sua maioria dos Países Nórdicos, Alemanha, Reino 
Unido e Portugal. Em termos de vendas, impor referir que 39,2% foram vendidas pelo próprio 
campo de golfe, 31,2% por operadores turísticos e os restantes 29,6% por estabelecimentos 
hoteleiros. 

Quadro 2.29: Número de campos de golfe, voltas possíveis, voltas realizadas, taxa de ocupação, 
rendimentos totais e Green Fee de não sócios nos Campos de Golfe da RH10 

RAM 

Campos de 
Golfe 

Voltas 
possíveis 

Voltas 
realizadas 

Taxa de 
ocupação 

Rendimentos 
Totais Rc 

Green Fee8 
de Não 
Sócios 

N.º % Euros 

Acumulado 3 185.744 43.929 23,70 2.124.717 1.149.693 

Janeiro 3 15.190 3.584 23,60 173.567 66.735 

Fevereiro 3 13.720 4.155 30,30 286.229 187.371 

Março 3 15.090 4.835 32,00 268.514 151.996 

Abril 3 14.700 3.900 26,50 165.372 87.596 

Maio 3 16.864 4.187 24,80 150.314 63.789 

Junho 3 16.320 2.968 18,20 152.751 83.534 

Julho 3 17.918 3.036 16,90 111.997 58.306 

Agosto 3 17.918 3.279 18,30 142.949 69.560 

Setembro 3 16.290 3.412 20,90 115.898 60.218 

Outubro 3 14.012 4.082 29,10 205.005 106.914 

Novembro 3 13.718 3.578 26,10 175.061 103.736 

Dezembro 3 14.004 2.913 20,80 177.060 109.938 

Fonte: Estatísticas do Turismo da Região Autónoma da Madeira 2014; Direção Regional de Estatística da 
Madeira; 2016. 

De acordo com os resultados do 1.º Inquérito ao Desempenho Ambiental dos Campos de Golfe 
promovido pelo Turismo de Portugal, em Portugal, a água subterrânea (furo) é a principal 
origem da água utilizada pelos campos de golfe para a rega, seguida das águas superficiais 
(Gráfico 2.21). Salienta-se que a reutilização de águas domésticas (ETAR) é ainda residual. 

 

  

                                                           
8 Taxa cobrada pela utilização do campo de golfe. 



 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 3 — Análise económica das utilizações da água               68 

Gráfico 2.21: Origem da água utilizada para a rega do campo 

 

Fonte: Desempenho Ambiental dos Campos de Golfe em Portugal 2015; Turismo de Portugal, IP; 2016. 

Os sistemas de rega dos campos de golfe estão, por norma, associados a estações 
meteorológicas. Apenas em Lisboa, Alentejo e Madeira esta prática é inferior à média nacional 
(Gráfico 2.22).  

Gráfico 2.22: Sistema de rega associado a uma estação meteorológica, por NUTS II 

 

Fonte: Desempenho Ambiental dos Campos de Golfe em Portugal 2015; Turismo de Portugal, IP; 2016. 

No Norte, Centro e Algarve é, também, prática associar os sistemas de rega à monitorização da 
humidade (valores superiores à média nacional). Salienta-se que esta prática não é seguida 
nem no Alentejo, nem na Madeira, com referência aos campos de golfe participantes no 
inquérito (Gráfico 2.23). 
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Gráfico 2.23: Sistema de rega associado a sistema de monitorização da humidade do solo, por NUTS II 

 

Fonte: Desempenho Ambiental dos Campos de Golfe em Portugal 2015; Turismo de Portugal, IP; 2016. 

A generalidade dos campos de golfe (88%) salienta a implementação de medidas para reduzir 
os consumos de água na manutenção do campo. Em termos regionais, todos os campos da 
NUT II Alentejo realçam a implementação destas medidas, sendo, igualmente, uma prática 
seguida globalmente pelos campos do Algarve e da Área Metropolitana de Lisboa (Gráfico 
2.24). 

Gráfico 2.24: Implementação de medidas para reduzir os consumos de água na manutenção do 
campo, por NUTS II 

 

Fonte: Desempenho Ambiental dos Campos de Golfe em Portugal 2015; Turismo de Portugal, IP; 2016. 

As respostas apuradas permitem salientar que, em todas as regiões, os campos de golfe 
manifestam, igualmente, a preocupação em assegurar planos de contingência em caso de 
escassez de água (Gráfico 2.25). 
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Gráfico 2.25: Plano de contingência em caso de escassez de recurso hídrico, por NUTS II 

 

Fonte: Desempenho Ambiental dos Campos de Golfe em Portugal 2015; Turismo de Portugal, IP; 2016. 

A qualidade da água, quer a extraída para rega (Gráfico 2.26), quer a água dos lagos (Gráfico 
2.27) é monitorizada, periodicamente, pela larga maioria dos campos de golfe participantes no 
inquérito. 

Gráfico 2.26: Monitorização da qualidade/ quantidade da água extraída para rega do campo, por 
NUTS II 

 

Fonte: Desempenho Ambiental dos Campos de Golfe em Portugal 2015; Turismo de Portugal, IP; 2016. 
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Gráfico 2.27: Monitorização da qualidade da água dos lagos, por NUTS II 

 

Fonte: Desempenho Ambiental dos Campos de Golfe em Portugal 2015; Turismo de Portugal, IP; 2016. 

 

2.2.7.1.1 Consumos de Água no Setor do Golfe 

Na Madeira existem atualmente três campos de golfe em exploração, dois situados na ilha da 
Madeira e um em Porto Santo. De acordo com dados da ARM, S.A., em 2015, foram 
fornecidos, para rega dos campos de golfe um total de 504.388 m3, dos quais 120.736 m3 
(24%) foi fornecida aos campos de Golfe da ilha da Madeira (Santo da Serra e Palheiro Golfe) e 
383.652 m3 (76%) ao Campo de Golfe de Porto Santo. 

O Quadro 2.30 apresenta o volume de água de rega fornecida por tipologia de uso: 

Quadro 2.30: Volume de água fornecida pela ARM, S.A. aos campos de golfe (2015) 

Campos de Golfe Volume de água rega (m3) 

Campos de Golfe da ilha da Madeira (Santo da Serra + 
Palheiro Golfe) 

120.736 

Campo de Golfe de Porto Santo 383.652 

TOTAL 504.388 

Fonte: ARM, S.A.; 2016. 

 

2.2.8 Infraestruturas Portuárias 

Nos termos no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto Legislativo Regional n.º 25/2003/M, 23 de 
agosto, a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S. A. (APRAM, S. A.), 
assegura o exercício das competências necessárias ao regular funcionamento dos portos, 
terminais, cais e marinas da Região Autónoma da Madeira nos seus múltiplos aspetos de 
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ordem económica, financeira e patrimonial, de gestão de efetivos e de exploração portuária, 
bem como as atividades que lhe sejam complementares, subsidiárias ou acessórias. 

Na Região Autónoma da Madeira existem 3 portos: Porto do Funchal; Porto do Caniçal e Porto 
do Porto Santo.  

No Quadro 2.31 e Gráfico 2.28 apresentam-se os valores referentes ao movimento global de 
passageiros nos porto da RAM no ano de 2014, o qual evidencia que o Porto do Funchal teve 
um movimento de 727.934 passageiros, dos quais 475.955 de navios de cruzeiro de 251.979 de 
tráfego regional. Quanto ao Porto de Porto Santo este registou 252.860 passageiros, dos quais 
881 de navios de cruzeiro e 251.979 de tráfego regional. 

Quadro 2.31: Movimento global de passageiros nos portos da RAM (2014) 

Porto Passageiros Embarcados Desembarcados Em Trânsito Total 

Funchal 
Navios de Cruzeiro 1.661 1.760 472.534 475.955 

Tráfego Regional 125.932 126.047 0 251.979 

Porto Santo 
Navios de Cruzeiro 0 0 881 881 

Tráfego Regional 126.047 125.932 0 251.979 

TOTAL 253.640 253.739 473.415 980.794 

Fonte: APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.; 2016. 

 

Gráfico 2.28: Movimento global de passageiros nos portos da RAM (2014) 

Passageiros Navios de Cruzeiro Passageiros Tráfego Regional 

  

Fonte: APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.; 2016. 

Os portos e marinas da R.A.M registaram, em 2014, um total de 2.238 embarcações, das quais 
1.371 correspondiam a navios e 867 a iates. Destas embarcações 43% registaram-se no porto 
do Funchal e 40% no porto de Porto Santo (Quadro 2.32 e Gráfico 2.29). 
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Quadro 2.32: Navios e pequenas embarcações nos portos e marinas da RAM (2014) 

PORTOS E MARINAS DA R.A.M. 
TIPO DE EMBARCAÇÕES 

NAVIOS IATES TOTAL 

Porto do Funchal 634 336 970 

Porto do Porto Santo 362 530 892 

Porto do Caniçal 242 1 243 

Companhia Logística de Combustíveis da 
Madeira (CLCM) 

31 0 31 

Terminal dos Socorridos 32 0 32 

Terminal de Inertes 70 0 70 

TOTAL 1.371 867 2.238 

Fonte: APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.; 2016. 

 

Gráfico 2.29: Navios e pequenas embarcações nos portos e marinas da RAM (2014) 

 

Fonte: APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.; 2016. 

 

Em termos de movimento global de mercadorias nos portos da R.A.M., em 2014, contabilizou-
se um total de 1.503.664 toneladas, das quais mais de metade (52%) correspondem a carga 
contentorizada (Quadro 2.33 e Gráfico 2.30). 

 

  



 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 3 — Análise económica das utilizações da água               74 

Gráfico 2.30: Movimento global de mercadorias nos portos e marinas da RAM (2014), por tipo de 
mercadoria 

 

Fonte: APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.; 2016. 

Em termos de portos, destaque para o Caniçal que concentra mais de 60% do total do 
movimento global de mercadorias, seguindo-se a Companhia Logística de Combustíveis da 
Madeira (CLCM) com cerca de 16% e o Terminal de Inertes com cerca de 13% (Quadro 2.33 e 
Gráfico 2.31). 

Gráfico 2.31: Movimento global de mercadorias nos portos e marinas da RAM (2014) 

 

Fonte: APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.; 2016. 

 

Quadro 2.33: Movimento global de mercadorias nos portos e marinas da RAM (2014) 

PORTOS E MARINAS 
DA R.A.M. 

MERCADORIAS 

Carga 
Contentorizada 

Granéis Sólidos 
Granéis 
Líquidos 

Carga Geral TOTAL 

Porto do Funchal 3.266 0 0 0 3.266 

Porto do Porto Santo 13.062 2.900 12.424 261 28.647 

Porto do Caniçal 763.107 119.244 1.500 22.658 906.509 

CLCM 0 0 237.073 0 237.073 

Terminal dos 
Socorridos 

0 77.657 59.752 0 137.409 
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PORTOS E MARINAS 
DA R.A.M. 

MERCADORIAS 

Carga 
Contentorizada 

Granéis Sólidos 
Granéis 
Líquidos 

Carga Geral TOTAL 

Terminal de Inertes 0 190.760 0 0 190.760 

Total (n.º) 779.435 390.561 310.749 22.919 1.503.664 

Total (%) 51,84 25,97 20,67 1,52 100,00 

Fonte: APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.; 2016. 

 

2.2.9 Pesca e Aquicultura 

Os principais portos de pesca existentes na RH10 são: 

 Porto do Funchal, na ilha da Madeira; 

 Porto de Porto Santo, na ilha do Porto Santo. 

Existem outros portos de menor dimensão, de reduzida expressão em termos de embarcações 
registadas e consequentemente, de volume de capturas. 

Conforme evidenciado no Quadro 2.34, em 2014 foram descarregadas um total de 7.514 
toneladas de pescado nos portos da Região Autónoma da Madeira, das quais, a grande maioria 
(mais de 99%) foi feita na ilha da Madeira. 

Quadro 2.34: Capturas nominais de pescado (t) por Porto de descarga (2010-2014), na R.A.M. 

Ano 

Capturas nominais de pescado (t) 

Ilha da Madeira Ilha de Porto Santo 
RAM 

N.º % N.º % 

2014 7.490 99,68 24 0,32 7.514 

2013 4.154 99,57 18 0,43 4.172 

2012 5.742 99,53 27 0,47 5.769 

2011 4.404 98,90 49 1,10 4.453 

2010 4.646 99,21 37 0,79 4.683 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

Em termos de evolução das capturas nominais de pescado, o Gráfico 2.32 evidencia a 
tendência de aumento verificada no período em análise que foi de cerca de 60% (mais 2.831 
toneladas). Este aumento foi particularmente sentido entre 2013 e 2014, passando de 4.172 
toneladas em 2013, para 7.514 toneladas em 2014. 
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Gráfico 2.32: Evolução das capturas nominais de pescado (t) (2010-2014), na R.A.M. 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

Conforme se verifica no Quadro 2.35 e Gráfico 2.33, na Região Autónoma da Madeira a 
produção de aquicultura é realizada em “águas marinhas” e cresceu consistentemente entre 
2010 e 2013, passando de 203 toneladas em 2010, para as 570 toneladas em 2013, contudo, 
em 2014 registou-se um decréscimo significativo da produção de aquicultura (cerca de 66% 
face a 2013), passando para 194 toneladas. 

Quadro 2.35: Produção de aquicultura em águas doces e marinhas (2010-2014), na R.A.M. 

Ano 

Produção dos estabelecimentos de aquicultura 

Total Águas doces Águas marinhas 

Milhares € Toneladas Milhares € Toneladas Milhares € Toneladas 

2014 777 194 0 0 777 194 

2013 2337 570 0 0 2337 570 

2012 1263 316 0 0 1263 316 

2011 678 169 0 0 678 169 

2010 818 203 0 0 818 203 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

Igual tendência registou-se ao nível do valor da produção de aquicultura (Quadro 2.35 e 
Gráfico 2.33), o qual aumentou de forma progressiva entre 2010 e 2013, passando de 818 
milhares € para 2.337 milhares €. Entre 2013 e 2014 o valor da produção de aquicultura 
diminui significativamente (cerca de 67%), fixando-se em 777 milhares €. 
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Gráfico 2.33: Produção de aquicultura em águas doces e marinhas (2010-2014), na RAM 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

Em 2014 existiam na Região Autónoma da Madeira 74 empresas com atividade económica 
“pesca e aquicultura”, as quais contabilizam um total de 349 indivíduos ao serviço e 
apresentaram um VAB de 4.914.067 (Quadro 2.36Quadro 2.20). 

Quadro 2.36: Empresas, VAB e Emprego da pesca e aquicultura (2010-2014) na RAM 

Ano Empresas (n.º) Emprego (N.º) Valor acrescentado bruto (€) 

2014 74 349 4.914.067 

2013 67 325 4.299.573 

2012 70 332 5.385.791 

2011 72 355 4.688.914 

2010 67 343 3.667.117 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

Como se observa no Gráfico 2.34, ao nível da Região Autónoma da Madeira, quer o número de 
empresas, quer do emprego (pessoal ao serviço), quer do VAB, registou-se um aumento dos 
valores associados à atividade económica pesca e aquicultura entre 2010 e 2014, passando de 
67 empresas em 2010 para as 74 empresas em 2014 (aumento de 10,5%), de 343 pessoas ao 
serviço em 2010, para as 349 em 2014 (incremento de 1,75%) e, em termos de VAB, de 
3.667.117€ em 2010, para os 4.914.067€ em 2014 (acréscimo de 34%). 
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Gráfico 2.34: Evolução das Empresas, VAB e Emprego da pesca e aquicultura (2010-2014) na RAM 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística; 2016. 

 

2.3 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 2004-2015 (INE, 2016), 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. Nos anos seguintes verificou-se uma ligeira recuperação 
para um valor em índice de 98,8 em 2014. 

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

melhoria entre 2004 e 2009, mostra um agravamento no período 2010-2013 e tem 

uma ligeira recuperação em 2014; 

 O índice S80/S20 registou também uma melhoria entre 2004 e 2009, mas sofreu um 

agravamento nos quatro anos seguintes, recuperando apenas em 2014; 

 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, apresenta, de novo, 

um agravamento, ainda que de pequena dimensão, em 2014 e volta a crescer em 

2015, atingindo o seu valor máximo no período em análise. 

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 2008 e 2013, recuperando nos anos seguintes até 2015. 

Apresenta-se igualmente estável 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 apresente um decréscimo a partir desse ano. 
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Quadro 2.37: Condições Materiais de Vida / Bem-Estar Económico 

Perspetiva / Dimensão / Indicador 
Ano Taxa de Variação Média Anual 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2004-2008 2008-2014 2004-2014 

Rendimento monetário disponível 
mediano por adulto equivalente 

(preços constantes, 2004) 

Dados de base 7.565,50 7.218,00 6.883,70 6.912,00 7.105,30 x 
1,3 0,2 0,6 

Índices 108,5 106,8 104,2 104,4 106,1 108,7269 

Património total líquido dos 
particulares (preços constantes, 

2004) 

Dados de base 500.015,10 474.924,40 440.335,70 438.879,50 454.490,70 462.353,20 
1,1 -1,5 -0,5 

Índices 104,9 99,7 92,4 92,1 95,4 97 

Fonte: Índice de Bem-estar 2004-2015; INE, 2016. 
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O domínio “Vulnerabilidade económica” é o um dos que apresenta a evolução mais 
desfavorável ao longo do período em estudo, refletindo a progressiva vulnerabilidade das 
famílias 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. 

A 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) tem uma relação 
inversa com o bem-estar: quanto maior, menor o bem-estar. A tradução deste indicador num 
índice de bem-estar (estes índices variam sempre no sentido do bem-estar), implica a inversão 
da sua direção. Assim, quando o indicador cresce, o índice de bem-estar correspondente 
agrava-se, ou seja, diminui. No caso presente este índice 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 a partir desse ano, atingindo 43,2 em 2015. Este progressivo 
afastamento de um número significativo de famílias do mercado de trabalho, particularmente 
pronunciado desde 2009, reflete o agravamento do desemprego ocorrido na sociedade 
portuguesa. Este índice registou um decréscimo de 56,8 pontos percentuais ao longo do 
período 2004-2015, determinando a evolução global deste domínio. 

Os índices dos indicadores relacionados com a capacidade das famílias fazerem face 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 2011 e 2012. 
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 25 
p.p. respetivamente, até 2014. 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. Embora 
em 2013 se tenha verificado um agravamento superior a 9 pontos percentuais do índice 
relativo à intensidade da pobreza face ao ano anterior, este decréscimo parece ter sido 
contido, uma vez que o índice apresenta em 2014, o mesmo valor do 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 a partir desse ano até ao mínimo de 84,4 em 2014. No entanto, em 2015 
verifica-se um acréscimo substancial atingindo o valor de 100,5. 
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Quadro 2.38: Vulnerabilidade Económica 

Perspetiva / Dimensão / Indicador 
Ano Taxa de Variação Média Anual 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2004-2008 2008-2014 2004-2014 

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

Dados de base 18 17,9 18,7 19,5 19,5 x 
2 -1,4 -0,1 

Índices 107,8 108,4 103,7 99,5 99,5 x 

Taxa de intensidade de pobreza 
Dados de base 23,2 24,1 27,4 30,3 29 x 

2,5 -3,4 -1,1 
Índices 112,1 107,9 94,9 85,8 89,7 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 4,4 

-2,5 -13,5 -9,2 
Índices 54,3 44,2 33,9 31,1 38 43,2 

Taxa de privação material 
Dados de base 22,5 20,9 21,8 25,5 25,7 21,6 

-1,4 -1,8 -1,7 
Índices 96,4 103,8 99,5 85,1 84,4 100,5 

Endividamento dos particulares (dívida 
financeira) em percentagem do rendimento 

disponível 

Dados de base 128,8 130,5 129,8 126,6 122,7 119,3 
-3,8 0,9 -1 

Índices 86,3 85,1 85,6 87,8 90,5 93,1 

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

particulares 

Dados de base 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 
-3,9 1,1 -0,9 

Índices 82,4 88,6 89,1 91,6 91 93,7 

Taxa de sobrecarga das despesas em 
habitação 

Dados de base 4,2 7,2 8,3 8,3 9,2 9,1 
-11,3 -3,1 -6,5 

Índices 111,9 65,3 56,6 56,6 51,1 51,6 

Fonte: Índice de Bem-estar 2004-2015; INE, 2016. 
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2.4 Nível de Recuperação de Custos (NRC) dos Serviços 
Significativos 

A DQA introduz princípios e métodos económicos para a gestão das águas da Europa. Na 
realidade, é a primeira vez que a legislação da UE sobre a água integra explicitamente a 
economia nas suas medidas. Para muitos Estados-Membros, o facto de a Diretiva recorrer à 
economia representou uma nova abordagem da gestão da água. 

A DQA introduz dois princípios económicos fundamentais: 

 Primeiro, prevê que os consumidores de água, nomeadamente o sector industrial, o 

sector doméstico e o sector agrícola, suportem o custo dos serviços de água de que 

beneficiam; 

 Em segundo lugar, a DQA convida os Estados-Membros a utilizar uma análise 

económica para avaliar os seus recursos hídricos (caracterização) e a avaliar a relação 

custo/eficácia e os custos e benefícios de alternativas ao tomar decisões-chave. 

Uma das principais inovações da DQA é estabelecer que os serviços hídricos sejam pagos a um 
preço que reflita os custos de fornecimento dos serviços prestados. No âmbito da DQA, a 
amortização dos custos faz referência a diversos elementos. Os preços que os utilizadores 
pagam pela água devem cobrir os custos operacionais e de manutenção ligados ao seu 
abastecimento e tratamento, bem como os custos de investimentos em infraestruturas. A DQA 
vai mais longe e exige que os preços pagos pelos utilizadores cubram igualmente os custos 
ambientais e de recursos. Trata-se de uma etapa fundamental para a aplicação do princípio de 
que os poluidores e utilizadores devem pagar os recursos naturais que utilizam e os danos que 
provocam. 

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, e aplicando a Lei da Água, foi aprovado o Regime Económico e Financeiro 
cujas componentes contemplam uma estimativa dos custos ambientais e de escassez. Com 
efeito o regime económico e financeiro (REF) dos recursos hídricos (Decreto-lei n.º 97/2008, 
de 11 de junho) constitui um instrumento da maior importância na concretização dos 
princípios que dominam a Lei da Água, vindo reconhecer que, os instrumentos económicos e 
financeiros são fundamentais para a racionalização do aproveitamento dos recursos hídricos, 
uma vez que existem custos públicos e benefícios particulares muito significativos e a 
compensação destes custos e benefícios associados à utilização dos recursos hídricos constitui 
uma exigência elementar de igualdade tributária. 

O REF na prática resulta na implementação dos seguintes instrumentos económicos e 
financeiros: 
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 Tarifas dos serviços públicos de águas; 

 Contratos Programa; 

 Taxa de Recursos Hídricos. 

Estão sujeitos ao regime de tarifas todos os utilizadores dos serviços públicos de águas, 
independentemente da forma de gestão que neles seja adotada. O regime de tarifas aplicável 
aos serviços públicos de águas está subordinado aos princípios genericamente estabelecidos 
pela Lei da Água e pelo Decreto-lei n.º 97/2008, de 11 de junho (alterado pelo Decreto-Lei n.º 
82-D/2014, de 31 de dezembro), devendo permitir a recuperação dos custos associados à 
provisão destes serviços, em condições de eficiência e mediante a diferenciação contabilística 
das componentes referidas na alínea zz) do artigo 4.º da Lei da Água, garantir a transparência 
na formação da tarifa a pagar pelos utilizadores e assegurar o equilíbrio económico e 
financeiro de cada serviço prestado pelas entidades gestoras. 

Os contratos-programa relativos a atividades de gestão de recursos hídricos devem ter como 
objetivo fundamental a promoção de uma utilização sustentável dos recursos hídricos, 
contribuindo para a interiorização dos custos e benefícios associados à utilização da água e 
privilegiando os usos que assegurem a sua utilização economicamente mais equilibrada e 
racional. Estes têm por objeto o apoio técnico ou financeiro à realização de investimentos nas 
seguintes áreas: 

a) Introdução de novas tecnologias visando a maximização da eficiência na utilização da água 

e a diminuição do potencial contaminante de emissões poluentes; 

b) Instalação de tecnologias de informação, de comunicação e de gestão automática de 

sistemas de gestão de recursos hídricos; 

c) Introdução de técnicas de autocontrolo e monitorização na utilização de água e na emissão 

de poluição sobre os recursos hídricos; 

d) Construção de infraestruturas hidráulicas; 

e) Construção de sistemas de abastecimento de água, de drenagem e tratamento de águas 

residuais e suas componentes; 

f) Trabalhos de manutenção e recuperação das margens dos cursos de água e das galerias 

ripícolas. 

A taxa de recursos hídricos (TRH) constitui uma das mais importantes inovações do Decreto-lei 
n.º 97/2008, de 11 de junho (alterado pelo Decreto-Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro). 
Esta assenta num princípio de equivalência, o que implica que o utilizador dos recursos 
hídricos deve contribuir na medida do custo que imputa à comunidade ou na medida do 
benefício que a comunidade lhe proporciona, uma concretização da igualdade tributária que 
as ciências do ambiente traduzem geralmente pelas noções do utilizador -pagador e do 
poluidor-pagador. 
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A TRH incide sobre diferentes utilizações dos recursos hídricos, denominadas pelo Decreto-Lei 
n.º 97/2008, de 11 de junho (alterado pelo Decreto-Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro), 
como componentes: 

 Utilização privativa de águas do domínio público hídrico do Estado (DPHE) – 

Componente A; 

 Descargas, diretas ou indiretas, de efluentes para os recursos hídricos, suscetíveis de 

causar impactes significativos – Componente E; 

 Extração de materiais inertes do DPHE – Componente I; 

 Ocupação de terrenos ou planos de água do DPHE – Componente O; 

 Utilização de águas, qualquer que seja a sua natureza ou regime legal, sujeitas a 

planeamento e gestão públicos, suscetíveis de causar impacte significativo – 

Componente U. 

Relativamente à RH10, nos termos do artigo 19.º do Decreto Legislativo Regional n.º 
33/2008/M, de 14 de agosto, a taxa de recursos hídricos na Região Autónoma da Madeira é 
cobrada pelas autoridades licenciadoras, quando da emissão dos títulos de utilização que lhe 
der origem e periodicamente, nos termos fixados por estes títulos. 

 

2.4.1 Sistemas Urbanos 

Para além de representarem a maior parte das utilizações de água na Região Autónoma da 
Madeira, os sistemas urbanos são prioritários porque neles se inclui o abastecimento público, 
em particular para o setor doméstico que é o principal utilizador da água fornecida por esses 
sistemas na RAM. 

Considerando os dados de base fornecidos pela ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., 
empresa que tem por objeto a exploração e a gestão do sistema multimunicipal de águas e de 
resíduos da Região Autónoma da Madeira, pela Câmara Municipal do Funchal e pela Câmara 
Municipal da Calheta, foram construídos diversos tipos de quadros que servem para ilustrar os 
vários ângulos de análise necessários à identificação dos indicadores relevantes para os 
objetivos desta área do plano. 

O Quadro 2.39 expõe para o serviço de abastecimento de água e para os serviços de 
abastecimento de águas residuais as receitas anuais totais obtidas e os custos anuais de 
investimento (depreciação e amortização) e totais (depreciação, amortização e exploração). 
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Quadro 2.39: Receitas e custos financeiros das Entidades Gestoras na RH10 (2015) 

Entidade Gestora 
Domínio de 
intervenção 

Receitas Custos de 
depreciação e de 

amortização 
Custos totais 

Subsídios ao investimento Subsídios à exploração Tarifas Outros rendimentos Totais 

ARM, SA 

AA 1.322.756,62 € 2.289,70 € 16.659.642,55 € 2.466.693,82 € 20.451.382,69 € 3.468.191,70 € 15.347.464,74 € 

AR 128.306,15 € 0,00 € 946.799,14 € 243.475,05 € 1.318.580,34 € 466.393,66 € 1.755.967,24 € 

AA+AR 1.451.062,77 € 2.289,70 € 17.606.441,69 € 2.710.168,87 € 21.769.963,03 € 3.934.585,36 € 17.103.431,98 € 

CM Calheta 

AA 0,00 € 0,00 € 621.565,00 € 0,00 € 621.565,00 € 126.652,00 € 356.293,00 € 

AR 0,00 € 0,00 € 16.666,00 € 0,00 € 16.666,00 € 0,00 € 73.080,00 € 

AA+AR 0,00 € 0,00 € 638.231,00 € 0,00 € 638.231,00 € 126.652,00 € 429.373,00 € 

CM Funchal 

AA 0,00 € 0,00 € 5.643.528,80 € 0,00 € 5.643.528,80 € 1.200.185,84 € 3.543.450,40 € 

AR 0,00 € 0,00 € 3.381.930,96 € 0,00 € 3.381.930,96 € 1.111.194,60 € 2.288.375,99 € 

AA+AR 0,00 € 0,00 € 9.025.459,76 € 0,00 € 9.025.459,76 € 2.311.380,44 € 5.831.826,39 € 

Total 

AA 1.322.756,62 € 2.289,70 € 22.924.736,35 € 2.466.693,82 € 26.716.476,49 € 4.795.029,54 € 19.247.208,14 € 

AR 128.306,15 € 0,00 € 4.345.396,10 € 243.475,05 € 4.717.177,30 € 1.577.588,26 € 4.117.423,23 € 

AA+AR 1.451.062,77 € 2.289,70 € 27.270.132,45 € 2.710.168,87 € 31.433.653,79 € 6.372.617,80 € 23.364.631,37 € 

Fonte: ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.; C.M. Calheta e C.M. Funchal; 2016. 
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2.4.1.1 Nível de Recuperação de Custos (NRC) 

Com base neste tipo de informação relativa ao ano 2015 foi possível construir dois indicadores 
relevantes segundo a metodologia da Diretiva Quadro da Água. 

 O NRC financeiro total, que mede a contribuição dos utilizadores para suportar os 

custos totais dos serviços da água que lhes são prestados; 

𝑵𝑹𝑪 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒆𝒊𝒓𝒐 =
𝑹𝒆𝒄𝒆𝒊𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒊𝒔 − 𝑺𝒖𝒃𝒔í𝒅𝒊𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒊𝒔

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒊𝒔
 

 O NRC financeiro de exploração, que mede a contribuição dos utilizadores no 

pagamento dos custos de exploração. 

𝑵𝑹𝑪 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒆𝒊𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒓𝒂çã𝒐 =
𝑹𝒆𝒄𝒆𝒊𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒊𝒔 − 𝑺𝒖𝒃𝒔í𝒅𝒊𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒊𝒔

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒊𝒔 − 𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂çã𝒐 𝒆 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂çã𝒐
 

 

São apresentados no Quadro 2.40 indicadores ao nível da RH10, para o serviço de 
abastecimento de água, para o serviço de águas residuais e para os dois serviços em conjunto. 

Quadro 2.40: Nível de recuperação de custos nas Entidades Gestoras na RH10 (2015) 

Entidade Gestora Domínio de intervenção 

NRC financeiro NRC financeiro de exploração 

=(Receitas totais-
Subsídios totais)/Custos 

totais 

=(Receitas totais-Subsídios 
totais)/(Custos totais-Custos de 

depreciação e amortização) 

ARM, SA 

AA 124,62% 161,01% 

AR 67,78% 92,30% 

AA+AR 118,79% 154,28% 

CM Calheta 

AA 174,45% 270,67% 

AR 22,81% 22,81% 

AA+AR 148,64% 210,83% 

CM Funchal 

AA 159,27% 240,84% 

AR 147,79% 287,29% 

AA+AR 154,76% 256,37% 

Total 

AA 131,92% 175,69% 

AR 111,45% 180,68% 

AA+AR 128,31% 176,44% 

Fonte: ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.; C.M. Calheta e C.M. Funchal; 2016; com cálculos 
próprios. 

Conforme evidenciado no Quadro 2.40 e no Gráfico 2.35, no ano de 2015, as entidades 
gestoras (ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., C.M. Calheta e C.M. Funchal) 
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apresentaram um NRC financeiro de 132% no caso do serviço de abastecimento de água, de 
111% para o serviço de águas residuais e de 128% para os dois serviços em conjunto. Em 
termos de NRC financeiro de exploração, este foi de 176% para o serviço de abastecimento de 
água, de 180% para as águas residuais e de 176% para os dois serviços em conjunto. 

Gráfico 2.35: Nível de recuperação de custos financeiro no sector urbano na RH10 (2015) 

 

 

2.4.1.2 Repercussão nos Utilizadores 

A fatura média do serviço de abastecimento de água é um dos indicadores com maior 
relevância e significado para o utilizador doméstico dos sistemas públicos urbanos, 
correspondendo ao valor médio pago mensalmente e anualmente por um agregado familiar 
que utiliza um dado volume de água faturado, segundo o tarifário aplicado ao sector 
doméstico. 

No cálculo deste indicador são fixados dois níveis de volume anual de água fornecida, 
designadamente, 120 m3 e de 200 m3, para que o mesmo possa refletir apenas a evolução dos 
tarifários de abastecimento de água no sector doméstico. A fatura anual e mensal do 
abastecimento de água, considerando cada uma das utilizações na RH10 encontra-se 
evidenciada no Quadro 2.41. 

Com base numa utilização anual de 120 m3, o valor da fatura média na RH10 era de 7,0 €/mês 
e 84 €/ano. Estes valores são ambos inferiores à média nacional que apresentava uma fatura 
de 9,2 €/mês e 111 €/ano. Para uma utilização de 200 m3 anuais, o valor da fatura média 
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mensal foi de 11,3 €/mês na RH10 e de 16,9 €/mês para Portugal. Quanto ao valor anual da 
fatura este foi de 135 €/ano na RH10 e de 203 €/ano em Portugal (Quadro 2.41). 

Quadro 2.41: Fatura média ponderada do serviço de abastecimento de água, tendo como base 
utilizações anuais de 120 m3 e de 200 m3 (2009) 

Fatura média ponderada do serviço de Abastecimento de Água RH10 Portugal 

Utilização anual de 120 m3 

Fatura média ponderada 
(€/mês) 7,0 9,2 

(€/ano) 84,0 111 

Intervalo de variação 
(€/mês) 2 - 11 1 - 18 

(€/ano) 19 - 129 10 - 213 

Utilização anual de 200 m3 

Fatura média ponderada 
(€/mês) 11,3 16,9 

(€/ano) 135,0 203 

Intervalo de variação 
(€/mês) 2 - 15 1 - 35 

(€/ano) 29 - 181 10 - 417 

Fonte: Relatório do Estado do Abastecimento de Água e do Tratamento de Águas Residuais 2010 (dados 
2009); INSAAR; 2011. 

O Gráfico 2.36 mostra a evolução dos valores da fatura média anual para a RH10 para um 
volume anual de 120 m3 e 200 m3. Em 2009 regista-se um acréscimo dos valores praticados, 
mais acentuado no que diz respeito a uma utilização anual de 200 m3. 

Gráfico 2.36: Evolução da fatura média anual de um agregado familiar segundo o volume fornecido, 
na RH10 

 

Fonte: Relatório do Estado do Abastecimento de Água e do Tratamento de Águas Residuais (dados de 
2005 a 2009); INSAAR; 2016. 

Também a fatura média mensal (Gráfico 2.37) registou um aumento no período em análise, 
quer para um volume anual de 120 m3 e 200 m3, passando de 5,0 €/mês em 2005, para os 7,0 
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€/mês em 2009, para um volume anual de 120 m3 e de 8,0 €/mês para 11,3 €/mês para um 
volume anual de 200 m3. 

Gráfico 2.37: Evolução da fatura média mensal de um agregado familiar segundo o volume fornecido, 
na RH10 

 

Fonte: Relatório do Estado do Abastecimento de Água e do Tratamento de Águas Residuais (dados de 
2005 a 2009); INSAAR; 2016. 

Para um volume anual drenado de 120 m3, o valor da fatura média na RH10 era de 2,2 €/mês e 
27,0 €/ano. Estes valores são ambos inferiores à média nacional que para um volume de 120 
m3 apresentava uma fatura de 4,7€/mês e 57€/ano. Para uma utilização de 200 m3 anuais, o 
valor da fatura média mensal foi de 3,1€/mês na RH10 e de 7,8€/mês para Portugal. Quanto ao 
valor anual da fatura este foi de 37,0 €/ano na RH10 e de 94 €/ano em Portugal (Quadro 2.42). 

Quadro 2.42: Fatura média ponderada do serviço de drenagem e tratamento de águas residuais, 
tendo como base volumes anuais de 120 m3 e de 200 m3 (2009) 

Fatura média ponderada do serviço de Drenagem e Tratamento de Águas 
Residuais (2009) 

RH10 Portugal 

Utilização anual de 120 m3 

Fatura média ponderada 
(€/mês) 2,2 4,7 

(€/ano) 27,0 57 

Intervalo de variação 
(€/mês) 0 - 7 0 - 18 

(€/ano) 1 - 89 0 - 210 

Utilização anual de 200 m3 

Fatura média ponderada 
(€/mês) 3,1 7,8 

(€/ano) 37,0 94 

Intervalo de variação 
(€/mês) 0 - 12 0 - 36 

(€/ano) 1 - 142 0 - 428 

Fonte: Relatório do Estado do Abastecimento de Água e do Tratamento de Águas Residuais 2010 (dados 
2009); INSAAR; 2011. 
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A fatura média anual do serviço de drenagem de águas residuais na RH10 apresenta uma 
evolução crescente ao longo dos anos em análise, como é evidenciado pelo Gráfico 2.38, 
passando, para um volume anual de 120 m3, de 16,0 €/ano em 2005, para os 27,0 €/ano em 
2009 (aumento de cerca de 69%). Para um volume anual de 200 m3, este aumento foi ainda 
mais significativo (cerca de 76%), passando de 21,0 €/ano em 2005, para os 37,0 €/ano em 
2009.  

Gráfico 2.38: Evolução da fatura média anual de um agregado familiar segundo o volume drenado, na 
RH10 

 

Fonte: Relatório do Estado do Abastecimento de Água e do Tratamento de Águas Residuais (dados de 
2005 a 2009); INSAAR; 2016. 

Destaque para o ano 2008 (Gráfico 2.38) que foi aquele que registou uma fatura média anual 
(46,0 €/ano para um volume anual de 120 m3 e 57,0 €/ano para um volume anual de 200 m3). 

Com base no Gráfico 2.39 é verificável o crescimento da fatura média mensal na RH10 entre 
2005 e 2009. Assim, para um volume drenado de 120 m3, os valores variaram entre 1,3 €/mês 
em 2005 e 2,2 €/mês em 2009 (aumento de 69%). No caso do volume drenado de 200 m3, a 
variação foi mais acentuada (cerca de 77%), passando de 1,8 €/mês em 2005 pra 3,1 €/mês em 
2009. 
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Gráfico 2.39: Evolução da fatura média mensal de um agregado familiar segundo o volume drenado, 
na RH10 

 

Fonte: Relatório do Estado do Abastecimento de Água e do Tratamento de Águas Residuais (dados de 
2005 a 2009); INSAAR; 2016. 

Também em termos de fatura média mensal, o ano de 2008 foi aquele que registou os valores 
mais elevados, nomeadamente 3,8 €/mês para um volume drenado de 120 m3 e 4,8 €/mês 
para um volume drenado de 200 m3 (Gráfico 2.39). 

De modo a perceber o peso dos encargos com os serviços de águas no rendimento das famílias 
e assim obter uma perceção da sua capacidade de pagamento, foram considerados os dados 
fornecidos pelo INSAAR sobre a fatura média dos serviços de abastecimento de água e de 
drenagem e tratamento de águas residuais [que correspondem ao valor médio pago 
anualmente por um agregado familiar que utiliza um dado volume de água faturado (120 m3 e 
200 m3), segundo o tarifário aplicado ao sector doméstico] e estimou-se o impacto desse 
encargo para as classes de rendimento mais significativas na RH10, ou seja, para as classes de 
rendimentos de 5.000 €, 10.000 €, 13.500 € e 19.000 €, as quais abrangem 75% dos agregados 
familiares. 

Analisando os valores obtidos para o peso dos encargos, verifica-se o seguinte para cada classe 
(Quadro 2.43, Gráfico 2.40 e Gráfico 2.41). 

 Classe de 5.000 €: 

 Utilização anual de 120 m3 – 2,22%; 

 Utilização anual de 200 m3 – 3,44%; 

 Classe de 10.000 €: 

 Utilização anual de 120 m3 – 1,11%; 
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 Utilização anual de 200 m3 – 1,72%; 

 

 Classe de 13.500 €: 

 Utilização anual de 120 m3 – 0,82% 

 Utilização anual de 200 m3 – 1,27%; 

 Classe de 19.000 €: 

 Utilização anual de 120 m3 – 0,58%; 

 Utilização anual de 200 m3 – 0,91% 

 

Quadro 2.43: Estimativa do peso dos encargos com os serviços de abastecimento de água (AA) e 
drenagem e tratamento de águas residuais (DTAR), tendo como base utilizações anuais de 120 m3 e de 

200 m3 

AA+DTAR Utilização anual de 120 m3 Utilização anual de 200 m3 

5.000 € 2,22 3,44 

10.000 € 1,11 1,72 

13.500 € 0,82 1,27 

19.000 € 0,58 0,91 

Estes indicadores evidenciam a necessidade de alguma sensibilidade na fixação de preços uma 
vez que, tendo por base utilizações anuais de 120 m3 (Quadro 2.43 e Gráfico 2.40), para 
rendimentos anuais até 5.000 € (cerca de 16,80% dos agregados da RH10), o peso dos 
encargos é superior a 2% do rendimento (mais precisamente 2,2%). Por sua vez, para 
utilizações anuais de 200 m3 o peso dos encargos é ainda mais acentuado, sendo de 3,44% 
(Quadro 2.43 e Gráfico 2.41). 

Para rendimentos entre 5.000 e 10.000 € (31,64% dos agregados) o peso dos encargos é de 
1,11% para utilizações anuais de 120 m3 e de 1,72% para utilizações anuais de 200 m3. Estas 
duas classes de rendimento incluem cerca de 48% dos agregados, pelo que devem merecer 
especial atenção (Quadro 2.43, Gráfico 2.40 e Gráfico 2.41). 
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Gráfico 2.40: Estimativa do peso dos encargos com os serviços de abastecimento de água (AA) e 
drenagem e tratamento de águas residuais (DTAR), tendo como base utilizações anuais de 120 m3 

 

Para a classe de rendimentos de 10.000 a 13.500 €/ano (cerca de 13,20% dos agregados), o 
peso dos encargos é de 0,82% para utilizações anuais de 120 m3 e de 1,27% para utilizações 
anuais de 200 m3. Por último, para a classe de rendimentos entre 13.501 e 19.000 €/ano 
(13,04% do agregados), o peso dos encargos é de 0,58% para utilizações anuais de 120 m3 e de 
0,91% para utilizações anuais de 200 m3 (Quadro 2.43, Gráfico 2.40 e Gráfico 2.41). 

Gráfico 2.41: Estimativa do peso dos encargos com os serviços de abastecimento de água (AA) e 
drenagem e tratamento de águas residuais (DTAR), tendo como base utilizações anuais de 200 m3 
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2.4.1.3 Conclusões sobre a Política de Preços das Entidades Gestoras dos 
Sistemas Urbanos 

A análise dos aspetos económicos e financeiros dos serviços prestados pelas entidades 
gestoras abrangeu os seguintes elementos: 

 A fatura média anual para uma dada procura associada aos serviços; 

 Os proveitos resultantes da aplicação de tarifas de abastecimento de água e da 

drenagem e tratamento de águas residuais; 

 Os custos operacionais e ambientais da prestação dos serviços; 

 O investimento anual realizado. 

Através dos custos totais e dos proveitos totais é aferido o nível de recuperação de custos dos 
serviços públicos urbanos de abastecimento de água e de drenagem/tratamento de águas 
residuais. 

No ano de 2015, as entidades gestoras (ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., C.M. Calheta 
e C.M. Funchal) apresentaram um NRC financeiro de 132% no caso do serviço de 
abastecimento de água, de 111% para o serviço de águas residuais e de 128% para os dois 
serviços em conjunto. Em termos de NRC financeiro de exploração, este foi de 176% para o 
serviço de abastecimento de água, de 180% para as águas residuais e de 176% para os dois 
serviços em conjunto. 

Por último, é importante referir que a análise do nível de recuperação de custos dos sistemas 
urbanos apenas inclui, apenas, os dados para a ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. 
(concessionária do abastecimento em alta em toda a Região Autónoma da Madeira e em baixa 
para os municípios de Câmara de Lobos, Machico, Porto Santo, Ribeira Brava e Santana), da 
Câmara Municipal da Calheta e da Câmara Municipal do Funchal. 

 

2.4.2 Sistemas Agrícolas 

O Quadro 2.44 expõe para o serviço de regadio as receitas anuais totais obtidas e os custos 
anuais de investimento (depreciação e amortização) e totais (depreciação, amortização e 
exploração). 

Quadro 2.44: Receitas e custos financeiros da ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. para o regadio 
(2015) 

Descritor Regadio 

Custos de exploração e gestão (sem amortizações) 
 

Custo das matérias consumidas 73.900,17 

Fornecimentos e serviços externos 479.086,91 
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Descritor Regadio 

Gastos com pessoal 2.533.730,77 

Custos gerais (de estrutura) 
 

Outros gastos e perdas operacionais 128.549,65 

Encargos financeiros 
 

Juros e gastos similares suportados 167.361,96 

Custo de investimento (anualizado) 
 

Custo equivalente anual líquido de subsídios ao investimento 348042,58 

Proveitos do tarifário / Vendas 
 

Vendas e serviços prestados 797970,17 

Créditos de cobrança duvidosa 
 

Imparidade das dívidas a receber 0,00 

Outros proveitos (incluindo ganhos financeiros) 
 

Trabalhos para própria empresa 0,00 

Outros rendimentos e ganhos 123.683,25 

Juros e rendimentos similares 29.964,40 

Subsídios à exploração 1.601.801,63 

Fonte: ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.; 2016. 

 

2.4.2.1 Nível de Recuperação de Custos (NRC) 

Com base na informação relativa ao ano 2015 foi possível aferir o NRC financeiro total, que 
mede a contribuição dos utilizadores para suportar os custos totais dos serviços da água que 
lhes são prestados. 

𝑵𝑹𝑪 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒆𝒊𝒓𝒐 =
𝑹𝒆𝒄𝒆𝒊𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒊𝒔 − 𝑺𝒖𝒃𝒔í𝒅𝒊𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒊𝒔

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒊𝒔
 

 

𝑵𝑹𝑪 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒆𝒊𝒓𝒐 = 𝟐𝟓, 𝟓𝟏% 

 

2.4.2.2 Repercussão nos Utilizadores 

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. é responsável pela gestão e manutenção do 
sistema de regadio agrícola em alta (captações e grandes aduções) e em baixa (armazenagem 
e distribuição). O sistema concessionado integra cerca de 36.000 pontos de entrega de água 
distribuídos pelos seguintes sistemas de regadio da ilha da Madeira: 

 H01 – Funchal; 
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 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, São Jorge; 

 H06 – Santana, Faial, São Roque do Faial, Porto da Cruz; 

 H07 – Machico e Caniçal; 

 H08 – Caniço, Gaula, Santa Cruz, Camacha, Santo da Serra. 

A distribuição de água de rega na ilha da Madeira é efetuada 7 dias por semana e, em média, 
12 horas por dia, existindo 5 regadeiras em que a distribuição de água de rega é efetuada 
durante 24 horas. Dependendo da zona, a distribuição de água de rega ocorre, normalmente, 
das 7:00 às 19:00 ou das 8:00 às 20:00. Os contratos de fornecimento de água de rega ativos 
correspondem a 47.209 horas de rega, distribuídas pelos 46.247 tornadoiros existentes. 

Durante o ano de 2015 foram registadas, no atendimento geral a clientes, 1.562 situações 
anómalas de natureza diversa, entre as quais reclamações. Cerca de 12% dos casos estão, 
direta ou indiretamente, relacionadas com a atualização do cadastro da água de rega, 11% 
com entupimentos, introdução de águas residuais na rede e desvios de água e 43% com 
questões relacionadas com outros serviços, designadamente reavaliação de pedidos de água, 
reavaliação dos horários de rega estabelecidos, reavaliação dos pontos de entrega de água, 
alteração de percursos de levada, pedidos de parecer, questões relacionadas com faturação, 
etc. 

As anomalias/reclamações têm maior incidência nos sistemas H01, H02, H03 e H08, zonas 
fortemente urbanizadas da vertente sul da ilha da Madeira, mais especificamente no espaço 
compreendido entre o centro do concelho da Calheta e Santa Cruz, onde se concentra grande 
parte da população residente e das atividades socioeconómicas de maior expressão no 
contexto da economia regional. 

É também nestes sistemas que se verifica a maior variação sazonal e a menor disponibilidade 
de água durante os períodos mais críticos da agricultura – que ao longo dos últimos anos se 
tem estendido à totalidade do ano por via de alterações e de melhores condições climatéricas 
para a prática agrícola no período compreendido entre outubro e março de cada ano. 

O aumento da prática agrícola associada à redução das disponibilidades de água, seja por via 
das grandes perdas que se verificam nos canais de distribuição de rega (devido ao seu estado 
de degradação) e também pela subtração de água nas origens com destino ao abastecimento 
público (que tem prioridade sobre o regadio) tem criado fortes constrangimentos à prestação 
dos serviços neste setor. 

O investimento previsto para a reparação das redes de rega (para recuperação de águas 
perdidas) irão resolver parcialmente este problema, impondo-se também a adoção de 
soluções mais eficientes por parte dos utilizadores, no sentido de assegurar a produção, com 
menor consumo de água. 
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No Quadro 2.45 apresentam-se alguns valores unitários de custos e proveitos cujo cálculo 
resultou do cruzamento de informação do Quadro 2.44 com o volume (estimado) de água 
fornecida para rega (42.060.000 m3)9. 

Quadro 2.45: Proveitos e custos por unidade de volume distribuído pelo sistema de regadio agrícola 
(€/m3), na RH10, em 2013 

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

Proveitos totais 0,06 

Proveitos totais sem subsídios à exploração 0,02 

Proveitos do tarifário 0,02 

Custos totais 0,09 

Fonte: ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.; 2016; com cálculos próprios. 

 

2.4.2.3 Conclusões sobre a Política de Preços das Entidades Gestoras dos 
Sistemas Agrícolas 

Através dos custos totais e dos proveitos totais foi aferido o NRC financeiro total, que mede a 
contribuição dos utilizadores para suportar os custos totais dos serviços de regadio, 
concluindo-se que a ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. recuperou cerca de 26% dos 
custos afetos a este serviço. 

Os preços de água de rega na RH10 sempre foram, por questões de ordem histórica e cultural, 
anormalmente baixos, razão que vinha justificando a atribuição ao setor de elevados níveis de 
subsidiação para cobertura dos custos dos serviços (IGH10; 2013). 

O serviço de distribuição de água atende a duas questões essenciais: 

 A “hora de rega” que se aplica, essencialmente, à água para uso agrícola, 

correspondendo a cada “hora de rega” contratada um caudal variável entre 608 

m3/ano e 1.296 m3/ano – caudal variável em função da disponibilidade de água a 

cada momento; 

 “m3” que se aplica a águas de uso industrial. 

O aumento da prática agrícola, justificado pelo retorno à terra como forma de compensação 
da economia familiar no atual contexto económico e social, associado à redução das 
disponibilidade de água, seja por via das grandes perdas que se verifica nos canais de 

                                                           
9 Valor estimado para a rega para o ano de 2012 no PGRH do Arquipélago da Madeira (2014). 
10 De referir que com o Decreto Legislativo Regional 17/2014/M, de 16 de dezembro de 2014, 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. foram 
fundidas por incorporação na sociedade de capitais exclusivamente públicos denominada ARM - Águas e Resíduos da Madeira, 
S.A., adiante designada por ARM, S.A. Contudo, os dados apresentados no Quadro 2.7 reportam da data em que o IGH - 
Investimentos e Gestão Hidroagrícola, S.A. ainda era uma sociedade autónoma. 



 

 

 

PGRH do Arquipélago da Madeira (RH10): Parte 3 — Análise económica das utilizações da água            99 

distribuição de rega (devido ao seu estado de degradação) e também pela subtração de água 
nas origens com destino ao abastecimento público (que tem prioridade sobre o regadio) tem 
criado fortes constrangimentos à prestação dos serviços neste setor.  

Na sequência do referido anteriormente impõe-se também a adoção de soluções mais 
eficientes por parte dos utilizadores, no sentido de assegurar a produção, com o menor 
consumo de água possível, promovendo uma maior racionalidade na utilização dos recursos 
hídricos. 

 

2.4.3 Sistemas Industriais 

A empresa ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. que tem por objeto a exploração e a 
gestão do sistema multimunicipal de águas e de resíduos da Região Autónoma da Madeira, 
fornece diretamente, a partir dos adutores sob sua gestão, um conjunto significativo de 
unidades predominantemente industriais, aplicando um tarifário próprio fixado por Resolução 
da Presidência do Governo Regional. 

Tratam-se, em particular, da Zona Franca Industrial do Caniçal (Machico), do Aeroporto da 
Madeira (Santa Cruz), entre outros clientes privados aos quais foram fornecidos, em 2015, 
volumes de água de 583.961 m3. 

Neste ponto realiza-se uma breve análise dos níveis de recuperação dos custos associados a 
este serviço de distribuição de água (predominantemente) à indústria em baixa (enquadrado 
no referido sistema multimunicipal de águas e de resíduos da RAM) que constitui uma parte da 
atividade comercial da ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., correspondendo a 1,14% dos 
51.270.530 m3 de água fornecida (sobretudo em alta) na Ilha da Madeira em 2015. 

Os custos da água distribuída à indústria encontram-se englobados nos valores apresentados 
para o sistema de distribuição de água da baixa, apresentados no quadro seguinte: 

Quadro 2.46: Receitas e custos financeiros da ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. associados ao 
serviço de distribuição de água à indústria (2015) 

Descritor Total Imputados ao setor11 

Gastos 4.890.301,54 112.476,94 

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 298.222,52 6.859,12 

Fornecimentos e serviços externos 690.823,15 15.888,93 

Gastos com pessoal 1.295.614,42 29.799,13 

Gastos de depreciação e de amortização 1.613.635,16 37.113,61 

Impostos 5.814,58 133,74 

Gastos e perdas de financiamento 910.925,94 20.951,30 

Outros gastos 75.265,77 1.731,11 

Rendimentos 6.512.827,51 149.795,03 

                                                           
11 Como fator de imputação de custos, considerou-se o dobro do seu peso relativo na água distribuída pela ARM (0,023). 
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Descritor Total Imputados ao setor11 

Vendas 0 0 

Prestações de serviços 5.618.304,60 129.221,01 

Trabalhos para a própria entidade 0 0 

Subsídios à exploração 2.289,70 52,66 

Imputação de subsídios para investimentos 58.337,46 1.341,76 

Outros rendimentos 833.895,75 19.179,60 

Fonte: ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.; 2016. 

 

2.4.3.1 Nível de Recuperação de Custos (NRC) 

Com base neste tipo de informação relativa ao ano 2015 foi possível construir dois indicadores 
relevantes segundo a metodologia da Diretiva Quadro da Água. 

 O NRC financeiro total, que mede a contribuição dos utilizadores para suportar os 

custos totais dos serviços da água que lhes são prestados; 

𝑵𝑹𝑪 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒆𝒊𝒓𝒐 =
𝑹𝒆𝒄𝒆𝒊𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒊𝒔 − 𝑺𝒖𝒃𝒔í𝒅𝒊𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒊𝒔

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒊𝒔
 

 O NRC financeiro de exploração, que mede a contribuição dos utilizadores no 

pagamento dos custos de exploração. 

𝑵𝑹𝑪 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒆𝒊𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒓𝒂çã𝒐 =
𝑹𝒆𝒄𝒆𝒊𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒊𝒔 − 𝑺𝒖𝒃𝒔í𝒅𝒊𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒊𝒔

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒊𝒔 − 𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂çã𝒐 𝒆 𝒂𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂çã𝒐
 

 

O Quadro 2.47 revela como os níveis de recuperação de custos são, de facto, favoráveis no que 
se refere ao fornecimento de água à indústria. Assim, no ano de 2015, a ARM - Águas e 
Resíduos da Madeira, S.A. apresentou um NRC financeiro de 133% e um NRC financeiro de 
exploração de 198,69%. 

Quadro 2.47: Níveis de recuperação de custos associados ao serviço de distribuição de água à 
indústria na RH10 (2015) 

Domínio de intervenção NRC financeiro NRC financeiro de exploração 

Indústria 133,13 198,69 

Fonte: ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.; 2016; com cálculos próprios. 
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2.4.3.2 Repercussão nos Utilizadores 

Os NRC favoráveis (Quadro 2.47) decorrem da aplicação das tabelas de preços de venda da 
água industrial em vigor nos Municípios onde as unidades industriais se encontram instaladas 
que são significativamente superiores aos preços de fornecimento de água bruta e de água 
tratada, em regime de alta, às Câmaras Municipais. 

Os fornecimentos de água à indústria totalizaram 583.961 m3 no ano de 2015. No quadro 
seguinte apresentam-se esse e outros valores unitários de custos e proveitos cujo cálculo 
resultou da divisão de algumas rúbricas apresentadas no Quadro 2.47 pelo volume (583.961 
m3) de água fornecida aos clientes (predominantemente) industriais em 2015: 

Quadro 2.48: Proveitos e custos por unidade de volume distribuído pelo serviço de fornecimento de 
água à indústria (€/m3), na RH10, em 2015 

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

Proveitos totais 0,26 

Proveitos totais sem subsídios à exploração 0,26 

Proveitos do tarifário 0,22 

Custos totais 0,19 

Fonte: ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.; 2016; com cálculos próprios. 

Apesar dos fornecimentos à indústria representarem uma pequena percentagem dos 
fornecimentos totais, o volume de receitas gerado neste sector é expressivo pelo facto de ser 
aplicado, nos casos em apreço, os preços da venda de água industrial em vigor nos Municípios 
nos quais os referidos clientes se encontram instalados, por resolução do Conselho do 
Governo Regional. 

 

2.4.3.3 Conclusões sobre a Política de Preços das Entidades Gestoras dos 
Sistemas Industriais 

Os fornecimentos de água tratada às unidades industriais (ou comerciais) abastecidas 
diretamente pelos sistemas adutores 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;  
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 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.  
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3 AVALIAÇÃO DA ATUAL POLÍTICA DE PREÇOS DA ÁGUA 

3.1 Análise Económica das Utilizações da Água 

A publicação, no ano 2000, da Diretiva Quadro da Água (DQA) veio confirmar e sistematizar a 
necessidade de adotar uma postura institucional mais interventiva no que concerne às 
políticas públicas com relevância para a gestão da água. 

Desde logo seria necessário transferir para o direito interno a DQA o que veio a ocorrer em 
dezembro de 2005 com a publicação da Lei da Água (Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro). 

A análise económica das utilizações da água é uma das componentes essenciais dos Planos de 
Gestão da Região Hidrográfica (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. 

Com a publicação da Lei da Água, foram aprovados dois diplomas de particular importância 
para a gestão dos recursos hídricos: 

Em 2007, o novo Regime Jurídico da Utilização dos Recursos Hídricos (Decreto-Lei nº. 226-
A/2007, de 31 de maio) estipulando o acesso e as condicionantes para a utilização dos recursos 
hídricos, constituindo uma condição prévia a uma aplicação consistente de instrumentos 
económicos eficientes; 

Em 2008, o novo Regime Económico-Financeiro dos Recursos Hídricos (Decreto-Lei n.º 
97/2008 de 11 de junho) estipulando os princípios para a fixação das tarifas dos serviços de 
águas e a regulamentação da Taxa de Recursos Hídricos (TRH). 

A TRH foi prevista como forma de promover a utilização sustentável dos recursos hídricos, 
designadamente mediante: 

 A internalização dos custos decorrentes de atividades suscetíveis de causar impacte 

negativo no estado de qualidade e de quantidade de água e, em especial, através da 

aplicação dos princípios do poluidor-pagador e do utilizador-pagador; 

 A recuperação dos custos das prestações públicas que proporcionem vantagens aos 

utilizadores ou que envolvam a realização de despesas públicas, designadamente 

através da prestação de serviços de fiscalização, planeamento e de proteção da 

quantidade e da qualidade das águas. 

Ainda de acordo com a Lei da Água (artigo 78.º), a TRH tem como bases de incidência objetiva 
separadas: 
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 A utilização privativa de bens do domínio público hídrico, tendo em atenção o 

montante do bem público utilizado e o valor económico desse bem; 

 As atividades suscetíveis de causarem um impacte negativo significativo no estado de 

qualidade ou quantidade de água, internalizando os custos ambientais associados a 

tal impacte e à respetiva recuperação; 

 A utilização de obras de regularização de águas superficiais e subterrâneas realizadas 

pelo Estado, de modo a proporcionar a amortização do investimento e a cobertura 

dos respetivos custos de exploração e conservação. 

No Decreto Legislativo Regional n.º 33/2008/M, de 14 de Agosto, que adaptou a Lei da Água à 
Região Autónoma da Madeira (RAM), foram dadas competências específicas à autoridade 
regional da água (DROTA) no sentido de propor ao Secretário Regional do Ambiente e dos 
Recursos Naturais, com o fito da respetiva aprovação pelo Conselho do Governo Regional, o 
valor da TRH na RAM, bem como de aplicar o regime económico e financeiro na região 
hidrográfica da Madeira (RH10), pronunciar-se sobre os montantes das componentes da TRH, 
arrecadar as taxas e aplicar a parte que lhe cabe na gestão das águas na RH10 [alíneas m) e bb) 
do n.º 1 do artigo 5.º]. 

Ainda de acordo com o mesmo normativo (artigo 19.º), a TRH na RAM é cobrada pelas 
autoridades licenciadoras, quando da emissão de títulos de utilização que lhe der origem e 
periodicamente, nos termos fixados por estes títulos. Adicionalmente, o mesmo articulado 
estabeleceu que o Governo Regional promove a introdução progressiva da TRH, em função das 
necessidades de financiamento dos planos de gestão e proteção das águas e das instituições 
responsáveis pelos mesmos, mas considerando igualmente as consequências económicas, 
sociais e ambientais da sua aplicação e as especificidades da RAM. 

 

3.1.1 Características dos Mecanismos de Transmissão dos Custos aos 
Utilizadores 

Os mecanismos de transmissão dos custos aos utilizadores são essencialmente de 3 tipos: 

 A taxa de recursos hídricos visa compensar o benefício que resulta da utilização 

privativa do domínio público hídrico, o custo ambiental inerente às atividades 

suscetíveis de causar um impacte significativo nos recursos hídricos, bem como os 

custos administrativos inerentes ao planeamento, gestão, fiscalização e garantia da 

quantidade e qualidade das águas. 

 As tarifas dos serviços públicos de águas visam garantir a recuperação, em prazo 

razoável, dos investimentos feitos na instalação, expansão, modernização e 

substituição das infraestruturas e equipamentos necessários à prestação dos serviços 
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de águas, promover a eficiência dos mesmos na gestão dos recursos hídricos e 

assegurar o equilíbrio económico e financeiro das entidades que os levam a cabo em 

proveito da comunidade. 

 As normas ambientais que estipulam a incorporação da minimização dos impactes 

ambientais, através das restrições da utilização, obrigações de conservação, 

reparação ou reposição ou a adoção de determinadas práticas mais compatíveis com 

o ambiente (caso do regime de licenciamento, da declaração de impacte ambiental, 

manuais de boas práticas na agricultura, etc.). 

 

3.1.1.1 Taxa de Recursos Hídricos (TRH) 

A TRH é um instrumento económico e financeiro que visa compensar o benefício que resulta 
da utilização privativa do domínio público hídrico, o custo ambiental inerente às atividades 
suscetíveis de causar um impacte significativo nos recursos hídricos, bem como os custos 
administrativos inerentes ao planeamento, gestão, fiscalização e garantia da quantidade e 
qualidade das águas. 

A TRH incide sobre as seguintes utilizações dos recursos hídricos: 

 Utilização privativa de águas do domínio público hídrico do Estado (DPHE); 

 Descargas, diretas ou indiretas, de efluentes para os recursos hídricos, suscetíveis de 

causar impactes significativos; 

 Extração de materiais inertes do DPHE; 

 Ocupação de terrenos ou planos de água do DPHE; 

 Utilização de águas, qualquer que seja a sua natureza ou regime legal, sujeitas a 

planeamento e gestão públicos, suscetíveis de causar impacte significativo. 

A base tributável da taxa de recursos hídricos é constituída por cinco componentes e expressa 
pela fórmula seguinte: 

𝑻𝑹𝑯 = 𝑨 + 𝑬 + 𝑰 + 𝑶 + 𝑼 

A aplicação das componentes é cumulativa, ou seja, para uma mesma utilização pode haver 
lugar ao pagamento de mais do que uma componente. Mesmo que não seja aplicável uma ou 
mais componente a determinada utilização, as outras são sempre calculadas. 
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Quadro 3.1: Significado de cada componente da TRH 

Componente Aplicação 

Componente A 

Corresponde à utilização privativa de águas do domínio público hídrico do Estado 
(DPHE), calculando-se pela aplicação de um valor de base (em €/m3) ao volume de 
água captado, desviado ou utilizado, multiplicado pelo coeficiente de escassez se não 
se tratar de águas marinhas (integram as águas costeiras e territoriais, mas não as 
águas de transição). 

Componente E 

Corresponde à descarga, direta ou indireta, de efluentes sobre os recursos hídricos, 
suscetíveis de causar impacte significativo, calculando-se pela aplicação de um valor 
de base (em €/m3) à quantidade de poluentes contidos na descarga, expressa em 
quilograma. Nesta componente não se considera descarga de efluentes a restituição 
ao meio hídrico de águas empregues na produção de energia ou na refrigeração 
industrial. 

Componente I 

Corresponde à extração de inertes do DPHE, calculando-se pela aplicação de um valor 
de base (em €/m3) ao volume de inertes extraídos, expresso em metro cúbico. 
Considera-se como fator de conversão volume/massa de areia seca o valor de 1,6 
t/m3. 

Componente O 

Corresponde à ocupação de terrenos do DPHE e à ocupação e criação de planos de 
água, calculando-se pela aplicação de um valor de base (em €/m2) à área ocupada, 
expressa em metro quadrado. As condutas, cabos, moirões e demais equipamentos 
que ocupem o DPHE de modo que possa apenas ser expresso em metros lineares 
estão sujeitos ao pagamento da TRH por metro linear. 

Componente U 

Corresponde à utilização privativa de águas, qualquer que seja a sua natureza legal, 
sujeitas a planeamento e gestão públicos, suscetíveis de causar impacte significativo, 
calculando-se pela aplicação de um valor de base (em €/m3) ao volume de água 
captado, desviado ou utilizado, expresso em metro cúbico. 

Fonte: APA (http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=11&sub3ref=128); 2016. 

 

3.1.1.2 Tarifas nos sistemas urbanos 

Na RAM, a ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. cobra tarifas relativas aos encargos com o 
abastecimento público de água, saneamento de águas residuais, recolha de resíduos sólidos 
urbanos e serviços auxiliares. 

Na definição do regime tarifário são atendidos os seguintes parâmetros (n.º 2 do artigo 93.º da 
Portaria n.º 56/2014, de 23 de maio): 

“a) Repartição equitativa dos custos pelos utilizadores; 

b) Respeito pelos princípios de adequação, utilizador-pagador e do equilíbrio económico e 

financeiro; 

c) Necessidade de induzir comportamentos nos utilizadores que sejam ajustados ao interesse 

geral; 

d) Normas das Bases das Concessões e dos contratos de concessão”. 
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O tarifário dos serviços de fornecimento de água, drenagem de águas residuais e recolha de 
resíduos compreende na sua estrutura as seguintes componentes, de forma a repercutirem 
equitativamente os custos por todos os utilizadores (artigo 94.º da Portaria n.º 56/2014, de 23 
de maio): 

a) Tarifa fixa; 

b) Tarifa variável. 

A tarifa fixa é, independente dos consumos efetuados, estabelecida, consoante os casos, em 
função do calibre do contador, da área do espaço, do intervalo de consumo e do intervalo 
temporal objeto de faturação, por cada 30 dias. A tarifa variável é cobrada em função do 
volume de água fornecido durante o período objeto de faturação, através de escalões 
progressivos de aplicação cumulativa. 

Os custos fixos, regra geral, são mais elevados do que os variáveis, procurando-se, deste 
modo, incentivar uma utilização mais racional dos recursos refletindo de forma mais 
acentuado o impacto das decisões individuais de consumo. Por outro lado, os escalões de 
consumo dos clientes domésticos não consideram ainda as diferentes dimensões dos 
agregados familiares, nem a recomendação de uma capitação. 

Estes aspetos poderão impedir a uma aplicação mais adequada dos preços, quer do ponto de 
vista da equidade social, quer do ponto de vista da utilização do recurso água. 

 

3.1.2 Síntese da Análise Económica das Utilizações da Água 

A principal conclusão a reter da análise económica é a grande heterogeneidade que se observa 
na RH10 em termos de proveitos e custos por unidade de volume (fornecido ou drenado), o 
que se reflete, naturalmente, em situações também muito diversas no que concerne aos níveis 
de recuperação de custos dos diferentes sistemas e serviços de águas. 

Consequentemente, os níveis de recuperação de custos são muito favoráveis no caso do 
fornecimento de água a unidades (predominantemente) industriais, mais precisamente de 
199%, sendo que no regadio ficam-se pelos 28%. No caso dos sistemas urbanos, o nível de 
recuperação de custos é de 128%, sendo que o NRC para o serviço de abastecimento de água 
foi de 132% e para o serviço de drenagem e tratamento de águas residuais foi de 111%. 

 

3.2 Eficácia da Atual Política de Preços 

3.2.1 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 
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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). 

Conforme referido anteriormente, é importante referir que a análise do nível de recuperação 
de custos dos sistemas urbanos apenas inclui os dados para a ARM - Águas e Resíduos da 
Madeira, S.A. (concessionária do abastecimento em alta em toda a Região Autónoma da 
Madeira e em baixa para os municípios de Câmara de Lobos, Machico, Porto Santo, Ribeira 
Brava e Santana), da Câmara Municipal da Calheta e da Câmara Municipal do Funchal. 

Assim, em futuras revisões do PGRH é importante que esta análise se estenda às restantes 
entidades gestoras em baixa. 

 

3.2.2 Agrícola 

O Conselho de Administração da ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. deliberou nos 
termos e para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 19.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 17/2014/M, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 
6/2015/M, de 13 de agosto, na alínea a) do n.º 2 da Base XXIII das bases de concessão da 
exploração e gestão do sistema multimunicipal de águas e de resíduos da Região Autónoma da 
Madeira, aprovadas em anexo ao referido Decreto Legislativo Regional n.º 17/2014/M, e no 
n.º 1 da cláusula 23.ª do contrato de concessão da exploração e gestão do sistema 
multimunicipal de águas e de resíduos da Região Autónoma da Madeira, de 30 de dezembro 
de 2014, atualizar o tarifário a praticar pela ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., na área 
de gestão de água para regadio da RAM, para o exercício económico de 2016, em 
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conformidade com a trajetória tarifária constante do anexo III do contrato de concessão, 
celebrado a 30/12/2016: 
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Quadro 3.2: Tarifário do regadio para o exercício económico de 2016 

Tipologia de Uso Frequência Unidade Tarifa 
Comparticipação 

pela RAM 
Tarifa de conservação e 

exploração (consumidor final) 

Água de regadio predominantemente destinado à 
agricultura de propriedade 

Anual Hora 86,515€/h 72,985€ 13,53€ 

Água de regadio predominantemente destinado à 
agricultura de arrendamento 

Anual Hora 86,515€/h 70,015€ 16,50€ 

Água de uso predominante não agrícola [taxa de 
conservação e exploração para águas de regadio 
para fins não agrícolas (rega de jardins e demais 
zonas verdes de uso privado, áreas de lazer ou 

desportivas)] 

Anual Hora 140,784€/h - - 

Água de uso predominante não agrícola (taxa de 
conservação e exploração para águas de uso 

industrial, agroindustrial, comercial ou pecuário) 

Não clarificado 
pela fonte 

Volume (m3) 0,22€/m3 - - 

Água para instalações provisórias destinadas à 
indústria da construção ou similar 

Não clarificado 
pela fonte 

Volume (m3) 0,33€/m3 - - 

Água bruta para produção de água potável 
Não clarificado 

pela fonte 
Volume (m3) 0,205€/m3 - - 

Instituições públicas e associações privadas de 
beneficência social e cultural 

Tarifário aplicável consoante o tipo de uso 
associado 

50% - 

Fonte: Deliberação da ARM de 01 de abril de 2016. 
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3.2.3 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. 
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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 

para as estatísticas oficiais de interesse exclusivo da Região Autónoma da Madeira 

(DREM - Direção Regional de Estatística da Madeira) ou por entidades públicas 

setoriais, é maioritariamente produzida à escala administrativa (país, NUT, concelhos 

ou freguesias). 

 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. 

 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). 

 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 
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do país nesta matéria e quanto às fundamentações para as propostas de derrogação 

na implementação deste princípio. Para isto é exigida informação de diferentes 

naturezas, e que têm associadas dificuldades várias para ser obtida: 

a) 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. 

b) 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 
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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 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 
multissetorial de acompanhamento da implementação da DQA. 
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LEGISLAÇÃO 

Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000: que 
estabelece um quadro de ação comunitária no domínio da política da água. 

Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro: aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica 
nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro, 
e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas. 

Lei n.º 44/2012, de 29 de agosto: sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de 
maio, que estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos 

Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março: complementa a transposição da Diretiva n.º 
2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, que estabelece um 
quadro de ação comunitária no domínio da política da água, em desenvolvimento do regime 
fixado na Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro. 

Decreto-Lei nº. 226-A/2007, de 31 de maio: estabelece o regime da utilização dos recursos 
hídricos. 

Decreto-Lei n.º 391-A/2007, de 21 de dezembro: primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de maio, que estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos. 

Decreto-Lei n.º 93/2008, de 04 de junho: segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 
31 de maio, que estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos 

Decreto-lei n.º 97/2008, de 11 de junho: estabelece o regime económico e financeiro dos 
recursos hídricos previsto pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, disciplinando a taxa de 
recursos hídricos, as tarifas dos serviços públicos de águas e os contratos -programa em 
matéria de gestão dos recursos hídricos. 

Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro: quarta alteração do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, 
de 31 de maio, simplificando o regime de manutenção em vigor dos títulos de utilização dos 
recursos hídricos emitidos ao abrigo da legislação anterior, e primeira alteração do Decreto-Lei 
n.º 147/2008, de 29 de Julho, estabelecendo a competência da Agência Portuguesa do 
Ambiente no domínio da responsabilidade ambiental por danos às águas. 

Decreto-Lei n.º 82/2010, de 02 de julho: prorroga o prazo para a regularização dos títulos de 
utilização de recursos hídricos e dispensa os utilizadores desses recursos da prestação da 
caução para recuperação ambiental quando constituam garantia financeira, procedendo à 
quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio 

Decreto-Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro: Procede à alteração das normas fiscais 
ambientais nos sectores da energia e emissões, transportes, água, resíduos, ordenamento do 
território, florestas e biodiversidade, introduzindo ainda um regime de tributação dos sacos de 
plástico e um regime de incentivo ao abate de veículos em fim de vida, no quadro de uma 
reforma da fiscalidade ambiental. 

Retificação n.º 6/2015, de 27 de fevereiro: declaração de Retificação à Lei n.º 82-D/2014, de 31 
de dezembro, que «Procede à alteração das normas fiscais ambientais nos sectores da energia 
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e emissões, transportes, água, resíduos, ordenamento do território, florestas e biodiversidade, 
introduzindo ainda um regime de tributação dos sacos de plástico e um regime de incentivo ao 
abate de veículos em fim de vida, no quadro de uma reforma da fiscalidade ambiental». 

Decreto Legislativo Regional 17/2014/M, de 16 de dezembro de 2014: reestrutura o sector 
público empresarial regional na área da gestão das águas e dos resíduos, mediante a fusão das 
empresas concessionárias e a criação de um único sistema multimunicipal na Região. 

Decreto Legislativo Regional n.º 25/2003/M, 23 de agosto: altera o Decreto Legislativo 
Regional n.º 19/99/M, de 1 de Julho, que transforma a Administração dos Portos da Região 
Autónoma da Madeira em APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da 
Madeira, S. A., e aprova os respetivos Estatutos. 

Decreto Legislativo Regional n.º 33/2008/M, de 14 de agosto: adapta à Região Autónoma da 
Madeira a Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, que aprova a Lei da Água, bem como o 
Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março, que complementa o regime jurídico consagrado na 
Lei da Água. 

Decreto Legislativo Regional n.º 6/2015/M, de 13 de agosto: Primeira alteração ao Decreto 
Legislativo Regional n.º 18/2014/M, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento da Região 
Autónoma da Madeira para 2015. 

Portaria n.º 56/2014, de 23 de maio: aprova o Regulamento do Sistema Multimunicipal de 
Distribuição de Água e Saneamento Básico em Baixa e do Sistema Multimunicipal de Recolha 
de Resíduos da Região Autónoma da Madeira geridos pela ARM - Águas e Resíduos da 
Madeira, S.A. 

Resolução n.º 131/2014, 14 de março de 2014: aprova o tarifário a praticar pela sociedade 
denominada IGA - Investimentos e Gestão da Água, S.A., no que respeita ao sistema 
concessionado na Ilha da Madeira. 

Resolução n.º 132/2014, 14 de março de 2014: aprova o tarifário a praticar pela sociedade 
denominada IGA - Investimentos e Gestão da Água, S.A., no que respeita ao sistema 
concessionado na Ilha do Porto Santo. 

Resolução n.º 133/2014, 14 de março de 2014: determina a não atualização das tarifas que já 
vigoram relativamente ao sistema multimunicipal de distribuição de água e saneamento básico 
da Região Autónoma da Madeira e ao sistema multimunicipal de recolha de resíduos da 
Região. 

Resolução n.º 170/2014, de 26 de março de 2014: retifica o ponto 1.1 do Anexo II da 
Resolução n.º 133/2014, de 27 de fevereiro. 


	Índice
	Índice de Quadros
	Índice de Figuras
	Índice de Gráficos
	Siglas e Acrónimos
	1 Enquadramento Geral
	1.1 Organização Institucional e Sistema de Preços da Água em Portugal
	1.2 Princípios Conceptuais e Metodológicos do atual Ciclo de Planeamento
	1.2.1 Caracterização Económica dos Principais Setores Utilizadores da Água
	1.2.2 Análise de Tendências e Cenários
	1.2.3 Avaliação do Nível de Recuperação de Custos
	1.2.3.1 Definição de Serviços Hídricos
	1.2.3.2 Identificação dos Prestadores de Serviços, dos Utilizadores e dos Poluidores
	1.2.3.3 Cálculo dos Custos
	1.2.3.3.1 Custos Financeiros (CF)
	1.2.3.3.2 Custos Ambientais e de Recurso

	1.2.3.4 Identificação dos Mecanismos de Recuperação de Custos
	1.2.3.4.1 Mecanismos de Recuperação de Custos com Internalização pelos Utilizadores
	1.2.3.4.2 Mecanismos de Recuperação de Custos com efeitos externalizadores sobre os Utilizadores

	1.2.3.5 Cálculo do Nível de Recuperação de Custos
	1.2.3.6 Avaliação da Política de Preços



	2 Caracterização Sócioeconómica da Utilização da Água
	2.1 Principais Prestadores de Serviços de Águas
	2.2 Caracterização Sócio Económica - Emprego e VAB
	2.2.1 Caracterização Geral do Ambiente Económico Português
	2.2.1.1 Grandes tendências no período 2010-2014
	2.2.1.2 Evolução Recente da Atividade Económica

	2.2.2 Caracterização Económica Geral da Região Hidrográfica do Arquipélago da Madeira
	2.2.2.1 A Região Hidrográfica do Arquipélago na Madeira em Portugal
	2.2.2.2 Evolução Económica Geral no Período 2010-2014
	2.2.2.3 Evolução da Situação Financeira das Empresas na RH10

	2.2.3 Setor Urbano
	2.2.3.1 Caracterização Demográfica Geral da RH10
	2.2.3.2 Caracterização Económica e Social da RH10
	2.2.3.2.1 Taxa de Risco de Pobreza
	2.2.3.2.2 Desemprego
	2.2.3.2.3 Rendimento Anual Médio Disponível das Famílias da RH10
	2.2.3.2.4 Agregados Familiares por Escalão de Rendimentos

	2.2.3.3 Consumos de Água no Setor Urbano

	2.2.4 Agricultura
	2.2.4.1 O Setor Agrícola na RH10
	2.2.4.2 Caracterização Económica do Regadio na RH10
	2.2.4.3 Consumos de Água no Setor Agrícola

	2.2.5 Indústria
	2.2.5.1 Consumos de Água no Industrial

	2.2.6 Energia
	2.2.7 Turismo
	2.2.7.1 Golfe
	2.2.7.1.1 Consumos de Água no Setor do Golfe


	2.2.8 Infraestruturas Portuárias
	2.2.9 Pesca e Aquicultura

	2.3 Bem-estar e Vulnerabilidade Económica
	2.4 Nível de Recuperação de Custos (NRC) dos Serviços Significativos
	2.4.1 Sistemas Urbanos
	2.4.1.1 Nível de Recuperação de Custos (NRC)
	2.4.1.2 Repercussão nos Utilizadores
	2.4.1.3 Conclusões sobre a Política de Preços das Entidades Gestoras dos Sistemas Urbanos

	2.4.2 Sistemas Agrícolas
	2.4.2.1 Nível de Recuperação de Custos (NRC)
	2.4.2.2 Repercussão nos Utilizadores
	2.4.2.3 Conclusões sobre a Política de Preços das Entidades Gestoras dos Sistemas Agrícolas

	2.4.3 Sistemas Industriais
	2.4.3.1 Nível de Recuperação de Custos (NRC)
	2.4.3.2 Repercussão nos Utilizadores
	2.4.3.3 Conclusões sobre a Política de Preços das Entidades Gestoras dos Sistemas Industriais



	3 Avaliação da Atual Política de Preços da Água
	3.1 Análise Económica das Utilizações da Água
	3.1.1 Características dos Mecanismos de Transmissão dos Custos aos Utilizadores
	3.1.1.1 Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
	3.1.1.2 Tarifas nos sistemas urbanos

	3.1.2 Síntese da Análise Económica das Utilizações da Água

	3.2 Eficácia da Atual Política de Preços
	3.2.1 Urbano
	3.2.2 Agrícola
	3.2.3 Industrial


	4 Reflexões finais
	Referências Bibliográficas
	Legislação

