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BREVES NOTAS SOBRE A
ERSAR

ERSAR
A ERSAR é uma entidade reguladora independente, não
sujeita à tutela do governo.

– Recursos humanos
• 74 no final de 2013
• Forte restrição à gestão efetiva destes recursos por força da
LOE, apesar do estatuto de entidade independente

– Orçamento
• 8 milhões de euros
• Assegurado integralmente por receitas próprias
• Forte restrição à gestão efetiva destes recursos

– Procedimentos/instrumentos regulatórios
• Redefinidos e operacionais para o novo contexto

– Portal ERSAR
• Instrumento essencial para a operacionalização do modelo de
regulação.

Estatutos do IRAR / ERSAR
DL 362/98

DL 277/2009

Lei 67/2013
Lei 10/2014

IRAR

ERSAR, IP

ERSAR

Regulação económica e
da qualidade de serviço
das concessões
multimunicipais e
municipais

Alargamento da
regulação a todas
as EG

Reforço da
autonomia

Regulação da qualidade
da água para consumo
humano distribuída por
todas as EG (desde
2004)

Poder regulamentar
sujeito a
homologação
ministerial

Reforço da
regulação
económica, dos
poderes
regulamentares e
sancionatórios

ESTATUTOS DA ERSAR - Lei n.º 10/2014
Universalização da regulação nos serviços públicos de
águas e gestão de resíduos
Serviços de titularidade Estatal

Serviços de titularidade Municipal

(sistemas regionais “em alta”)

(sistemas locais “em baixa” ou “mistos”)

Gestão
directa

Gestão
delegada

Gestão
concessionada

Empresa do SEE

Empresas
concessionárias
multimunicipais

1

30

Serviços municipais

256

Serviços municipalizados

23

Associações de municípios

5

Empresas municipais

36

Parcerias AdP - Municípios

2

JFreguesia/Ass. utilizadores

195

Empresas concessionárias
municipais

33

ESTATUTOS DA ERSAR - Lei n.º 10/2014
O modelo regulatório instituído mantém os seus traços essenciais:

MODELO REGULATÓRIO

Regulação estrutural do sector:

Contribuição para uma melhor
organização do sector

Regulação comportamental
das entidades gestoras:
Monitorização legal e
contratual ao longo do ciclo
de vida
Regulação económica das
entidades gestoras

Contribuição para a
clarificação das regras do
sector

Apoio técnico às entidades
gestoras e elaboração e
divulgação regular de
informação

Regulação da qualidade de
serviço prestado
Regulação da qualidade da
água p/ consumo humano
Interface com os
utilizadores

ESTATUTOS DA ERSAR - Lei n.º 10/2014

MODELO REGULATÓRIO

Regulação
comportamental
das entidades
gestoras:

Os novos estatutos reforçam as
atribuições da ERSAR, nomeadamente
em matéria de regulação económica:
 Elaborar e aprovar regulamentos com
eficácia externa;

Regulação
económica
das
entidades
gestoras

 Fixar as tarifas para os sistemas de
titularidade estatal;
 Regulamentar, avaliar e auditar a fixação e
aplicação de tarifas nos sistemas de
titularidade municipal;
 Emitir recomendações sobre a conformidade
dos tarifários dos sistemas municipais;
 Emitir instruções vinculativas em caso de
desconformidades das tarifas a praticar
pelos sistemas de titularidade municipal.

ESTATUTOS DA ERSAR - Lei n.º 10/2014
Regulamentos a emitir pela ERSAR (artigo 11.º):






RTR já aprovado (e homologado)
Tarifários
e RTA está em discussão pública
Qualidade de serviço
Relações comerciais
Procedimentos regulatórios
Procedimentos de aprovação dos produtos em
contacto com a água para consumo humano

Procedimento de aprovação:





Parecer do conselho consultivo/tarifário
Consulta pública (mínimo 30 dias úteis)
Relatório de ponderação dos contributos
Aprovação pelo CA e publicação (2.º série DR e no
sítio da ERSAR na internet)

Alterações legislativas mais
relevantes para a regulação
económica

Quadro legal – Regulação económica
Lei n.º 73/2013 (Regime Financeiro das Autarquias
Locais e das entidades Intermunicipais) estabelece
alguns princípios relevantes em matéria de fixação
de tarifas dos serviços de águas e de resíduos:
Não devem ser inferiores aos respetivos custos numa
base de eficiência produtiva
Prevê o parecer da entidade reguladora que ateste a
conformidade com as disposições legais e regulamentares
em vigor.
Compete à entidade reguladora do setor emitir
regulamentos tarifários e recomendações sobre a
aplicação dos mesmos

Quadro legal – Regulação económica
Lei n.º 12/2014, que altera o DL n.º 194/2009, que
estabelece o regime jurídico dos serviços
municipais de água e de gestão de resíduos
urbanos, designadamente nos seguintes aspetos da
regulação económica:
A definição de tarifas obedece às regras definidas nos RT
aprovados pela entidade reguladora

As tarifas estão sujeitas a atualizações anuais que entram
em vigor a 1 de janeiro de cada ano.
Atuação da entidade reguladora em caso de
desconformidades com as regras estabelecidas

Como evoluiu o setor
dos resíduos?

Evolução do setor de resíduos
O esforço coletivo permitiu atingir bons resultados ao nível
de cobertura do serviço de gestão de resíduos urbanos e
respetivos destinos:

Evolução do setor de resíduos
Foi recentemente aprovado o Plano Estratégico do Setor
(PERSU 2020):

1997-2007
Enfoque na
organização,
regulamentação e
infraestruturação do
setor dos resíduos
urbanos

2007– 2016 PERSU II
Enfoque no
cumprimento de metas
de reciclagem e
valorização
(Em linha com o Plano de
Intervenção de Resíduos Sólidos
Urbanos e Equiparados aprovado
em 2006).

PERSU 2020
Enfoque na
reutilização; qualidade
dos recicláveis;
redução da deposição
de RU em aterro e
valorização económica

Evolução do setor de resíduos
Hoje as entidades gestoras estão mais capacitadas;
O setor dispõe de profissionais experientes;
A ERSAR tem disponibilizado informação histórica
relevante e apoio técnico às entidades gestoras:
– Elaboração de publicações
técnicas
– Estudos técnicos em parceria
com centros de conhecimento
– Promoção de ações diversas:
• Seminários e Conferências
• Apoio a eventos de terceiros
– Promoção da I&D

Guias
técnicos

Cursos
técnicos

Recomenda
ções

Textos
de
regulaçã
o

Estudos

Relatório
s

Interven
ções
públicas

Política tarifária

Política tarifária
O papel da regulação:
– Promover o acesso aos serviços públicos
(prestados em regime de monopólio natural ou
legal) com qualidade adequada e a preços
socialmente comportáveis:
Protecção do
consumidor

Protecção dos interesses dos utilizadores (acesso
ao serviço, qualidade de serviço e respectivo
preço)

Proteção do
operador

Contribuição para a salvaguarda da viabilidade
económica das entidades gestoras e seus legítimos
interesses e da continuidade dos serviços

Protecção do
ambiente

Contribuição para a salvaguarda dos aspectos
ambientais (impactes da atividade no meio
ambiente)

Política tarifária
• Deve ser assegurada a cobertura dos encargos de
construção/exploração destes serviços:
Numa base de eficiência
produtiva (papel importante da
regulação)

Custos
com a
prestação
dos
serviços

Receitas
necessária
s para
financiar os
custos

A cobertura dos custos deve permitir:
 Assegurar a sustentabilidade da entidade;
 Prestar o serviço com qualidade aceitável;
 Manter e renovar as condições da
operação.

Pela
cobrança de
tarifas
(T1)

É a opção preconizada para promover
a equidade e a sensibilização para
comportamentos ambientalmente
desejáveis (embora o recurso à
indexação ao consumo da água
contrarie este objetivo).

Pelo
recurso a
receitas
fiscais
(taxes)
(T2)

É uma opção a utilizar quando
necessário, pois permite reduzir custos
ao consumidor, embora contrarie o
princípio do utilizador-pagador

Pelo
recurso às
transferênci
as (T3)

É uma opção a utilizar sempre que
possível, pois permite reduzir custos ao
consumidor (ex. fundos comunitários)

A redução do T1 à custa dos T2 e T3 deve ser uma decisão política das entidades
competentes, tendo em conta a necessidade de moderação tarifária

Política tarifária

• Deve ser assegurada uma adequada estrutura tarifária:

Componente
da cobrança de
tarifas (T1)

A supressão da componente
fixa conduziria ao aumento da
parcela variável, para
reequilibrar financeiramente a
prestação dos serviços

Só tarifa de
disponibilidade
(componente
fixa)

Não faz refletir no consumidor o
volume gasto, encorajando o
desperdício e emitindo um sinal
errado do ponto de vista
ambiental

Só tarifa de
utilização
(componente
variável)

Não repercute de forma equitativa os
custos por todos os consumidores,
beneficiando consumidores com mais
de uma habitação em detrimento de
consumidores com habitação única

Tarifa de
disponibilidad
e (componente
fixa)

Tarifa de
utilização
(component
e variável)

Solução mais
justa para os
consumidores
(como se verá)

Regulamento Tarifário
dos Serviços de Gestão
de Resíduos

Regulamento Tarifário
– O Regulamento tarifário é um instrumento de regulação
económica, que define as regras de cálculo das tarifas dos
serviço públicos de gestão de resíduos urbanos.
– Aplica-se a todas as entidades gestoras dos serviços regulados
de gestão de resíduos urbanos, independentemente do modelo
de gestão adotado, da titularidade ou da natureza dos capitais
da entidade gestora.
– Assenta em princípios gerais, transversais a todas as entidades
gestoras (promoção tendencial da universalidade e da igualdade
de acesso; sustentabilidade económica e financeira; autonomia
local; responsabilidade do cidadão; promoção da solidariedade
económica e social).
– As regras de cálculo das tarifas atendem às especificidades da
natureza da titularidade do sistema e do modelo de gestão.

Regulamento Tarifário
Para efeitos do regulamento tarifário, são
consideradas:
 Atividades principais: as inerentes e indispensáveis à
prestação dos serviços de gestão de resíduos urbanos
confiados à entidade gestora.
 Atividades complementares: as atividades que, não
estando integradas nas atividades principais, utilizam
ativos afetos a estas atividades, contribuindo para a
otimização e rentabilidade dos mesmos.
 Atividades não reguladas: as atividades que não são
classificadas e autorizadas como principais ou
complementares, não podem ser consideradas para
efeitos das tarifas destes serviços e devem sair da EG.

Regulamento Tarifário
Nos serviços de gestão de resíduos, as atividades principais são:
Recolha
indiferenciada
de resíduos

Tratamento de
resíduos
resultantes de
recolha
indiferenciada
Transferência

Recolha

Tratamento
mecânico
Triagem
Enfardamento

Recolha seletiva
de resíduos

Tratamento de
resíduos
resultantes de
recolha seletiva

Interface com os
utilizadores finais

Triagem

Gestão de
equipamentos de
deposição seletiva

Enfardamento

Gestão de
ecocentros

Armazenamento

Recolha seletiva

Valorização
orgânica

Armazenamento

Interface
com os
utilizadores
finais

Valorização
orgânica
Incineração
Deposição em
aterros
Tratamento de efluentes
líquidos e gasosos

Regulamento Tarifário
Nos sistemas de titularidade estatal e de
titularidade municipal em gestão delegada:
 É utilizada a metodologia de cálculo de proveitos
permitidos (modelo designado por revenue cap)

Sistemas de titularidade municipal em gestão
direta:
 As tarifas são obtidas através do cálculo das
receitas previsionais necessárias para cobertura
dos custos.

Em qualquer dos casos o princípio basilar é
o da recuperação integral dos custos da
provisão dos serviços numa base de
eficiência produtiva.

Regulamento Tarifário
Cálculo dos proveitos permitidos (concessões estatais e delegações):
Custo de
Capital

Corresponde ao produto da taxa de remuneração dos ativos sobre a BAR (base de
ativos regulados). Acresce o valor das amortizações do exercício e a remuneração de
ativos em fim de vida, se aplicável.

+
Custo de
exploração

Custos de exploração aceites com a prestação do serviço, em cenário de eficiência
produtiva, ponderado por metas de eficiência consideradas em função de valores de
referência do setor.

+
Incentivos

Prémio à superação de objetivos previamente fixados. Por exemplo, metas de desvio
de aterro.

Benefícios de As atividades complementares são aprovadas na condição de contribuírem
positivamente para a tarifa, podendo o lucro apurado ser parcialmente partilhado
atividades
complementares com o operador.
Receitas
adicionais

Integração de receitas extra-tarifa decorrentes da atividade.

Regulamento Tarifário
Cálculo das tarifas (concessões estais e delegações):

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷
𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 =
𝒒𝒒𝒒𝒒𝒒𝒒𝒒𝒒𝒒𝒒𝒒 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑

– Ciclos regulatórios plurianuais (3 ou 5 anos).

– Planos de investimentos previamente aprovados, tendo em conta os
objetivos estratégicos nacionais, a capacidade instalada existente e a
capacidade necessária na área de intervenção do sistema.
– Aplicável a todas as fases da cadeia de valor da prestação de
serviços.
– Inclui mecanismos de eficiência em diversos níveis do apuramento
dos proveitos permitidos.

Regulamento Tarifário
Mecanismos de eficiência nas diversas componentes de
cálculo dos proveitos permitidos:
 Ao nível dos custos de Capital (CAPEX)
Estrutura de capitais harmonizada (capitais próprios e
empréstimos bancários na mesma proporção para
todas as EG)
A BAR inclui ativos em utilização efetiva e em
percentagem de utilização face à capacidade licenciada

Decisões de investimento alinhadas com a estratégia
do setor e ponderadas por análises custo/benefício.

Regulamento Tarifário
Mecanismos de eficiência nas diversas componentes de
cálculo dos proveitos permitidos:
 Ao nível dos custos da operação (OPEX)
Custos operacionais aceites de acordo com padrões de
referência, por tecnologia

Determinação de metas de eficiência produtiva

Incentivos à superação de metas definidas no Plano
Estratégico do Setor (PERSU2020)

Regulamento Tarifário
Outros aspetos relevantes para o apuramento dos proveitos
permitidos:
Exclusão do âmbito da regulação de atividades que não
sejam atividades “core” ou complementares autorizadas

Não são reconhecidos para efeitos do cálculo da tarifa
eventuais prejuízos de atividades complementares.

Os lucros operacionais de atividades complementares
serão partilhados com a tarifa.

Regulamento Tarifário
Metodologia de cálculo das tarifas nos serviços
prestado em gestão direta:
 Custos totais aceites numa base de eficiência produtiva
aferida por custos de referência do setor e tendo por base
o sistema de avaliação de qualidade de serviço.
 Proveitos Previsionais = Custos totais (tendencialmente)
 Receitas previsionais ano n=

Receita
tarifária

+

Receita de
serviços
auxiliares

+

Subsídios
(?)

 Autonomia do poder local: cabe ao órgão autárquico
competentes fixar:





A percentagem de custos a recuperar através das tarifas aplicadas aos
utilizadores domésticos e não domésticos;
A percentagem de custos a recuperar através da tarifa de disponibilidade;
A parcela a recuperar através do 2.º escalão, a partir do qual é construída
a estrutura tarifária;
Os tarifários sociais e para famílias numerosas.

Conclusões…

Conclusões
O RTR é um instrumento de regulação
económica que procura:
 Salvaguardar os direitos dos consumidores, promover a
eficiência produtiva e assegurar condições de
sustentabilidade económica e financeira das entidade
gestoras, tendo em conta as exigências de obrigações de
serviço público.
 Ter uma abordagem integrada e articulada da vertente
económica com as vertentes técnica, jurídica, ambiental, de
saúde pública, social e ética, que devem caracterizar estes
serviços.
 Implementar o modelo tarifário com regras estáveis, com
imparcialidade e transparência, atendendo às
especificidades dos modelos de gestão.

Conclusões
 O Regulamento Tarifário dos Resíduos foi aprovado e
está em vigor desde abril de 2014 (Deliberação n.º
928/2014);
 O Regulamento Tarifário dos Serviços de Águas foi
disponibilizado recentemente para consulta pública e
apreciação pelos órgãos consultivos da ERSAR;
 A ERSAR recorre, complementarmente, a outros
instrumentos regulatórios, como a publicação de guias
técnicos de apoio, a realização de ações de formação e
a recolha, tratamento e divulgação de informação
relevante para o setor e para o público em geral.

Emissão
filatélica
“Emissão
filatélica” de
2011 dedicada
à
sensibilização
dos
consumidores
dos serviços
de águas e
resíduos

FIM

