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Resumo 

O tema central deste trabalho, desenvolvido no âmbito do estágio para o processo de 

admissão á Ordem dos Engenheiros Técnicos, está relacionado com a importância das 

iniciativas da União Europeia para a promoção do desenvolvimento das regiões e das 

populações. 

A política da União Europeia, e dos principais orientadores de coesão que pretendem 

reduzir assimetrias económicas e sociais existentes entre regiões da europa, sendo os 

fundos de coesão uma manifestação dessa solidariedade para os países e regiões menos 

favorecidas. 

E é neste contexto que se desenvolve este trabalho, pretendendo-se avaliar e verificar o 

impacto destes fundos no desenvolvimento em particular do sector do saneamento e na 

área de implantação e atuação da Águas do Zêzere e Côa. 

Deste modo, identificam-se e caracterizam-se os fundos comunitários e as ferramentas 

para a sua aplicação na promoção do território português em articulação com a União 

Europeia e o modo como são efetuados, apresentados e executados no pedido de 

pagamento. 

Com base na análise das intervenções aplicadas, pretende-se explicar o contributo e a 

importância dos fundos comunitários, aplicados ao sector do saneamento, no 

desenvolvimento económico e social da área de atuação de Águas do Zêzere e Côa. 

Palavras-chave: Fundos Comunitários, Saneamento, desenvolvimento Regional, Águas 

do Zêzere e Côa.  
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Abstract 

The main topic of this study, developed within the training period that leads to 

admission to the Order of Technical Engineers, is related to the importance of EU 

initiatives to promote the development of the regions and their populations. 

EU policy, and of the main coordinators of cohesion, that are trying to reduce social and 

economic disparities in European regions, with the cohesion funds being a mark of 

solidarity towards the more underdeveloped countries and regions. 

This study is developed within this context and we aim to assess and verify the impact 

of these funds mainly in the development of the sanitation sector and in the Águas do 

Zêzere e Côa company’s implementation and operation area. 

Thus we can identify and characterise community funds and tools and their 

implementation in Portugal together with the European Union and the way they are 

applied, presented and developed on the payment request. 

Based on the applied programmes, we aim to explain the contribution and importance of 

the EU funds applied to the sanitation sector in the social and economic development of 

the Águas do Zêzere e Côa company’s performance area. 

 

Keywords: EU funds, sanitation sector, regional development, Águas do Zêzere e Côa 

company  
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1- Objetivo 

O relatório que agora aqui se apresenta constitui uma síntese de todo o trabalho 

desenvolvido durante o estágio com uma duração de seis meses, que teve como objetivo 

perceber como e onde são aplicados os fundos comunitários e o impacto que estes 

causaram para o desenvolvimento e evolução da zona do Interior Centro. 

 

1.1- O Membro Estagiário 

O membro estagiário, Joana Raquel Fernandes Oliveira, nascida a 17 de Junho de 1989, 

filha de António Francisco Castelo de Oliveira e de Maria de Fátima Lopes Fernandes, 

natural da Guarda, residente em Guarda, portador do Cartão de Cidadão nº 13602362, 

emitido no registo da Guarda, está a frequentar o 3º ano da licenciatura de Engenharia 

do Ambiente, no Instituto Politécnico da Guarda. 

Iniciou o estágio dia 01/04/2013 na Empresa Águas do Zêzere e Côa, SA do grupo 

Águas de Portugal onde foi desenvolvido este relatório para a obtenção do grau de 

Licenciatura em Engenharia do Ambiente e para o ingresso na OET. 

 

1.2- O Patrono 

O Patrono, Bruno Henrique Figueiredo Costa, é licenciado em Engenharia do Ambiente 

pelo Instituto Politécnico da Guarda, está inscrito na Ordem dos Engenheiros sendo 

portador da célula profissional nº20247. 

Atualmente, desempenha funções na empresa Águas do Zêzere e Côa, SA como 

responsável pelo Departamento de Planeamento, Controlo e Gestão da Empresa. 
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2- A Empresa: Águas do Zêzere e Côa, SA 

A Águas do Zêzere e Côa, S.A. (AdZC) é uma sociedade anónima de capitais públicos, 

criada pelo Decreto-Lei nº 121/2000, de 4 de Julho, responsável pela construção, gestão 

e exploração do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento 

do Alto Zêzere e Côa por um período de 30 anos. A concessão foi alvo de um 

alargamento e a partir de 2004 passaram a ser dezasseis os municípios abrangidos: 

Aguiar da Beira, Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, 

Fornos de Algodres, Fundão, Gouveia, Guarda, Manteigas, Mêda, Oliveira do Hospital, 

Penamacor, Pinhel, Sabugal e Seia.  

A área servida é extensa (6394 km
2
) corresponde a cerca de 7% do território nacional é 

essencialmente montanhosa, predominantemente rural e escassamente povoada (35 

hab/km
2
, valor que corresponde a cerca de um terço da média nacional). 

 

 

 

 

 

Figura 1: Identificação dos concelhos abastecidos pelas entidades gestoras em alta 
 

(Fonte: ERSAR 2012) 

 

 

  

 

 

 

 

                                                    (Fonte: AdZC) 

Figura 2: Logo da Empresa Águas do Zêzere e Côa 
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2.1- Estrutura Organizacional 

Para o desenvolvimento da sua atividade a Águas do Zêzere e Côa, S.A. dispõe de uma 

estrutura organizacional que sustenta a sua atuação em função das orientações 

estratégicas definidas pelos Acionistas e pelo Concedente.  

 

Figura 3: Acionistas da empresa AdZC 
(Fonte: AdZC) 

Do ponto de vista organizacional estão implementados quatro níveis, nomeadamente: 

 Conselho de Administração/ Administrador-Delegado; 

 Diretores das áreas Administrativa e Financeira, Infraestruturas e Operação; 

 Coordenadores de Departamento incluídos nas Direções de Infraestruturas e 

Operação e Responsáveis de Áreas Funcionais na dependência direta do 

Conselho de Administração; 

 Responsável de Área Funcional incluída na Direção Administrativa e 

Financeira.  

 

O Conselho de Administração reúne pelo menos uma vez por mês. As grandes 

orientações são disseminadas em reuniões da empresa com as direções, coordenadores, 

responsáveis e colaboradores em geral, bem como pelas Ordens de Serviço ou outro 

tipo de Comunicação Interna. 

O organigrama da estrutura de funcionamento da empresa e os respetivos serviços está 

representado na Figura 4. Assim com o intuito de melhor servir a população de várias 

regiões a empresa AdZC está dividida em 4 departamentos (Administração, Avaliação 
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Financeira, Infraestruturas, Operação). Cada departamento subdivide-se em vários 

serviços: Administração- Comunicação e Imagem, Qualidade Ambiente e Segurança, 

Sistemas de informação, Apoio Jurídico, Planeamento Gestão e Controlo, Secretariado 

de Administração, Avaliação Financeira: Administrativa, Logística, Recursos 

Humanos, Contabilidade, Tesouraria, Infraestruturas: Engenharia, Manutenção e 

Cadastro, e por fim Operação: Centro Operacional NN (Norte Noroeste), Centro 

Operacional OE (Oeste), Centro Operacional CO (Centro Oeste), Centro Operacional 

SL (Sul Leste). 
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Figura 4: Organograma da empresa Águas do Zêzere e Côa 

(Fonte: Relatórios de Contas 2012, AdZC) 

 

 

 

Direção Administrativa e Financeira 

Este departamento responsabiliza-se por assegurar a coordenação e realização dos 

procedimentos financeiros, contabilísticos e administrativos que permitam assegurar as 

condições necessárias ao cumprimento das obrigações legais, a resposta à tutela e a 

organismos oficiais, competindo-lhe ainda preparar a informação interna relevante ao 

aumento da eficiência no funcionamento da organização.    

 

Direção de Infraestruturas 

Neste sector elaboram-se estudos e projetos, planificam-se e executam-se empreitadas de 

construção e remodelação das infraestruturas de captação, de tratamento, de adução de água e 

de recolha de efluentes, de forma a cumprir o Modelo Técnico definido para o Sistema 

Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Alto Zêzere e Côa. Tem a 

responsabilidade de assegurar a reparação e conservação das infraestruturas, otimizando, nas 
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intervenções, o binómio preço/qualidade, com a rentabilização dos recursos disponíveis.   

 

Direção de Operação 

Este departamento é aquele que gere a operação dos sistemas de captação, tratamento e 

adução de água para consumo humano, bem como dos sistemas de recolha, tratamento e 

rejeição de águas residuais.  

 

Área Funcional de Planeamento e Controlo de Gestão 

Nesta área coordenam-se e elaboram-se os documentos de planeamento estratégico 

empresarial, elabora e acompanha o OPT, trata da informação de reporte financeiro e de 

atividade, desenvolve procedimentos de controlo de gestão e indicadores de atividade, 

Coordena e gere os processos e projetos cofinanciados pelo Fundo de Coesão e QREN.  

 

Área Funcional de Comunicação e Imagem 

Nesta área Coordena-se a implementação da Política de Comunicação da Organização, 

geram-se as iniciativas de comunicação institucional da empresa, assegura-se a comunicação 

interna e externa, organizam-se atividades de educação e sensibilização ambiental e 

promovem-se atividades sociais de interesse local, de acordo com a estratégia de 

comunicação e imagem da organização. 

 

Área Funcional de Qualidade, Ambiente e Segurança 

Esta área gere, desenvolve, promove e acompanha a implementação do Sistema de 

Responsabilidade Empresarial em todas as suas vertentes, gere os licenciamentos associados 

à operação das infraestruturas, assegura o controlo da qualidade do produto entregue, de 

acordo com os requisitos legais e Verifica e acompanha a conformidade legal nas diferentes 

áreas da organização. 

 

Área Funcional de Sistemas de Informação 

Neste setor efine-se e implementa-se a estratégia global de sistemas de informação, 

assegurando informação integrada, fidedigna atempada a todos os níveis de decisão. 

Promove e acompanha a implementação de soluções informáticas de apoio que permitam o 

aumento da eficiência do sistema. 
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Área Funcional de Apoio Jurídico 

Assegura a assessoria jurídica necessária ao bom funcionamento da organização. 

 

Área Funcional de Secretariado da Administração 

Assegura o apoio direto à administração, garantindo as sinergias de complementaridade entre 

o apoio geral e a diferentes direções e áreas.   

 

2.2- Cadeia de Valor 

Ainda que a Operação seja a atividade mais visível na empresa, a empresa atua numa extensa 

e complexa cadeia de valor, agregando um conjunto interdependente de competências, que 

vão desde a identificação de mercados potenciais até à entrega do produto final ao cliente, 

contribuindo para a criação de valor ao capital acionista e para o cumprimento dos elevados 

parâmetros de desempenho exigidos. 

Nos gráficos apresentados na Figura 5 e Figura 6 expõe-se a visão sistémica da cadeia de 

valor das atividades desenvolvidas pela organização, bem como a especificação das várias 

fases de operação. 

 

 

 

(Fonte: Relatórios de Contas 2012, AdZC) 

 

 

 

                                                            

Figura 5: Sistemas da Cadeia de Valor 
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Figura 6: Sistema da Cadeia de Valor 
 

(Fonte: Relatórios de Contas 2012, AdZC) 

 

2.3- Principais Acontecimentos 

No presente exercício foram eleitos, para o triénio 2012/2014, novos órgãos sociais na 

Assembleia – Geral ordinária que decorreu em 21 de Março de 2012. Naturalmente 

dando continuidade às operações da empresa foram definidos um conjunto de 

orientações estratégicas, mensuradas em Planos de Ações com o propósito de melhorar 

o desempenho operacional da empresa. 

A Administração envolveu os colaboradores na elaboração de um trabalho de avaliação 

e diagnóstico, de forma a determinar um conjunto de medidas que conduzissem a uma 

redução do custo operacional da organização, bem como à consolidação da tendência de 

otimização dos gastos necessários ao cumprimento da sua missão. As medidas 

identificadas foram dicriminadas no documento “Otimização do desempenho 

operacional da empresa – Plano de ações para 2012” e operacionalizadas, pelas várias 

áreas, durante o segundo semestre de 2012.  

Relativamente aos objetivos de atendimento, população servida e volume de atividade, 

registamos mais um contributo, na consecução do seu atingimento, tendo sido 



O Impacto dos Fundos Comunitários no sector do saneamento para o desenvolvimento do Interior Centro na empresa- Águas do 

Zêzere e Côa-Grupo Águas de Portugal 

 

9 
 

determinante a conclusão de várias infraestruturas e consequente  início de atividade 

(arranque operacional), concretamente 5 Pontos de Entrega, 7 Reservatórios, 1 EEAA, 

22 km de Conduta Adutora, na área de abastecimento de água e 18 ETAR, 8 EEAR, 16 

Pontos de Recolha e cerca de 31 km de Emissários, na de saneamento. Possibilitaram 

ainda, que em 2012, a empresa aumentasse a taxa de cobertura, quer no domínio do 

abastecimento quer no saneamento. 

NA ETA do Caldeirão procedemos a um conjunto de trabalhos, relativos a remodelação 

do sistema da captação, com a colocação de um novo reservatório de ar comprimido 

(RAC), melhorando a qualidade do serviço prestado e a garantia de cumprimento da 

legislação, em vigor. Referir ainda, o início dos procedimentos com vista a execução da 

ETAR de Alverca da Beira. 

 

 
 

Figura 7: ETA do Caldeirão 

 

Ao nível operacional, concretamente no que se refere ao volume de atividade global, 

registou-se pela primeira vez uma redução, relativamente aos anos anteriores, 
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nomeadamente face a 2011, com um decréscimo na ordem de 11%. A condicionar o 

volume de atividade global, esteve o fornecimento de caudais de abastecimento, o qual 

ficou 7% abaixo, refletindo a estabilização dos sistemas bem como a gestão mais eficaz 

das redes “em baixa”. No que se refere à operação de saneamento, com um desvio de - 

11%, encontra-se explicação nas condicionantes ambientais, nomeadamente nas 

condições climatéricas, que resultaram numa forte redução de caudais. Ainda no que se 

refere à exploração das infraestruturas, uma referência para os resíduos de ETA e 

ETAR, onde foram iniciados procedimentos, através de concurso público, para a 

respetiva gestão, estimando que sejam adjudicados em 2013. 

Relativamente à prestação de serviços de Operação e Manutenção (O&M) de ETAR, 

que teve início em Fevereiro do ano em análise e se prevê termine em Janeiro de 2015, 

abrangendo um grande número de subsistemas de águas residuais do sistema 

multimunicipal, nomeadamente 94 subsistemas de lamas ativadas e 67 subsistemas de 

leitos de macrófitas, respetivos emissários e EEAR. Por ser determinante na qualidade 

do serviço global da empresa, fez-se um acompanhamento próximo desta prestação de 

serviços, na medida em que representa custos significativos, para a empresa e, não 

decorrendo com eficiência e qualidade, coloca em causa o bom funcionamento das 

instalações, com as consequências associadas, ao nível do cumprimento legal, da 

conservação das instalações e da imagem da empresa perante os clientes. Na segunda 

metade de 2012, complementando o acompanhamento que já vinha a ser realizado pela 

DOP, decorreram auditorias internas e externas à referida prestação de serviços, ações 

que permitiram identificar os pontos a melhorar, sendo notória a evolução positiva do 

desempenho global, no decorrer do ano.  

Em Abril, como ficou documentado pela cobertura mediática de televisões e rádios, na 

albufeira do Caldeirão, que serve a ETA do mesmo nome, ocorreu uma anormal 

mortandade de uma espécie de peixes em simultâneo com o aparecimento de 

salmonelas. Apesar da natural preocupação com o abastecimento de água à população e 

que o mesmo pudesse ficar comprometido, conseguiu-se garantir a qualidade necessária 

da água fornecida, sem qualquer interrupção, não tendo chegado a concluir-se relação 

entre a mortandade dos peixes e a existência de salmonelas, tendo o despiste destas 

indicado que a estirpe presente não era nenhuma das consideradas mais perigosas para o 

homem.   
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A seca que se iniciou em 2011 e se agravou em 2012, colocou alguns problemas no 

fornecimento de água, principalmente nos períodos mais quentes e secos, com 

preocupação acrescida com as reservas de água, algumas delas a apresentarem níveis 

preocupantes, tendo a albufeira de Ranhados descido a cotas nunca antes atingidas e 

exigindo a realização de estudos, investimentos e a adoção de plano de contingência, o 

qual, felizmente, não veio a ser necessário, com o regresso das chuvas de outono que 

repuseram os volumes necessários ao normal abastecimento. Apesar dos 

constrangimentos impostos pela seca, o recurso ao reforço com viaturas de bombeiros 

foi marginal, quando comparado com anos anteriores, evidenciando a boa e esforçada 

gestão dos recursos disponíveis.     

Em termos de qualidade, em consequência das melhorias introduzidas, o objetivo de 

100% para o abastecimento de água foi atingido. Quanto ao saneamento, com um 

objetivo de 100% e um cumprimento de 86%, reflete a forte redução de caudais e 

aumento das cargas afluentes devido à seca, bem como o facto de ainda continuarem a 

entrar em serviço várias infraestruturas novas, cuja fase inicial de funcionamento denota 

uma maior dificuldade no regular cumprimento dos parâmetros de descarga, a 

renovação de licenças com novas exigências de qualidade, para as quais algumas ETAR 

não estavam preparadas, bem como a impossibilidade que esta concessionária tem de 

impedir que alguns utilizadores da rede “em baixa” efetuem descargas não controladas, 

que prejudicam sobremaneira o funcionamento das ETAR, situações que, neste período 

de crise generalizada, tendem a ser mais frequentes. 

Neste pressuposto, foram tomadas diversas medidas, nomeadamente através da 

racionalização de meios, humanos e materiais, da minimização de perdas, com a 

utilização das bases de dados de caudais e do programa “Máximo” de gestão da 

manutenção, além do diagnóstico realizado à frequência da ocorrência de roturas em 

condutas e da implementação de planos de ação para beneficiação e correção das 

maiores fragilidades, com a melhoria da qualidade do serviço de abastecimento pela 

substituição de antigas e pequenas captações, bem como na melhoria da eficácia 

energética, nomeadamente através da identificação das instalações com maiores 

consumos energéticos para progressiva intervenção de otimização. 
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3- Fundos Comunitários 

3.1- O que são os Fundos Comunitários?  

A economia portuguesa realizou, de forma mais expressiva após 1990, um notável 

processo de convergência nominal, que constituiu um dos aspetos mais marcantes da 

evolução da economia portuguesa após a adesão à Comunidade Europeia, tendo 

permitido a Portugal integrar o conjunto de Estados- Membros que fazem parte da área 

do Euro. 

O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional  (FEDER) é um instrumento financeiro 

da Comissão Europeia cuja finalidade é a ajuda para o desenvolvimento económico das 

regiões deprimidas da União Europeia. Estes fundos são subvenções a fundo perdido, 

sendo geridos diretamente pelas administrações públicas (central, regional e local) tendo 

cada uma delas um grupo de fundos atribuídos à priori para realizar projetos na zona. 

Os fundos FEDER constituem a parte maior do pressuposto da UE, afetando áreas de 

desenvolvimento como os transportes, as tecnologias da comunicação, a energia, o meio 

ambiente, a investigação e a inovação, as infraestruturas sociais, a formação, a 

reabilitação urbana e a reconversão industrial, o desenvolvimento rural, a pesca, 

o turismo e a cultura. As regiões com desvantagens geográficas (regiões insulares, 

montanhosas ou pouco povoadas) beneficiam de ajuda específica dos fundos FEDER. 

 

3.2- Qual o objetivo dos Fundos Comunitários? 

Estes fundos estruturais europeus foram constituídos em 1975 com o objetivo de 

corrigir os principais desequilíbrios regionais da comunidade e especialmente os que 

são consequência de uma estrutura preponderantemente agrária, das mudanças 

industriais e do subdesemprego estrutural. 

A análise da evolução das regiões portuguesas nas duas últimas décadas demonstra de 

forma inequívoca, por outro lado, a constatação de progressos marcados no domínio da 

coesão social, claramente favorecidos face aos progressos em competitividade. Um 

olhar atento sobre os principais movimentos de convergência e divergência das regiões 

portuguesas permite concluir que os avanços alcançados no domínio da coesão, em 

particular através das melhorias genericamente registadas nas dotações de equipamentos 

e de infraestruturas, contribuíram necessariamente para a diminuição das carências que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_Europeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_econ%C3%B3mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Subven%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundo_perdido&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o_p%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pressuposto_da_Uni%C3%A3o_Europeia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tecnologia_da_comunica%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Investiga%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inova%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infraestrutura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Forma%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reconvers%C3%A3o_industrial
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Desenvolvimento_rural&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/1975
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nestes domínios se verificaram em muitas regiões do país, mas não inverteram, nem 

poderiam, face à natureza das correspondentes politicas públicas, alterar os processos de 

despovoamento e de consequente fragilização das bases económicas locais ou regionais, 

nem contribuíram de forma relevante para a atração de investimentos e para a criação de 

emprego. Os objetivos estratégicos definidos pela União Europeia pretendem tornar 

todas as regiões dos países que a integram mais atrativos para viver, investir e trabalhar. 

Nesse sentido, e para o período de 2007-2013 a política de coesão concentra-se em 3 

grandes objetivos: 

 Convergência (solidariedade entre regiões) 

 Competitividade regional e emprego 

 Cooperação territorial europeia 

todos eles apoiados, entre outros, pelos fundos FEDER. 

Neste contexto, cada país deverá estabelecer um quadro de referência estratégico 

nacional (QREN) no qual se inserem as prioridades do país/região a serem aplicados 

pelos programas operacionais. 

Os Fundos Comunitários representam o “pilar de investimento” para Portugal e que os 

fundos europeus tiveram e continuarão a ter um contributo fundamental para a correção 

de desequilíbrios entre países e regiões. 

3.3- A Evolução dos Quadros Comunitários  

O Governo Constitucional preconiza a necessidade de se proporcionar em Portugal 

níveis de proteção ambiental e de qualidade de vida equivalentes aos dos parceiros 

europeus, o que implica qualificar as nossas infraestruturas ambientais e a respetiva 

gestão, de forma a alcançar níveis de atendimento e padrões de serviço próprios dos 

países desenvolvidos, designadamente em domínios como o abastecimento de água e o 

saneamento de águas residuais. A via apontada para esse desiderato passa pelo 

relançamento dos investimentos em infraestruturas através da otimização do 

aproveitamento dos fundos comunitários disponíveis. 

Portugal, desde 1993 até 1999, foi assistido pelo Quadro Comunitário de Apoio II 

(QCA II), neste período houve uma grande dispersão de projetos, projetos estes de 

dimensão reduzida, promotores com alguma fragilidade técnica e financeira onde existia 
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uma separação entre quem projetava e fazia as candidaturas e os promotores 

(responsáveis pela execução dos projetos), os resultados alcançados neste período 

ficaram aquém do esperado. No ano 2000 até 2006, a política monetária da União 

Europeia assume uma nova dimensão, sendo conduzida pelo Banco Central Europeu e 

dominada por um mandato centrado na defesa da estabilidade dos preços, onde existiu 

uma redução da margem de manobra das políticas orçamental e fiscal, sujeitas a um 

regime de rigor e harmonização imposto pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento, que 

reduz o impacto direto das políticas macroeconómicas no crescimento económico. No 

plano de desenvolvimento, a grande alteração traduziu-se num sentido restrito, na 

passagem do QCA II para o QCA III. Neste período houve a tentativa de replicar o 

modelo iniciado no período anterior (QCA II), baseado em sistemas multimunicipais ou 

intermunicipais para atingir mais depressa os objetivos base, 95% de atendimento no 

abastecimento de água e 90% de atendimento de recolha e tratamento de águas 

residuais, cumprindo todos os objetivos conforme as normas de qualidade e da 

promoção da melhoria da qualidade do serviço implementadas no PEEASAR I. Este 

Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais foi 

um processo implementado no ano 2000 até 2006 pelo Ministério do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, este plano definiu quatro 

linhas de orientação estratégica como a requalificação ambiental, soluções integradas, 

alta qualidade do serviço e a garantia de sustentabilidade e estabeleceu ainda um 

conjunto de pressupostos de base, considerados de grande relevância para o seu êxito, 

tais como a obrigatoriedade de se cumprir a legislação nacional e comunitária relativa 

quer à conceção, ao dimensionamento, à construção e à exploração dos sistemas de 

abastecimentos de águas e saneamento de águas residuais, quer à sua qualidade.  

Estes pressupostos deveriam enquadrar-se nos objetivos para o País a atingir durante o 

período de 2000-2006 nomeadamente 95% da população ser servida com água potável 

no domicílio e 90% da população servida com saneamento de águas residuais urbanas, 

contudo ressaltaram assim, duas prioridades fundamentais na operacionalização da 

estratégia, designadamente a prioridade à implementação de soluções integradas de 

carácter plurimunicipal, correspondendo a sistemas compatíveis com os planos de bacia 

hidrográfica e envolvendo o abastecimento de água e o saneamento de águas residuais, 

incluindo a sua reutilização, e a prioridade à adoção de soluções institucionais do tipo 

empresarial, no sentido de otimizar os investimentos necessários à implementação dos 
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sistemas e ainda, garantir a sua sustentabilidade futura através de um exploração 

tecnicamente qualificada e em condições de gerar as receitas necessárias á cobertura de 

todos os encargos de funcionamento em condições apropriadas e de renovação dos 

equipamentos. 

O PEAASAR 2000-2006 colocou enfoque na solução dos problemas existentes na 

chamada “alta” através da implementação em todo o espaço continental de soluções 

integradas de carácter plurimunicipal, que podiam assumir a forma de sistema 

multimunicipal, mediante uma parceria entre o Estado- através da Águas de Portugal, 

SGPS,SA e os municípios envolvidos, ou de sistema intermunicipal, com a participação 

exclusiva dos municípios envolvidos, concessionado ou não. 

Neste período constatou-se que para além dos progressos muito significativos que foram 

alcançados, ainda existem algumas questões fundamentais no sector da água que 

obrigam a mais do que um simples prolongar no tempo da consecução dos objetivos 

antes definidos, constituindo grandes desafios que estão em aberto e cuja resposta 

necessita da definição de uma estratégia clara para o próximo período de programação 

2007-2013. A necessidade de se promover a melhorias da qualidade do serviço prestado 

às populações, como a necessidade de se adotarem soluções integradas, a vantagem de 

se promover soluções empresariais de gestão dos sistemas e a obrigatoriedade de se 

estabelecerem tarifas justas para os utentes destes serviços públicos. Contudo, apesar do 

enorme esforço desenvolvido, verificou-se a necessidade de reformular a estratégia, 

pelo que o PEAASAR II (2007-2013) dá especial enfoque à articulação dos sistemas em 

alta e baixa, bem como à melhoria e reabilitação das redes de drenagem.  

Um aspeto essencial que merece atenção é a adequada gestão dos fundos comunitários 

previstos no Quadro de Referência e Estratégia Nacional (QREN), permitindo 

contemplar potencialmente qualquer entidade gestora de sistemas de abastecimento 

público de água e/ou de saneamento de águas residuais urbanas, independentemente do 

seu modelo de gestão, e com recurso aos critérios de acesso definidos no PEAASAR II.  

Há, no entanto, que salientar o muito que já se fez neste sector em benefício dos 

consumidores mas, essencialmente, enfrentar o muito que ainda falta fazer, através do 

diagnóstico e resolução de eventuais problemas, num ambiente de confiança entre todos 

os intervenientes do sector. 
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4- Autoridades de Gestão 

4.1- Programa Operacional de Valorização do Território (POVT) 

O Programa Operacional Temático Valorização do Território consagra a intervenção do 

Fundo de Coesão no território nacional no período de programação 2007-2013. As 

dotações programadas deste Fundo elevam-se a 3 mil milhões de euros, o que se 

perspetiva poder vir a permitir a concretização de um investimento de 4,3 mil milhões 

de euros. 

O POVT é um dos três Programas Operacionais Temáticos do QREN, constituindo um 

Programa novo e central para a estratégia da Agenda da Valorização do Território, para 

a qual concorrem também, de forma muito significativa, os Programas Operacionais 

Regionais do Continente e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

O Programa assume elevadas responsabilidades, não só pelo elevado volume de 

investimento e de financiamento que concentra – resultante de dois Fundos 

comunitários – o Fundo de Coesão e o FEDER – mas também pela extraordinária 

relevância dos Grandes Projetos que se encontram previstos e ainda pela grande 

diversidade sectorial que concentra, abrangendo designadamente o sector dos 

transportes, ambiente, ordenamento do território e desenvolvimento regional, educação, 

agricultura, desporto, entre outros. 

As intervenções do Fundo de Coesão inscrevem-se no âmbito do objetivo Convergência 

e na concretização das prioridades temáticas inscritas na Agenda do QREN dedicada à 

Valorização do Território. 

 

4.2- Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional (IFDR) 

O Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional (IFDR),  resulta da 

reestruturação da ex-direcção-geral do Desenvolvimento Regional (DGDR), da qual 

herda um conhecimento com 25 anos de experiência na gestão dos fundos comunitários. 

Orientado para a execução da política de Desenvolvimento Regional, através da 

Coordenação Financeira dos fundos comunitários, em particular, do Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo de Coesão, o IFDR atua sob a tutela 

http://www.povt.qren.pt/cs2.asp?idcat=1120
http://www.povt.qren.pt/cs2.asp?idcat=1120
http://www.ifdr.pt/content.aspx?menuid=153&eid=3224
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do Ministério da Economia e do Emprego, e do membro do Governo responsável pela 

área das Finanças no âmbito da sua gestão financeira.  

O IFDR coordena a parte financeira global dos fundos estruturais comunitários e do 

Fundo de Coesão. Coordena, gere e monitoriza física e financeiramente o Fundo de 

Coesão e as medidas de assistência técnica daqueles fundos.  

O FEDER apoia a realização de infraestruturas e investimentos produtivos geradores de 

emprego, nomeadamente destinados às empresas. 
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5- Execução e apresentação de pedidos de pagamento 

5.1- Execução Financeira 

A execução financeira de uma operação corresponde à realização de uma despesa e ao 

seu pagamento por parte da entidade beneficiária aos seus fornecedores de bens e 

serviços, relativa ao investimento que foi previsto na candidatura e aprovado 

previamente nos termos e prazos previstos na Decisão Favorável de Financiamento e 

respetivo Contrato de financiamento. 

Após a despesa estar efetivamente paga e devidamente justificada à Autoridade de 

Gestão ou à entidade por esta designada, será então passível de comparticipação. 

 

5.2- Pedido de pagamento a título de reembolso (Empreitadas) 

O pedido de pagamento a título de reembolso correspondente ao pedido de pagamento 

de comparticipação comunitária respeitante a despesa elegível da operação, relativa a 

trabalhos realizados e devidamente comprovados por Fatura, Auto de medição (no caso 

das empreitadas) e paga, conforme comprovado pelo recibo ou documento de valor 

probatório equivalente. 

Os pedidos de pagamento têm que estar devidamente preenchidos, datados e assinados, 

acompanhados dos documentos justificativos de despesa e para o efeito deverá ser 

utilizado o formulário de pedido de pagamento que está disponível na página do POVT. 

O formulário de pedido de pagamento é composto por uma Folha de Rosto, (Figura 8 e 

a pela Lista de Documentos Justificativos de Despesa. Os pedidos de pagamentos só 

serão aceites e considerados válidos quando o preenchimento do formulário está correto 

e a este estejam anexados todos os documentos justificativos da despesa. 
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Figura 8: Folha de Rosto para Pedido de Pagamento 

(Fonte: POVT) 

 

Figura 9: Início do processo de preenchimento 

(Fonte: POVT) 

 

Para iniciar o processo de preenchimento, que se mostra na Figura 9, no 1º passo tem 

que ser identificado o investimento ou seja, tem que se escolher o projeto relativamente 

ao qual se vai efetuar o pedido de reembolso de pagamento.  
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(Fonte: POVT) 

 

Quando é feita uma candidatura, esta é analisada pelo POVT e validada pelo INAG. 

Após a análise e validação por estas Autoridades de Gestão, a candidatura passa a estar 

aprovada. Para cada candidatura o POVT atribui-lhe um código específico: se for 

saneamento será o código nº131 se for abastecimento é atribuído o código nº130. No 

caso do pedido apresentado, e como se mostra na Figura 11 vai ser realizado um pedido 

de pagamento no sector do saneamento, por isso o código a utilizar é o 131. 

O projeto pode referir-se a abastecimento ou a saneamento de água, devendo ser 

selecionada a opção correspondente. Após a seleção do código da empreitada 

correspondente é criada automaticamente uma página com a identificação do 

investimento, como se mostra na Figura 11. 

 

 

Figura 10: Escolha do projeto 
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Figura 11: Escolha do Código da Empreitada 

(Fonte: POVT) 

 

 

Figura 12: Identificação do Investimento 

(Fonte: POVT) 

 

 



O Impacto dos Fundos Comunitários no sector do saneamento para o desenvolvimento do Interior Centro na empresa- Águas do 

Zêzere e Côa-Grupo Águas de Portugal 

 

22 
 

Após a escolha do projeto, no passo 2 é criada automaticamente uma ficha técnica com 

os dados da Entidade Executora como se mostra na Figura 13, ou seja, com todos os 

dados da entidade que pretende realizar o pedido de pagamento. 

 

(Fonte: POVT) 

 

No passo 3,como se pode ver pela Figura 14, é apresentada uma página para seleção do 

parâmetro correspondente à situação em análise. Como este caso corresponde a um 

reembolso, deve ser essa a opção selecionada. Como a despesa já foi validada 

previamente, seleciona-se opção “sim” e os restantes dados são automaticamente 

assumidos, porque a candidatura já foi aprovada anteriormente pela Autoridade de 

Gestão do POVT. 

 

 

 
 

Figura 13: Ficha Técnica da Entidade Executora 
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Figura 14: Seleção dos parâmetros 

(Fonte: POVT) 

No passo 4, deverão ser anexados todos os documentos justificativos de despesa que 

foram previamente datados e assinados pela entidade executora, como se mostra na 

Figura 15. 

 
 

Figura 15: Lista de Documentos Justificativos de Despesa 

(Fonte: POVT) 
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(Fonte: POVT) 

Figura 17: Submissão do Pedido 

(Fonte: POVT) 

No passo 5, na Figura 16 terão de ser inseridos os dados do fornecedor, o número de 

contribuinte, a fatura correspondente à empreitada realizada pelo mesmo, e todos os 

documentos justificativos de despesa. Podem existir empreitadas realizadas por dois ou 

mais fornecedores, o que se designa por consórcio, e quando há um consórcio, deverão 

de ser inseridos todos os documentos justificativos de despesa corresponde a cada um 

dos fornecedores. 

 

 

 

Figura 16: Introdução dos Dados dos Fornecedores 
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Se tudo estiver correto surge a mensagem que se mostra na Figura 17, caso contrário 

ocorre uma mensagem de erro. 

5.3- Pedido de pagamento a título de reembolso - Terrenos 

O pedido de reembolso do montante correspondente à aquisição de terrenos é efetuado 

no sistema SIPOVT, sendo o objetivo final o mesmo do referido no ponto anterior. 

Assim, para a construção de uma infraestrutura (ETAR, ETA, EEAR, EEAA), por 

norma a empresa AdZC tem de adquirir o terreno. Caso a infraestrutura seja 

cofinanciada pelo programa, o montante relativo ao terreno deverá ser enviado para 

reembolso. 

Após a assinatura do contrato de promessa de compra e venda, sendo este um 

documento pelo qual as partes se obrigam a realizar o negócio de compra e venda do 

imóvel em determinadas condições, em função dos interesses, necessidades e exigências 

de cada parte, neste caso entre a empresa e o proprietário do terreno, posteriormente é 

feita uma avaliação pelo perito do qual resultam dois documentos de caráter importante: 

o relatório da avaliação do perito, no qual deve constatar a descrição pormenorizada das 

características do imóvel, designadamente quanto à sua localização, estado de 

conservação, tipo de construção e o fim a que se destina, e a planta de localização do 

artigo matricial que será inscrito nas finanças. Caso o valor atribuído pelo perito seja 

inferior ao da escritura, para fins de fundos comunitários o valor a ter em conta é o que 

consta no relatório da avaliação do perito. 
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6- Indicadores de Atividade 

Os indicadores de atividade permitem ter uma visão geral sobre o serviço prestado pela AdZC desde o início da sua atividade, permitindo ainda 

avaliar a sua evolução temporal, a qual poderá ser comparada com a atribuição dos fundos comunitários. 

6.1- Municípios Abrangidos e Servidos 

Dos elementos constantes na Tabela 1 pode verificar-se que até 2009 há discrepância entre nos municípios abrangidos e os efetivamente servidos 

tanto no que se refere ao abastecimento como ao saneamento das águas residuais. 

6.1- Municípios Abrangidos e Servidos 

No gráfico que se apresenta na Figura 18, relativo aos municípios abrangidos, pode constatar-se que em 2002 com base nos contratos de 

fornecimento de Água celebrados, foram abastecidos dez municípios: Almeida, Belmonte, Figueira de Castelo Rodrigo, Fundão, Guarda, 

Manteigas, Mêda, Penamacor, Pinhel e Sabugal, verificando-se para os Contratos de Recolha de águas residuais os mesmos municípios com o 

acrescento de Fornos de Algodres (Sistema Integrado). Contudo pode observar-se na Tabela 1, que somente no abastecimento foram 

Tabela 1: Municípios abrangidos e servidos 
 (Fonte: Relatório de contas, AdZC). 

 

ANO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Municípios Abrangidos  

Municípios Abrangidos Abastecimento 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 

Municípios Abrangidos Saneamento 11 11 11 16 16 16 16 16 16 16 16 

Municípios Servidos  

Municípios Servidos por abastecimento 10 10 10 12 12 12 16 16 16 16 16 

Municípios Servidos por Saneamento 7 7 8 10 11 13 15 16 16 16 16 
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concretizados os contratos celebrados. No saneamento, no ano de 2002 o conjunto de Municípios era constituído por: Belmonte, Figueira de 

Castelo Rodrigo, Guarda, Mêda, Penamacor, Pinhel e Sabugal, em 2003 mantiveram-se os mesmos municípios, em 2004 agregou-se a estes 7 

municípios o de Almeida, em 2005 agregaram se também os municípios do Fundão e de Fornos de Algodres, no ano de 2006 juntou-se a estes o 

município o de Seia, em 2007 agregaram-se os municípios de Manteigas e de Oliveira do Hospital, em 2008 juntaram-se também Aguiar da 

Beira e Gouveia, por fim em 2009 e até à data atual agregou-se o município de Celorico da Beira, sendo de 16 o total de municípios abrangidos e 

servidos nos sectores do abastecimento e do saneamento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 18: Municípios Abrangidos por Saneamento e Abastecimento 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

10 10 10

16 16 16 16 16 16 16 16

11 11 11

16 16 16 16 16 16 16 16
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No gráfico que mostra na Figura 19 apresentam-se o total de municípios efetivamente servidos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Municípios Servidos por Saneamento e Abastecimento 
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Com a visualização do gráfico que se apresenta na Figura 20, pode constatar-se que ao longo dos anos se verifica um aumento da percentagem de 

população abrangida pelos sistemas de Abastecimento e de Saneamento. 

6.2- População Abrangida e Servida 

 

Tabela 2: População a Servir 
(Fonte: Relatório de Contas,AdZC) 

 

Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

População Abrangida  

População Abrangida 

Abastecimento 

141.283 141.283 141.283 228.412 228.412 228.422 228.422 228.422 228.422 228.422 228.422 

População Abrangida 

Saneamento 

195.118 195.118 195.118 228.412 228.412 228.412 228.422 228.422 228.422 228.422 228.422 

População Servida  

População Servida 

Abastecimento 

95.588 96.135 100.877 108.691 108.906 119.257 159.996 166.609 180.248 180.341 182.894 

População Servida Saneamento 49.134 51.374 56.996 65.564 71.780 93.661 113.661 120.614 132.853 141.725 148.907 
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População Abrangida Abastecimento (%) 68% 68% 71% 48% 48% 52% 70% 73% 79% 79% 80%

População Abrangida Saneamento (%) 25% 26% 29% 29% 31% 41% 50% 53% 58% 62% 65%

 

 

Figura 20: População Abrangida por Abastecimento e Saneamento 
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6.3- Investimento e Fundo de Coesão 

Na Tabela 3 apresentam-se os montantes correspondentes ao investimento efetuado pela AdZC e os montantes recebidos do Fundo de Coesão 

(em euros e em percentagem) mostrando-se os mesmos dados no gráfico da Figura  onde se visualiza claramente que 2005 é o ano 

correspondente ao maior investimento efetuado. 

Tabela 3: Investimento e Valores Recebidos 
(Fonte: Relatório de Contas, AdZC) 

 

Indicadores de Atividade 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Investimento (milhares de Euros) 11.487 13.049 38.335 57.606 53.342 40.521 25.128 18.209 18.453 18.737 5.925

Valores Recebidos/ Fundo de Coesão (m€) 0 4.068 8.852 7.009 11.382 12.862 14.247 16.761 7.303 4.697 11.025

Percentagem de Recebimento 0% 31% 23% 12% 21% 32% 57% 92% 40% 25% 186%  
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Figura 21: Investimento e Valores Recebidos 
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6.4- Número Médio de Trabalhadores 

 

Tabela 4: Número Médio de Trabalhadores 
    (Fonte: Relatório de Contas, AdZC) 

 

Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Número Médio de Trabalhadores 68 92 110 135 147 146 146 113 120 115 113
 

 

 

 
Figura 22: Número Médio de Trabalhadores 
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Figura 23: Investimento Vs Número de Trabalhadores 

 

 

 

 

Com a visualização do gráfico presente na Figura 23, constata-se que com o apoio dos fundos comunitários existe um aumento do número de 

trabalhadores na empresa, onde se pode concluir que os fundos para além de serem importantes para o desenvolvimento da região, origina 

empregabilidade. 
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Pelo gráfico que se apresenta na Figura 22 e pelos dados constantes da na Tabela 4 pode verificar-se que existe um aumento significativo de 

trabalhadores do ano 2004 para o ano de 2005 e que houve um aumento também de 2005 para 2006, isto deve-se ao facto de em 2005 e 2006 ter 

sido construído um maior número de infraestruturas de estações e tratamento de águas residuais, (em 2005 existiam 28 ETAR’S e em 2006 esse 

número aumentou para 36 ETAR´S). Estes elementos permitem ainda evidenciar a importância dos investimentos efetuados também para a 

criação de emprego local o que contribuirá ainda para a fixação de quadros e da população em geral. 

6.5- Número de ETAR´S em Funcionamento 

 

Tabela 5: Número de ETAR´S em Funcionamento 
(Fonte: Relatório de Contas, AdZC) 

 

Anos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Extensão da Rede em Funcionamento (Km) - AR 0 0 1 26 58 199 241 281 356 378 409

Nº de ETAR'S em Funcionamento 18 22 27 28 36 75 109 120 145 158 176

Nº de Estações Elevatórias em Funcionamento (AR) 0 0 0 15 15 47 75 80 108 119 127
 

 

Com os elementos da Tabela 5 e com o gráfico que se apresenta na Figura 24 verifica-se que houve um aumento na construção de ETAR´S do 

ano 2005 para 2006, sendo que em 2007 a construção mais que duplica, tendo vindo a aumentar ao longo dos anos, pelo que se pode concluir que 

se houve um aumento de construções houve também um aumento de investimentos como já foi referido em 6.3. 
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Figura 24: Número de ETAR´S em Funcionamento 
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6.6- Volume de Efluente  

 

Tabela 6: Volume de efluente (10
3
 m

3
/ano) 

(Fonte: Relatório de contas, AdZC) 

 

Anos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Volume de Efluente Recolhido (103 m3/ano) 1.841 3.547 3.527 3.596 5.158 6.421 8.981 9.887 14.249 15.289 12.922

Volume de Efluente Tratado (103 m3/ano) 1.841 3.547 3.604 3.527 5.158 6.295 8.539 9.610 14.249 15.289 12.922

Volume de Efluente Faturado (103 m3/ano) 1.841 3.547 3.527 3.604 4.969 6.288 8.317 9.610 13.109 13.849 11.706

 

Com ajuda dos fundos comunitários foi possível fazer a construção de mais infraestruturas para tratamento de águas residuais conseguindo-se 

abranger e servir um maior número de população. Como se pode constatar no gráfico que se apresenta na Figura 25, como houve mais população a 

ser abrangida e servida tem que haver um volume maior de recolha de água por isso a partir do ano de 2007 o Volume Efluente Recolhido, Tratado e 

Faturado aumenta.  

Com a visualização da Tabela 6 e da Figura , constata-se que a percentagem de volume de efluente perdido foi aumentando, o que se deve ao facto 

de ter aumentado significativamente a extensão total de condutas, (correspondentes ao aumento do número de ETAR’S), o que conduz a um 

aumento do volume anual de perdas. 
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Figura 25: Volume de Efluente Recolhido e Faturado (10
3
 m

3
/ano) 
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   Tabela 7: Perdas de Efluente Vs Volume de Água Faturada (%) 

Anos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Perdas Volume de Efluente recolhido 

Vs Volume de Água faturada 
0% 0% 0% 0% 4% 2% 7% 3% 8% 9% 9% 
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Figura 26: Perdas de Volume de Efluente Recolhido Vs Volume Faturado (%) 
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6.7- Número de ETA´S em Funcionamento 

 

Tabela 8: Número de ETA´S em Funcionamento 
(Fonte: Relatório de Contas, AdZC) 

 

Anos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nº Captações de Água em Funcionamento 84 81 83 91 88 70 122 116 117 111 108

Extensão da Rede em Funcionamento (km) - AA 340 365 390 769 831 974 1.153 1.255 1.310 1.348 1.370

Nºde ETA'S em Funcionamento 13 11 11 11 13 12 16 16 17 17 17

Nº de Estações Elevatórias em funcionamento (AA) 51 47 49 51 49 73 75 85 91 88 89

Nº de Reservatórios em Funcionamento 138 138 139 193 243 251 297 323 348 359 366

 

 

 

Após a visualização do gráfico apresentado na Figura 27 e da Tabela 8, deparamo-nos com uma redução de duas ETA´s, nos anos de 2003 a 

2005. 

Este facto deve-se à não utilização de duas ETA’s com capacidade reduzida no sistema do concelho do Sabugal, estas duas ETA’s são utilizadas 

nas épocas altas, ou seja em alturas do ano que existe um aumento do número de habitantes e que surge a necessidade de um aumento de caudal 

para se conseguir abastecer a população na totalidade. 
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Figura 27: Número de ETA´S em Funcionamento 
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6.8- Volume de Água 

Com o aumento do número de ETA’s, ocorreu o aumento do volume de água produzida que por conseguinte leva ao aumento de água faturada. 

Entre estes valores existe uma ligeira discrepância devido á ocorrência de perdas de água ao longo das condutas e este facto deve-se há existência 

de fissuras e ao consumo elícito. 

 

Figura 28: Volume de Água Produzida e Volume de Água Faturada 
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Com a elaboração do gráfico que se apresenta na Figura 29, constatou-se que ao longo dos anos as perdas de água tendem a diminuir, isto deve-

se ao facto de existir um melhoramento ao nível de equipamentos e de materiais a um maior controlo de água retirada ilicitamente. 

 

 

Tabela 9: Perdas de Água (%) 

 

Anos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

P erdas  Vo lume de água pro duzido  vs  vo lume de água faturada (%) 0% 0% 0% 11% 9% 10% 5% 3% 4% 2% 2%  
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Figura 29: Volume de Perdas de Água 
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De tudo o que anteriormente foi referido e que pôde ser constatado pelos gráficos e tabelas apresentados, verifica-se também aqui, na área de 

atuação da AdZC o mesmo que acontece, em termos globais, a nível nacional, isto é, a cobertura em termos de abastecimento de água apresenta 

taxas bastante mais elevadas do que o tratamento de águas residuais. 

Para além disso, a água fornecida pela AdZC, de acordo com o relatório de ERSAR (Figura 30) no indicador água segura (DL nº 306/2007 de 27 

de Agosto) apresenta uma percentagem de 100%. 

 

Figura 30: Análise comparada das entidades gestoras em alta em 2011 

(Fonte: Relatório de ERSAR, 2012)
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6.9- Perdas de Água 

As perdas de água constituem uma das principais fontes de ineficiência das entidades 

gestoras de abastecimento de água. As perdas de água subdividem-se em dois grupos: as 

perdas reais, que correspondem às perdas físicas de água até ao contador do cliente 

(sistema de baixa), quando o sistema está pressurizado, e as perdas aparentes nas quais 

são contabilizadas todos os tipos de imprecisões associadas às medições da água 

produzida e da água consumida, e ainda o consumo não autorizado por furto ou uso 

ilícito.  

São vários os fatores que influenciam as Perdas Reais, como o estado das condutas e 

outros componentes, o seu material, a frequência de fugas e de roturas, a pressão de 

serviço média, quando o sistema está pressurizado, a densidade e comprimento médio 

de ramais, o comprimento total de condutas. O tipo de solo e as condições do terreno, 

sendo também relevantes sobretudo no modo como se torna aparente ou não a 

ocorrência de roturas e fugas. Os fatores que influenciam as perdas aparentes são vários 

como a existência de ligações ilícitas, existência de erros de medição que podem derivar 

de: erros de medição dos contadores em condições normais de medição, erros de 

medição por deficiente dimensionamento ou instalação, erros de leitura ou registo erros 

de medição por avaria (“natural” ou por violação do equipamento). 
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7- Inquérito 

Com o objetivo de conhecer a opinião dos serviços Municipalizados sobre a aplicação 

dos Fundos Comunitários foi elaborado um inquérito online, posteriormente enviado via 

correio eletrónico para cada Câmara Municipal da Região Centro Interior. 

A recolha de dados junto dos inquiridos visou monitorizar e avaliar o conhecimento da 

aplicação dos Fundos Comunitários na Região Centro Interior e perceber a perceção e a 

opinião dos inquiridos sobre esse apoio e qual ou quais as empresas que conhecem que 

sejam subsidiadas pelos Fundos Comunitários  

7.1- Objetivo 

O inquérito foi realizado para recolher várias opiniões e obter informações junto dos 

inquiridos a nível geral sobre os apoios dos Fundos Comunitários, obtendo assim a 

perceção dos inquiridos sobre os apoios dos Fundos Comunitários. 

7.2- Descrição 

Para um estudo de opinião deste género, e com a premissa de que apenas fossem 

inquiridas as Câmaras Municipais da região pertencentes ao contrato de conceção da 

empresa AdZC, a abrangência demográfica foi à partida limitada. 

A divulgação e envio do inquérito foi realizada a partir do dia 07 de Agosto de 2013, 

tendo sido realizada por correio eletrónico e divulgada para todas as Câmaras 

Municipais da região. Após várias tentativas de reenvio para conseguir um maior 

número de respostas a última resposta foi obtida no dia 03 de Setembro de 2013, tendo 

ficado algumas Câmaras por responder, provalvelmente por nos encontrarmos no mês 

de Agosto, mês tradicional de férias em Portugal.  

A implementação deste inquérito via correio eletrónico pretendeu eliminar papel, 

ocupar o menor tempo possível na resposta, eliminar deslocações a um local para 

depósito de um inquérito, recolhendo por esta via opiniões que foram tratadas e 

analisadas. 
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7.2.1- Estrutura da avaliação da perceção das Câmaras Municipais 

.  

 

 

 

 

 

  

Figura 31: Estrutura da avaliação do inquérito 

 

7.3- Metodologia 

Foram utilizadas dez questões fechadas dicotómicas, sendo o meio de comunicação do 

inquérito o correio eletrónico. Para além do correio eletrónico ser um meio eficaz e de 

rápida resposta, recorreu-se a uma aplicação que existe no Google designada por 

Google Drive, onde se pode criar um inquérito, colocando as perguntas e as opções de 

respostas, permitindo assim que os inquiridos fiquem com várias opções de resposta 

selecionando aquela que quiserem. Algumas das respostas são de opção única, ou seja, 

selecionando uma opção não pode ser selecionar outra, enquanto em outro tipo de 

questões se pode optar por mais do que uma resposta.  

Para uma visualização direta de todo o inquérito, segue abaixo o link do inquérito onde 

pode ser visualizado o inquérito tal e qual como foi enviado para as Câmaras 

Municipais.  

https://docs.google.com/forms/d/1T8EZasp1dPGvUCWctLTe2MBTqZuheOPDHTS37

PUqZX8/viewform 

 

Apresentação e envio do inquérito por correio 

eletrónico 

Preenchimento e devolução do inquérito por correio 

eletrónico 

Tratamento dos resultados 

https://docs.google.com/forms/d/1T8EZasp1dPGvUCWctLTe2MBTqZuheOPDHTS37PUqZX8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1T8EZasp1dPGvUCWctLTe2MBTqZuheOPDHTS37PUqZX8/viewform
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Figura 32: Identificação da entidade 

 

 

 
Figura 33: Estrutura do inquérito 
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7.4- Características do Inquérito 

Os inquiridos como já foi referido anteriormente foram as Câmaras Municipais da 

Região Centro Interior num total de 16 câmaras. 

7.5- Resultados Obtidos 

O inquérito foi enviado para dezasseis (16) Câmaras Municipais sendo elas as Câmaras 

da Guarda, Aguiar da Beira, Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Figueira de Castelo 

Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Gouveia, Manteigas, Mêda, Oliveira do Hospital, 

Penamacor, Pinhel, Sabugal e Seia, de onde foram obtidas seis (6) respostas, 

correspondente a 38%. Os municípios que deram uma resposta a este inquérito foram: 

Guarda, Celorico da Beira, Oliveira do Hospital, Mêda, Sabugal sendo que um deles é 

anónimo. 

 

 
 

 
Figura 34: Municípios Abrangidos Vs Respostas obtidas 

  

 

 

 

 

 

 



O Impacto dos Fundos Comunitários no sector do saneamento para o desenvolvimento do Interior Centro na empresa- Águas do 

Zêzere e Côa-Grupo Águas de Portugal 

 

50 
 

Os gráficos que se apresentam nas Figuras 35 e 36 referem-se à idade e sexo dos 

inquiridos. Das respostas obtidas três são do grupo etário (65+), duas do grupo (25 a 34) 

e uma do grupo (35 a 44). Observa-se que das seis respostas obtidas constam três do 

sexo masculino e três do sexo feminino.  

 
 

Figura 35: Idade das pessoas inquiridas 

 

 

 

 

 
Figura 36: Sexo das pessoas inquiridas 
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À pergunta número 1: “Utilizando uma escala de 1 a 3, onde 1 significa “Conheço 

Pouco” e 3 “Conheço Perfeitamente” diga-me, se sabe o que são os Fundos 

Comunitários?” a resposta de todos os inquiridos foi que “Conheço Perfeitamente”.  

Na pergunta número dois: ”Conhece ou já ouviu falar do Quadro de Referência de 

Estratégia Nacional (QREN) (2007-2013)?”a resposta que foi selecionada por todos os 

inquiridos é “Sim”. 

Com ajuda do gráfico que se apresenta na Figura 36 verifica-se que à pergunta número 

três: 3.”Diga-me, onde viu/ouviu falar do programa QREN.” a resposta mais 

selecionada com uma percentagem de 38% (6 respostas) foi na Internet, seguindo-se as 

ações de divulgação com 25% (4 respostas), considerando ações de divulgação com 

folhetos, flyers, ações de formação, palestras. As restantes opções têm 13% (2 

respostas), sendo os jornais, televisão entre outros menos consultados. Após a análise 

destas respostas, verifica-se que o meio mais procurado para obter informação é a 

Internet, já que é um meio de consulta rápida e bastante completo. 

 

 
 

Figura 37: Respostas obtidas à pergunta 3 

 

 

 

À pergunta número 4:“No distrito da Guarda conhece entidades apoiadas com o 

programa QREN?” A resposta selecionada por todos os inquiridos foi “sim”. 
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 Em seguimento à questão 4 foi colocada a questão 5:”Se respondeu sim na alínea 

anterior, refira um exemplo.”. 

Tendo obtido vários exemplos como resposta tais como: no Município da Guarda foi 

dado como exemplo empresas e instituições particulares de solidariedade social, pelo 

Município da Mêda foi referido o exemplo como os próprios Municípios, associações 

de Municípios e empresas privadas, no Município de Celorico foi referido o próprio 

Município, no Município do Sabugal foi também referido o próprio Município, o 

Município de Oliveira do Hospital deu como exemplo o Município de Seia e por último 

o Município anónimo deu como exemplo as empresas e também as instituições 

particulares de solidariedade social. 

Sendo a empresa AdZC uma das empresas do distrito que é cofinanciada pelos fundos 

comunitários resolvi questionar na pergunta número 6:” Conhece as Águas do Zêzere e 

Côa?”, obtendo como resposta por todos os inquiridos um “sim”. 

Foi colocada a questão 7:” Na sua localidade existem infraestruturas no âmbito do 

Abastecimento e Saneamento que foram apoiadas pelo QREN?” 

De todas as respostas recolhidas, constatou-se que o Município de Celorico da Beira 

afirmou que na sua localidade não existiam quaisquer infraestruturas, no entanto e pela 

informação que pude recolher nas Águas do Zêzere e Côa, foram realizados muitos 

investimentos nesta área. Segundo informação da empresa (relatório e contas), muitas 

das infraestruturas foram cofinanciadas em diferentes programas do Fundo de Coesão, 

sendo exemplo a ETAR de Celorico da Beira. 

Das outras respostas (5) todos eles tinham conhecimento. 

 

Na pergunta número 8: “Qual a sua opinião em relação à importância dos Fundos 

Comunitários no desenvolvimento da sua região no que respeita à área de 

saneamento?” as respostas possíveis a esta questão era, importante ou muito 

importante, onde se obteve resultados de 67% (4 respostas) na opção de muito 

importante e 33% (2 respostas)  para a opção importante como podemos visualizar no  

gráfico que se apresenta na Figura 38. 
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67%

33%

Muito Importante

Importante

 

 
Figura 38: Opinião sobre a importância do Apoio dos Fundos Comunitários 

 

Com a questão 9: “Utilizando uma escala de 1 a 3, onde 1 significa “Nada satisfeito” e 

3 “Totalmente satisfeito” diga-me, como classificaria o seu grau de Satisfação / 

Insatisfação relativamente à aplicação dos Fundos Comunitários na sua região?”, 

como resposta a esta questão existiam três opções: 1- Nada Satisfeito, 2- Relativamente 

Satisfeito e 3- Totalmente Satisfeito.  

 
 

Relativamente Satisfeito Totalmente Satisfeito

83%

17%

 
  Figura 39: Satisfação relativamente à aplicação dos Fundos Comunitários 
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Pela análise do gráfico que se apresenta na Figura 39 e da amostra conseguida (6 

respostas) poder-se-á concluir que os inquiridos estão “relativamente satisfeitos” pela 

percentagem obtida (83%). Este facto devesse certamente ao progresso e evolução das 

zonas habitadas por eles, ou seja, o desenvolvimento que estes fundos comunitários 

tiveram nesses municípios. A satisfação da amostra recolhida (6 respostas) estará 

diretamente relacionada com a construção das várias ETAR’S e das ETA’S, 

substituindo os sistemas arcaicos existentes anteriormente. As fossas sépticas deram 

lugar a ETAR’s com sistemas de tratamento avançados melhorando assim a saúde 

pública. 

 
  

Figura 40: Importância do inquérito 
 

 

Na Figura 40 apresenta-se o tratamento gráfico do total dos inquiridos à pergunta 

número 10:” Quantifique de 1 a 5 na sua opinião a importância deste inquérito.”. 

Verificou-se após a análise das respostas que 3 dos seis inquiridos (50%) avaliou o 

inquérito com um 3 numa escala de 1 a 5, dois dos inquiridos avaliou com um 4 (33%) e 

o Município da Mêda avaliou com um 5 (17%). 
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7.6- Conclusão  

O inquérito realizado teve como finalidade avaliar o conhecimento dos inquiridos nas 

Câmaras Municipais da Região Interior Centro no âmbito da aplicação dos Fundos 

Comunitários. Para um estudo de opinião deste género, e como inquiridas as Câmaras 

Municipais da região pertencentes ao contrato de conceção da empresa AdZC, a 

abrangência demográfica foi à partida limitada. Tendo em conta o reduzido número de 

respostas ao inquérito, não é possível alargar as conclusões relativas ao conhecimento e 

aplicação dos fundos comunitários em cada das autarquias inquiridas. 
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8- Conclusão 

Da realização deste trabalho pode concluir-se que a orientação das políticas para o 

desenvolvimento têm sido fundamentais para a melhoria dos serviços e evolução 

económica e social das populações da região do Interior Centro. 

O investimento aplicado pela AdZC, que permitiram que toda a população da área de 

atuação da AdZC esteja servida com água potável e, embora com uma cobertura menos, 

também o sector de recolha e tratamento de águas residuais evoluiu. 

É possível concluir também que o investimento feito, para além de contribuir para a 

melhoria de qualidade de vida, contribuiu também para a criação de emprego e a 

fixação de população nesta zona. 

No ano de 2006, 2007 houve um aumento de investimentos devido ao maior 

recebimento de apoios comunitários, com este aumento de apoios financeiros, surgiram 

mais infraestruturas como ETA’S e ETAR’S, e para se conseguir construir e fazer a 

manutenção das mesmas houve um aumento de empregabilidade. 

Com o apoio dos fundos comunitários as regiões subdesenvolvidas conseguem ter 

qualidade de vida equiparáveis às grandes cidades. 

Os Fundos Comunitários representam o “pilar de investimento” para Portugal e os 

fundos europeus tiveram e continuarão a ter um contributo fundamental para a correção 

de desequilíbrios entre países e regiões. 
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Estações Elevatórias de Águas Residuais 

No dia 15 de Julho fui acompanhar um engenheiro numa vistoria de várias estações 

elevatórias de águas residuais e seus acessórios no distrito da Guarda percorrendo várias 

aldeias do distrito, esta vistoria foi realizada por uma empresa externa á AdZC, em que 

é composta por vários engenheiros consultores que integra técnicos, especialistas e 

gestores com uma vasta experiência na realização de numerosos projetos e 

empreendimentos, públicos e privados, nos domínios de infra estruturas assim como a 

sua supervisão. Estas infraestruturas (EEAR) são cofinanciadas pelo fundo de coesão, 

através das entidades de gestão POVT e QREN, como mostra a figura seguinte: 

 

Figura 1: Estação elevatória de águas residuais de Monte Perobolso Este 
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Figura 2: Estação Elevatória de Águas Residuais 
) 

Uma estação elevatória de águas residuais é uma instalação que permite o transporte das 

águas residuais por bombagem (elevação), para locais situados a altitudes superiores, 

esta pode estar integrada num emissário ou numa rede de drenagem. As estações 

elevatórias de águas residuais são constituídas por vários equipamentos tais como: 

Desarenador que serve para remover areias que podem danificar as eletrobombas, 

grades (grelha), tamisador ou cesto-filtro que servem para remoção dos sólidos de maior 

dimensão, têm um poço de bombagem onde é armazenada a água residual antes de ser 

bombeada, eletrobombas em que esta é composta por um motor e uma bomba 

submersível, boias ou sensores de ultrassons para controlar o funcionamento das 

eletrobombas, de acordo com o nível das águas residuais no interior do poço de 

bombagem, chaminés e/ou exaustores para a remoção dos gases produzidos pelos 

microrganismos durante a decomposição da matéria orgânica e têm também um quadro 

elétrico de comando. 
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Figura 3: Chaminé e Bomba Submersível 

 

Estação de Tratamento de Águas Residuais 

Uma Estação de Tratamento de Águas Residuais – ETAR – corresponde a uma 

infraestrutura de extrema importância e uma solução para a despoluição de múltiplos 

cursos de água para onde, diariamente, são canalizados através das redes de esgotos, 

grande carga de efluentes poluentes de forma quase interrupta. Estas estações, 

normalmente localizadas no troço final de um curso de água, recebem de forma 

contínua os resíduos líquidos urbanos canalizados através da rede pública de esgotos. 

Posteriormente submete esses efluentes a um tratamento que se processa de forma 

faseada. A primeira fase corresponde ao pré-tratamento. Nesta fase as águas brutas 

(esgotos ou águas residuais), produzidas pela população, são admitidas na ETAR por 

intermédio dos coletores principais, passando por uma câmara de chegada onde, através 

de uma grade automática, são filtrados os resíduos sólidos de maior dimensão. Estes são 

descarregados para um contentor de armazenagem e enviados para um aterro sanitário.  
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Figura 4: Pré- Tratamento 

 

Em seguida a água residual passa por Tamisadores, sendo retirados sólidos de dimensão 

mais pequena. Já desprovida de sólidos a água residual passa por unidades de 

tratamento: Desarenador, desengordurador, de forma a remover as areias e as gorduras. 

A segunda etapa corresponde ao tratamento primário. Esta segunda fase desenvolve-se 

em decantadores primários. 

Aqui são separadas a parte líquida e a parte sólida em suspensão, que resistiram ao pré-

tratamento. A água residual é filtrada e são adicionados floculantes de forma a acelerar 

 

Figura 5: Decantador Primário 
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a agregação das partículas e a sua decantação. Estas acumulam-se no fundo do tanque, 

enquanto que a parte líquida se escoa junto à superfície. A terceira fase – tratamento 

secundário ou biológico efetua-se nos tanques de arejamento ou por Leitos 

Percoladores. A adição de oxigénio e micro-organismos ajudam a decompor as 

impurezas que ainda permanecem na água residual e vão transformá-las em lamas, que 

se no caso dos tanques de arejamento estes acumulam-se no fundo deste gigantesco 

recipiente no caso dos leitos cria-se um filme biológico e que quando saturado de 

microrganismos alguns acabam por morrer devido á espessura do filme e com a falta de 

oxigénio e falta de alimento criando depois um novo filme biológico, permitindo uma 

terceira filtragem. Finalmente, na quarta etapa ou tratamento terciário, a água residual é 

submetida a uma desinfeção efetuada por meio de radiação ultravioleta, de modo a 

eliminar por completo os micro-organismos que possam ainda existir, tornando-a mais 

pura. Posteriormente, efetua-se a sua descarga para o exterior. Nesta visita tive 

oportunidade de ver algumas das ETAR´s pertencentes ao distrito da Guarda como a da 

Mêda, Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo e Pinhel. Cada uma delas com o seu 

método de tratamento, umas por Leitos Percoladores, outras por Arejamento Perlongado 

e outras por Macrófitas como mostram as figuras seguintes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Fonte: AdZC) 

Figura 6: Mapa do distrito da Guarda 
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Figura 8: Tratamento por Arejamento Perlongado 

 

 
Figura 7: Tratamento por Leito Percolador 
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Figura 9: Tratamento por Macrófitas 
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Estação de Tratamento de Águas 

 

 
 

Figura 10: Estação de Tratamento de Água 

 

Uma estação de tratamento de água (ETA), como o próprio nome indica, trata da água 

que é proveniente das barragens e permite obter água de boa qualidade para o consumo 

humano e o seu fornecimento contínuo. As principais etapas do tratamento da água são 

a floculação, a decantação e a filtração. Na floculação a água é lentamente agitada para 

a formação de flocos. Na decantação os flocos afundam separando-se da água, por fim 

na filtração os flocos que não afundaram são retidos num decantador. 



12 
 

 
 

Figura 11: Processo de Floculação 
 

 

 
 

Figura 12: Processo de Decantação 
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Figura 13: Processo de Filtração 
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Durante este processo de tratamento são usados produtos químicos. O sulfato de 

alumínio é usado com a finalidade de agregar as partículas de lixo que se encontram na 

água. A cal possibilita a correção do pH da água. O cloro elimina as bactérias e 

microrganismos presentes na água e o fluor ajuda na redução das cáries dentárias. 

 

 

 

 

 

Depois de ter visitado algumas das muitas infraestruturas pertencentes a empresa AdZC 

percebi que sem o grande apoio dos fundos comunitários não era possível construir e 

manter os grandes investimentos que foram feitos ao longo destes anos para servir a 

população. Não posso deixar de referir que sem o apoio dos fundos era impossível 

conseguir servir toda a população tanto a nível de abastecimento como a nível de 

saneamento, tornando o nível de vida da população mais cómodo e com as necessidades 

mínimas para cada ser humano. 

 

 

Figura 14: Depósitos com produtos químicos 
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