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Preâmbulo
Ao longo do ano de 2017 e à semelhança de anos transatos, os SMASTV pautaram a sua
atividade visando o interesse público, sendo de destacar a forte atuação que, desde há
alguns anos, têm tentado atribuir aos aspetos sociais e ambientais, sem nunca descurar os
aspetos económicos adjacentes à sua atividade.
O presente relatório de atividades assume-se como um instrumento de gestão, integrado
no ciclo anual de gestão, juntamente com os objetivos estratégicos, os objetivos
operacionais das diversas unidades orgânicas, o orçamento e o respetivo mapa de pessoal.
Hoje, os SMASTV têm ao seu serviço cerca de 152 trabalhadores e têm um nível de
abastecimento de água de cerca de 99,7% e a rede separativa abrange cerca de 95,5% da
população servida por rede pública.
Nestes termos e para além do previsto no plano plurianual de investimentos, o presente
relatório de atividades visa espelhar toda a atividade desenvolvida no ano 2017, ajustada
às circunstâncias com que se depararam, e avaliar a conformidade do desempenho, que se
traduziu num significativo incremento qualitativo dos serviços prestados ao consumidor e
os resultados obtidos, que visam contribuir, fundamentalmente, para a implementação de
um serviço de excelência devidamente sustentado em relação ao futuro.
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Elaboração do relatório de atividades

O relatório de atividades dos SMASTV foi elaborado nos termos da legislação que a seguir
se descrimina:
Decreto-Lei nº 183/96, de 27 de setembro;
Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, regulamentada pelo Decreto Regulamentar nº
18/2009 de 4 de setembro;
Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei nº
93/2004, de 20 de abril.
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Metodologia de elaboração do relatório
De harmonia com a deliberação do Conselho de Administração, tomada em sua reunião de
4 de fevereiro de 2014, é, atualmente, da competência do Chefe da Divisão de Exploração
de Água e Saneamento, Pascoal de Almeida, a apresentação do presente relatório de
atividades
Assim, a sua preparação teve por base uma reunião de direção que definiu as linhas
orientadoras e os prazos a cumprir.
Torna-se necessário referir que a contribuição e envolvimento de todas as unidades
orgânicas dos SMASTV na elaboração do presente relatório de atividades, através dos
contributos dos trabalhadores a elas afetos, foram decisivos para a conclusão deste
trabalho e para o alcance das metas estabelecidas.
O presente relatório está estruturado em 6 capítulos e evidencia a concretização dos
objetivos estratégicos e operacionais dos SMASTV ao nível das suas unidades orgânicas.
No capítulo I efetua-se uma breve caracterização dos SMASTV.
No capítulo II retratam-se os objetivos estratégicos que foram definidos e a respetiva
implicação na fixação dos objetivos operacionais.
No capítulo III são abordadas as várias atividades desenvolvidas pela área técnica.
No capítulo IV efetua-se uma análise aos recursos humanos, à atividade de higiene,
segurança e saúde no trabalho e uma análise económico-financeira dos SMASTV.
No capítulo V é feita uma breve análise à participação e auscultação dos clientes,
efetuando-se uma breve análise às reclamações apresentadas.
Por fim, efetua-se uma análise aos resultados alcançados, fundamentados nos objetivos
definidos para cada unidade orgânica. Tais objetivos, sendo mensuráveis, compreendem
indicadores, metas e critérios de superação, cuja avaliação permite efetuar as análises
comparativas.
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Nota introdutória
O presente Relatório de Atividades visa apresentar o resultado das atividades programadas
pelos SMASTV durante o ano de 2017. Pretende ser, principalmente, mais que um
somatório da atividade das várias áreas, um importante instrumento de análise objetiva
que promova o desenvolvimento da melhoria contínua dos SMASTV, designadamente, pela
aplicação das melhores práticas de gestão.
Vejamos, agora, alguns aspetos mais relevantes da atividade dos SMASTV no ano de 2017.
- Iniciara-se em 2015 e terminou em 2016 a elaboração do Plano de Segurança da Água
(PSA) que configura uma ferramenta de avaliação de riscos, proporcionando a sua
minimização, para que a água distribuída tenha sempre a melhor qualidade. Este é um
processo em permanente atualização, na medida em que qualquer procedimento inerente à
prevenção e minimização de riscos é um procedimento contínuo. Os SMASTV,
reconhecendo a importância da qualidade da água distribuída e, consequentemente, da
saúde pública, são das poucas entidades gestoras nacionais a ter o seu PSA. Mais do que
ter um plano, os SMASTV estão a implementá-lo para que possam continuar a ser uma
referência no plano da qualidade da água.
- A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR)
atestou, em 2017, a excelente qualidade da água distribuída no concelho
de Torres Vedras, facto que conduziu à atribuição do Selo de Qualidade,
que muito nos orgulha.
- Conscientes da importância da divulgação da qualidade da água distribuída no concelho,
os SMAS iniciaram a campanha de sensibilização para o consumo da água da torneira.
Assim, durante o Verão, foram distribuídos jarros pelos cafés da zona balnear do concelho
com o logótipo dos SMAS e a frase alusiva à campanha “Beba água da torneira, partilhe
esta ideia”. Está prevista a continuidade da campanha através da distribuição de jarros às
escolas do concelho e, posteriormente, a toda a restauração.
- A intervenção social dos SMASTV continuou em 2017, não só através da manutenção das
tarifas Social e Famílias Numerosas mas também pelo bom senso na análise de situações
claramente de debilidade económica.
As perdas aumentaram ligeiramente, oscilação que se pode considerar perfeitamente
normal e muito abaixo da média nacional mas que não deixa de causar preocupação e que
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levou a, por um lado, prolongar a experiência piloto de Varatojo e, por outro lado, a
orçamentar para 2017 a aquisição dos equipamentos destinados à implementação do
projeto de combate às fugas de água, um projeto com horizonte a 6/7 anos, cujo objetivo
será reduzir as perdas para números na ordem dos 13% a 15%.
- É um facto que, com um território coberto em 99,7% de abastecimento de água e 95%
dos alojamentos servidos por saneamento e destes 97% com tratamento, as grandes obras
de água e saneamento estão a dar lugar a outro tipo de investimento, mais direcionado à
tecnologia que permita uma maior qualidade e eficiência no serviço. É assim que a
telegestão, a telemetria, a gestão patrimonial de infraestruturas, a mobilidade e gestão
operacionais, etc. ganham um maior protagonismo.
- No entanto, considerando a realidade do concelho, verificou-se que, em comparação com
o ano transato, houve um investimento superior no saneamento na ordem dos 753.183,32
€ e que na água houve um decréscimo de investimento em 234.704,17€. Este facto
espelha a preocupação dos SMAS em colmatar as lacunas ainda existentes no concelho, em
pequenos aglomerados, e nas remodelações consideradas essenciais
- Também em 2017, os SMAS adquiriram dois veículos elétricos, no montante total de
59.451,02 €, que foram financiadas - através do aviso para “Veículos de Serviços Urbanos
Ambientais Elétricos” do Fundo Ambiental – no montante de 14.862,76 €.
- Na sequência de em 2016 os SMASTV terem sido escolhidos para acolher uma delegação
da Empresa de Águas e Saneamento do Uíge – Angola (EASU), em 2017 os SMAS
continuaram a apoiar com diversas ações de formação a trabalhadores daquela entidade
gestora angolana que se deslocaram a Portugal para o efeito.
No que respeita aos investimentos, a sua análise detalhada é feita nas páginas que se
seguem.
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Âmbito Geográfico
Os SMASTV atuam no âmbito geográfico do respetivo concelho, no qual habitam 79 465
habitantes, de harmonia com o disposto nos censos de 2011.
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Caracterização dos SMASTV
Desde sempre, os SMASTV têm orientado a sua atividade em prol da população do
concelho de Torres Vedras, tendo em vista uma constante melhoria da qualidade do
serviço de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, que é prestado às
populações. No entanto os SMASTV não se têm imiscuído da componente social que está
associada à atividade que desenvolve e às preocupações ambientais que lhe são inerentes.
Assim e nesta sequência, estabeleceram a sua visão, missão e valores de acordo com o
exposto.

Visão
Gerar sinergia, no contexto de uma prestação de serviços de excelência.

Missão
Os SMASTV têm como missão proporcionar aos consumidores os mais altos níveis de
confiança na qualidade dos serviços prestados, através de eficiência económica, social e
ambiental, num conceito de real parceria que ultrapasse a mera relação comercial.

Valores
1. Os SMASTV orientam a sua ação em função do cidadão, devendo, na sua organização
interna e na relação com o mesmo reger-se, pelos princípios da legalidade, administração
aberta, modernização administrativa, da eficiência na afetação de recursos públicos, da
melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da garantia de participação dos
cidadãos, de modo a assegurar:
a) O respeito absoluto pela legalidade e igualdade de tratamento de todos os cidadãos e
seus interesses legalmente protegidos;
b) A aproximação dos serviços aos cidadãos, a transparência, a informação e a
comunicação eficaz;
c) A qualidade, a inovação, a desburocratização e a racionalização de meios, privilegiando
procedimentos simplificados, céleres, económicos e eficientes;
d) Modelos de organização e funcionamento dos serviços, assegurando uma prestação de
serviços de excelência assente em critérios técnicos, económicos e financeiros eficazes;
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e) A satisfação das necessidades dos cidadãos no âmbito da construção e exploração dos
sistemas públicos de distribuição de água e de saneamento no concelho de Torres
Vedras.
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Organograma dos SMASTV
Desde 21 de agosto de 2014, o organograma dos SMASTV é o seguinte:

Em 17 de outubro de 2017 foi presente a reunião do Conselho de Administração uma
proposta de alteração da estrutura orgânica dos SMAS, traduzida na alteração do número
máximo de unidades orgânicas flexíveis, para 5 no total, para, posteriormente, ser
submetida à apreciação da Câmara Municipal de Torres Vedras e posterior aprovação pela
Assembleia Municipal.
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Objetivos estratégicos
Considerando que o planeamento está relacionado com o que se pretende para o futuro, o
Conselho de Administração, em sua reunião de 22 de novembro de 2016, definiu os
objetivos estratégicos para 2017, tendo em vista aquilo a que se propõe fazer, ou seja, os
resultados que pretende atingir.
O Conselho de Administração definiu os objetivos estratégicos que a seguir se identificam.
Objetivo 1 – O cumprimento do Plano
de Atividades, aprovado pela Assembleia
Municipal, enquadrando-o com o Plano
Plurianual da Câmara Municipal.
Objetivo 2 – O planeamento estratégico
de

investimento

no

domínio

das

infraestruturas de água e saneamento,
com o objetivo de dotar o concelho das condições técnicas necessárias para aumentar os
níveis de atendimento à população, para integral cumprimento do Plano Estratégico de
Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR II/PENSAAR 2020).
Objetivo 3 – A manutenção da sustentabilidade económico-financeira dos SMASTV.
Objetivo 4 – A garantia do fornecimento de água às populações, em quantidade e
qualidade.
Objetivo 5 – A defesa da saúde pública através do correto encaminhamento e destino das
águas residuais.
Objetivo 6 – A responsabilidade social refletida na melhor acessibilidade económica aos
serviços de águas pelos consumidores com maior debilidade económica.
Objetivo 7 – A garantia da transparência, celeridade, desburocratização, modernização e
qualidade dos processos e procedimentos no relacionamento com o cidadão/consumidor.
Objetivo 8 – A garantia de adequadas condições de trabalho aos trabalhadores dos
SMASTV.
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Objetivos operacionais
A fixação de objetivos estratégicos tem em vista alinhar a gestão estratégica com a gestão
operacional, uma vez que devem ser vistos como um todo.
Por sua vez, os objetivos operacionais, estão relacionados com as atividades de cada
unidade orgânica e devem resultar da decomposição dos objetivos estratégicos em aspetos
mais concretos.
No entanto, a missão dos SMASTV tem de estar acima de todos eles, na medida em que
corresponde ao que os SMASTV se propõe fazer, já que é o propósito da sua existência.
Assim,

os

desdobrados
Esse

objetivos
em

estratégicos

objetivos

desdobramento

é

são

operacionais.
necessário

e

essencial, pois permite a implementação,
através

de

atividades

concretas,

dos

referidos objetivos. O desdobramento dos
objetivos maiores em objetivos menores
recebe o nome de cascata de objetivos.
Desta forma, e para elaborar o presente relatório, foi efetuado um levantamento das
unidades orgânicas, dos resultados obtidos atentos os objetivos estabelecidos para 2017,
de modo a identificar desvios.
A informação obtida foi, posteriormente, harmonizada e organizada de forma a sistematizar
a informação no presente relatório, tendo em vista a avaliação da atividade desenvolvida e
a justificação de eventuais desvios.
Para além da análise dos resultados obtidos face aos objetivos estipulados, importa ainda
efetuar uma análise a fatores preponderantes para a atividade dos SMASTV como é o caso,
por exemplo, da qualidade da água, da recuperação de montantes em dívida e, para além,
das obras realizadas em 2017, evidenciar todos os esforços efetuados para a redução de
custos.
Assim, no próximo capítulo, efetua-se uma análise dos objetivos traçados a cada unidade
orgânica.
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Divisão de Exploração de Água e Saneamento
A Divisão de Exploração de Água e Saneamento apresentou os objetivos operacionais de
eficácia, eficiência e de qualidade para o ano de 2017, que foram aprovados pelo Conselho
de Administração dos SMASTV, em sua reunião de 6 de dezembro de 2016, e que
seguidamente se enumeram.

Eficácia
Objetivo 1 – Substituição preventiva de contadores
Objetivo 2 – Gestão do Plano/PPI (obras com valor definido)

Eficiência
Objetivo 3 – Compilação/preparação dos elementos para o tarifário
Objetivo 4 – Compilação/preparação dos elementos para o relatório de atividades

Qualidade
Objetivo 5 – Controlo operacional dos sistemas de abastecimento de água
Objetivo 6 – Lavagem/desinfeção de reservatórios
Ao longo do ano de 2017, a Divisão de Exploração de Água e Saneamento conduziu a sua
atividade tendo sempre em vista os objetivos estratégicos traçados para os SMASTV, bem
como os objetivos operacionais da mencionada divisão.
Para além dos resultados obtidos nos objetivos operacionais delineados, a Divisão de
Exploração de Água e Saneamento, desenvolveu a sua atividade em prol da população do
concelho, evidenciando-se os aspetos que a seguir se descrevem e que se resumem à
atividade relacionada com o abastecimento de água e saneamento.
Objetivos Operacionais

Indicador

Meta 2017

Concretização
2017

Desvio meta

EFICÁCIA
OO1 – Subs ti tui çã o
pre ve nti va de
conta dores re l a tóri os
tri mes tra i s
OO2 – Ges tã o do
pl a no/PPI (obra s com
va l or defi ni do)do
proce s s o de a va l i a çã o
do des empenho

N.º de conta dores
s ubs ti tuídos

850 - 900

1162

262

% execuçã o do pl a no

60% - 75%

79,91%

4,91%

Da ta

Entre 11/9 e 17/9

11-s et

100%

N.º de a ná l i s es no a no

350 - 450

529

79

N.º de cél ul a s no a no

32 - 45

47

2

EFICIÊNCIA
003 Compi l a çã o/prepa ra çã o
dos e l ementos pa ra o
ta ri fá ri o
QUALIDADE
OO4 - Control o
opera ci ona l dos
s i s tema s de
a ba s teci mento de á gua
OO5 La va gem/de s i nfeçã o de
res e rva tóri os
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Divisão Financeira e Património
A Divisão Financeira e Património apresentou os objetivos operacionais de eficácia,
eficiência e de qualidade para o ano de 2017, que foram aprovados pelo Conselho de
Administração dos SMASTV, em sua reunião de 6 de dezembro de 2016, e que
seguidamente se enumeram.

Eficácia
Objetivo 1 – Fornecer informação económico-financeira sobre a situação financeira dos
SMASTV.
Objetivo 2 – Assegurar, nos termos e prazos legalmente estabelecidos, cada uma das
fases do processo de avaliação do desempenho.

Eficiência
Objetivo 3 – Superintender e elaborar o orçamento dos SMASTV para o ano de 2018.

Qualidade
Objetivo 4 – Promover um atendimento de excelência aos clientes.
De forma a evidenciar e clarificar os resultados obtidos, esquematiza-se o desenvolvimento
de cada objetivo e, consequentemente, os resultados alcançados:
Concretização
Objetivos Operacionais

Indicador

2015/16

Meta 2017
2016

2017

Desvio
meta

EFICÁCIA
OO3– Fornecer informação
económico-financeira
através de apresentação de
2 relatórios trimestrais

Prazo de
apresentação dos
relatórios

Fases de aplicação do
OO8 – Assegurar, nos termos
SIADAP, tendo em
e prazos legalmente
conta as datas
estabelecidos, cada uma
legalmente previstas
das fases do processo de
de concretização de
avaliação do desempenho
cada uma delas.

Entre o 7º e
10º dia útil
do 2º mês
seguinte

Entre o 7º e 10º dia
útil do 2º mês
seguinte

2

2

0

2

Até 2 fases fora de
prazo, diretamente
imputável à DFP

0

0

2

EFICIÊNCIA
003 - superintender e
elaborar o orçamento dos
SMAS para o ano de 2018

Prazo de conclusão do
orçamento para o ano
de 2018

29/09/15
19/09/16

Nº reclamações
recebidas

NA

Conclusão entre o dia
4 e o dia 11 de
19-09-2016 26-09-2017
outubro de 2017

7

QUALIDADE
OO7 - Promover um
atendimento de excelência
aos clientes
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Entre 5 e 7

1

3

2

Atividades das áreas técnicas
Os SMASTV têm como missão proporcionar aos consumidores os mais altos níveis de
confiança na qualidade dos serviços prestados, através de eficiência económica, social e
ambiental, num conceito de real parceria que ultrapasse a mera relação comercial.
O abastecimento de água às populações é um serviço de interesse geral, essencial à saúde
pública e ao bem-estar dos cidadãos. Nesta perspetiva, os SMASTV desenvolvem a sua
atividade económica, tendo em vista, igualmente, a proteção do meio ambiente, que
obedece a um conjunto de princípios como a garantia de fiabilidade e qualidade de serviço
e a sua eficiência.
O Plano de Segurança da Água, concluído em 2016, encontra-se em permanente
atualização, sendo considerado uma ferramenta de gestão diária com um contributo
fortíssimo para a garantia de qualidade da água, ao promover uma mudança de paradigma
com a avaliação do risco, controlo sistemático e adoção de procedimentos de segurança e
proteção da água, em detrimento do tradicional princípio de controlo apenas em fim de
linha, ou seja, na torneira do consumidor. Foi realçada a necessidade de distribuir uma
água segura que salvaguarde a saúde humana, mas também compreender e satisfazer as
necessidades e expectativas dos consumidores em termos de aceitabilidade da água e de
um abastecimento contínuo, com quantidade e pressão adequada e ter capacidade para
responder a um desvio a estes padrões para que o consumidor tenha a certeza que, se
alguma coisa acontecer, os SMASTV têm uma resposta adequada e profissional de forma
a fornecer uma alternativa segura de água. Neste sentido, os SMASTV começaram a
apostar na comunicação externa, mediante a realização de uma campanha de
sensibilização para o consumo de água da torneira, consubstanciada na distribuição de
jarros de água pela restauração existente em Santa Cruz e Santa Rita, pretendendo-se
alargar a todo o concelho e comunidade escolar.
No ciclo urbano da água, a sua utilização para abastecimento, gera a consequente
formação de águas residuais. Na eventualidade de não ser dado um adequado destino às
mesmas, estas acabam por poluir o solo, contaminando as águas superficiais e as
subterrâneas.
Tendo em vista o exposto, tem sido preocupação dos SMASTV o investimento na
construção de novos coletores e na remodelação das redes já existentes mas que se
encontram em estado de deterioração, por vezes já avançado.
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Nas páginas que se seguem, pretendeu-se efetuar uma abordagem a várias atividades dos
SMASTV diretamente relacionadas com a atividade de exploração de água e de águas
residuais.
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Água distribuída - (Produzida)
O volume de água distribuído nos sistemas do Município de Torres Vedras atingiu em 2017
os 5 600 958 m3, valor que indica um aumento de 296 044 m3 (+5.58%) em relação ao
ano anterior.
Evolução do volume de água
5600958

5700000
5600000
5500000

5263249

5400000
5300000

5304914

5084288

5200000
5100000
5000000
4900000
4800000
2014

2015

2016

2017

A evolução do volume de água distribuído no último triénio, bem como as respetivas
origens, podem-se observar na tabela e gráficos seguintes:
2015

Origem

m3

Campelos
Ramalhal
AdLVT/AdVT
Municípios vizinhos
TOTAL

29 054
45 003
5 178 381
10 811
5 263 249

%
0.55%
0.86%
98.39%
0.20%
100.00%

2016
m3
21 196
46 904
5 226 106
10 708
5 304 914

2017
m3

%
0.40%
0.89%
98.51%
0.20%
100.00%

21 914
6 397
5 564 389
8 258
5 600 958

Origem do volume de água
5564389
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000

28311

8258

1000000
0

AdLVT/AdVT
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Recursos
próprios

Municípios
Vizinhos

%
0.39%
0.11%
99.35%
0.15%
100.00%

A água adquirida à AdLVT totalizou os 5 564 389 m3 (99.35%). Os recursos próprios
contribuíram com 28 311 m3 (0.50%) e a dependência de municípios vizinhos cifrou-se em
8 258 m3 (0.15%).

Regista-se que a quase totalidade da água distribuída provém do Adutor Paredes/ Serra da
Vila.

As captações municipais contribuem de forma pouco significativa, na medida em que o
regime adotado para a exploração pretende garantir a sua operacionalidade em caso de
rotura da conduta do Sistema Multimunicipal em Alta. As povoações de Patameira, Casais
Tojais e Casal do Roque, na periferia do concelho, são abastecidas por municípios vizinhos.

Os sistemas de distribuição em serviço proporcionam às povoações um abastecimento
regular e eficiente.
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Água fornecida - (Vendida)
O volume de água fornecido aos utentes dos SMASTV atingiu em 2017 os 4 232.235 m3,
traduzindo-se num aumento de 190 341 m3 (+4.71%). O consumo doméstico registou um
acréscimo de 112 738 m3 (+3.85%), o consumo não-doméstico aumentou 17 413 m3
(+3.46%).
O consumo de entidades/autarquia subiu 20 540 m3 (+5.79%).
A água fornecida teve em 2017, a seguinte distribuição:
ÁGUA VENDIDA

TIPO DE CONSUMO

m3
UTENTES DIRETOS
Doméstico
Não doméstico
Estado
Entidades, Autarquia
Autarquia (rega)
Rega
Consumo Próprio (edifícios)
OUTROS FORNECIMENTOS
Consumo próprio (serviços gerais)
Consumo próprio (fontanários)
Fornecimentos a particulares
Bombeiros (combate incêndios)
Alta (CM Lourinhã)
TOTAL

3 040
521
66
375
174
42
1

%
267
377
828
247
944
756
755

71.84%
12.32%
1.58%
8.87%
4.13%
1.01%
0.04%

645
1 171
366
4 000
2 879
4 232 235

0.02%
0.03%
0.01%
0.09%
0.07%
100%

0,01%
0,09%
1,01%
0,03%
0,04%
8,87% 4,13%
0,07%
1,58%
12,32%

71,85%

Doméstico
Entidades, Autarquia
Consumo Próprio (edifícios)
Bombeiros (combate incêndios)
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Não doméstico
Autarquia (rega)
Consumo próprio (fontanários)
Alta (CM Lourinhã)

Estado
Rega
Fornecimentos a particulares

Os Utentes Diretos representam 99.79% do volume de água vendido.
A água vendida teve no último quinquénio, a seguinte evolução:

Vendas
4.232.235
4.250.000
4.200.000
4.150.000
4.100.000
4.050.000
4.000.000
3.950.000
3.900.000
3.850.000
3.800.000
3.750.000

4.069.641

4.041.894

4.000.710
3.911.227

2013

2014

2015

2016

2017

A comparação dos volumes vendidos entre 2016 e 2017 revela um aumento de 4.71%
neste último ano.
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ANO

VENDAS
(m3)

2013
2014
2015
2016
2017

4 000 710
3 911 227
4 069 641
4 041 894
4 223 174

VARIAÇÃO
%

-4.53%
-2.24%
4.05%
-0.68%
4.71%

Perdas
A diferença entre a água distribuída e a água fornecida constitui o volume de perdas. No
ano de 2017, as perdas verificadas nas redes municipais representaram 24.44% da água
distribuída, o que corresponde a um volume de 1 368 723 m3.
A evolução das perdas no último quinquénio é a seguinte:

ÁGUA DISTRIBUIDA
ÁGUA VENDIDA

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5 830 260 5 555 876 5 252 323 5 084 288 5 263 249 5 304 914 5 600 958
4 313 715 4 190 480 4 000 710 3 911 227 4 069 641 4 041 894 4 232 235

PERDAS (m3)
PERDAS (%)

1 516 545 1 365 396 1 251 613 1 173 061 1 193 608 1 263 020 1 368 723
23.83% 23.07% 22.68%
23.81% 24.44%
26.01%
24.58%

A comparação destes valores com os registados no ano anterior evidencia um agravamento
de 0.63%.
O valor atingido, apesar de se situar num patamar que ao nível nacional se poderá
considerar de bom, evidencia a necessidade de investir na deteção de fugas.
No gráfico abaixo, pode-se observar a distribuição dos volumes de água vendida e as
perdas.

24.44%
Vendida

75.56%
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Perdas

Nº de utentes
O número de contadores que, desde sempre, tem vindo a ser considerado como o número
de utentes (ou número de consumidores), aumentou no exercício em apreço, de 41 286
para 41 609, o que representa um acréscimo de 323 utentes (+0.78%).

45000

40892

40641

40509

41609

41286

40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
251

132

-14

5000

323

394

0
-5000
2013

2014
Nº UTENTES

TIPO DE CONSUMO
Doméstico
Não doméstico
Entidades
Autarquia
Autarquia (rega)
Estado
Rega
Consumo Próprio (usos gerais)
Consumo Próprio (fontanários)
Alta
TOTAL
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2015

2016

2017

AUMENTO/DESCRÉSCIMO

2015

2016

37 047
2 753
409
348
157
40
69
31
38

37 387
2 838
403
334
147
39
64
37
37

40 892

41 286

2017
Nº
37 630
2 889
413
341
152
40
68
38
37
1
41 609

%
90.44%
6.94%
0.99%
0.82%
0.37%
0.10%
0.16%
0.09%
0.09%
0.00%
100%

40000

90.44%

35000
30000
25000
20000
15000
10000
6.94%

5000
0

Doméstico

Não
Doméstico

0.99%

Entidades

1.19%

0.44%

Autarquia

Restantes

Regista-se, que na distribuição por tipo de cliente, o Doméstico representa 90.44%, o nãoDoméstico representa 6.94%, as Entidades representam 0.99% e a Autarquia representa
1.19% do total de contratos de abastecimento dos SMAS.
A taxa de cobertura de abastecimento domiciliário é de 99.45% da população residente no
concelho.
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Controlo da qualidade da água distribuída
Ao longo do ano, os SMASTV avaliaram a qualidade da água distribuída de acordo com o
Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano (PCQA) para o ano
2017, aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos. Para efeitos
da monitorização da qualidade da água foi adjudicado ao Laboratório de Águas dos SIMAR
de Loures e Odivelas o controlo analítico da água distribuída.
O laboratório dos SMASTV também contribuiu para promover a permanente qualidade da
água distribuída, designando-se a sua atividade como controlo operacional.
No ano 2017, e no âmbito do PCQA foram colhidas 240 amostras de água que totalizaram
1 686 análises. Destas 99.76% apresentaram resultados em conformidade com os valores
paramétricos da legislação em vigor. Os quatro incumprimentos detetados (análises que
violaram os valores paramétricos definidos no Decreto-lei n.º 306/07, de 27 de agosto)
foram em três colheitas de amostra distintas, sendo dois dos incumprimentos ao parâmetro
Bactérias coliformes e os restantes à Escherichia coli e Chumbo. Estes valores não
conformes, não se mantiveram após realização de contra-análises, tendo sido ocorrências
pontuais, que não apresentaram qualquer problema em termos de saúde pública.

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1703

0
2015

1686

1682

0

4

2016

2017

Análises que violaram o VP

Assim sendo, a generalidade dos resultados do controlo analítico efetuado demonstram que
a água distribuída no Concelho de Torres Vedras está em conformidade com as normas de
qualidade estabelecidas no Decreto-Lei nº 306/07, de 27 de agosto.
No controlo operacional foram recolhidas 543 amostras de água distribuída para análise no
laboratório destes serviços, o que se traduziu em 7555 parâmetros analisados, 99.93%
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apresentaram resultados em conformidade com os valores paramétricos da legislação em
vigor. Os restantes 0.07% resultaram de cinco incumprimentos relativos aos parâmetros
Bactérias coliformes, Número de colónias a 22.ºC e Número de colónias a 37.ºC.

Evolução do n.º de determinações analíticas no âmbito do controlo operacional

7670

7272

7550
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7000
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2000

2

0
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1000

5

0

Análises que violaram o VP

2017

Análises em conformidade com o VP

De forma a completar o programa de controlo operacional e programa de controlo de água
subterrânea, foram analisados no laboratório externo acima identificado diversas amostras,
totalizando cerca de 1274 análises.
Durante o ano 2017 manteve-se a implementação do Plano de Segurança da Água dos
SMASTV, um instrumento de avaliação e gestão de risco que abrange todas as etapas do
sistema de abastecimento de água, desde a captação até ao consumidor, tendo também os
SMAS de Torres Vedras sido distinguido com o Selo de qualidade exemplar de água para
consumo humano.
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Águas residuais recolhidas
O volume de águas residuais recolhidas atingiu, em 2017, 3 027 871 m3, traduzindo-se
num aumento de 115 912 m3 relativamente a 2016, tendo a seguinte distribuição:

Tipo de utente

m3

Doméstico
Não doméstico
Entidades s/ fins lucrativos e
autarquias

%

2 260 351

74.61%

445 367

15.06%

262 028

8.37%

60 125

1.97%

Estado

74,65%

14,71%

1,99%

Doméstico
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Não Doméstico

8,65%

Entidades sem fins lucrativos/ Autarquia

Estado

Águas residuais tratadas - (em ETAR)
O volume medido de águas residuais tratadas em ETAR, sob responsabilidade de
AdLVT/Águas do Tejo Atlântico, S.A., atingiu em 2017, 4 551 756 m3, traduzindo-se num
decrescimento de 485 235 m3 (-9.63%).

A evolução do volume de águas residuais tratadas no último triénio pode observar-se na
tabela seguinte:

SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA

DA CIDADE
DE STA. CRUZ/ SILVEIRA
DE RAMALHAL/ AMEAL/ VILA FACAIA
DE MACEIRA
TURCIFAL
DE PORTO NOVO
DE MAXIAL
DE MIRAGAIA
DE RUNA
DE DOIS PORTOS
TOTAL

2015
m3
1 755 736
1 368 043
172 263
256 065
453 549
3 121
221 518
73 403
120 099
110 385
4 534 182

2016
m3
1 945 553
1 505 532
195 359
273 384
463 920

2017
m3
1 745
1 417
167
251
396

271 986
105 157
119 397
156 703
5 036 991

245 844
84 626
109 843
132 900
4 551 756

190
912
019
986
436

A ETAR compacta de Porto Novo foi desativada em maio de 2015.
O facto do volume de água residual tratada em ETAR ser superior ao volume de água
residual recolhida, resulta, essencialmente, do contributo das águas pluviais.
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Nº de utentes
Em 2017, o número de utentes servidos com saneamento teve a seguinte distribuição:

2017

TIPO DE CONSUMO

N.º
32 559
2 410
565
37
35 571

Doméstico
Não doméstico
Entidades s/ fins lucrativos e autarquias
Estado
TOTAL

%
91.53%
6.78%
1.59%
0.10%
100%

Utentes servidos com saneamento
91,53%
35000
30000
25000
20000
15000
10000

6,78%

5000
0

Doméstico

Não
Doméstico

1,59%

Entidades
sem fins
lucrativos/
Autarquia

0,10%

Estado

Regista-se que na distribuição por tipo de utente, o doméstico representa 91,53%, o não
doméstico representa 6,78% e as entidades sem fins lucrativos e autarquias representam
1,59% do total de contratos com saneamento.
No concelho de Torres Vedras 93,66% da população residente é servida por sistema
público de drenagem, sendo que 95,31% desta população tem tratamento de efluentes em
ETAR.
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Ponto da situação das obras
Nos últimos anos os SMASTV têm pautado a sua atividade numa ótica de contenção de
despesas, contudo têm continuado a fazer um esforço por manter os níveis de qualidade
do serviço prestado ao cidadão.
Espelho disso, foi o esforço acrescido efetuado em 2017 em foram realizadas algumas
obras, quer por empreitada, quer por administração direta e que evidenciam o empenho
demonstrado para melhorar a qualidade do serviço prestado conforme se pode constatar
nas páginas seguintes.
Salienta-se as empreitadas da rede de saneamento da Galpeira e do Olho Polido que foram
objeto de candidatura ao Portugal 2020 e, atualmente estão com uma taxa de
comparticipação de 85%.
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PROLONGAMENTOS DAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO

O valor total da obra: 133 993,42 €
•

Contrato assinado a: 13 setembro 2017

•

Auto de consignação: 24 outubro 2017

•

Prazo de execução - 210 dias de calendário

•

Valor faturado até 31-12-2017 – 36 993.42 €

•

Execução financeira e física durante o ano de 2017 - 28%.

Locais - Póvoa de Penafirme (dois prolongamentos), Sarge, Casalinhos de Alfaiata,
Freiria (dois prolongamentos), Folgarosa/Maxial, Paul (empresa Cromotorres), Bairro
Arenes (rua Manuel Arriaga), Barrocas e Ermegeira.

PROLONGAMENTOS DAS REDES DE ÁGUA NO CONCELHO

O valor total da obra: 84 539,70 €
•

Contrato assinado a: 30 agosto 2017

•

Auto de consignação: 12 setembro 2017

•

Prazo de execução - 210 dias de calendário

•

Valor faturado até 31/12/2017 – 42 893.91 €

•

Execução financeira e física durante o ano de 2017 - 51%

Locais - Casais do Rijo, Casal Camarnal, Brejenjas, Boavista/Olheiros, Maceira (junto ás
piscinas), Casal dos Pegos/Ventosa e Castro do Zambujal.

SANEAMENTO DA GALPEIRA

O valor total da obra: 127 358,00 €
•

Contrato assinado a: 22 dezembro 2016

•

Auto de consignação: 22 dezembro 2016

•

Prazo de execução - 180 dias de calendário

•

Valor faturado até 31/12/2017 – 80.188,19 €

•

Execução financeira e física durante o ano de 2017 - 63%
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A presente empreitada encontra-se terminada.

SANEAMENTO DO OLHO POLIDO

O valor total da obra: 226.083,94 €
•

Contrato assinado a: 28 julho 2017

•

Auto de consignação: 1 setembro 2017

•

Prazo de execução - 540 dias de calendário

•

Valor faturado até 31/12/2017 – 18.085,85 €

•

Execução financeira e física durante o ano de 2017 - 8%

SANEAMENTO DO CASAL DO REGO

O valor total da obra: 127.750,00 €
•

Contrato assinado a: 29 outubro 2017

•

Auto de consignação: 31 outubro 2017

•

Prazo de execução - 180 dias de calendário

•

Valor faturado até 31/12/2017 – 41.037,74 €

•

Execução financeira e física durante o ano de 2017 - 32%

REFORÇO DO SANEAMENTO À ZONA NASCENTE DO BARRO
O valor total da obra: 149.988,39 €
•

Contrato assinado a: 13 outubro 2017

•

Auto de consignação: 30 outubro 2017

•

Prazo de execução - 120 dias de calendário

•

Valor faturado até 31/12/2017 – 149.988,39 €

•

Execução financeira e física durante o ano de 2017 - 100%

SANEAMENTO DOMÉSTICO DO CASAL DA CASA BRANCA

O valor total da obra: 149.988,39 €
•

Contrato assinado a: 5 dezembro 2017

•

Auto de consignação: 12 dezembro 2017
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•

Prazo de execução - 180 dias de calendário

•

Valor faturado até 31/12/2017 – 75.469,81 €

•

Execução financeira e física durante o ano de 2017 – 50,3%

SANEAMENTO DOMÉSTICO DO CASAL DO CASAL MONFALIM

O valor total da obra: 149.000,00 €
•

Contrato assinado a: 11 dezembro 2017

•

Auto de consignação: 12 dezembro 2017

•

Prazo de execução - 180 dias de calendário

•

Valor faturado até 31/12/2017 – 75.471,70 €

•

Execução financeira e física durante o ano de 2017 – 50,6%

SANEAMENTO DA ESTRADA MUNICIPAL ENTRE SILVEIRA /COUTADA

O valor total da obra: 149.998,00 €
•

Contrato assinado a: 19 dezembro 2017

•

Auto de consignação: 20 dezembro 2017

•

Prazo de execução - 180 dias de calendário

•

Valor faturado até 31/12/2017 – 28.300,00 €

•

Execução financeira e física durante o ano de 2017 – 18,87%

SANEAMENTO DO CASAL DA CARRASQUEIRA

O valor total da obra: 61.942,53 €
•

Contrato assinado a: 13 dezembro 2017

•

Auto de consignação: 13 dezembro 2017

•

Prazo de execução - 60 dias de calendário

•

Valor faturado até 31/12/2017 – 61.942,53 €

•

Execução financeira e física durante o ano de 2017 – 100%
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Pequenos trabalhos
Para além das obras anteriormente descritas, ao longo do ano de 2017, continuaram, à
semelhança dos anos anteriores, a ser realizados pequenos trabalhos de execução de redes
para abastecimento de água e de pequenas redes de saneamento.
A maioria destes pequenos trabalhos foram efetuados por administração direta, salvo
algumas exceções que foram objeto de contratação pública e foram, por isso, adjudicadas a
empresas do ramo.
Torna-se importante referir que os valores apresentados em cada um dos “pequenos
trabalhos” mostram o investimento total efetuado pelos SMASTV, evidenciando-se o
investimento efetuado por administração direta, que integram os valores despendidos em
mão-de-obra, aluguer de máquinas e custo dos respetivos quilómetros, bem como os custos
com materiais.
Por fim, apresentam-se dois quadros distintos, onde é efetuada uma análise comparativa
entre a extensão das condutas e redes de distribuição e a extensão de coletores de
saneamento, que já existiam em 2016 e a que foi instalada em 2017.
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Pequenos trabalhos de água
Foram executadas pequenas obras de água em várias localidades, representado um
investimento total de € 146 354,15, sendo 45.975,55 € referente a administração direta e
100.378,60 € referente a empreitada.

Pequenos trabalhos de água
Prolongamentos de redes de água nas localidades de:
Freiria, Torres Vedras (junto ao Casal Corado),
Campelos (dois prolongamentos), Ramalhal (dois
prolongamentos), Casal Andorinha/Dois Portos, Casal
da Lage (Campelos), Casal do Outeiro (Fonte grada),
Boavista/Valongo, Santa Cruz, Fonte Grada (dois
prolongamentos), Figueiras, Póvoa de Penafirme,
Portelinhas (Silveira), Carvoeira e S. Pedro da Cadeira
(rua Paulino Alves).
Reforço do abastecimento de água a Vale Janelas,
Praia da Vigia e Urb. Louribetão em Santa Cruz.
Levantamento de tampas de caixas de visita que se
encontram tapadas nos pavimentos.
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Regime de Execução

Administração Direta

Situação

Concluído

Administração Direta

Interrompido

Administração Direta

Em curso

Reabilitação de condutas de água no concelho
Foram executadas reabilitações de condutas e redes de água, representado um investimento
total de € 36.793,62 referente a administração direta:

Reabilitação de condutas e redes de água no
concelho
Reabilitação da rede de Casalinhos das Oliveiras.
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Regime de
Execução

Situação

Administração Direta

Concluído

Pequenos trabalhos de saneamento
Foram executadas pequenas obras de saneamento em várias localidades, representando um
investimento total de € 235 553,53, sendo € 74.923,06 referente a administração direta e €
160.630,47 referente a empreitada.
Pequenos trabalhos de saneamento

Regime de
Execução

Situação

Ligações em falta de ramais de esgotos domésticos ao
Administração Direta
novo coletor na Ponte do Rol.

Interrompido

Desvio de troço de coletor e execução de ramais de
Administração Direta
esgotos na Av. Variante em A-dos-Cunhados.

Concluído

Reposição de grelhas de sumidouros, por furto, em duas
Administração Direta
urbanizações da Praia Azul.

Concluído

Levantamento de caixas de visita tapadas com alcatrão,
devido a novas pavimentações por parte da Câmara no Administração Direta
Pinheiro Manso/Sobreiro Curvo.

Concluído

Reposição de grelhas de sumidouros, por furto, numa
Administração Direta
urbanização em Gibraltar/Ponte do Rol.

Concluído

Ligações em falta de ramais de esgotos domésticos ao
Administração Direta
novo coletor no Pinheiro Manso e Casal das Paradas.

Concluído

Prolongamento de coletor pluvial em Santa Cruz junto à
Administração Direta
igreja.

Concluído

Prolongamento da rede de S. Pedro da Cadeira, na Rua
Administração Direta
Paulino Alves.

Concluído

Levantamento de caixas de visita na Av. Variante em Ados-Cunhados devido ao asfaltamento a curto prazo Administração Direta
pela Câmara.

Concluído

Ligações ao sistema em Alta dos esgotos
respetivamente dos povoações de Aldeia de Baixo, Administração Direta
Aldeia de Cima e Ribeira de Matacães.

Concluído

Levantamento de caixas de tampas de caixas de visita
para se poder dar seguimento à empreitada
Administração Direta
“levantamento cadastral da rede de saneamento
doméstico no Concelho de Torres Vedras”.

Em curso

Saneamento doméstico na rua do Poço Quente e
travessa das flores na Serra da Vila.

Empreitada

Concluído

Perfuração mecânica em travessia na rua Monsenhor
José Fialho em A-dos-Cunhados.

Empreitada

Em concurso
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Reabilitação de coletores de esgotos no Concelho
Foram executadas pequenas obras de reabilitação de coletores no concelho, representado
um investimento total € 3.042,82:

Reabilitação de coletores de esgotos no
concelho
Reabilitação do coletor de esgotos domésticos no
Parque Verde em Runa.
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Regime de
Execução

Situação

Administração Direta

Concluído

Extensão das condutas e redes de distribuição

Diâmetro
(mm)
32
38
50
60
63
75
80
90
100
110
125
140
150
160
175
200
250
300
315
350
400
450

Durante o ano de 2017 instalaram-se
4.625 Km de redes e condutas de água,
traduzindo-se num acréscimo de 0.34%
na

extensão

perfazem

total

agora

das

redes

que

um

total

de

1.364,151 Km.

TOTAL

Existente Instalado
em
em
Total (m)
2016(m) 2017(m)
1.240
8.528
6.950
187.682
116.272
428.318
53.593
114.782
33.867
92.672
57.724
32.288
24.519
59.063
1.445
37.870
51.402
24.710
4.108
19.724
2.069
700
1359526

4.470

155

1240
8528
6950
187682
116272
432788
53593
114782
33867
92672
57724
32443
24519
59063
1445
37870
51402
24710
4108
19724
2069
700

4625 1364151

Nota: O valor total até final de 2016 foi corrigido e alterado, tendo em conta o atual
cadastro de redes e condutas. Foi considerada também a reabilitação da rede de Casalinhos
das Oliveiras numa extensão de 1008 metros.
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Extensão de coletores de saneamento
Durante o ano de 2017 instalaram-se 21,089 Km de coletores de saneamento, traduzindo-se
num acréscimo de 3.94% na extensão total das redes que perfazem agora um total de
534,713 Km.

Diâmetro (mm)
75 PVC
80 F.F.
90 PVC
110 PVC
125 PVC
160 PVC
200 grés
200 PVC e Corrugado
250 grés
250 PVC e Corrugado
300 grés
315 PVC e Corrugado
350 grés
400 PVC e Crrugado
450 PVC e Corrugado
500 PVC e Corrugado
800 manilhas betão
TOTAL
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Existente em Instalado
Total (m)
2016 (m) em 2017 (m)
437
437
99
99
230
1995
2225
3730
3730
68
68
1166
1166
198735
198735
291254
16176
307430
4500
4500
5035
25
5060
0
0
2229
2229
4000
4000
976
2893
3869
0
0
1165
1165
0
0
513624
21089
534713

Modernização tecnológica
Para além do anteriormente descrito, tem sido preocupação dos SMASTV manter níveis de
excelência no serviço prestado, pelo que, em 2017 continuaram a ser efetuados alguns
investimentos para aquisição de serviços considerados fundamentais para o desenvolvimento
da atividade dos SMASTV tendo em vista uma modernização tecnológica dos serviços.
Por serem consideradas essenciais à prossecução do interesse público, merecem destaque
no presente relatório.
Salienta-se que, para além do investimento efetuado em 2017, os SMASTV têm continuado a
desenvolver o trabalho já iniciado em anos transatos relativo à deteção de perdas, ao
controlo ativo de perdas e ao sistema de informação geográfica.

TELEGESTÃO

A Telegestão constitui um instrumento essencial para uma gestão eficaz dos sistemas de
abastecimento de água. Com esta tecnologia é possível monitorizar e manobrar
remotamente as principais instalações hidráulicas permitindo melhorar a qualidade do
serviço prestado e uma maior eficiência na sua gestão.
Nos SMASTV este projeto tem sido desenvolvido por fases, sendo que a 1.ª fase se iniciou
em finais de 2005, e foi implementada em 8 reservatórios/Elevatórias.
Em 2016 concluiu-se a 3.ª fase, estando neste momento integradas 66 instalações. O
investimento realizado com a 3.ª fase foi de 313 487 €.
Em 2017 foi aberto procedimento para a 4.ª fase, para cerca de 37 instalações, no montante
de 249.056,61 €

CONTROLO ATIVO DE PERDAS / DETEÇÃO DE FUGAS

Já em 2014 se deu início a um projeto piloto de 2 zonas de medição e controlo (ZMC), que
foram sujeitas a monitorização e controlo de perdas permanentes. Atendendo aos resultados
obtidos, o projeto foi alargado a todo o concelho de Torres Vedras. Para a concretização
desse desafio, iniciou-se o processo de setorização das redes de água que constitui um
passo fundamental no controlo ativo de perdas de água. No fundo, trata-se de dividir o
extenso sistema de abastecimento de Torres Vedras em unidades de redes muitíssimo mais
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pequenas (ZMC). Este projeto tem sido desenvolvido ao longo destes anos e será para
continuar.

Em 2017 foram adquiridos 8 loggers – aparelhos que registam, guardam e enviam os
registos dos consumos que passam nos caudalimetros – de forma a permitir aos SMAS ficar
com registos de consumos, para que, confrontado com a faturação, possa ser avaliada a
percentagem de perdas.

AQUISIÇÃO DE CAUDALÍMETROS ELETROMAGNÉTICOS

Em 2017 foram instalados caudalímetros à saída de seis estações elevatórias de água, de
forma a efetuar a medição da água que é bombada para reservatórios, de forma a, no
futuro, poder vir a ser parte interveniente no controlo ativo de perdas das zonas de
monitorização e controlo.

GESTÃO DE ATIVOS E GESTÃO PATRIMONIAL DAS INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE TORRES

VEDRAS

Em 2017 deu-se início aos registos das intervenções nas redes de abastecimento de água
de forma a melhorar o conhecimento das infraestruturas de água no nosso concelho, bem
como, na sua operacionalidade. Prevê-se, em 2018, iniciar o registo das intervenções nas
redes de abastecimento de águas residuais.
O registo das intervenções nas redes de abastecimento de água e, posteriormente, de
águas residuais, aliado à gestão patrimonial de infraestruturas (GPI) possibilita a
construção de um instrumento permanente de planeamento e apoio à decisão na
renovação e beneficiação das infraestruturas, salvaguardando a sustentabilidade financeira
dos serviços e a satisfação dos clientes.
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Outras atividades
Neste parâmetro, considerou-se pertinente efetuar uma breve análise a diversos serviços
que são prestados aos clientes pelos SMASTV e que, muitas vezes, poderão passar
despercebidos.
Assim, de uma forma esquemática, pretendeu-se realizar uma comparação dos últimos
cinco anos, para que se possa ter uma perceção correta da evolução dos diversos serviços
que são efetuados.
Como se pode constatar pelo gráfico abaixo, em 2017 e 2016, comparativamente com os
anos 2015 e 2014, verificou-se um aumento dos ramais domiciliários de água que se fica a
dever à eliminação da faturação dos ramais com extensão inferior a 20 metros, de acordo
com o preconizado na recomendação tarifária da ERSAR e que os SMASTV adotaram já no
tarifário de 2014.
Também se registou um ligeiro aumento ao nível da emissão de pareceres técnicos, uma
vez que a construção individual, não inserida em loteamentos, aumentou.
Verifica-se, igualmente, uma ligeira diminuição das vistorias às redes prediais de águas e
esgotos e infraestruturas de abastecimento de água e saneamento em loteamentos, na
medida em que as vistorias deixaram de ser obrigatórias, bastando uma declaração do
técnico responsável pela obra
Relativamente à reparação das avarias nas redes públicas, regista-se um ligeiro aumento
nas avarias das redes públicas, quer ao nível da água, quer ao nível do saneamento, o que
indicia a necessidade de continuar o investimento na remodelação das mesmas.
Por fim, verificou-se um ligeiro aumento relativamente aos pedidos de análises de água a
particulares, cujos fatores que estão na sua génese, são alheios à vontade dos SMASTV.
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RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ÁGUA

Durante o ano 2017 foram executados 167
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RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ÁGUAS RESIDUAIS
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208 ramais de domiciliários de águas residuais,
tendo-se recorrido a empreitada específica,
onde se executaram 180 ramais. Os restantes
foram executados por administração direta.
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Durante o ano 2017 procederam-se a 573
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referentes às redes de água e 453 às redes
de saneamento.
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REPARAÇÃO DE AVARIAS EM REDES PRIVADAS
Foram efetuadas 615 reparações em redes
afetas a consumidores, número ligeiramente
inferior ao do ano anterior.
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PARECERES TÉCNICOS
Foram emitidos 293 pareceres técnicos e informações
relativas a projetos e obras de abastecimento de água,
drenagem e tratamento de águas residuais e pluviais.
Quando comparado com os anos anteriores, verifica-se
que começou por haver uma diminuição do n.º de
pareceres emitidos uma vez que estes deixaram de ser
necessários para as obras em moradias inseridas em
loteamentos. Contudo, neste último ano verifica-se que
já houve um aumentou face aos dois anos anteriores,
em virtude de ter aumentado a construção individual,
não inserida em loteamentos.
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Durante o ano 2017, 7 particulares recorreram ao
nosso laboratório para análise de águas
provenientes de captações privadas.
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Caracterização do mapa de pessoal
No que respeita aos recursos humanos dos SMAS, relativamente ao ano de 2017, não se
verificaram alterações significativas no mapa de pessoal comparativamente com o ano de
2016, mantendo-se, no entanto, a tendência da diminuição do número total de
trabalhadores.
Assim, o total de trabalhadores em efetividade de funções, em 31 de dezembro de 2017,
era de 152 trabalhadores. Acresce a este número uma trabalhadora que está em comissão
de serviço na Câmara Municipal de Torres Vedras e dois trabalhadores em mobilidade
noutras entidades.
Não obstante ter havido um número de admissões significativo - cinco trabalhadores na
sequência de procedimento concursal e uma trabalhadora em mobilidade – verificou-se
uma diminuição do número de trabalhadores pois deixaram de exercer funções um total de
sete trabalhadores pelos seguintes motivos: três trabalhadores por motivos de
aposentação, um por falecimento, dois por mobilidade e um por motivo de prisão.
Por outro lado, verificou-se a consolidação das situações de mobilidade intercarreiras de 3
assistentes operacionais que passaram para assistente técnico e 1 assistente técnico que
passou para técnico superior.
Ressalva-se o facto de que para além das designadas carreiras do regime geral ainda
subsistem com as designações anteriores dois trabalhadores que integram a carreira de
informática e um fiscal de leituras e cobranças, em virtude de as suas carreiras ainda não
terem sido revistas.
A distribuição dos recursos humanos do mapa de pessoal por carreira/categoria teve a
seguinte evolução:
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Absentismo
A taxa de absentismo registada em 2017 – que em
tempos chegou a ultrapassar os 11% - continua a
descer consideravelmente, ficando pelos 5,88 %.

DIAS DE TRABALHO

2017

Dias úteis de trabalho

37.848

Dias trabalho obrigatório

33.939

Dias trabalho efetivo

31.943

Como tem sido habitual referir, o fator que mais

DUT (2017) = 249 x 152
influencia a taxa de absentismo continua a ser as faltas por doença, situação que está para
além dos nossos poderes de intervenção.
Assim, é importante realçar que 39% das faltas por motivo de doença foram dadas por
apenas 3 trabalhadores, que estiveram doentes por um período superior a 90 dias - um dos
quais por um período de 1 ano -

FALTAS NÃO CONSIDERADAS ABSENTISMO A

com uma perda total de 621 dias

Motivo

2015

2016

2017

de trabalho, o que provocou um

Férias

3719

3603

3647,5

aumento da taxa em cerca de

Compensação

11,5

26,5

31,5

1,83 %.

Acidentes em serviço

214

227

78

Licença sem vencimento

220

217

7

1

0

0

51,5

148

114

365

274

31

4582,0 4495,5

3909,0

Auto-Formação
Ações de formação
Prisão
TOTAL
FALTAS CONSIDERADAS ABSENTISMO B
Motivo
2017
45,0
Nojo
1603,0
Doença
27,0
Parentalidade
11,0
Casamento
0,0
Trabalhador estudante
0,0
Licença s/ venc. Trab. Estudante
10,0
Assis. Familiar
1,0
Faltas dirigentes sindicais
57,5
Faltas candidatura eleitoral
8,0
Faltas partic. mesas eleitorais
17,5
Faltas eleitos locais
1,0
Faltas cump. ob. Legais
0,0
Faltas injustificadas
88,0
Greve
0,0
Doação de sangue
0,0
Socorrismo
2,5
Deslocação à escola
124,5
Tratamento ambulatório
0,0
Submissão métodos de seleção
TOTAL
1.996,0
TAXA ABSENTISMO
5,88%
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Formação Profissional
Uma vez mais, durante o ano de 2017, os SMASTV, proporcionaram aos seus trabalhadores
a possibilidade de desenvolverem formação profissional, com custos reduzidos, uma vez
que continuam a pautar a sua atividade numa ótica de contenção de despesas.
Em 2017, os SMASTV, proporcionaram formação profissional a 18 trabalhadores dos
SMASTV – com formação externa e formação interna - que correspondeu a 360 horas de
formação.

N.º formandos

Horas de formação

Dirigente

2

56

Técnico superior

10

248

Coordenadores técnicos

5

77

Assistentes técnicos

1

7

Informática

1

7

Assistentes operacionais

0

0

19

395

TOTAL
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Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho

Relativamente a esta temática, conforme vem sendo habitual, os SMASTV têm continuado
a dar enfoque às atividades de higiene, segurança e saúde no trabalho, na medida em que
é uma área de particular importância para as atividades desenvolvidas pelos SMASTV, em
especial no que diz respeito às atividades desenvolvidas pelas áreas técnicas.
Esta é uma área que, trabalhada preventivamente, poderá e deverá evitar situações
potencialmente perigosas, como é o caso dos acidentes de serviço.
O investimento que os SMASTV fizeram no ano de 2017 em equipamentos de proteção
individual, sinalização temporária de obras, fardamento, manutenção de equipamentos e
material de primeiros socorros, traduziu-se no valor aproximado de 33.000,00€.
Acidentes em serviço

Da análise efetuada aos acidentes de
serviço ocorridos em 2017 pode-se concluir
que o número diminuiu em relação ao ano
anterior, com um total de 5 acidentes em
serviço, sendo dois deles acidente in-

itinere.
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Serviço Pedagógico da Água

A pedagogia de esclarecimento sobre o ciclo urbano da água e a sua gestão enquanto bem
escasso, continua a ser uma preocupação dos SMASTV, no entanto durante o ano de 2017
por falta de recursos humanos, não foram realizadas ações de sensibilização na
comunidade escolar.
No decurso do mês de março e no âmbito das
comemorações do Dia Mundial da Água, decorreu
em Torres Vedras o Encontro sobre “Boas práticas
no controlo de perdas”, organizado pela APDA com
o apoio dos SMASTV. Este encontro contou com a
intervenção, entre outros, do Secretário de Estado
do Ambiente e do Ministro do Ambiente e trouxe a
Torres Vedras várias
entidades do setor da água em Portugal.

Ainda no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Água,
esteve patente no átrio da Câmara Municipal de Torres Vedras
durante um mês, a exposição sobre “Um concelho e uma água
de qualidade” onde foi também entregue o prémio ao
vencedor do concurso promovido já em 2016 “Imagem para
promoção e sensibilização do consumo da água da torneira” que culminou com o novo
logótipo dos SMAS.
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À semelhança dos anos transatos, durante o ano 2017, o Serviço Pedagógico da Água
participou na tenda pedagógica do “OCEAN SPIRIT 2017”, de 15 a 23 de julho.

No decurso da época balnear deu-se início à distribuição de jarros alusivos à Campanha de
Sensibilização para o Consumo de Água da Torneira nos cafés e restaurantes na zona
balnear de Santa Cruz e Praia de Santa Rita.
À semelhança do concurso lançado para o novo logótipo, os SMASTV lançaram em
setembro, aos alunos dos cursos de multimédia da Escola Secundária Henriques Nogueira,
o desafio de criarem um vídeo referente à atividade destes Serviços Municipalizados.
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Situação económica

Os SMASTV registaram em 2017 um resultado líquido positivo na ordem dos 1.269 mil €,
expressando uma variação negativa de 100 mil € relativamente ao verificado no ano
anterior.
Evolução dos Resultados Líquidos
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Este resultado está influenciado pela diminuição dos resultados extraordinários, na ordem
dos 218 mil €, não ter sido compensada pelos aumentos verificados nos resultados
operacionais (97 mil €) e nos resultados financeiros (21 mil €).

Cash-flow
Cash-flow/Vol. Negócios
VAB

2015

2016

2017

€ 4.802.750
0,36

€ 4.461.360
0,35

€ 4.250.064
0,32

€ 6.646.399

€ 6.173.083

€ 6.167.566

Relativamente ao cash-flow, constata-se uma diminuição na ordem de 211 mil €, que surge
como reflexo das diminuições verificadas tanto nas amortizações como no resultado líquido
do exercício.
O cash-flow/vol. negócios, apresenta uma variação negativa na ordem dos 8,57%.
O VAB, indicador da criação de riqueza, atingiu no presente exercício o montante de 6.168
mil €, refletindo a capacidade de gerar riqueza que estes SMAS continuam a ter.
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Situação financeira
A situação financeira dos SMASTV está evidenciada no quadro seguinte, que apresenta a
evolução dos balanços nos últimos três exercícios:

Ativo fixo
Ativo circulante
TOTAL
Fundos próprios
Passivo de médio e longo prazo
Passivo de curto prazo
Acréscimos e diferimentos
TOTAL

Evolução do ativo

2015
€ 28.618.119
€ 8.396.542
€ 37.014.661
€ 22.966.004
€ 2.136.996
€ 1.649.631
€ 10.262.030
€ 37.014.661

O

€ 37.800.000,00

2016
€ 27.853.614
€ 9.262.451
€ 37.116.065
€ 24.432.270
€ 631.199
€ 1.475.454
€ 10.577.142
€ 37.116.065

ativo

apresenta

2017
27.046.871
10.582.029
37.628.900
26.034.193
€ 297.900
€ 1.363.227
€ 9.933.580
€ 37.628.900
€
€
€
€

um

aumento,

relativamente ao exercício anterior, na

€ 37.600.000,00

ordem dos 513 mil €. Esta variação

€ 37.400.000,00

resulta, essencialmente, da diminuição do

€ 37.200.000,00
€ 37.000.000,00

ativo imobilizado no valor de 807 mil € e

€ 36.800.000,00

das existências no valor de 28 mil €,

€ 36.600.000,00

2015

2016

2017

associado a um aumento dos depósitos
em instituições financeiras no valor de

1.030 mil €, das dívidas de terceiros de curto prazo no valor de 281 mil € e dos acréscimos
e diferimentos em 36 mil €.

Ativo circulante

O

acréscimo

verificado,

neste

€ 10.000.000,00

exercício, no ativo circulante resulta,

€ 8.000.000,00

essencialmente,

€ 6.000.000,00

do

aumento

dos

depósitos em instituições financeiras.

€ 4.000.000,00
€ 2.000.000,00
€-
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2015

2016

2017

O aumento dos fundos próprios surge, fundamentalmente, pelo incremento dos resultados
transitados e pelo resultado líquido obtido no exercício.

Evolução do passivo

O passivo apresenta uma diminuição,
relativamente ao exercício anterior, na
ordem dos 1.089 mil €. Esta variação
resulta da diminuição dos acréscimos e
diferimentos

em
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mil

€,

das

provisões em 333 mil € e das dívidas a
terceiros de curto prazo no valor de
112 mil €.
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Dívidas a fornecedores
€ 1.120.000,00
€ 1.100.000,00
€ 1.080.000,00
€ 1.060.000,00
€ 1.040.000,00
€ 1.020.000,00
€ 1.000.000,00
€ 980.000,00
€ 960.000,00

As dívidas a fornecedores sofreram
um decréscimo na ordem dos 6%.

2015
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Acréscimos e diferimentos

Os acréscimos e diferimentos (passivo)
registam uma diminuição na ordem dos
6%, que se deve à diminuição dos
proveitos

diferidos

(6,23%)

acréscimos de custos (2,24%).
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Passivo de médio e longo prazo

A diminuição registada, na ordem dos
53% corresponde à anulação da nota de
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S.A., atual Águas do Vale do Tejo, S.A.,
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faturados no ano de 2011.

Passivo de curto prazo

O passivo de curto prazo apresenta
uma diminuição na ordem dos 8%.
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Rácios Financeiros
De acordo com a análise destes rácios podemos concluir que os SMASTV evidenciam uma
situação económico-financeira bastante favorável, uma vez que, continuam a apresentar
ativos que permitem solver a totalidade do passivo.

Autonomia Financeira
Solvabilidade
Liquidez Geral
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2015
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2017

62,05%
1,63

65,83%
1,93

69,19%
2,25

4,12

5

6,11
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Participação e auscultação dos clientes
Uma entidade que visa, cada vez mais, uma aproximação aos clientes deve conhecer o seu
grau de satisfação relativamente aos serviços que são prestados pelos SMASTV.
Assim, e considerando que no cumprimento da sua missão, os SMASTV pretendem
proporcionar aos consumidores os mais altos níveis de confiança na qualidade dos serviços
prestados, pretendeu-se, por um lado, minimizar o nº de reclamações, na medida em que
são um veiculo transparente e direto da insatisfação dos clientes, e por outro lado,
continuar, à semelhança do que tem sido efetuado desde há 7 anos, proceder à
auscultação da satisfação dos clientes que, continuam a ser, a principal preocupação dos
SMASTV.
No que concerne ao processo de auscultação de satisfação de clientes e numa ótica de
gestão de qualidade, e ainda, porque este é um processo que beneficia todos os clientes
dos SMASTV, foi disponibilizado no site (serviços online), pelo segundo ano consecutivo,
inquéritos de satisfação e nas instalações dos SMASTV.
Assim, o grau de satisfação percebido foi aferido através da realização de inquéritos de
satisfação global, com 6 opções de resposta, em que 1 será a menos favorável e 6 a mais
favorável e a fórmula utilizada foi:

Nº respostas com satisfação positiva/(Nº total de inquéritos respondidos X nº perguntas de
cada inquérito)
As respostas foram consideradas positivas a partir da 4ª opção inclusive.
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Reclamações

Os SMASTV têm uma preocupação constante focalizada no cliente, pelo que consideram
que o tratamento das reclamações e sugestões apresentadas, devem ser tratadas, tendo
em vista uma melhoria contínua.
Com a implementação do tratamento das reclamações e sugestões, os SMASTV pretendem
fazer uso de um processo aberto, transparente, eficaz e eficiente de tratamento, tendo em
vista um aumento das suas competências e a eliminação das causas de insatisfação ao
cliente.
Desta forma, verificou-se que no decurso do ano de 2017 foram rececionadas nos SMASTV
29 reclamações, sendo que 11 reclamações foram referentes ao abastecimento de água e
5 reclamações foram referentes ao abastecimento de águas residuais. Foram ainda
rececionadas 7 reclamações referentes quer a água quer a águas residuais.
De realçar que das 29 reclamações, 6 foram efetuadas no Livro de Reclamações, e
incidiam, essencialmente, sobre faturação e leituras e atendimento.
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Grau de satisfação do cliente
Os SMASTV pautam a sua atividade e têm uma preocupação constante com os processos e
procedimentos que mantêm com o cliente e com os seus trabalhadores, pelo que, foi
definido como um dos objetivos estratégicos dos SMASTV, a garantia da transparência,
celeridade, desburocratização, modernização e qualidade dos processos e procedimentos
no relacionamento com o cidadão/consumidor.
A

aproximação

dos

serviços

aos

cidadãos, a transparência, a informação
e a comunicação eficaz é um dos valores
dos SMASTV, pelo que, durante o ano de
2017 se procedeu, à semelhança de
anos transatos, a um processo de
auscultação de satisfação dos clientes
numa ótica de gestão da qualidade
através da disponibilização de inquéritos
de satisfação no site dos SMASTV (serviços
online), por correio eletrónico e através do
atendimento presencial.
As questões foram definidas de forma a
conhecer

a

satisfação

dos

clientes

relativamente à cortesia/simpatia, interesse
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e atenção para o assunto, rapidez e
profissionalismo e capacidade de esclarecimento a dúvidas.
Assim, após se ter procedido à análise dos resultados dos inquéritos, concluiu-se que os
resultados foram francamente positivos e superaram as expetativas, na medida em que
foram realizados um total de 601 inquéritos efetuados, num universo de 41 609 clientes,
que evidenciaram um grau de satisfação de 97,41%, o que traduz um atendimento de
qualidade máxima.
Um dos principais objetivos dos SMASTV é o de manter o cliente com elevados níveis de
confiança, credibilidade e sensação de segurança.
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Avaliação final
Considerando a promoção da excelência e da melhoria contínua dos serviços prestados aos
cidadãos, desenvolveram-se, durante o ano de 2017, ações que colocam os SMASTV como
um organismo de referência.
O empenho e competência profissional de todos aqueles que trabalham e colaboram com
os SMASTV, bem como a capacidade de adaptação a uma conjuntura, ainda não
completamente favorável, nacional e internacional, traduziram-se num esforço acrescido da
equipa de dirigentes e trabalhadores dos SMASTV, o que possibilitou que alguns dos
objetivos traçados fossem, na sua maioria superados, a diferentes níveis:
• Sustentabilidade económico-financeira;
• Controlo e elaboração do PPI;
• Ação constante na construção e remodelação das redes de distribuição de água e de
águas residuais;
• Qualidade do serviço prestado ao cidadão;
• Recurso a novas tecnologias;
• Ação social, ambiental e pedagógica.
As áreas operacionais, conforme se constatou ao longo dos diversos capítulos do presente
relatório, no qual se efetuou uma análise qualitativa mais exaustiva da atividade
desenvolvida em 2017 pelas diferentes unidades orgânicas, cobre áreas distintas entre si,
que revestem alguma complexidade e exigem conhecimentos e empenho dos recursos
humanos disponíveis.
Apesar das contenções orçamentais existentes, realça-se a sustentabilidade económicofinanceira, na medida em que os SMASTV continuam a apresentar Resultados Líquidos
positivos.
Por outro lado, os SMASTV continuam a evidenciar esforços para prosseguirem a
construção e remodelação das redes de distribuição de água e de águas residuais a todo o
concelho de Torres Vedras, sem descurar a qualidade da água que distribui. Este facto foi
aliás reconhecido no programa ECO XXI, em que o município de Torres Vedras obteve o
primeiro lugar no item qualidade da água.
Dos resultados obtidos, não esquecendo a avaliação desenvolvida no Capítulo V, destacase o grau de satisfação de atendimento dos clientes dos SMASTV. Nesta sequência, poderse-á afirmar que a qualidade do serviço prestado ao cidadão, é um serviço que evidencia
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um nível elevado. Esta preocupação tem, efetivamente, sido um constante na prossecução
da atividade dos SMASTV, pelo que, por exemplo, se implementaram os contadores com
leitura à distância, com as vantagens inerentes.
Face a tudo o que foi exposto e demonstrado ao longo do presente relatório de atividades,
poder-se-á afirmar que os SMASTV pautam a sua atividade visando a excelência do serviço
prestado, assumindo um desempenho francamente positivo e com potencialidades de
desenvolvimento.
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Aprovação do Conselho de Administração

Este relatório foi presente ao Conselho de Administração, na sua reunião de ___/___/___

O Presidente, Dr. Carlos Manuel Antunes Bernardes

____________________________________________

A Vogal, Eng.ª Laura Maria Jesus Rodrigues

____________________________________________

O Vogal, Sr. Hugo Gerardo Fernandes Pereira Silva Lucas

____________________________________________
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Aprovação da Câmara e Assembleia Municipal

Aprovado pela Câmara Municipal, na sua reunião de ___/___/___
O Presidente da Câmara Municipal

____________________________________________

Os Vereadores

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Aprovado pela Assembleia Municipal em sessão de ___/___/___

O Presidente da Assembleia Municipal

____________________________________________
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