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Preâmbulo 

 

O presente Relatório de Atividades, elaborado em consonância com o estipulado na alínea 

e) do nº 1 do artigo 8º e com o artigo 15º da Lei nº 66-B/2007, de 28 de Dezembro e com 

o Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro, que estabelece a obrigatoriedade de 

elaboração do Plano e Relatório de Atividades, sustentou-se no modelo preconizado pela 

Direção e inclui o balanço social. 

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. 

Para além do previsto no plano plurianual de investimentos, o presente relatório de atividades 

visa espelhar toda a atividade desenvolvida no ano 2019, 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 às consumidoras e os 

resultados obtidos, que visam contribuir, fundamentalmente, para a implementação de um 

serviço de excelência devidamente sustentado em relação ao futuro. 

O ano 2019 ficou marcado pela cessação de funções do Assessor na área de gestão, direção 

e administração dos SMAS, Sérgio Augusto Nunes Simões, após 14 anos de exercício de 

funções. O Conselho de Administração, através de um voto de louvor, reconheceu o 

excelente trabalho que desenvolveu ao longo dos anos, em benefício dos SMAS e do concelho 

de Torres Vedras, durante os quais colocou, ao serviço de todos, a sua experiência, empenho 

e dedicação, contribuindo, desta forma, para a manutenção de uma estrutura equilibrada e, 

consequentemente para a melhoria da prestação de serviços aos torrienses e às torrienses. 
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Elaboração do relatório de atividades 

 

O relatório de atividades dos SMAS TV 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  

Compete à Direção, nos termos do artigo 10.º do Regulamento da Estrutura Orgânica dos 

SMAS TV, apresentar ao Conselho de Administração o relatório de atividades. 

Assim, a sua preparação teve por base uma reunião de direção que definiu as linhas 

orientadoras e os prazos a cumprir. 

A contribuição e envolvimento de todas as unidades orgânicas dos SMAS TV na elaboração 

do presente relatório de atividades, através dos contributos dos trabalhadores e das 

trabalhadoras 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 SMAS TV ao nível das suas unidades orgânicas. 

No capítulo I efetua-se uma breve caracterização dos SMAS TV. 

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 SMAS TV. 

No capítulo V é feita uma breve análise à participação e auscultação dos(as) 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 realizadas pelos 

SMAS TV durante o ano de 2019. Trata-se de um importante instrumento de análise objetiva 

que visa o desenvolvimento da melhoria contínua dos SMAS TV, designadamente, pela 

aplicação das melhores práticas de gestão que tem sido orientada para a sustentabilidade 

global da organização a nível técnico, económico-financeiro, ambiental e social. 

Veja-se, agora, alguns aspetos mais relevantes da atividade dos SMAS TV no ano de 2019. 

- Na sequência do exposto e dando continuidade a um trabalho iniciado em 2018, os SMAS 

TV têm continuado a desenvolver um importante trabalho no processo de implementação do 

Sistema de Gestão Integrado nas áreas da Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no 

Trabalho, Responsabilidade Social, Ativos e Segurança da Água. Trata-se de um projeto que 

visa minimizar e otimizar os processos e as componentes dos vários sistemas, centrando as 

atenções para um conjunto único de processos. Pretende-se que o SGI implementado 

promova a melhoria contínua dos SMAS, por meio da cobertura das áreas em apreço - 

Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho, Responsabilidade Social, Ativos e 

Segurança da Água - potenciando ainda uma cultura sustentável e em linha com os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS).  

- Na área da telecontagem, os SMAS TV, já há cerca de 10 anos, iniciaram, em algumas 

zonas específicas no concelho, a instalação de contadores com leitura por telemetria. 

Atualmente são já cerca de 1233 contadores ativos dos quais se pretende extrair todas as 

potencialidades do software existente, procurando, agora, proceder à sua expansão, ouvidas 

e analisadas as várias soluções no mercado. 

- A importância da gestão patrimonial de infraestruturas (GPI) foi reconhecida na legislação 

em vigor, que veio determinar que as entidades gestoras devem dispor de informação sobre 

a situação atual e projetada das infraestruturas, a sua caraterização e a avaliação do seu 

estado funcional e de conservação. As entidades gestoras que sirvam mais de 30 000 

habitantes devem promover e manter um sistema de GPI, como é o caso dos SMAS TV. 

Como tal, os SMAS TV efetuaram nos últimos anos um levantamento exaustivo da rede de 

abastecimento. Este trabalho permitiu que fosse efetuado, já em 2018, um acerto aos kms 

de rede, espelhado na extensão das condutas e redes de distribuição. 
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No último trimestre de 2019, deu-se início à avaliação dos ativos da rede de abastecimento, 

ou seja, os SMAS TV estão a avaliar o estado de conservação das bocas-de-incêndio, ramais, 

ventosas, válvulas de seccionamento, etc. com o objetivo de corrigirem as anomalias 

existentes, obtendo, dessa forma, uma melhor qualidade do serviço prestado. 

A avaliação dos ativos da rede de saneamento irá ser iniciada em 2020, tendo como objetivo, 

à semelhança dos ativos da rede de abastecimento, verificar o estado de conservação dos 

coletores, estações elevatórias de águas residuais (EEAR), etc. 

- A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) atestou, 

uma vez mais, em 2019, a excelente qualidade da água distribuída no 

concelho de Torres Vedras, facto que conduziu à atribuição do Selo de 

Qualidade, motivo de orgulho para a organização.  

- No âmbito da campanha de sensibilização “Beba água da torneira” PURA, os SMAS 

desenvolveram uma garrafa reutilizável (de nome PURA), de modelo exclusivo, que será 

distribuída, numa 1ª fase, a todos os alunos do 1º ciclo, no sentido de promover o consumo 

de água da torneira. 

- As perdas diminuíram ligeiramente, tendo atingido os valores mais baixos dos últimos 7 

anos. Os valores atingidos (21,97%) espelham o investimento que tem sido feito pelos SMAS 

TV no projeto de combate às fugas de água, no entanto e apesar de se considerar 

perfeitamente normal e muito abaixo da média nacional, não deixa de causar preocupação 

e que levou a orçamentar para 2019 a aquisição de novos equipamentos destinados a 

reforçar os equipamentos já existentes no projeto de combate às fugas de água, um projeto 

com horizonte a 5/6 anos, cujo objetivo será reduzir as perdas para números na ordem dos 

13% a 15%.  

- É um facto que, com um território coberto em 99,46% de abastecimento de água e 94,24% 

dos alojamentos servidos por saneamento e destes 96% 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. têm ganho 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 de 1 milhão de 

euros e de 320 mil euros na água. O aumento do investimento ao nível do saneamento deve- 
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se, em parte, ao investimento realizado na reabilitação de pavimentos em vala no concelho, 

na ordem dos 589 mil euros. Este facto espelha a preocupação dos SMAS TV em colmatar 

as lacunas ainda existentes no concelho, em pequenos aglomerados, e nas remodelações 

consideradas essenciais, nomeadamente, ao nível da pavimentação que, com as 

intervenções em vala, fica danificada e a necessitar de reabilitações.  

 

É importante também, referir que, à data da apresentação do presente relatório de atividades 

ao Conselho de Administração dos SMAS TV, o país atravessa circunstâncias excecionais 

motivadas pela prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção epidemiológica por 

SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, pelo que, considerando o trabalho de prevenção 

desenvolvido pela Proteção Civil do Município de Torres Vedras, em articulação com o 

Delegado de Saúde do ACES Oeste Sul, foi determinado, em 14 de março de 2020, por 

aquela Entidade o encerramento dos serviços abertos ao público dos SMAS TV, mantendo-

se operacionais, apenas, os serviços de abastecimento de água e saneamento enquanto 

alguns trabalhadores das áreas administrativas, prontamente, ficaram em regime de 

teletrabalho. Só com a disponibilidade e empenho dos trabalhadores foi possível manter os 

níveis de atendimento aos(às) clientes da área de intervenção dos SMAS de Torres Vedras, 

bem como, a recolha e tratamento dos dados que integram o presente relatório de 

atividades. 
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ÂMBITO GEOGRÁFICO  
 

O concelho de Torres Vedras, com 407,15 km² de área, tem um universo de 79 465 

habitantes, de harmonia com o disposto nos censos de 2011 e encontra-se dividido em 13 

freguesias desde a reorganização administrativa de 2012/2013. 
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CARACTERIZAÇÃO DOS SMAS TV 
 
Desde sempre, os SMAS TV têm orientado a sua atividade em prol da população do concelho 

de Torres Vedras, tendo em vista uma constante melhoria da qualidade do serviço essencial 

de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, que é prestado às populações, 

garantindo a acessibilidade ao serviços para toda a comunidade e qualidade ambiental dos 

recursos hídricos do território.  

Assim e nesta sequência, estabeleceram a sua visão, missão e valores de acordo com o 

exposto.  

VISÃO 
Gerar sinergias, no contexto de uma prestação de serviços de excelência. 

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 SMAS TV orientam a sua ação em função do cidadão, sendo que, na sua organização 

interna e na relação com o mesmo regerm-se, pelos princípios da legalidade, da 

administração aberta, da 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; 

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  
 
Nos termos do Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de outubro, a Assembleia Municipal, em 13 

de dezembro de 2017, na reunião de continuação da sessão ordinária iniciada em 12 de 

dezembro, deliberou aprovar a proposta de alteração da estrutura orgânica dos SMAS TV, 

traduzida na alteração, para 5, do número máximo de unidades orgânicas flexíveis, com 

efeitos a 1 de janeiro de 2018. Assim, a estrutura orgânica passou a ser a seguinte: 
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
 
Por nomeação do Executivo Camarário tomada em sua reunião de 17 de outubro de 2017, o 

Conselho de Administração dos SMAS TV, passou a ser constituído pelos seguintes membros: 

 

Carlos Manuel Antunes Bernardes - Presidente 

Laura Maria Jesus Rodrigues - Vogal 

Hugo Gerardo Fernandes Pereira S. Lucas - Vogal 
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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 20 de novembro de 2018, definiu os objetivos 

estratégicos para 2019, 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 SMAS TV. 

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 e consumidoras 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 e a 

cidadã/consumidora. 

OBJETIVO 8 – A garantia de adequadas condições de trabalho aos trabalhadores e 

trabalhadoras dos SMAS TV. 
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OBJETIVOS OPERACIONAIS 
 
 
A fixação de objetivos estratégicos visa definir a direção dos SMAS TV, por sua vez os 

objetivos operacionais devem definir a forma como a estratégia pode ser alcançável. 

Assim, os objetivos operacionais estão relacionados com as atividades de cada unidade 

orgânica e devem resultar da decomposição dos objetivos estratégicos em aspetos mais 

concretos e definido. 

Desta forma, e para elaborar o 

presente relatório, foi efetuado um 

levantamento das unidades 

orgânicas, dos resultados obtidos 

atentos os objetivos estabelecidos 

para 2018, 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 SMAS TV como é o caso, 

por exemplo, da qualidade da água, da recuperação de montantes em dívida e, para além, 

das obras realizadas em 2018, 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 ADMINISTRATIVA 
 
A Divisão Administrativa apresentou os objetivos operacionais de eficácia, eficiência e de 

qualidade para o ano de 2019, e que seguidamente se enumeram.  

 

Eficácia 
Objetivo 1 – Assegurar, nos termos e prazos legalmente estabelecidos, cada uma das 

fases do processo de avaliação do desempenho 

Objetivo 2 – Assegurar a realização da outorga dos contratos escritos dos procedimentos 

concursais, nos termos e prazos legalmente previstos 

Eficiência 

Objetivo 3 – Superintender e elaborar o relatório de atividades dos SMAS TV relativo ao 

ano de 2018 

Objetivo 4 – Superintender na gestão e operacionalização dos fundos comunitários 

Qualidade 
Objetivo 5 – Desenvolver o processo de certificação da qualidade dos SMAS TV 

 

Ao longo do ano de 2019, a Divisão Administrativa conduziu a sua atividade tendo sempre 

em vista os objetivos estratégicos traçados para os SMAS TV, bem como os objetivos 

operacionais da mencionada divisão. 
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DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS 
 

A Divisão de Construção e Manutenção de Infraestruturas apresentou os objetivos 

operacionais de eficácia, eficiência e de qualidade para o ano de 2019, e que seguidamente 

se enumeram.  

 

Eficácia 

Objetivo 1 – Gestão do Plano/PPI  

Objetivo 2 – Elaboração do Plano/PPI 

Eficiência 

Objetivo 3 – Minimização de horas extraordinárias 

Qualidade 

Objetivo 4 – Reclamações dos utentes no “livro de reclamações” 

Objetivo 5 – Desenvolver o processo de certificação da qualidade dos SMAS TV 

 

 

Ao longo do ano de 2019, a Divisão de Construção e Manutenção de Infraestruturas conduziu 

a sua atividade tendo sempre em vista os objetivos estratégicos traçados para os SMAS TV, 

bem como os objetivos operacionais da mencionada divisão. 

Para além dos resultados obtidos nos objetivos operacionais delineados, a Divisão de 

Construção e Manutenção de Infraestruturas, 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. 
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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 2019, e que seguidamente se enumeram.  

 

Eficácia 

Objetivo 1 – Substituição preventiva de contadores 

Eficiência 

Objetivo 2 – Compilação/preparação dos elementos para o tarifário 

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

Qualidade 

Objetivo 4 – Controlo operacional dos sistemas de abastecimento de água 

Objetivo 7 – Lavagem/desinfeção de reservatórios 

Objetivo 8 – Desenvolver o processo de certificação da qualidade dos SMAS TV 

 

Ao longo do ano de 2019, a Divisão de Exploração de Água e Saneamento conduziu a sua 

atividade tendo sempre em vista os objetivos estratégicos traçados para os SMAS TV, 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 se descrevem no capítulo seguinte e que se 

resumem à atividade relacionada com o abastecimento de água e saneamento. 
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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 2019, e que seguidamente se enumeram.  

Eficácia 

Objetivo 1 – Fornecer informação económico-financeira sobre a situação financeira dos 

SMAS TV. 

Eficiência 

 
Objetivo 2 – Superintender e elaborar o orçamento dos SMAS TV para o ano de 2019. 

Qualidade 

Objetivo 3 – Promover um atendimento de excelência aos clientes e às clientes, 

considerando o n.º de reclamações recebidas. 

Objetivo 4 – Promover um atendimento de excelência aos clientes e às clientes, 

considerando o grau de satisfação percebida através de inquéritos de satisfação global a 

clientes. 

Objetivo 5 – Desenvolver o processo de certificação da qualidade dos SMAS TV. 

 

Para além dos resultados obtidos nos objetivos operacionais delineados, a Divisão Financeira 

e Património, desenvolveu a sua atividade evidenciando-se os aspetos que se descrevem no 

capítulo IV e que detalham a situação económico-financeira dos SMAS TV. 
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DIVISÃO DE PROJETOS, CADASTRO E DESENVOLVIMENTO 

 
A Divisão de Projetos, Cadastro e Desenvolvimento apresentou os objetivos operacionais de 

eficácia, eficiência e de qualidade para o ano de 2019, e que seguidamente se enumeram.  

 

Eficácia 

Objetivo 1 – Controlo do Plano/PPI 

Objetivo 2 – Implementação da solução de SIG (Sistema de Informação Geográfica) 

respeitante à atribuição de competências da secção das obras particulares. 

Objetivo 3 – Dar continuidade à atualização do cadastro das infraestruturas existentes no 

Sistema de Informação Geográfica. 

Objetivo 4 – Garantir a elaboração dos projetos necessários à execução das obras 

previstas no Plano Plurianual de Investimentos.  

Eficiência 

Objetivo 5 – Dar seguimento aos processos de obras particulares, em colaboração com 

toda a equipa da SOP, de modo a que o tempo médio de permanência dos processos nos 

SMAS TV não exceda 7 dias úteis. 

Qualidade 

Objetivo 6 – Desenvolver o processo de certificação da qualidade dos SMAS TV. 

 

Ao longo do ano de 2019, a Divisão de Projetos, Cadastro e Desenvolvimento conduziu a sua 

atividade tendo sempre em vista os objetivos estratégicos traçados para os SMAS TV, bem 

como os objetivos operacionais da mencionada divisão. 
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ATIVIDADES DAS ÁREAS TÉCNICAS 
 
O abastecimento de água às populações é um serviço de interesse geral, essencial à saúde 

pública e ao bem-estar dos cidadãos e cidadãs. Nesta perspetiva, os SMAS TV desenvolvem 

a sua atividade económica, tendo em vista, igualmente, a proteção do 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, cuja implementação se iniciou em 2016 é 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. Desta 

forma realça-se a necessidade de distribuir uma água segura que salvaguarde a saúde 

humana, mas também compreender e satisfazer as necessidades e expectativas dos 

consumidores e consumidoras em termos de aceitabilidade da água e de um abastecimento 

contínuo, com quantidade e pressão adequada e com capacidade para responder a um desvio 

a estes padrões para que o consumidor e a consumidora tenham a certeza que, que em 

qualquer situação, os SMAS TV têm uma resposta adequada e profissional de forma a 

fornecer uma alternativa segura de água. Neste sentido, os SMAS TV começaram a apostar 

na comunicação externa, mediante a realização de uma campanha de sensibilização para o 

consumo de água da torneira, tendo este ano apresentado a PURA, garrafa individual 

reutilizável dos SMAS TV, que está a ser distribuída pela comunidade escolar do concelho. 

A fim de garantir o adequado destino para tratamento das águas residuais geradas no 

território, minimizar a poluição do solo, das águas superficiais e subterrâneas, tem sido 

preocupação dos SMAS TV o investimento na construção de novos coletores e na 

remodelação das redes já existentes mas que se encontram em estado de deterioração.  

O sistema de abastecimento de água dos SMAS TV é constituído por 1.268,447 Km de 

condutas de adução e de distribuição, tendo em funcionamento 70 Reservatórios e 29 

Estações Elevatórias ou sobrepressoras de água. 

Quanto ao sistema de drenagem e de tratamento de águas residuais, os SMAS TV possuem 

em exploração, 675,272 Km de redes e 23 Estações Elevatórias de Águas Residuais  

No concelho de Torres Vedras existem ainda - sob a responsabilidade da empresa Águas do 

Tejo Atlântico, S.A criada pelo Decreto-Lei 34/2017, de 24 de março, responsável pela gestão 

e exploração do sistema multimunicipal de saneamento de águas residuais da Grande Lisboa 

e Oeste - 8 Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR).  
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Nas páginas que se seguem, aborda-se em detalhe as várias atividades dos SMAS TV 

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 2019 

os 5 612 209 m3, valor que indica um aumento de 180 197 m3 (+3.32%) em relação ao ano 

anterior.  

 

 

A evolução do volume de água distribuído no último triénio, bem como as respetivas origens, 

podem-se observar na tabela e gráficos seguintes: 

 

Origem 
2017 2018 2019 

m3 % m3 % m3 % 

Campelos 21 914 0.39% 24 876 0.46% 18 551 0.46% 

Ramalhal 6 397 0.11% 7 794 0.14% 8 266 0.14% 

AdVT 5 564 389 99.35% 5 390 457 99.24% 5 576 622 99.24% 

Municípios vizinhos 8 258 0.15% 8 885 0.16% 8 770 0.16% 

TOTAL 5 600 958 100.00% 5 432 012 100.00% 5 612 209 100.00% 
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A água adquirida à AdVT totalizou os 5 576 622 m3 (99.37%). Os recursos próprios 

contribuíram com 26 817 m3 (0.48%) e a dependência de municípios vizinhos cifrou-se em 

8 770 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 e às utentes dos SMAS TV atingiu em 2019 os 4 379 

086 m3, traduzindo-se num aumento de 247 528 m3 (+5.99%). O consumo doméstico 

registou um acréscimo de 117 718 m3 (+3.97%), o consumo não-doméstico aumentou 44 

202 m3 (+7.56%). O consumo de entidades/autarquia decresceu 9 151 m3 (-2.63%). O 

consumo de rega da Autarquia cresceu 62 378 m3 (+46.96%). 

A água fornecida teve em 2019, a seguinte distribuição: 

 

TIPO DE CONSUMO 
ÁGUA VENDIDA 

m3 % 
UTENTES DIRETOS     

Doméstico 3 079 599 70.33% 
Não-doméstico 628 864 14.36% 
Estado 49 855 1.14% 
Entidades, Autarquia 338 585 7.73% 
Autarquia (rega) 195 199 4.46% 
Rega 47 998 1.10% 
Consumo Próprio (edifícios) 2 216 0.05% 

OUTROS FORNECIMENTOS     
Consumo próprio (serviços gerais) 1 647 0.04% 
Consumo próprio (fontanários) 1 094 0.02% 
Fornecimentos a particulares 52 0.00% 
Bombeiros (combate incêndios) 1 500 0.03% 
Alta (CM Lourinhã) 32 477 0.74% 

TOTAL 4 379 086 100.00% 
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Os Utentes Diretos representam 99.19% do volume de água vendido. 

A água vendida teve no último quinquénio, a seguinte evolução: 

 

 

 

 
A comparação dos volumes vendidos entre 2018 e 2019 revela um aumento de 5.99% neste 

último ano. 

 

 

 

ANO 
VENDAS 

(m3) 
VARIAÇÃO 

% 

2015 4 069 641 4.05% 
2016 4 041 894 -0.68% 
2017 4 223 174 4.71% 
2018 4 131 558 -2.58% 
2019 4 379 086 5.99% 
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PERDAS 
 

A diferença entre a água distribuída e a água fornecida constitui o volume de perdas. No ano 

de 2019, as perdas verificadas nas redes municipais representaram 21.97% da água 

distribuída, o que corresponde a um volume de 1 233 123 m3. 

A evolução das perdas no último quinquénio é a seguinte: 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 
ÁGUA DISTRIBUIDA 5 263 249 5 304 914 5 600 958 5 432 012 5 612 209 
ÁGUA VENDIDA 4 069 641 4 041 894 4 232 235 4 131 558 4 379 086 

PERDAS (m3) 1 193 608 1 263 020 1 368 723 1 300 454 1 233 123 
PERDAS (%) 22.68% 23.81% 24.44% 23.94% 21.97% 

 

 

A comparação destes valores com os registados no ano anterior evidencia um 

desagravamento de 1.97%.  

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.  
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Nº DE UTENTES  
 

O número de contadores que, desde sempre, tem vindo a ser considerado como o número 

de utentes (ou número de consumidores e consumidoras), aumentou no exercício em apreço, 

de 42 097 para 42 831, o que representa um acréscimo de 734 utentes (+1.74%). 

 

 

 

 

TIPO DE CONSUMO 2017 2018 
2019 

Nº % 
Doméstico 37 630 38 011 38 602 90.13% 
Não doméstico 2 889 2 967 3 082 7.20% 
Entidades 413 410 412 0.96% 
Autarquia 341 341 335 0.78% 
Autarquia (rega) 152 154 158 0.37% 
Estado 40 40 37 0.09% 
Rega 68 93 124 0.29% 
Consumo Próprio (usos gerais) 38 42 42 0.10% 
Consumo Próprio (fontanários) 37 37 37 0.09% 
Alta 1 2 2 0.00% 

TOTAL 41 609 42 097 42 831 100% 
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Regista-se, que na distribuição por tipo de cliente, o Doméstico representa 90.13%, o não-

Doméstico representa 7.20%, as Entidades representam 0.96% e a Autarquia representa 

1.15% do total de contratos de abastecimento dos SMAS TV. 

A taxa de cobertura de abastecimento domiciliário é de 99.46% da população residente no 

concelho. 
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CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA 
 
Ao longo do ano, os SMAS TV avaliaram a qualidade da água distribuída de acordo com o 

Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano (PCQA) para o ano 

2019, aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos. Para efeitos da 

monitorização da qualidade da água foi adjudicado ao Laboratório de Análises do Instituto 

Superior Técnico o controlo analítico da água distribuída. 

O laboratório dos SMAS TV também contribuiu para promover a permanente qualidade da 

água distribuída, designando-se a sua atividade como controlo operacional. 

No ano 2019, e no âmbito do PCQA foram colhidas 246 amostras de água que totalizaram 

1 794 análises. Destas 99.44% apresentaram resultados em conformidade com os valores 

paramétricos da legislação em vigor. Os dez incumprimentos detetados (análises que 

violaram os valores paramétricos definidos no Decreto-lei n.º 306/07, de 27 de agosto com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro) foram em sete 

colheitas de amostra distintas, sendo sete dos incumprimentos ao parâmetro Bactérias 

coliformes e os restantes à Escherichia coli. 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. 
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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 com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro. 

Em 2019, os SMAS TV forneceram água ao município da Lourinhã por dois pontos de entrega 

distintos, tendo sido realizadas 25 colheitas, num total de 320 análises.  

No controlo operacional foram recolhidas 567 amostras de água distribuída para análise no 

laboratório destes serviços, o que se traduziu em 7893 parâmetros analisados, todos em 

conformidade com os valores paramétricos da legislação em vigor. 

 

De forma a completar o programa de controlo operacional e programa de controlo de água 

subterrânea (captações em funcionamento regular e de reserva), foram analisadas diversas 

amostras no laboratório externo acima identificado, totalizando cerca de 2500 análises.  

Durante o ano 2019 manteve-se a implementação do Plano de Segurança da Água dos SMAS 

TV, 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(a), tendo 

também os SMAS de Torres Vedras sido distinguido com o terceiro Selo de 

qualidade exemplar de água para consumo humano.  
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ÁGUAS RESIDUAIS RECOLHIDAS  

 

O volume de águas residuais recolhidas atingiu, em 2019, 3 493 861 m3, traduzindo-se num 

aumento de 147 063 m3 relativamente a 2018, tendo a seguinte distribuição: 

 

Tipo de utente m3 % 

Doméstico 2 608 618 74.66% 

Não doméstico 564 529 16.16% 

Entidades s/ fins lucrativos e autarquias 270 932 7.76% 

Estado 49 782 1.42% 
Total 3 493 861 100% 
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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 2019, 4 766 400 m3, traduzindo-se em uma 

diminuição de 611 636 m3 (-11.37%). 

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

tabela seguinte: 

  
2017 
m3 

2018 
m3 

2019 
m3 

SISTEMA DA CIDADE 1 745 190 1 960 545 1 792 596 
SISTEMA DE STA. CRUZ/ SILVEIRA 1 417 912 1 683 486 1 430 271 
SISTEMA DE RAMALHAL/ AMEAL/ VILA FACAIA 167 019 201 860 173 075 
SISTEMA DE MACEIRA 251 986 323 772 287 960 
SISTEMA TURCIFAL 396 436 425 233 420 156 
SISTEMA DE MAXIAL 245 844 294 834 256 111 
SISTEMA DE MIRAGAIA 84 626 116 246 120 576 
SISTEMA DE RUNA 109 843 177 705 129 727 
SISTEMA DE DOIS PORTOS 132 900 194 355 155 928 

TOTAL 4 551 756 5 378 036 4 766 400 

 

 

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 2019, o número de utentes servidos com saneamento teve a seguinte distribuição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regista-se que na distribuição por tipo de utente, o doméstico representa 91,58%, o não 

doméstico representa 6,81% e as entidades sem fins lucrativos e autarquias representam 

1,51% do total de contratos com saneamento. 

No concelho de Torres Vedras 94,24% da população residente é servida por sistema público 

de drenagem, sendo que 96% desta população tem tratamento de efluentes em ETAR. 

TIPO DE CONSUMO 
2019 

N.º % 
Doméstico 33 732 91.58% 
Não doméstico 2 510 6.81% 
Entidades s/ fins lucrativos e autarquias 556 1.51% 
Estado 34 0.10% 

TOTAL 36 832 100% 
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PONTO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS  
 
É preocupação constante dos SMAS TV proporcionarem cada vez mais e melhor qualidade 

nos serviços prestados. É definido anualmente um plano de intervenção que visa dotar todo 

o concelho de Torres Vedras de infraestruturas adequadas à prossecução da atividade que 

desenvolvida.  

Sendo um dos primordiais objetivos o fornecimento de água segura aos consumidores e das 

consumidoras, deve destacar-se a construção de uma estrutura coberta para apoio à 

lavagem e desinfeção das tubagens de água e respetivos acessórios nas instalações do Casal 

Corado. 

Nas páginas seguintes, espelham-se as obras e investimentos mais significativos efetuados, 

durante o ano de 2019, para dotar o concelho de mais e melhores infraestruturas. 
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EXECUÇÃO DO COLETOR DOMÉSTICO NO LOTEAMENTO DO CASAL DAS PORTELINHAS - SILVEIRA 

 

O valor total da obra: 29.998,99 € 

 Contrato assinado:  6 dezembro 2019 

 Prazo de execução - 15 dias de calendário 

 Execução financeira e física durante o ano de 2019 - 100%  

 

SANEAMENTO DO CASAL MONTE FERREIRO - SILVEIRA 

 

O valor total da obra: 127.830,06 € 

 Contrato assinado:  6 dezembro 2019 

 Prazo de execução - 15 dias de calendário 

 Execução financeira e física durante o ano de 2019 - 100%  

 

SANEAMENTO DO CASAL VALE ERMIDA - SILVEIRA 

 

O valor total da obra: 139.519,08€  

 Contrato assinado:  28 outubro 2019 

 Prazo de execução - 60 dias de calendário 

 Execução financeira e física durante o ano de 2019 - 100%  

 
SANEAMENTO DA PEDRA PEQUENA – S. PEDRO DA CADEIRA 

 

O valor total da obra: 90.566,00 € 

 Contrato assinado: 3 outubro 2019 

 Prazo de execução - 60 dias de calendário 

 Execução financeira e física durante o ano de 2019 - 100%  

 

SANEAMENTO DA RUA DA ALCOVA - TURCIFAL 

 

O valor total da obra: 29.976,98 € 

 Contrato assinado: 10 dezembro 2019 

 Prazo de execução - 8 dias de calendário 

 Execução financeira e física durante o ano de 2019 - 100%  
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SANEAMENTO DO CASAL VALE DE ÁGUA - AMEAL 

 

O valor total da obra: 149.581,51 € 

 Contrato assinado: 12 junho 2019 

 Prazo de execução - 180 dias de calendário 

 Execução financeira e física durante o ano de 2019 - 100%  
 

SANEAMENTO DO CASAL DA ÓNIA – A-DOS-CUNHADOS 

 

O valor total da obra: 99.978,68 € 

 Contrato assinado: 15 novembro 2019 

 Prazo de execução - 30 dias de calendário 

 Execução financeira e física durante o ano de 2019 - 100%  

 

EXECUÇÃO DO SANEAMENTO DOMÉSTICO DO CASAL DAS OLIVEIRAS – CAMPELOS E OUTEIRO 

DA CABEÇA 

 

O valor total da obra: 29.998,00 € 

 Contrato assinado: 4 dezembro 2019 

 Prazo de execução - 15 dias de calendário 

 Execução financeira e física durante o ano de 2019 - 100%  

 

SANEAMENTO DO CASAL DO VALE E CASAL DO CHAFARIZ - TURCIFAL 

 

O valor total da obra: 137.997,63 € 

 Contrato assinado: 17 outubro 2019 

 Prazo de execução - 180 dias de calendário 

 Valor faturado até dezembro de 2019 – 51.839,62 € 

 Execução financeira e física durante o ano de 2019 - 38%  
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SANEAMENTO DO CASAL DO LIMPO – CADRICEIRA 

 

O valor total da obra: 149.897,62 € 

 Contrato assinado: 8 novembro 2019 

 Prazo de execução - 240 dias de calendário 

 Valor faturado até dezembro de 2019 – 49.110,32 € 

 Execução financeira e física durante o ano de 2019 - 33%  

 

REQUALIFICAÇÃO DO COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NA URBANIZAÇÃO DAS LARANJEIRAS - 

SILVEIRA 

 

O valor total da obra: 29.993,00 € 

 Contrato assinado: 6 dezembro 2019 

 Prazo de execução - 8 dias de calendário 

 Execução financeira e física durante o ano de 2019 - 100%  

 

REQUALIFICAÇÃO DO COLETOR DE ESGOTOS DOMÉSTICOS DA URBANIZAÇÃO "COVA DA 

RAPOSA” – TORRES VEDRAS E MATACÃES 

 

O valor total da obra: 29.954,00 € 

 Contrato assinado: 13 dezembro 2019 

 Prazo de execução - 15 dias de calendário 

 Execução financeira e física durante o ano de 2019 - 100%  

 

PROLONGAMENTOS DAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO - 2018 

 

O valor total da obra: 133 980,18 € 

 Contrato assinado a: 13 novembro 2018  

 Auto de consignação: 21 novembro 2018 

 Prazo de execução - 270 dias de calendário 

 Valor faturado até 19-10-2019 – 101 415.05 € 

 Execução financeira e física durante o ano de 2019 - 76%.  

Locais - Casal do Seixo/Póvoa de Penafirme; Vale da Azenha; Mugideira; Ameal; Ermegeira; Poços; 

Assenta; Póvoa de Penafirme (rua Alves); Cadriceira (zona norte) e Fonte Grada (junto à Frismag). 



 
 

 
42  

 
 

 

PROLONGAMENTOS DAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO - 2019 

 

O valor total da obra: 133 980,18 € 

 Contrato assinado a: 8 de outubro de 2019 

 Auto de consignação: 31 de outubro de 2019 

 Prazo de execução - 270 dias de calendário 

 Valor faturado até 31-12-2019 – 32 860.49 €  

•    Execução financeira e física durante o ano de 2019 - 25% 
      

 Locais - Póvoa de Penafirme (rua Alves); Cadriceira (zona norte) e Fonte Grada (junto  à Frismag). 

 
PROLONGAMENTOS DAS REDES DE ÁGUA NO CONCELHO – INÍCIO EM 2018 

 

O valor total da obra: 122 885,54 € 

 Contrato assinado a: 20 novembro 2018 

 Auto de consignação: 22 novembro 2018 

 Prazo de execução - 270 dias de calendário 

 Valor faturado até 17-09-2019 – 99 727.34 € 

 Execução financeira e física durante o ano de 2019 - 81%  

 

Locais - Freixofeira (E.N.8); Maceira (junto às piscinas); S. Pedro da Cadeira (nova escola); Ramalhal; 

Treze; Casal Palheiros/ribeira de Pedrulhos); Sendieira; Freiria; Ponte do Rol e Casal das Areias em A-

Dos-Cunhados.  

 

PROLONGAMENTOS DAS REDES DE ÁGUA NO CONCELHO – INÍCIO EM 2019 

 

O valor total da obra: 122 885,54 € 

 Contrato assinado a: 26 setembro 2019 

 Auto de consignação: 31 outubro 2019 

 Prazo de execução - 270 dias de calendário 

 Valor faturado até 31-12-2019 – 23 158.85 € 

 Execução financeira e física durante o ano de 2019 - 19%  
 

Locais - Sendieira; Freiria; Ponte do Rol e Casal das Areias em A-Dos-Cunhados. 
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REABILITAÇÃO DE COLETORES DE ESGOTOS NO CONCELHO - 2018 

 

O valor total da obra: 139 903,61 € 

 Contrato assinado a: 13 novembro 2018 

 Auto de consignação: 21 novembro 2018 

 Prazo de execução - 270 dias de calendário 

 Valor faturado até 27-08-2019 – 106 961.10 € 

 Execução financeira e física durante o ano de 2019 - 76%  
 

Locais - A-Dos Cunhados (transversal da rua D. Manuel II); casal do Outeiro (Fonte Grada); Matadouro 

e Sarreira. 

REABILITAÇÃO DE COLETORES DE ESGOTOS NO CONCELHO - 2019 

 

O valor total da obra: 74 988.73 € 

 Contrato assinado a: 8 outubro 2019 

 Auto de consignação: 31 outubro 2019 

 Prazo de execução - 270 dias de calendário 

 Valor faturado até 31-12-2019 – 9 299.82 € 

 Execução financeira e física durante o ano de 2019 - 12%  

Locais - Sarreira.  

 

REABILITAÇÃO DE CONDUTAS E REDES DE ÁGUA NO CONCELHO – INÍCIO EM 2018 

 

O valor total da obra: 138 464,56 € 

 Contrato assinado a: 20 novembro 2018 

 Auto de consignação: 26 novembro 2018 

 Prazo de execução - 270 dias de calendário 

 Valor faturado até 21-10-2019 – 110 489.90 € 

 Execução financeira e física durante o ano de 2019 - 80%  
 

Locais - Reabilitação de dois troços da conduta adutora Abrunheira/Campelos; reabilitação na periferia 

da rua Henriques Nogueira para complementar esta nova rede; reabilitação de troço de rede entre a 

Bordinheira e o Bonabal, e reabilitação de troço na Ordasqueira devido às obras de reabilitação e 

asfaltamento da E.N.9 por parte do I.P.  
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REABILITAÇÃO DE CONDUTAS E REDES DE ÁGUA NO CONCELHO – INÍCIO EM 2019 
 

O valor total da obra: 138 464,56 € 

 Contrato assinado a: 8 outubro 2019 

 Auto de consignação: 6 novembro 2019 

 Prazo de execução - 270 dias de calendário 

 Valor faturado até 31-12-2019 – 28 015.79 € 

 Execução financeira e física durante o ano de 2019 - 20%  
 

Locais - Reabilitação de troço na Ordasqueira devido às obras de reabilitação e asfaltamento da E.N.9 

por parte do I.P.  

 
INTERCETOR DE ESGOTOS DO CASAL DE S. GIÃO 

 
O valor total da obra: 148.976,42 € 

 Contrato assinado: 29 novembro 2018 

 Auto de consignação: 29 novembro 2018  

 Prazo de execução - 180 dias de calendário 

 Valor faturado até 31 dezembro 2019 – 74.853,28 € 

 Execução financeira e física durante o ano de 2018 – 50,2%  

REABILITAÇÃO DE MARCOS DE VENTOSA NO CONCELHO 

 
O valor total da obra: 130.552,50 € 

 Contrato assinado: 13 novembro 2018 

 Auto de consignação: 20 novembro 2018  

 Prazo de execução - 210 dias de calendário 

 Valor faturado até 31 dezembro 2019 – 52.226,25 € 

 Execução financeira e física durante o ano de 2019 - 40%  
 

REMODELAÇÃO DOS ESGOTOS DO CASAL DO SOITO 
 

O valor total da obra: 139.940,00 € 

 Contrato assinado: 19 dezembro 2018 

 Auto de consignação: 20 dezembro 2018  

 Prazo de execução - 240 dias de calendário 

 Valor faturado até 31 dezembro 2019 – 55.940,18 € 

 Execução financeira e física durante o ano de 2019 - 40%  



 
 

 
45  

 
 

Pequenos trabalhos 
 
Para além das obras anteriormente descritas, ao longo do ano de 2019 e à semelhança dos 

anos anteriores, foram realizados pequenos trabalhos de execução de redes para 

abastecimento de água e de redes para 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 SMAS TV, 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. 
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Pequenos trabalhos de água  
 
Foram executadas, por administração direta, pequenas obras de água em várias localidades, 

representado um investimento total de 58 406,97 €. 

 
 
 
 

Pequenos trabalhos de água Regime de Execução Situação 

Pequenos prolongamentos de redes de água nas 
localidades de: Escravilheira. Administração Direta Concluído 

Abastecimento ao Casal do Godelo na rua do salgueiral. Administração Direta  Concluído 

Abastecimento de água a um novo complexo da junta 
de freguesia da Carvoeira e Carmões, incluindo pista de 
motocross. 

Administração Direta  Concluído 

Abastecimento de água ao Casal do Aleixo na Cidade Empreitada Concluído 

Trabalhos de ligação e ramais à nova rede do Bairro 
Reis no âmbito das obras de requalificação da zona do 
Matadouro da responsabilidade da Câmara. 

Administração Direta  Concluído 

Abastecimento de água a uma quinta em remodelação 
entre os Casais da Cruz e o Casal Palheiros. 

Administração Direta  Concluído 

Instalação de contadores nos grandes consumidores no 
âmbito da setorização das redes /perdas de água.  Administração Direta  

Em fase de 
conclusão 
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Pequenos trabalhos de saneamento 
 

Foram executadas pequenas obras de saneamento em várias localidades, representando um 

investimento total de 389.074,65 €, sendo 103.930,11 € referente a administração direta e 

285.144,54 € referente a empreitada. 

Pequenos trabalhos de saneamento Regime de 
Execução Situação 

Prolongamento da rede na rua dos Arneiros na 
Gondruzeira. Administração Direta Concluído 

Limpeza de sumidouros na Cidade (duas vezes). Administração Direta Concluído 

Ligações ao sistema em “Alta” de parte dos esgotos de 
Casalinhos das Oliveiras e Campelos. Administração Direta Concluído 

Ligação dos ramais antigos ao novo coletor no Carvalhal. Administração Direta Concluído 

Execução de coletor de esgotos domésticos para servir 
um novo complexo da junta de freguesia da Carvoeira e 
Carmões. 

Administração Direta Concluído 

Deteção e correção de ramais indevidos de esgotos nos 
coletores pluviais em Sobreiro Curvo. Administração Direta Concluído 

Correção de uma ligação de esgotos indevida na zona do 
Matadouro junto à vala dos Ameais. 

Administração Direta Concluído 

Nivelamento de caixas de visita de esgotos em Aldeia 
Grande na E.N.115-2. Administração Direta Concluído 

Ligação em “Alta” de parte da rede de Fonte Grada.  Administração Direta Concluído 

Retificação de ligações indevidas nas Palhagueiras. Administração Direta Em curso 

Reparação de caixas de visita de saneamento. Empreitada Concluído 

Saneamento da rua da Alcova. Empreitada Concluído 

Saneamento Doméstico no Casal das Oliveiras. Empreitada Em fase de 
conclusão 

Saneamento doméstico da rua Joaquim Soares em 
campelos. 

Empreitada Em fase de 
conclusão 

Requalificação do coletor da urbanização da cova da 
raposa/Varatojo. Empreitada 

Em fase de 
conclusão 
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Extensão das condutas e redes de distribuição 
 

 

 

 

Durante o ano de 2019 instalaram-se 4.570 

Km de redes e condutas de água, traduzindo-

se num acréscimo de 0.36% na extensão 

total das redes que perfazem agora um total 

de 1.268,447 Km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: O valor total até final de 2018 foi corrigido e alterado, tendo em conta o atual cadastro 

de redes e condutas. 

 

Diâmetro 
(mm) 

Existente 
em 

2018(m) 

Instalado 
em 2019(m) Total (m) 

32 18971  1871 

38 9173  9173 

40 84  84 

50 6594  6594 

60 158281  158281 

63 106439  106439 

75 406983 3946 410929 

80 44380  44380 

90 105508 581 106089 

100 26831  26831 

110 89774  89774 

125 54041  54041 

140 29806  29806 

150 9084  9084 

160 57401 43 57444 

175 8  8 

200 36785  36785 

250 53442  53442 

300 23614  23614 

315 4082  4082 

350 19714  19714 

400 2183  2183 

450 697  697 

TOTAL 1263877 4570 1268447 
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Extensão de coletores de saneamento 
 

Até ao final do ano de 2018 foram instalados 663,681 Km de coletores (rede doméstica e rede 

pluvial). Valor este que tem estado sempre em atualização ao longo dos últimos anos em 

consequência da georreferenciação.  

Durante o ano de 2019 instalaram-se 11,591 Km, distribuídos pelos diâmetros assinalados na 

tabela seguinte, traduzindo-se num acréscimo de 1,72% na extensão total das redes que 

perfazem agora um total de 675,272 Km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diâmetro (mm) 
Instalado 
em 2019 

(m) 
200 PVC corrugado 11402 
315 PVC corrugado 189 

TOTAL 11591 
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Modernização tecnológica 
 

 

A modernização tecnológica é fundamental no desenvolvimento das atividades dos SMAS TV, 

quer para garantir a eficácia e eficiência de operações internas quer na relação com clientes, 

fornecedores e parceiros(as). 

Assim e num contexto onde cada vez mais se exige que os serviços públicos funcionem na 

ótica de um serviço de excelência ao cliente e à cliente, o investimento em tecnologia aliado 

à inovação e ao desenvolvimento da atividade, são fatores preponderantes na atividade diária 

dos SMAS TV. 

Por serem consideradas essenciais à prossecução do interesse público, merecem destaque no 

presente relatório. 

Salienta-se que, para além do investimento efetuado em 2019, os SMAS TV 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. 

 

Área informática 
 
Relativamente à área informática, importa cada vez mais assegurar a segurança da 

informação. Assim, em 2019, os SMAS fizeram um investimento no valor de 137.707,11€ em 

equipamentos informáticos, infraestrutura e licenciamento de software, garantindo, desta 

forma, a estabilidade e segurança da informação, assim como a atualização de software. 
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Novos Equipamentos de Deteção de Fugas 
 

No decorrer do ano de 2019 foram adquiridos novos equipamentos para a deteção de fugas 

de água com o objetivo de reforçar o equipamento já existente. Os equipamentos adquiridos 

foram os seguintes: 

 Kit Multisensor de Correladores – Correlux C-3 

 Hidrolux HL 50 

 Termómetro Óptico. 

 

Do trabalho desenvolvido pela equipa de deteção de perdas, no âmbito do controlo ativo de 

fugas e perdas de água, deve destacar-se as campanhas levadas a cabo nas seguintes ZMC’s 

(Zonas de Medição e Controlo): 

 

 ZMC 0506 Moncova 

 ZMC 0701 Casais de Tojais 

 ZMC 0801 Patameira 

 ZMC 0206 Bombardeira Sul 

 ZMC 0207 Chofral 

 ZMC 0208 Palhagueiras 

  

Durante estas campanhas foi efetuada a inspeção de todos os órgãos da rede de distribuição 

de água (ramais de abastecimento, válvulas de seccionamento, marcos ou bocas de incêndio, 

etc.), seja de forma visual, seja com o equipamento de deteção de fugas. Durante estas 

campanhas foram identificados diversos locais com roturas de água, essencialmente em 

ramais de abastecimento, que foram prontamente reparadas. 

Esta equipa presta também apoio às equipas de intervenção no abastecimento de água com 

o objetivo de uma correta identificação ou localização de roturas.  

Através das campanhas realizadas, foi possível 

verificar resultados efetivos através do cálculo do 

volume real de perdas antes e depois das respetivas 

campanhas nos diversos locais.  
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Instalação de Caudalímetros em Grandes Consumidores e Plano de Setorização da Rede de 
Abastecimento 
 

Foram instalados 36 contadores para os grandes consumidores (> 150 m3/mês), bem como 

os respetivos loggers e emissores de impulsos na zona do Centro Pastoral e junto ao Tribunal. 

Com a instalação destes caudalímetros e com a construção de duas novas caixas de água 

naquela zona da cidade, o projeto piloto de instalação de caudalímetros nos grandes 

consumidores ficou concluído e foram criados mais dois PMZ’s (Pontos de Monitorização de 

Zona), essenciais para o plano de setorização da rede de abastecimento e, consequentemente, 

para o controlo ativo da deteção de fugas. 
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Outras atividades 
 
Para além dos aspetos já descritos anteriormente, os SMAS TV prestam diversos serviços aos 

seus e às suas clientes e que, muitas vezes, poderão passar despercebidos. Assim e de uma 

forma esquemática, pretendeu-se realizar uma comparação dos últimos cinco anos, dos 

diversos serviços que são efetuados, para que se possa ter uma perceção correta da sua 

evolução. 

Como se pode constatar pelos gráficos abaixo, em 2019, comparativamente com os anos 

transatos, verificou-se um aumento dos ramais domiciliários de água e dos ramais 

domiciliários de águas residuais domésticas, o que evidencia o investimento que os SMAS TV 

têm feito nas redes separativas de saneamento. 

Verificou-se, igualmente, um aumento na reparação de avarias nas redes públicas de 

saneamento, o que só por si, poderá evidenciar a necessidade de continuar o investimento 

na reabilitação de condutas. 

Também se verificou uma diminuição significativa 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. No entanto, as vistorias para verificação de condições técnicas 

para instalação de ramais passaram a ter um peso significativo nos SMAS TV. 

Pelo quarto ano consecutivo, registou-se um ligeiro aumento ao nível da emissão de 

pareceres técnicos, uma vez que a construção individual, não inserida em loteamentos, tem 

vindo a aumentar.  

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 aos SMAS TV. 
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 Ramais domiciliários de água 
 
Durante o ano 2019 foram executados 240 ramais 

domiciliários de água, sendo que 210 foram 
executados em regime de empreitada e os restantes 
por administração direta.  

 
 
 
 

 

Ramais domiciliários de águas residuais domésticas 
 

Para além dos ramais incluídos nas obras que se 
encontram individualizadas no Plano Plurianual de 

Investimentos de 2019, foram executados 292 ramais de 
domiciliários de águas residuais, tendo-se recorrido a 
empreitada específica, onde se executaram 230 ramais. 

Os restantes foram executados por administração direta.  

 

Limpeza de fossas 

 
Durante o ano 2019 procederam-se a 542 
limpezas de fossas.  

 

 
 
 

 

 

Reparação de avarias nas redes públicas 
 
Foram efetuadas 942 reparações nas redes de 
água e saneamento, sendo 430 referentes às 

redes de água e 512 às redes de saneamento. 
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Reparação de avarias em redes privadas 
 
Foram efetuadas 684 reparações em redes 
afetas a consumidores, número ligeiramente 

superior ao do ano anterior.  

 
 

Vistorias 
 

Durante o ano 2019 foram efetuadas 4 vistorias às 
redes prediais de águas e esgotos e infraestruturas de 
abastecimento de água e saneamento em loteamentos. 

Salienta-se o facto de as vistorias terem deixado de ser 
obrigatórias, bastando uma declaração do técnico 
responsável pela obra. 

No entanto, as vistorias para verificação de condições 
técnicas para instalação de ramais passaram a ter um 
peso significativo nos SMAS TV, tendo-se verificado 

190 em 2019. 

 Pareceres técnicos  
Foram emitidos 389 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 inicialmente 
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, nestes três últimos anos verifica-se um 
aumento face a 2015 e 2016, em virtude de ter 

aumentado a construção individual, não inserida em loteamentos. 

 

Análise de água a particulares 
Durante o ano 2019, 7 particulares recorreram ao 
laboratório dos SMAS TV 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 TV, relativamente ao ano de 2019, 

verificou-se um aumento do número de trabalhadores(as) do mapa de pessoal 

comparativamente com o ano anterior. 

Assim, o total de trabalhadores(as) em efetividade de funções, em 31 de dezembro de 2019, 

era de 164 trabalhadores(as). A este número acrescem duas trabalhadoras em comissão de 

serviço e um trabalhador em mobilidade, todos a desempenhar funções na Câmara Municipal 

de Torres Vedras, e 1 trabalhador em situação de prisão. 

De salientar que, na sequência do que já havia acontecido em 2018, de modo a reforçar os 

quadros dos SMAS TV e a colmatar as saídas de pessoal que se vinham a verificar desde 

2010, em 2019, foram admitidos(as) 16 trabalhadores(as), 15 dos(as) quais na sequência 

de procedimentos concursais e 1 em mobilidade.  

Não obstante ter havido um número de admissões significativo, uma vez que deixaram de 

exercer funções um total de 9 trabalhadores – 7 por motivo de aposentação, 1 por mobilidade 

para outro serviço e 1 por licença sem vencimento - o aumento do número de 

trabalhadores(as) foi de apenas 7. 

Por outro lado, verificou-se a consolidação da situação de mobilidade de 1 trabalhadora que 

veio de outro município, bem como a designação em mobilidade intercarreiras de um 

assistente técnico que passou para a carreira de técnico superior. Também ocorreram 

algumas mobilidades na categoria, atenta a necessidade de promoção de um adequado 

aproveitamento e maximização dos recursos humanos existentes para o cumprimento das 

atribuições dos SMAS TV. 

Ressalva-se o facto de que para além das designadas carreiras do regime geral ainda 

subsistem com as designações anteriores um trabalhador e uma trabalhadora que integram 

a carreira de informática, em virtude das suas carreiras ainda não terem sido revistas.  

A distribuição dos recursos humanos do mapa de pessoal por carreira/categoria teve a 

seguinte evolução: 

 

 

 

  



 
 

 
58  

 
 

Absentismo 

 

Em 2019 verificou-se uma taxa de absentismo  de 5,87%, tendo, ao contrário do que sucedeu 

em 2018, voltando à tendencia de descida que se vinha a verificar nos últimos anos, 

mantendo-se bastante baixa, quando comparada com períodos anteriores em que chegou a 

ultrapassar os 11%.  

 

 

 

 

 

Apesar de apresentar um valor baixo, continua a verificar-se que a taxa de absentismo é 

bastante influenciada pelas faltas por doença, e este ano também pela parentalidade. 

Assim, verifica-se que as faltas por doença - que diminuíram em relação a 2018 -  e as faltas 

relativas à parentalidade, representam 45% do absentismo, realçando-se ainda o facto de 

que 65% dessas faltas foram dadas apenas por 5 trabalhadores(as), que estiveram ausentes 

por um período superior a 90 dias – 2 dos(as) quais por um período superior a 9 meses - 

com uma perda total de 967 dias de trabalho, o que provocou um aumento da taxa em cerca 

de 2,64 %. 

 

 

 

 

 

  

DIAS DE TRABALHO 2019 
Dias úteis de trabalho 41580,0 

Dias trabalho obrigatório 36600,5 

Dias trabalho efetivo 34451,5 

  

DUT (2019) = 252 x 165  

FALTAS NÃO CONSIDERADAS ABSENTISMO A 

Motivo 2017 2018 2019 

Férias 3647,5 3515,0 4126,5 

Compensação 31,5 58,5 63,0 

Acidentes em serviço 78 308,0 98,0 

Licença sem vencimento 7 22,0 116,0 

Auto-Formação 0 173,0 211,0 

Ações de formação 114 0,0 0,0 

Prisão 31 365,0 365,0 

TOTAL 3909,0 4415,5 4979,50 
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FALTAS CONSIDERADAS ABSENTISMO B 
Motivo 2019 

Nojo 58,5 
Doença 1498,0 
Parentalidade 311,0 
Casamento 33,0 
Trabalhador estudante 0,0 
Licença s/ venc. Trab. Estudante 0,0 
Assis. Familiar 30,0 
Faltas dirigentes sindicais 4,5 
Faltas candidatura eleitoral  0,0 
Faltas partic. mesas eleitorais 12,0 
Faltas eleitos locais 4,5 
Faltas cump. obrigações legais 0,0 
Faltas injustificadas 0,0 
Greve 85,0 
Doação de sangue 0,0 
Socorrismo 0,0 
Tratamento ambulatório 112,5 
Submissão métodos de seleção 0,0 

TOTAL 2.149,0 
TAXA ABSENTISMO 5,87% 
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Serviço Pedagógico da Água 
 

A sensibilização e a comunicação sobre o ciclo urbano da água, a água enquanto recurso e 

a sua gestão, enquanto bem escasso, tem sido uma preocupação dos SMAS TV nos últimos 

anos. Neste âmbito, durante o ano 2019 foram desenvolvidas algumas iniciativas de forma 

a evidenciar a importância da água no dia-a-dia das populações em geral. 

 

No dia 22 de março, o Dia Mundial da Água, os SMAS TV, no âmbito da campanha de 

sensibilização para o consumo da água da torneira, distribuíram em todas as sedes das 

Uniões e Juntas de Freguesia, uma garrafa de vidro e 2 jarros para utilização nas reuniões e 

eventos daquelas autarquias. 

 

Em 11 de abril, os SMAS TV tiveram, oportunidade de estar presentes no evento PRO ST 

CRUZ 2019 onde desenvolveu atividades de sensibilização para as várias crianças que 

participaram no evento. 

 

Os SMAS TV foram uma das entidades gestoras que apoiaram e organizaram o PURA 2019 - 

Encontro de Comunicação Ambiental - Comunicar como Água, tendo apresentado no 

encontro, que decorreu a 14 de maio de 2019, a comunicação “A Fatura da Água – 

Implicações para as Entidades Gestoras”. 

 

No SEREA19 – XVI Seminário Ibero-americano sobre Sistemas de Abastecimento e 

Drenagem, que decorreu entre 15 e 17 de julho de 2019, no Instituto Superior Técnico, os 

SMAS TV apresentaram a comunicação “Plano de Comunicação para Emergência(s) na 

qualidade da água para consumo humano – Elaborar – Interiorizar – Aplicar”.  

 

Tal como nos anos anteriores, o Serviço Pedagógico da Água participou na tenda pedagógica 

do “OCEAN SPIRIT 2019”, de 19 a 28 de julho, dinamizando diversas atividades pedagógicas.  
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A distribuição de “Água da Torneira” foi outra iniciativa promovida pelos SMAS TV, nos 

principais eventos de Torres Vedras, o Corso diurno do Carnaval de Torres e a secular Feira 

de S. Pedro, com objetivo de sensibilizar para um consumo mais sustentável, para a redução 

da utilização de garrafas de plástico e permitindo afirmar a excelência da água da torneira 

de Torres Vedras. 

 

Também no verão, de 28 de julho a 2 de agosto, os SMAS TV estiveram presentes no 

encontro dos(as) escuteiros(as) do Oeste – ACANUC – no Pinhal de Ferrel. 

 

No dia 26 de setembro de 2019, os SMAS TV 

estiveram também presentes na 

Expo&Networking: o Caminho da Inovação, 

na sede da empresa de Águas do Tejo 

Atlântico, na Fábrica da Água em Alcântara, 

Lisboa. No espaço dos SMAS TV, foi colocada 

uma instalação, um banco gigante em forma 

de cocó com o intuito de promover uma 

reflexão sobre para onde são encaminhadas as águas residuais no concelho de Torres 

Vedras. 

 

 No dia 23 de outubro de 2019, dando continuidade ao projeto de sensibilização de 

saneamento água na rede certa, o banco cocó iniciou a sua viagem dentro do concelho de 

Torres Vedras, tendo sido colocado na Escola Secundária Henriques Nogueira. 
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O dia 1 de outubro, Dia Nacional da 

Água, foi comemorado pelos SMAS 

TV com um evento destinado à 

passagem de vários vídeos 

promocionais da atividade dos SMAS 

TV no âmbito do abastecimento de 

água e do saneamento, realizados 

pelos alunos e pelas alunas do 11º 

ano do curso de multimédia da 

Escola Henriques Nogueira.  

Este trabalho tem vindo a ser realizado desde o ano letivo 2017/2018, com as turmas do 

curso multimédia da Escola Secundária Henriques Nogueira. No 1.º ano, a turma realizou um 

único vídeo de todo o ciclo urbano da água 

no concelho de Torres Vedras, 

posteriormente, a turma do ano letivo 

2018/2019 realizou 3 vídeos referentes às 

etapas “Distribuição de Água”; “Consumo” e 

“Recolha de Águas Residuais” do ciclo 

urbano da água no concelho de Torres 

Vedras e a turma do ano letivo 2019/2020 irá 

realizar 2 vídeos referentes às campanhas de 

sensibilização “Consumo da Água da Torneira” e “Água Residual na Rede Certa”. 

Foi, neste mesmo dia, apresentada a garrafa reutilizável (de 

nome PURA), de modelo exclusivo dos SMAS TV e que será 

distribuída, numa 1ª fase, a todos os alunos e alunas do 1º ciclo, 

no sentido de promover o consumo de água da torneira, a qual 

é de excelente qualidade no município de Torres Vedras. 

Finalmente, foi divulgado o programa de atividades futuras e 

que, em linhas gerais, tem como objetivo promover a 

sensibilização da população para a importância da água para 

consumo humano e do correto encaminhamento e tratamento 

das águas residuais.  
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No dia 2 de outubro os SMASTV distribuíram garrafas PURA a todos(as) os(as) participantes 

da Night Run de forma a associar no Dia Nacional da Água, o consumo de água da torneira 

a hábitos de vida saudável. 

 

Em Dezembro, para celebrar o Natal, os SMAS TV além da 

habitual árvore de Natal feita com contadores, já fora de 

serviço, colocada na entrada principal do edifício da Câmara 

Municipal de Torres Vedras, foi criada uma nova árvore de 

Natal com garrafas PURA que foi apresentada no jantar de 

Natal do Município.  
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Situação económica 
 

Os SMASTV registaram em 2019 um resultado líquido positivo na ordem dos 136 mil €, 

expressando uma variação negativa de 164 mil € relativamente ao verificado no ano anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este resultado está influenciado pela diminuição dos resultados operacionais (58 mil €), dos 

resultados financeiros (42 mil €) e dos resultados extraordinários (63 mil €). Os resultados 

operacionais apresentam uma diminuição, uma vez que o aumento dos custos operacionais 

(4,51%) foi superior ao aumento dos proveitos operacionais (4,36%). 

  2017 2018 2019 
Cash-flow € 4 250 064 € 3 412 073 € 3 431 531 
Cash-flow/Vol. Negócios 0,32 0,27 0,26 
VAB € 6 167 566 € 5 502 498 € 5 810 056 
        

 

Relativamente ao cash-flow, constata-se um aumento na ordem de 19 mil €, que surge como 

reflexo do aumento verificado nas amortizações e provisões do exercício. 

O cash-flow/vol. negócios, apresenta uma variação negativa na ordem dos 3,70%. 

O VAB, indicador da criação de riqueza, atingiu no presente exercício o montante de 5.810 

mil €, refletindo a capacidade de gerar riqueza que estes SMAS TV continuam a ter. 
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Situação financeira 
 
A situação financeira dos SMAS TV está evidenciada no quadro seguinte, que apresenta a 

evolução dos balanços nos últimos três exercícios: 

  2017 2018 2019 
Ativo fixo € 27 046 871 € 27 213 864 € 28 339 308 
Ativo circulante € 10 582 029 € 9 901 837 € 9 039 591 
TOTAL € 37 628 900 € 37 115 701 € 37 378 899 
Fundos próprios € 26 034 193 € 26 534 111 € 27 938 465 
Passivo de médio e longo prazo € 297 900 € 305 470 € 345 221 
Passivo de curto prazo € 1 363 227 € 1 488 672 € 1 404 480 
Acréscimos e diferimentos € 9 933 580 € 8 787 448 € 7 690 733 
TOTAL € 37 628 900 € 37 115 701 € 37 378 899 

 

O ativo apresenta um aumento, relativamente 

ao exercício anterior, na ordem dos 263 mil €. 

Esta variação resulta, essencialmente, do 

aumento do ativo imobilizado no valor de 

1.125 mil € e dos acréscimos e diferimentos 

no valor de 5 mil €, associado a uma 

diminuição dos depósitos em instituições 

financeiras no valor de 789 mil €, das dívidas 

de terceiros de curto prazo no valor de 54 mil 

€ e das existências no valor de 23 mil €.  

 

 

A diminuição verificada, neste exercício, 

no ativo circulante resulta, 

essencialmente, da diminuição dos 

depósitos em instituições financeiras. 
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O acréscimo dos fundos próprios está influenciado pelo aumento das reservas legais e 

reservas livres em consequência do resultado líquido positivo de 2018, pelo recebimento de 

1.298 mil € da Águas do Tejo Atlântico, S.A. (doravante designada por ATA), na sequência 

do acordo extrajudicial efetuado, relativo ao processo instaurado pelos SMAS TV, contra a 

Águas do Oeste, S.A., atual ATA e, ainda, pelo resultado líquido obtido no exercício. 

 

O passivo apresenta uma diminuição, 

relativamente ao exercício anterior, na ordem 

dos 1.141 mil €. Esta variação resulta da 

diminuição dos acréscimos e diferimentos em 

1.097 mil € e das dívidas a terceiros de curto 

prazo no valor de 84 mil €, associada a um 

aumento das provisões em 40 mil €. 

 

 

 

As dívidas a fornecedores sofreram um 

acréscimo, pouco expressivo, na ordem dos 

2%. 

 

 

 

 

 

Os acréscimos e diferimentos (passivo) 

registam uma diminuição na ordem dos 12%, 

que se deve à diminuição dos proveitos 

diferidos (13,05%) e dos acréscimos de 

custos (0,71%). 
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O aumento registado, na ordem dos 13% 

respeita ao reforço de uma provisão, no 

montante de 47 mil €, referente aos juros 

e a taxas de justiça do processo 

interposto pela Águas do Oeste, S.A., 

atual Águas de Lisboa e Vale do Tejo, 

S.A., referente aos valores mínimos de 

água de 2010, associado à diminuição da 

provisão, no montante de 8 mil €, 

referente a um processo judicial. 

 

 

 

O passivo de curto prazo apresenta uma 

diminuição na ordem dos 6%. De salientar 

que esta diminuição deriva, 

fundamentalmente, do facto de no exercício 

de 2019 se ter antecipado para o final de 

dezembro alguns pagamentos ao Estado cujos 

prazos terminavam na 1ª quinzena de 2020. 

 

Rácios Financeiros 
 

De acordo com a análise destes rácios podemos concluir que os SMAS TV evidenciam uma 

situação económico-financeira bastante favorável, uma vez que, continuam a apresentar 

ativos que permitem solver a totalidade do passivo. 

  2017 2018 2019 
Autonomia Financeira 69,19% 71,49% 74,74% 
Solvabilidade 2,25 2,51 2,96 
Liquidez Geral 6,11 5,23 5,01 
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Participação e auscultação dos(as) clientes 
 
Os(as) clientes e consumidores(as) são um ativo fundamental para o progresso e atuação 

dos SMAS TV e, nesse sentido, o envolvimento com os mesmos inclui a auscultação, 

compreensão e satisfação das suas necessidades e expectativas, assente em princípios de 

conduta, ética e transparência. 

Através da avaliação e monitorização da satisfação dos(as) seus(suas) clientes e 

consumidores(as), os SMAS TV tomam conhecimento da perceção que o(a) cliente e 

consumidor(a) tem da organização. 

Assim, e à semelhança do que tem sido efetuado desde há 9 anos, procedeu-se à auscultação 

da satisfação dos(as) clientes que, continuam a ser, a principal preocupação dos SMAS TV. 

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(as) clientes dos 

SMAS TV, foram disponibilizados no site (serviços online), inquéritos de satisfação e nas 

instalações. 

Assim e no decurso do ano em apreço, as unidades orgânicas que procederam aos referidos 

inquéritos foram a Secção de Leituras e Faturação, Secção de Atendimento e Gestão de 

Clientes e a Tesouraria. Neste âmbito, importa realçar, que os inquéritos que anteriormente 

foram efetuados por e-mail, deixaram de o ser na sequência da entrada em vigor do 

Regulamento Geral da Proteção de Dados (RGPD) no dia 25 de maio de 2018. No decurso 

de 2019, foi implementado o sistema de inquéritos de satisfação telefónico. 

Nesta sequência, 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 SMAS TV têm uma preocupação constante focalizada no(a) 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 SMAS TV 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(à) 

cliente. 

Desta forma, verificou-se que no decurso do ano de 2019 foram rececionadas nos SMAS TV 

31 reclamações, sendo que 20 reclamações foram referentes ao abastecimento de água e 8 

reclamações foram referentes ao abastecimento de águas residuais. Foram ainda 

rececionadas 2 reclamações referentes ao atendimento e 1 reclamação relativa a um 

procedimento concursal.  

De realçar que das 31 reclamações, 6 foram efetuadas no Livro de Reclamações, e incidiam, 

essencialmente, sobre o corte do abastecimento de água, o tempo de espera no atendimento 

e faturação.  
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Grau de satisfação do(a) cliente 
 
Os SMAS TV pautam a sua atividade e têm uma preocupação constante com os processos e 

procedimentos que mantêm com o(a) cliente e com os seus(suas) trabalhadores(as), pelo 

que, foi definido como um dos objetivos estratégicos dos SMAS TV, a garantia da 

transparência, celeridade, desburocratização, modernização e qualidade dos processos e 

procedimentos no relacionamento com o cidadão/consumidor e a cidadã/consumidora. 

A aproximação dos serviços aos cidadãos e às cidadãs, a transparência, a informação e a 

comunicação eficaz é um dos valores dos SMAS TV, pelo que, durante o ano de 2019 se 

procedeu, à semelhança de anos transatos, a um processo de auscultação de satisfação 

dos(as) clientes numa ótica de gestão da qualidade através da disponibilização de inquéritos 

de satisfação no site dos SMAS TV (serviços online), por correio eletrónico e através do 

atendimento presencial.  

As questões foram definidas de forma a conhecer a satisfação dos(as) clientes relativamente 

à cortesia/simpatia, interesse 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, na medida em que 

foram realizados um total de 

258 inquéritos efetuados, num 

universo de 42 831 clientes, que 

evidenciaram um grau de 

satisfação de 98,23%, o que 

traduz um atendimento de qualidade máxima.  

Um dos principais objetivos dos SMAS TV é o de manter o(a) cliente com elevados níveis de 

confiança, credibilidade e sensação de segurança. 
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Avaliação final 
 
Tendo em vista a promoção da melhoria contínua dos serviços prestados aos cidadãos e às 

cidadãs, considera-se que foram desenvolvidas, durante o ano de 2019, ações que 

posicionam os SMAS TV como um organismo de referência, na distribuição e abastecimento 

de água, na recolha de águas residuais, na proteção da saúde pública e na qualidade de vida 

em Torres Vedras. 

 

O empenho e competência profissional de todos aqueles e aquelas que trabalham e 

colaboram com os SMAS TV traduziu-se na concretização dos objetivos traçados, tais como:  

 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 e à cidadã; 

 Recurso a novas tecnologias; 

 Ação social, ambiental e pedagógica; 

 Desenvolvimento e implementação do Sistema de Gestão Integrado. 

 
Os SMAS TV continuam a evidenciar esforços para prosseguirem a construção e remodelação 

das redes de distribuição de água e de águas residuais em todo o concelho de Torres Vedras, 

garantindo a distribuição de água de qualidade, promovendo ativamente a sensibilização da 

comunidade para a importância da correta gestão do recurso água.  

A qualidade da água distribuída foi aliás reconhecida através da atribuição, pela entidade 

reguladora, ERSAR, do Selo de Qualidade da água para consumo humano que representa a 

preocupação constante pela qualidade dos serviços prestados. 

As áreas operacionais são caracterizadas por áreas de atuação distintas entre si, o que 

implica conhecimento, profissionalização e empenho dos recursos humanos disponíveis, dada 

a complexidade técnica existente, conforme se constatou ao longo dos diversos capítulos do 

presente relatório, no qual se efetuou uma análise qualitativa mais exaustiva da atividade 

desenvolvida pelas diferentes unidades orgânicas.  

Importa, por outro lado, realçar a sustentabilidade económico-financeira, na medida em que 

os SMAS TV continuam a apresentar Resultados Líquidos positivos e que, apesar da 
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conjuntura económico-financeira dos últimos anos, continua a evidenciar capacidade de 

gerar riqueza.  

Dos resultados obtidos, não esquecendo a avaliação desenvolvida no Capítulo V, destaca-se 

o grau de satisfação de atendimento dos(as) clientes dos SMAS TV que considerando o 

feedback presencial dos(as) clientes, poder-se-á afirmar que a qualidade do serviço prestado 

ao cidadão e à cidadã é um serviço que evidencia um nível elevado. Esta preocupação tem, 

efetivamente, sido um constante na prossecução da atividade dos SMAS TV. 

Salienta-se ainda a importância do esforço em investimento na telecontagem revelado na 

atividade dos SMAS TV, com as vantagens inerentes e, consequentemente, as implicações 

financeiras que se prevê ocorrerem nos próximos anos. 

Reforça-se, por fim, a intervenção social dos SMAS TV, não só através da manutenção das 

tarifas Social e Famílias Numerosas mas também pelo bom senso na análise de situações 

claramente de debilidade económica. 

Face a tudo o que foi exposto e demonstrado ao longo do presente relatório de atividades, 

poder-se-á afirmar que os SMAS TV pautam a sua atividade visando a excelência do serviço 

público prestado à comunidade, a gestão profissional, assumindo um compromisso 

ambiental, um desempenho financeiro positivo e com potencialidades de desenvolvimento 

para o futuro. 
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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 Municipal e da 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 
 
 

____________________________________________ 
  



 
 

 

 

 
 
 
 
 


