
Relatório de Gestão 2018



   
 

 

 
Relatório de Gestão 2018                                                                                                                                       

 

 

P
á

g
in

a
 1

 

1. Introdução ................................................................... 2 

2. Estrutura Organizacional ............................................. 2 

3. SIMAR,                                                                                   
“dois Concelhos, uma só missão” ............................................... 3 

4. Indicadores de atividade dos SIMAR............................ 3 

5. Enquadramento da atividade ...................................... 4 

6. Qualidade dos serviços prestados ............................... 6 

7. Eficiência energética .................................................... 6 

8. Imagem, informação/divulgação, participação ........... 9 

8.1. Divulgação/folhetos SIMAR ........................... 9 

8.2. Informação/Divulgação ao Cliente .............. 10 

8.2 Colaboração/parcerias com entidades ... 10 

9. Gestão operacional .................................................... 12 

9.1. Abastecimento de água ............................... 12 

9.1.1. Infraestruturas e equipamentos de 
abastecimento de água ............................................. 12 

9.1.2. Água entrada no sistema de distribuição 12 

9.1.3. Balanço hídrico ....................................... 14 

9.2. Drenagem de águas residuais ..................... 14 

9.2.1. Infraestruturas de águas residuais ......... 14 

9.2.2. Gestão e manutenção do sistema de 
drenagem de águas residuais .................................... 14 

9.3. Obras de água e de águas residuais ............ 15 

9.3.1. Obras realizadas por administração direta 
de AA e AR  ................................................................ 15 

9.3.1.1. Obras por administração direta de água 16 

9.3.1.2. Obras por administração direta de águas 
residuais  ................................................................ 16 

9.3.2. Empreitadas de água e águas residuais, 
concluídas  ................................................................ 17 

9.3.3. Empreitadas de água e águas residuais, em 
execução  ................................................................ 17 

9.3.4. Empreitadas de água e águas residuais, em 
procedimento concursal, no ano 2018 ...................... 17 

9.4. Gestão de resíduos ...................................... 18 

9.4.1. Recursos da atividade de resíduos urbanos 
  ................................................................ 18 

9.4.2. Recolha total de resíduos urbanos ......... 18 

9.4.2.1. Recolha de indiferenciados .................... 19 

9.4.2.2. Recolha seletiva ...................................... 19 

9.4.3. Outras atividades no âmbito do serviço de 
resíduos urbanos ....................................................... 20 

10. Gestão Comercial .................................................. 21 

10.1. Relação e comunicação com o cliente ......... 21 

10.1.1. Ferramentas online ................................. 21 

10.2. Clientes ........................................................ 22 

10.3. Consumos de água ....................................... 23 

10.4. Leituras ........................................................ 24 

10.5. Faturação ..................................................... 25 

10.6. Recebimentos .............................................. 25 

10.7. Dívida vencida em conta corrente de cliente .. 
  ..................................................................... 26 

10.8. Reclamações ................................................ 27 

11. Recursos Humanos ................................................ 29 

11.1. Breve caracterização .................................... 29 

11.2. Atividades desenvolvidas no âmbito da 
formação, segurança no trabalho e ação social .............. 30 

11.2.1. Formação ................................................ 30 

11.2.2. Segurança no trabalho ............................ 31 

11.2.3. Sinistralidade........................................... 31 

11.2.4. Ação social .............................................. 32 

12. Investimentos ........................................................ 33 

13. Receitas e despesas do ano 2018 .......................... 34 

14. Situação económica e financeira ........................... 36 

14.1. Balanço ........................................................ 36 

14.2. Demonstração de resultados ....................... 37 

14.2.1. Proveitos ................................................. 37 

14.2.2. Custos ..................................................... 37 

14.2.3. Proveitos das tarifas de AA, AR e RU e 
custos em alta dos serviços ........................................ 38 

14.2.4. Evolução dos resultados das áreas de 
exploração  ................................................................ 38 

14.3. Indicadores económicos e financeiros ......... 40 

15. Aplicação de resultados ......................................... 41 

16. ANEXOS ................................................................. 42 

16.1. ANEXO I – Balanço ....................................... 42 

16.2. ANEXO II – Demonstração de Resultados .... 43 

16.3. ANEXO III – Indicadores económicos e 
financeiros  ..................................................................... 44 

  

 
 
 



   
 

 

 
Relatório de Gestão 2018                                                                                                                                       

 

 

P
á

g
in

a
 2

 

1. Introdução 

No cumprimento da legislação em vigor, e nos 

termos do disposto na alínea d) do nº 2 do 

artigo 77.º da Lei 73/2013, de 03 de setembro, 

os SIMAR apresentam informação sobre a 

situação económica e financeira da atividade 

desenvolvida no ano 2018. 

 

O presente Relatório e o Balanço e Contas 

são acompanhados pelo Relatório sobre a 

revisão às demonstrações financeiras de 31 

de dezembro de 2018 prestada pelo Revisor 

Oficial de Contas, para efeitos do 

cumprimento da Lei das Finanças Locais. 

 
Os documentos de prestação de contas, nos 

quais se inclui o presente Relatório de Gestão, 

foram elaborados de acordo com os princípios 

orçamentais de independência, anualidade, 

unidade, universalidade, equilíbrio, 

especificação, não consignação e não 

compensação, bem como com os princípios 

contabilísticos de entidade contabilística, 

continuidade, consistência, especialização, 

custo histórico, prudência, materialidade e 

não compensação. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Estrutura Organizacional 

A organização interna dos SIMAR obedece a 

uma estrutura hierárquica, conforme o Aviso 

n.º 11181/2014, publicado no Diário da 

República N.º 193, de 07 de outubro e 

organograma a seguir apresentado.  
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3. SIMAR,                                                                                   

“dois Concelhos, uma só missão” 

4. Indicadores de atividade dos SIMAR 
 
Quadro 1: Indicadores 

 

 

 

 

 

Missão 

A missão dos SIMAR de Loures e Odivelas 

consiste em garantir o abastecimento público 

de água, conforme os padrões de qualidade 

legalmente estabelecidos para consumo humano, 

a recolha e drenagem de águas residuais, e a 

recolha e transporte de resíduos urbanos, nos 

Concelhos de Loures e Odivelas. 

 

Visão 
Os SIMAR de Loures e Odivelas visam ser uma 

organização de excelência pela qualidade dos 

serviços prestados, desenvolvendo a sua 

atividade no respeito por elevados padrões de 

responsabilidade ambiental, financeira e social. 

 

 
 
 

 
Água para consumo 

humano 
Distinguida pela 

ERSAR com o selo de 

qualidade exemplar 

 
 

Qualidade do 
Serviço de Gestão de 

Resíduos Urbanos 
Distinguida pela 

ERSAR com o selo de 

prémio de excelência  

 

 
 
 

Laboratório 
Acreditado pelo IPAC, 

segundo os requisitos 

da NP EN ISO/IEC 

17025 

 

 

Refeitório 
Certificação, pela 

conformidade com os 

requisitos na Norma 

HACCP – Codex 

Alimentarius 
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5. Enquadramento da atividade 

Os SIMAR de Loures e Odivelas prestam 

serviços essenciais em regime de gestão 

direta, e desenvolvem a sua atividade no 

respeito por elevados padrões de 

responsabilidade ambiental, social e 

financeira. 

A prestação dos serviços pauta-se pelo 

respeito dos padrões de qualidade legalmente 

estabelecidos, tanto no abastecimento de 

água de consumo humano, como na recolha, 

drenagem e tratamento de águas residuais e 

recolha e transporte a destino final de 

resíduos urbanos, nos Concelhos de Loures e 

Odivelas. 

 

Os serviços, Abastecimento de Água, Águas 

Residuais e Resíduos Urbanos são prestados 

numa área de 193,78 km2, a 367271 

residentes nos Concelhos de Loures e de 

Odivelas.  

 

No ano 2018 foi previsto para investimento o 

valor de 11,7 milhões de euros, destinando-se 

à renovação e reabilitação de infraestruturas 

de abastecimento de água, de águas 

residuais e de aquisição e substituição de 

equipamentos de resíduos urbanos.  

Das obras realizadas, de realçar a conclusão 

da III fase do Sistema de Telegestão de 

abastecimento de água, Sistema cuja 

implementação teve início em 2006. 

Telegestão – Centro de Supervisão 
 

 

O Sistema de Telegestão de abastecimento 

de água, agora em pleno funcionamento, além 

de garantir da fiabilidade do abastecimento de 

água, contribui para o combate ao desperdício 

e, ainda, para a redução e otimização dos 

consumos energéticos, e consequentemente 

dos custos de exploração. 

 

No âmbito do plano de renovação da frota de 

ligeiros pesados e máquinas, foram 

rececionadas 4 viaturas, uma pesada com 

sistema  combinado   para   águas   residuais,  

 
Máquina retroescavadora Viatura pesada combinada 

  

uma máquina retroescavadora e 2 viaturas 

para resíduos urbanos, sendo uma mista com 

sistema de compactação e grua de 20m3, 

destinada à remoção, compactação, 

transporte e descarga de resíduos, a qual 

representa uma mais-valia no apoio à recolha 

de papel e embalagens, na recolha de 

equipamentos semienterrados e enterrados 
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de resíduos indiferenciados e seletivos, bem 

como na recolha posterior de contentores de 

superfície, e a outra com grua e plataforma 

elevatória para distribuição de contentores. 

 
Viatura pesada de 20m3 de recolha posterior com 

grua 

 
Viatura com grua e plataforma elevatória 

 

 

Durante o ano de 2018 entraram em 

funcionamento  os sistemas de deposição 

enterrados, em Loures e em Camarate, 

construídos no âmbito do Projeto de 

Revitalização Urbana. 

 

O ponto de deposição enterrado, localizado 

no centro urbano em Loures junto ao Pavilhão 

Paz e Amizade, é constituído por 5 

plataformas elevatórias para contentores de 

carga lateral, 1 ecoponto e 2 para  resíduos 

indiferenciados, como se ilustra na figura a 

seguir apresentada. 

Ponto de deposição enterrado 
Centro Urbano de Loures 

 

No centro urbano de Camarate foram 

instalados 2 pontos de deposição 

enterrados,  cada um composto por  um 

ecoponto e duas  plataformas elevatórias 

para  resíduos  indiferenciados. 

 
Recolha do Equipamento de deposição enterrado, 

Camarate 

 

Também em Moscavide, e no âmbito do 

projeto de revitalização urbana mencionado, 

foram instalados sistemas semienterrados 

(molok), compostos por 1 ecoponto e 2 

contentores de resíduos indiferenciados. 

Estas estruturas, constituídas por contentores 

enterrados de grande capacidade para a 

deposição de resíduos, conciliam aspetos de 

funcionalidade com a vida urbana e melhores 

condições de higiene, tanto da atividade de 

recolha como dos utilizadores do sistema. 
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6. Qualidade dos serviços prestados  

Além da melhoria das infraestruturas 

disponíveis para a prestação dos serviços da 

sua responsabilidade, os SIMAR promoveram 

a excelência da qualidade dos serviços 

prestados, designadamente através do 

cumprimento rigoroso das normas 

estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007 de 27 

de agosto, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei 152/2017 de 07 de 

dezembro, no que diz respeito à qualidade da 

água para consumo humano.  

Com vista àquela garantia, e para efeitos do 

controlo da qualidade da água distribuída, os 

SIMAR, através do seu Laboratório acreditado 

pelo IPAC, e de acordo com os requisitos da 

NP EN ISO/IEC 17025, procederam à análise 

de amostras de água recolhidas diretamente 

na torneira do consumidor, no cumprimento 

da execução do Programa de Controlo da 

Qualidade da Água (PCQA), e também, 

através da colheita nos diversos órgãos da 

rede de abastecimento, mediante a execução 

do Programa de Controlo Operacional (PCO), 

tendo, para o efeito, realizado 2.670 colheitas 

e 22.101 determinações, no âmbito dos 

programas acima referidos. 

 

Em complemento, procedeu-se, também, ao 

controlo diário dos processos de tratamento e 

à monitorização diária da desinfeção da água 

distribuída, mediante o acompanhamento do 

funcionamento das estações de reforço de 

desinfeção existentes e com base nos valores 

de cloro residual medidos nos pontos de 

entrega, garantindo-se a necessária barreira 

sanitária ao longo da rede de distribuição. 

 

As ações combinadas entre os resultados 

obtidos no PCQA e o tratamento efetuado 

pelo Laboratório garantiram o nível de água 

segura de 99,7%, nos Concelhos de Loures e 

de Odivelas. 

 

Foi também dada execução ao Programa de 

Controlo da Qualidade das Águas Residuais 

(PCQAR), permitindo a caracterização 

qualitativa das águas industriais geradas na 

área de intervenção dos SIMAR, quer em 

ramais industriais, quer em pontos sensíveis 

de rede ou, ainda, nos afluentes às ETAR, 

tendo, para o efeito, sido realizadas 2.820 

determinações analíticas, permitindo a 

monitorização da qualidade do efluente no 

sistema.  

 

7. Eficiência energética  

A energia consumida nos SIMAR tem 

diferentes fontes: Gás Natural, Gasolina e 

Gasóleo para a frota; Energia Elétrica para 

instalações de exploração de água e edifícios; 

Gás (Natural e Propano) para balneários e 

cozinhas e energia solar para água quente 

nos balneários.  
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Os custos totais com as diferentes fontes de 

energia são da ordem dos 2.350.000 €/ano 

sendo que desses custos, os combustíveis 

líquidos e gás representam 56% e a energia 

elétrica 44%. 

 

A exploração de águas é responsável por 85% 

do consumo total de energia elétrica no ano, 

sendo os restantes 15% consumidos nos 

edifícios dos SIMAR.  

 

Os SIMAR são responsáveis pela emissão de 

6429 tCO2/ano no desenvolvimento das 

atividades de abastecimento de água, de 

drenagem de águas residuais e de recolha de 

resíduos urbanos, sendo só a frota (ligeiros, 

pesados, maquinas e veículos especiais de 

resíduos urbanos) responsável pela emissão 

de 3093 tCO2/ano.    

Das 70  viaturas especiais utilizadas na 

recolha de RU, 29 são abastecidas a gás 

natural comprimido (GNC).  

De acordo com os indicadores do ERSAR 

2017, as viaturas de RU são responsáveis 

pela emissão de 15 kg CO2 por tonelada de 

resíduos urbanos recolhidos.  

A adoção da tecnologia de veículo a GNC 

permite a redução nas emissões de CO2eq e 

de outros gases com efeito de estufa, 

nomeadamente, CO, PM, NOX e VOC, face a 

um veículo a gasóleo. 

 

No caso da exploração de água, foram ainda 

propostas estratégias de redução da emissão 

de CO2, nomeadamente através da 

substituição de grupos eletrobomba por 

alternativas mais eficientes, com a instalação 

de variadores eletrónicos de velocidade. No 

mesmo âmbito foi implementado um sistema 

de fornecimento de energia elétrica a 

reservatórios com recurso a painéis solares. 

 

Assim, com vista à melhoria da eficiência 

energética nos edifícios dos SIMAR, foram 

desencadeadas diversas ações de que se 

salientam: 

 Apresentação de projeto para instalação de 

dois variadores eletrónicos de velocidade, 

para a estação hidropneumática nas 

instalações das Maroitas, integrado no Plano 

de Promoção da Eficiência no Consumo de 

Energia Elétrica (PPEC 2017/2018), para 

instalações de água. 

 

Instalações das Maroitas – Grupo Bombagem 

 

 

 Implementação de um sistema de 

alimentação de energia solar para evitar a 

necessidade de criação de ramais elétricos 
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nos Reservatórios de À-das-Lebres ZA, 

Bolores e Freixial ZA.  

 

Instalação de painéis solares 

 
 

Baterias e regulador digital  Características Painel 

  
A instalação do sistema de alimentação 

supra mencionado permitirá a redução da 

emissão de CO2 e da fatura energética, 

produzindo a energia necessária para envio 

de dados e comunicação com o sistema de 

telegestão. Ainda de referir que a adoção do 

sistema de energia solar está alinhada com 

o Pacto dos Autarcas, firmado por iniciativa 

da EU, em que os mesmos se comprometem 

em reduzir a emissão de CO2, através da 

diminuição do consumo de eletricidade. 

 Implementação do projeto de integração de 

Energia Solar na produção de águas 

quentes sanitárias, nas instalações do 

Juncal, financiado pelo Fundo de Eficiência 

Energética. 

 

Instalações do Juncal 

 

Integração de Energia Solar  
na produção de águas quentes sanitárias – Esquema  

 

 Apresentação de 3 projetos para os edifícios 

dos SIMAR para substituição total das 

iluminarias existentes, por LED.  

A implementação dos projetos permitirá a 

redução de 21 TEP/ano, correspondendo a 

uma redução de emissões de 98 tCO2/ano e, 

em simultâneo, a diminuição da fatura de 

energia elétrica.  

 Obtenção do certificado energético do 

edifício sede, com proposta de adoção de 

diversas medidas de eficiência energética, 

entre as quais, a substituição das lâmpadas 

atualmente em uso pelas já referidas LED 

para iluminação, levando à alteração da 
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classificação atual de eficiência C, para o 

nível de eficiência B-. 

 Instalação de bateria de condensadores na 

Estação Elevatória de Pinteus, de forma a 

corrigir o fator de potência dos grupos 

eletrobombas, permitindo poupanças 

económicas e importantes melhoramentos 

técnicos da instalação. 

 

Instalação Baterias Equipamento de envio 
de dados EDP 

 

 
 
8. Imagem, informação/divulgação, 

participação  
 

8.1. Divulgação/folhetos SIMAR 

Foi elaborado novo folheto com menção aos 

serviços disponibilizados pelos SIMAR, tendo 

sido distribuído nos balcões de atendimento 

ao público e em todos os eventos que 

decorreram no ano de 2018. 

 

Como forma de assinalar o Dia Mundial da 

Água, foi elaborado um folheto com 

informação relevante sobre o uso racional e 

eficiente da água e dicas de poupança, tendo 

aquele sido distribuído nos balcões de 

atendimento ao público e em alguns 

estabelecimentos comerciais. 

“+ Serviços SIMAR 
para si” 

“ÁGUA - Uso racional e 
eficiente” 

  

 

Ainda, por altura da celebração do Dia 

Mundial da Água, e visando a sensibilização 

para implementação de medidas de poupança 

da água, os SIMAR prepararam um conjunto 

de ações, que integraram, entre outras, a 

distribuição de panfletos e a realização de 

sessões de sensibilização e informação, de 

entre as quais se destaca a dirigida aos 

utentes da Comissão Unitária de Reformados, 

Pensionistas e Idosos, CURPI, de S. João da 

Talha. 

 

Ação de sensibilização para o uso racional da água – 
CURPI de S. João da Talha 

 
 

Dando continuidade ao desenvolvimento de 

uma política de comunicação de proximidade, 

os SIMAR marcaram presença nas 

comemorações do Dia Mundial do Ambiente e 

na Edição 2018 do Mercado Saloio, passando 
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a sua mensagem institucional e ambiental e 

promovendo a sensibilização, entre outras, 

das vantagens da adesão à fatura eletrónica e 

ao Balcão Digital.  

 

Com vista a uma maior abrangência da 

divulgação da atividade dos SIMAR foram 

utilizados vários suportes de comunicação, 

como sejam a distribuição de flyers pelos 

CTT, a distribuição domiciliária de 

comunicados por empresas da especialidade, 

a divulgação em jornais de tiragem regional e 

também nacional e, ainda, um serviço 

informativo promovido por uma rádio local. 

 

8.2. Informação/Divulgação ao Cliente 

No âmbito da relação comercial com os 

clientes, os mesmos foram informados da 

atualização do tarifário a vigorar em 2018, 

assim como da sua revisão, com efeitos a 01 

de julho de 2018.  

 

Foram enviados SMS com alertas de fim de 

prazo de pagamento de faturas e da 

necessidade de informar a leitura do contador, 

após ausência há mais de 120 dias, e um 

prospeto em formato de marcador de livros 

contendo informação relativa aos 

procedimentos e os meios disponíveis para 

comunicação de leituras. 

 

 

Marcador de livros 

 

 

Foi também prestado esclarecimento sobre o 

tratamento de dados pessoais, dando 

cumprimento ao Regulamento Geral de 

Proteção de Dados. 

 

8.2 Colaboração/parcerias com 
entidades  

No ano 2018, para além das participações já 

referidas, os SIMAR foram convidados a 

intervir em iniciativas promovidas em 

colaboração com as Câmaras Municipais de 

Loures e de Odivelas, iniciativas essas que 

versaram também sobre os serviços 

prestados pelos SIMAR, tendo a sua 

participação contribuído para o 



   
 

 

 
Relatório de Gestão 2018                                                                                                                                       

 

 

P
á

g
in

a
 1

1
 

enriquecimento das mesmas de que se 

salientam:  

 Ações de promoção de imagem no evento 

12.º Campeonato de Europa de 

TEAMGYM, em Odivelas, com a 

disponibilização de brindes, 

designadamente garrafas, cujo slogan era 

“Beba Água da Torneira”. 

 

 Ações de informação e sensibilização para 

as obras que iriam ser realizadas - foco na 

alteração da localização dos contadores, 

contratos atualizados e contas 

regularizadas. 

 

 Ação de sensibilização ambiental para 

remover o lixo existente nos espaços 

públicos no Bairro Quinta da Fonte, 

Apelação, Loures. 

 

  “Tardes no Museu” - Gestão sustentável 

da água potável e do saneamento – Um 

percurso pela Quinta do Conventinho”. 

 

 Ações de sensibilização contra o consumo 

fraudulento de água, no Bairro Quinta da 

Fonte, Apelação – 4 sábados de outubro a 

dezembro de 2018. 

 
 Colaboração com a CML na identificação 

de “matéria-prima” (contentores velhos 

danificados) para realização de peça com 

o artista Bordalo II. 

 
Exposição da obra de Bordalo II, 

no Parque Urbano de Santa Iria de Azóia, como alerta da 
contaminação do lixo no nosso ecossistema

 

Ainda, integrado no Plano de medidas de 

combate às perdas de água, foi celebrado o 

5.º acordo de colaboração entre os SIMAR e 

as 10 Associações de Bombeiros dos 

Concelhos de Loures e Odivelas, com vista a 

dar continuidade aos trabalhos de atualização 

do cadastro dos marcos de água, supervisão 

dos consumos indevidos e fraudulentos, de 

manutenção do funcionamento e a 

operacionalidade dos mesmos, assim como 

providenciar a selagem contra utilização 

indevida. 

 

Assinatura do 5.º Acordo de Colaboração  
entre SIMAR e Associações de Bombeiros 
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9. Gestão operacional  

9.1. Abastecimento de água 

9.1.1. Infraestruturas e equipamentos de 
abastecimento de água 

 

O sistema de abastecimento de água integra 

60 reservatórios, 28 estações elevatórias e 28 

hidropneumáticos. 

 

Em 2018 este sistema ofereceu uma 

cobertura de 99,9%, garantida através da rede 

distribuidora, rede adutora e ramais de ligação 

à rede. 

 

 

No ano 2018 deu-se continuidade ao registo e 

atualização do cadastro de redes e ramais do 

sistema de abastecimento, estando já 

cadastrados 1.276,65 km de rede de 

distribuição, 87,60 km de rede adutora e 

14.113 ramais domiciliários de água.  

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2. Água entrada no sistema de 
distribuição   

 
No ao 2018, para satisfação das 

necessidades de abastecimento de água aos 

Concelhos de Loures e Odivelas, foram 

adquiridos 27.968.419 m3 de água. 

Comparando com 2017, foram adquiridos 

menos 291 mil m3 de água, correspondendo a 

-1,03%. 

 

Do volume total de água adquirida, 62% foi 

faturado, correspondendo a 17,3 milhões de 

m3 de água faturados durante o ano de 2018. 

 

O volume de água adquirida, faturada e não 

faturada (ANF) teve a evolução como se 

apresenta no quadro seguinte. 

 
Quadro 2: Evolução do volume de água adquirida, faturada e 
não faturada (m3) 
    (m3) 

Água 2016 2017 2018 
Variação 

2017-2018 

Água adquirida 27 340 608 28 259 796 27 968 419 -1,03% 

Água faturada (*) 16 969 076 17 324 887 17 331 331 0,04% 

Água não faturada 10 371 532 10 934 909 10 637 088 -2,72% 

% ANF 38% 38,69% 38,03%  -0,66 p.p. 

(*) Em 2016 e 2017 não se incluíram consumos próprios, por não serem 
faturados. 2018 inclui consumos próprios faturados 

Fonte: DEA         

 
Com se pode observar, ainda que os 

consumos tenham aumentado, em resultado 

do aumento do n.º de clientes com contrato 

ativo, a que acrescem os consumos próprios 

agora faturados, tais factos não implicaram o 

aumento da água adquirida. Com efeito, 



   
 

 

 
Relatório de Gestão 2018                                                                                                                                       

 

 

P
á

g
in

a
 1

3
 

verificou-se a diminuição de 2,72% do volume 

de água não faturada, comparativamente a 

2017, e consequentemente, a redução de 

0,66 p.p., da taxa de perdas comerciais. 

 
Assim, pode concluir-se que as ações 

concertadas levadas a cabo no âmbito do 

plano de redução de perdas de água, 

aprovado em 2014, de que se destacam obras 

de remodelação e substituição da rede de 

abastecimento, a modernização do parque de 

contadores instalados em fim de vida útil, 

assim como a colocação de contadores em 

locais de rega, têm contribuído para a redução 

das perdas de água tanto físicas como 

comerciais. 

 

 

De salientar que, com a 

conclusão da 3.ª e 

última fase do sistema 

de telegestão de 

abastecimento de água, 

agora   com   cobertura  

total da área de intervenção dos SIMAR, será 

possível, através dos dados disponibilizados 

em tempo real, monitorizar remotamente e 

durante 24 horas, cerca de 1.200 quilómetros 

de rede cadastrada, permitindo atuar com 

precisão e com maior celeridade em eventos 

de roturas, diminuindo desta forma o tempo de 

interrupção do fornecimento. 

 

Também, beneficiando das ações de melhoria 

da rede de abastecimento combinadas com a 

informação disponibilizada pelo sistema de 

telegestão, o n.º de roturas diminuiu em 18%, 

comparativamente às ocorrências do ano 

2017, tendo-se registado menos 256 roturas 

em condutas e ramais, como se demonstra no 

quadro seguinte. 

 
Quadro 3: Evolução do n.º de roturas em condutas e ramais 

    (n.º) 

Roturas 2016 2017 2018 
Var. 2017-

2018 

Condutas 804 838 713 -15% 

Ramais 491 563 432 -23% 

Total 1295 1401 1145 -18% 

Fonte: DEA     
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9.1.3. Balanço hídrico 

No quadro seguinte apresenta-se o Balanço 

hídrico dos SIMAR do ano 2018.  

 
Quadro 4: Balanço hídrico do ano 2018 
 

 
Fonte: DEA 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Drenagem de águas residuais 

9.2.1. Infraestruturas de águas residuais 

 

 
 

À semelhança do abastecimento de água, 

deu-se continuidade ao registo e atualização 

do cadastro das redes de águas residuais 

domésticas e pluviais assim como de ramais 

de ligação.  

 

Em 2018, já tinham sido cadastrados 858,95 

km de rede de drenagem doméstica, 590,47 

km de rede pluvial, 8.151 ramais domiciliários 

de águas residuais domésticas e 5.484 de 

águas pluviais. 

 

9.2.2. Gestão e manutenção do sistema 
de drenagem de águas residuais  

 
No âmbito das competências relativas à 

gestão e manutenção preventiva das redes de 

drenagem de águas residuais, foram 

realizadas, as necessárias inspeções vídeo e 

limpezas, respetivamente em 23.190 e 22.170 

metros lineares de coletores.  

 

O piquete de AR foi chamado a intervir em 

2039 ocorrências nos órgãos da rede, mais 

160 situações que as verificadas em 2017, 

designadamente em 38 eventos de colapsos, 

479 inundações e 1.522 obstruções em 

coletores. 
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As intervenções do piquete de AR apresentam 

a evolução nos últimos 3 anos, como ilustrado 

no gráfico seguinte. 

 

 

 

Ainda, tendo em vista o cumprimento do 

RDARI – Regulamento de Drenagem de 

Águas Residuais e Industriais, durante o ano 

2018 foram emitidas 179 de autorizações de 

descarga de poluentes, sendo 91 decorrentes 

de pedidos de adesão e 88 pedidos de 

renovação. 

 

9.3. Obras de água e de águas residuais  

Em seguida apresentam-se as obras 

concluídas, em execução e em procedimento 

concursal, por administração direta e por 

empreitada. 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.1. Obras realizadas por administração 
direta de AA e AR 

 
No conjunto das obras realizadas por 

administração direta, no âmbito do 

abastecimento de água, foram substituídos 

5.310 metros lineares de rede de distribuição 

e realizados 78 metros lineares de rede 

distribuição nova. 

  

No segmento da drenagem de águas 

residuais, e também por administração direta, 

substituíram-se 1.049 metros lineares de rede 

de drenagem, tanto em coletores domésticos 

como pluviais. 

 

Nos quadros seguintes, apresentam-se as 

obras realizadas por administração direta de 

água e águas residuais domésticas e pluviais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 254

1 879

2 039

2016 2017 2018

Intervenções do Piquete AR
Evolução 2016 - 2018
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9.3.1.1. Obras por administração direta de 
água  

 

Quadro 5: Principais obras por administração direta de 
abastecimento de água, em 2018 
 

Freguesia Designação / localização / objetivo 

Bobadela 
Substituição de conduta - Rua Prof. Egas Moniz, Largo do 
Jardim - Diminuir a ocorrência de roturas 

Camarate 
Substituição de conduta - Rua Maestro Fernando Lopes 
Graça, Bairro Santo António - Diminuir a ocorrência de 
roturas 

Camarate 
Substituição de conduta - Rua dos Palmares e Azinhaga dos 
Fetais - Diminuir a ocorrência de roturas 

Caneças 
Substituição de conduta - Travessa da República - Diminuir a 
ocorrência de roturas 

Fanhões  
Substituição de conduta - Travessa do Caliça - Diminuir a 
ocorrência de roturas 

Loures 
Substituição de conduta - Beco do Regadio - Palhais - 
Diminuir a ocorrência de roturas 

Loures 
Substituição de conduta - Rua da Azenha - Diminuir a 
ocorrência de roturas 

Lousa 
Substituição de conduta - Rua Major Rosa Bastos - Diminuir 
a ocorrência de roturas 

Odivelas 
Substituição de conduta - Rua Combatentes da Grande 
Guerra - Diminuir a ocorrência de roturas 

Odivelas 
Substituição de conduta - Av. D. Dinis - Diminuir a ocorrência 
de roturas 

Olival Basto 
Substituição de conduta - Rua Macau, Rua Moçambique, etc. 
- Diminuir a ocorrência de roturas 

Pontinha 
Substituição de conduta - Bairro Santa Maria - Av. Fundação 
Calouste Gulbenkian, etc. - Diminuir a ocorrência de roturas 

Póvoa de Santo 
Adrião 

Substituição de conduta - Rua Norberto de Oliveira - Diminuir 
a ocorrência de roturas 

Ramada 
Substituição de conduta - Beco da Amoreira - Diminuir a 
ocorrência de roturas 

Ramada 
Substituição de conduta - Rua Alexandre Herculano - B. S. 
Jorge - Melhoria das condições de abastecimento 

Santa Iria da 
Azóia 

Prolongamento de conduta - Rua Alta da Cruzinha - Escola - 
Melhoria das condições de abastecimento 

Santo António 
dos Cavaleiros  

Substituição de conduta - Rua José Casimiro, Av. D. 
Sebastião e Praceta Manuel Fialho - Diminuir a ocorrência 
de roturas 

Santo António 
dos Cavaleiros  

Substituição de conduta - Av. Infante D. Pedro - Diminuir a 
ocorrência de roturas 

Santo António 
dos Cavaleiros  

Substituição de conduta - Rua Conde Avranches - Diminuir a 
ocorrência de roturas 

São João da 
Talha 

Substituição de conduta - Rua João Nunes Resende; Rua 5 
de Outubro, etc. - Diminuir a ocorrência de roturas 

São Julião do 
Tojal 

Substituição de conduta - Rua Vasco da Gama, Rua Infante 
D. Henrique e Rua Afonso de Albuquerque - Bairro Tazim - 
Diminuir a ocorrência de roturas 

Fonte: DEA  

 

9.3.1.2. Obras por administração direta de 
águas residuais 

 

Quadro 6: Principais obras por administração direta de águas 
residuais, em 2018   

Freguesia Designação / localização / objetivo 

Camarate 
Substituição de coletor doméstico - Rua Rocha Martins - 
Garantir o escoamento das águas domésticas 

Camarate 
Substituição de coletor doméstico - Rua de São Salvador - 
Garantir o escoamento das águas domésticas 

Camarate 
Substituição de coletor pluvial - Rua Cidade de Lisboa - 
Garantir o escoamento das águas residuais 

Caneças 
Substituição de coletor doméstico - Estrada de Montemor - 
Garantir o escoamento das águas domésticas 

Caneças 
Substituição de coletor doméstico - Rua do Pinhal Verde - 
Garantir o escoamento das águas domésticas 

Caneças 
Substituição de coletores doméstico e pluvial - Rua Avelino 
António Paiva - Garantir o escoamento das águas 
domésticas e pluviais 

Loures 
Substituição de coletor doméstico - Rua Joaquim Fernandes 
- Garantir o escoamento das águas domésticas 

Loures 
Substituição de coletor doméstico - Rua António Sérgio - 
Garantir o escoamento das águas domésticas 

Loures 
Ligação de coletor pluvial à passagem hidráulica - Rua da 
República - Garantir o escoamento das águas domésticas 

Loures 
Substituição de coletor pluvial e doméstico - Rua Maria 
Lamas - Garantir o escoamento das águas dom e pluviais 

Moscavide 
Substituição de ramal doméstico - Rua Francisco Marques 
Beato, n.º 25 - Garantir o escoamento das águas domésticas 

Moscavide 
Substituição de ramal doméstico - Rua Francisco Marques 
Beato, n.º 78 - Garantir o escoamento das águas domésticas 

Póvoa de Santo 
Adrião 

Substituição de coletor doméstico - Largo Major Rosa Bastos 
- Garantir o escoamento das águas domésticas 

Prior Velho  
Substituição de coletor pluvial - Rua da Guiné - Garantir o 
escoamento das águas residuais 

Ramada 
Substituição de coletor doméstico - Rua Estevão Amarante - 
Garantir o escoamento das águas domésticas 

Sacavém 
Substituição de coletor doméstico - Rua Estado da Índia - 
Garantir o escoamento das águas domésticas 

Santa Iria da 
Azóia 

Substituição de coletor doméstico - Avenida João Freitas 
Branco - B. Forninhos - Garantir o escoamento das águas 
domésticas 

Santo Antão do 
Tojal  

Substituição de troço doméstico e pluvial - Rua Luís de 
Camões -Acesso ao Fitness Hut - Garantir o escoamento 
das águas domésticas e pluviais 

Santo António 
dos Cavaleiros  

Substituição de coletor doméstico - Av. João Núncio - Evitar 
infiltrações e garantir o escoamento das águas residuais 

Santo António 
dos Cavaleiros  

Substituição de coletor doméstico - Rua José Afonso - 
Garantir o escoamento das águas domésticas 

Santo António 
dos Cavaleiros  

Substituição de coletores doméstico e pluvial - Rua Sol 
Nascente - Garantir o escoamento das águas dom e pluviais 

Unhos 
Substituição de coletor doméstico - Rua 5 de Outubro - 
Catujal - Garantir o escoamento das águas domésticas 

Unhos 
Substituição de coletor doméstico - Rua Ruy Luís Gomes - 
Catujal - Garantir o escoamento das águas residuais 

Fonte: DEA 
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9.3.2. Empreitadas de água e águas 
residuais, concluídas   

 
No ano 2018 foram concluídas as 

empreitadas a seguir mencionadas, de que se 

salientam a conclusão das Fases I e III das 

empreitadas de substituição de condutas em 

Caneças, a conclusão da Fase III do sistema 

de Telegestão – Zona Norte, a empreitada de 

reabilitação das redes públicas de drenagem 

em Sacavém. 

 
Quadro 7: Empreitadas concluídas em 2018

 

9.3.3. Empreitadas de água e de águas 
residuais, em execução   
  

Encontram-se em execução as empreitadas 

de água e de águas residuais a seguir 

identificadas. 

 
Quadro 8: Empreitadas em execução em 2018 

 

 

9.3.4. Empreitadas de água e águas 
residuais, em procedimento 
concursal, no ano 2018   

 
Quadro 9: Empreitadas em procedimento concursal 
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9.4. Gestão de resíduos 

Os resíduos urbanos continuaram a 

desenvolver a sua atividade privilegiando o 

incremento de ações para o aumento da 

recolha seletiva de resíduos, 

procurando  atingir os objetivos do PERSU 

2020 de acordo com o Plano de Ação 

PAPERSU aprovado em 2015.  

 

9.4.1. Recursos da atividade de resíduos 
urbanos  

 
O serviço de recolha de resíduos urbanos e 

subsequente entrega para tratamento ou 

valorização na VALORSUL, foi garantido 

através da realização de 66 circuitos diários, 

40 dos quais destinados à recolha de resíduos 

indiferenciados, 18 à recolha seletiva e 8 à 

recolha de monos. 

O serviço contou com uma logística de 

transporte constituída por 70 viaturas, sendo 

62 para recolha de resíduos indiferenciados e 

seletivos e 8 para recolha de monos. 

 

No ano 2018 foram instalados 569 

contentores em novos locais, 233 destinados 

à deposição de resíduos indiferenciados e 336 

à recolha seletiva.  

De entre os contentores instalados nos novos 

locais, 61 são ecopontos. 

 

Foram ainda substituídos cerca de 2.000 

contentores degradados.  

A capacidade instalada dos equipamentos de 

deposição de indiferenciados apresentou um 

acréscimo de 631 m3, situando-se nos12.444 

m3 à data de 31-12-2018 e servindo 164.774 

alojamentos. 

 

Em virtude da instalação de contentores em 

novos locais, mais 2528 alojamentos foram 

beneficiados com maior proximidade aos 

equipamentos de deposição. 

 

No quadro seguinte apresentam-se alguns 

indicadores da atividade de resíduos urbanos 

e a sua evolução nos últimos 3 anos. 

 
Quadro 10: Informações gerais da atividade RU 

Informação geral 2016 2017 2018 

Nº de alojamentos servidos 
(Recolha Indiferenciada) 

162 152 162 248 164 774 

Nº de viaturas afetas à recolha 68 70 70 

Capacidade instalada de 
contentores indiferenciados (m3) 

11 732 11 813 12 444 

Contentores instalados  
(novos locais) 

331 348 569 

Contentores substituídos 2 246 1 587 1 997 

Fonte: DRU    
 

 

9.4.2. Recolha total de resíduos urbanos  

No ano 2018 foram recolhidos 138.710,2 

toneladas de resíduos, correspondendo a 

mais 5% do que em 2017, traduzindo-se em 

mais 6.362 toneladas de resíduos recolhidas.   

 

Dos resíduos recolhidos, 92% foram enviados 

para valorização e eliminação, como é o caso 

dos indiferenciados, monos e resíduos 
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resultantes da limpeza de lixeiras, e os 

restantes, provenientes da recolha seletiva, 

foram encaminhados para reciclagem. 

 

 

 

A recolha total de resíduos urbanos teve a 

evolução nos últimos 3 anos como 

apresentado no quadro seguinte. 

 
Quadro 11: Evolução da recolha total de resíduos urbanos, 
nos últimos 3 anos (em kg) 

 
 

Verificaram-se aumentos em todos os 

segmentos da recolha, comparando com o 

total de resíduos recolhidos no mesmo 

período de 2017. 

 

9.4.2.1. Recolha de indiferenciados  

A recolha de indiferenciados, com o peso de 

85% face ao total dos resíduos recolhidos, 

apresentou um acréscimo de 4%, 

comparativamente a 2017, como se ilustra no 

quadro apresentado. 

 
Quadro 12: Evolução da recolha de resíduos indiferenciados, 
nos últimos 3 anos, (em kg) 
 

  2016  2017  2018  
Var 

(2017-
2018) 

Normal 76 001 490 74 469 160 77 268 250 4% 

Lateral 31 723 940 33 867 800 35 287 460 4% 

Molok 4 976 040 5 444 100 5 505 160 1% 

Total 112 701 470 113 781 060 118 060 870 4% 

Fonte: DRU 
   

 

Comparativamente ao ano de 2017, os 

resíduos recolhidos nos três processos 

disponíveis, i.e., por viaturas de recolha 

posterior ou normal e recolha lateral, tiveram 

nas duas situações aumentos de 4%. Na 

recolha de molok registou-se um aumento de 

1%.  

 

9.4.2.2. Recolha seletiva   

Os resíduos recolhidos seletivamente, 

apresentaram um aumento global de 9%, 

distribuindo-se pelos tipos de fluxos que 

compõem esta categoria. Exceção para o 

vidro que registou uma ligeira descida, de 

0,5%, devido a descargas não conformes 

(contaminadas), que deixam de ser aceites no 

Centro de Triagem do Lumiar da Valorsul. 

Indiferenciada
85% Seletiva

8%

Monos
6%

Limpeza de 
lixeiras                

1%

Recolha total - 2018
Distribuição por tipo de resíduos
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Quadro 13: Evolução da recolha seletiva de resíduos, nos 
últimos 3 anos (em kg) 
 

Tipos de resíduos 2016  2017  2018  
Var (%) 
(2017-
2018) 

Papel e cartão 3 334 480 3 505 140 4 154 000 19% 

Vidro 2 624 580 2 725 980 2 713 320 -0,5% 

Outras embalagens 2 240 400 2 307 380 2 461 450 7% 

Orgânicos 1 939 770 2 023 280 2 146 070 6% 

Outros resíduos   -------  26 080  71 920 176% 

Total 10 139 230 10 587 860 11 546 760 9% 

Fonte: DRU    
 

 

A alteração dos comportamentos dos 

cidadãos, cada vez mais conscientes da 

importância da separação de resíduos, 

combinada com a disponibilização de mais 61 

equipamentos adequados à deposição dos 

resíduos recicláveis e valorizáveis, em 15 

freguesias dos Concelhos de Loures e 

Odivelas, resultou no aumento na ordem de 

959 toneladas deste tipo de resíduos, para o 

que contribuiu, também, a recolha de outros 

tipos, como madeiras e verdes. 

 
ECOPONTO 

(Embalão – Papelão – Vidrão) 
 

 

 

Em resultado da quantidade de resíduos 

recolhidos seletivamente, obteve-se uma taxa 

de desvio da recolha seletiva total de 8,3%.  

Por seu lado, com os materiais recicláveis, 

i.e., papel e cartão, vidros e embalagens, 

obteve-se uma taxa de desvio de 6,7%, face à 

recolha total de resíduos recolhidos no 

período em análise.  

 

Como se pode observar no quadro abaixo, 

ambas as taxas de desvio têm crescido ao 

longo dos anos. 

 
Quadro 14: Taxas de desvio da recolha seletiva e de 
materiais recicláveis (Papel e cartão, Vidro e Embalagens) 
 

Tipo 
de recolha 

Taxa de desvio (%) 

2016 2017 2018 

Seletiva * 7,8 8,0 8,3 

Recicláveis ** 6,3 6,5 6,7 

* = quantidade de resíduos provenientes da recolha seletiva / Recolha total 
 

** = quantidade de resíduos recicláveis / Recolha total 
 

Fonte: DRU    
 

 
9.4.3. Outras atividades no âmbito do 

serviço de resíduos urbanos 
 

Destacam-se alguns projetos e ações 

implementados e outros em desenvolvimento, 

no ano 2018, na área da gestão do serviço de 

resíduos urbanos: 

 Desenvolvimento de procedimentos 

relativos ao processo da campanha de 

sensibilização para dinamização da 

recolha seletiva multimaterial de resíduos 

recicláveis e bioresíduos, na sequência da 

aprovação da candidatura POSEUR-03- 

1911-FC-000114;  

 Alargamento da rede de ecopontos 

existente, com a criação de 61 novos 

ecopontos de 1100L, 2500L e 3200L de 

capacidade em várias freguesias dos 
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municípios de Loures e Odivelas, dando 

resposta às medidas 2, 3 e 4 do 

PAPERSU; 

 Substituição dos ecopontos de 1100L de 

capacidade por 2500L, no âmbito do 

projeto previsto na medida 2 do PAPERSU; 

 Alteração do sistema de recolha na Zona 

Industrial da Paiã, na Pontinha, retirando 

os contentores da via pública e atribuindo 

contentores individuais a cada empresa; 

 Entrada em funcionamento das 

plataformas elevatórias de carga lateral de 

Loures e de Camarate; 

 Construção/substituição de parques, 

através de empreitada externa, em 

diversas freguesias dos Concelhos de 

Loures e Odivelas;  

 Monitorização quinzenal aos pontos 

identificados como críticos em termos de 

deposições ilegais de resíduos, em Loures 

e Odivelas; 

 Colocação de placas informativas para 

proibição de deposição de resíduos e 

entulhos; 

 Acompanhamento dos trabalhos 

preliminares referentes à empreitada de 

regularização pluvial e controlo de cheias 

da Ribeira do Prior Velho – Caneiro de 

Sacavém; 

 Participação dos SIMAR no VII Encontro 

Nacional de Gestão de Resíduos, com 

apresentação sobre a experiência na 

recolha doméstica de biorresíduos. 

10. Gestão Comercial 

10.1. Relação e comunicação com o 
cliente 

 

Os SIMAR, no âmbito das suas competências 

na relação comercial e durante o período em 

análise, promoveram ações de melhoria da 

comunicação com o cliente assim como de 

otimização do ciclo comercial.  

 

No contexto da imagem e comunicação de 

realçar, entre outras ações, a distribuição de 

vestuário de imagem institucional aos 

trabalhadores dos atendimentos presenciais.  

 

Por outro lado, e na procura da garantia do 

cumprimento das normas estabelecidas no 

Regulamento Geral de Proteção de Dados, 

que teve obrigação de aplicação desde 25 de 

maio de 2018, procedeu-se à reformulação do 

texto do contrato a celebrar entre SIMAR e 

clientes. 

 

Foi comunicada aos clientes a revisão tarifária 

com aplicação a partir de 1 de julho de 2018. 

 

10.1.1. Ferramentas online  

Os clientes dos SIMAR têm à sua disposição, 

além dos meios tradicionais de atendimento, 

duas ferramentas online, que lhes permite 

solicitar esclarecimentos ou formular pedidos, 

evitando tempos de espera nos balcões de 

atendimento presencial ou na linha telefónica. 
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Destacam-se o Balcão Digital e o mais 

recente sistema de mobilidade de clientes 

“myAQUA”. 

 

Qualquer uma das ferramentas acima 

referidas tem revelado grande procura, 

designadamente na comunicação de leituras, 

pedidos de esclarecimento, comunicação de 

anomalias, entre outras. 

 

 

No ano 2018, o Balcão Digital 

registava 36.762 inscritos tendo 

sido atendidos  65.813  pedidos 

através desta ferramenta, correspondendo ao 

aumento de cerca de 11% face n.º de 

atendimentos do ano de 2017. 

 

 

Também no ano 2018, o 

sistema myAQUA verificou, em 

média, 16.300 acessos 

mensais,  tendo  sido  utilizado  

mensalmente, em média, por cerca de 3.500 

clientes. 

 

10.2. Clientes 

Em 31 de dezembro de 2018, registavam-se 

172.147 clientes com contratos celebrados 

com os SIMAR, com vista à prestação dos 

serviços de fornecimento de água, recolha de 

águas residuais e recolha de resíduos 

urbanos, o que, comparando com o mesmo 

período de 2017, correspondeu a mais 1.586 

contratos ativos, e num acréscimo de 0,9%.  

 

Aqueles clientes distribuíram-se pelos 

Concelhos de Loures e Odivelas na proporção 

de 57% e 43%, respetivamente. 

 

Quadro 15: Evolução do n.º de clientes  
 

Clientes / 
Concelhos 

2016  2017  2018  
Variação 
2017/2018 

Peso 

LOURES 96 720 97202 98036 0,9% 57% 

ODIVELAS 72 978 73359 74111 1,0% 43% 

Total 169 698 170 561 172 147 0,9% 100% 

Fonte: DC 

 

O n.º de clientes domésticos aumentou em 

1.058, representando o maior aumento, aos 

quais se seguiram os não-domésticos que 

geraram mais 390 novos contratos.  

 

O n.º de clientes dos SIMAR tem-se mantido 

em crescimento desde 2016, tal como se 

demonstra no gráfico seguinte.   

 

 

 

 

169 698

170 561

172 147

2016 2017 2018

Evolução do n.º de Clientes
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O n.º de aderentes às tarifas especiais 

apresentou uma evolução, tanto no tarifário 

social como no familiar. À data de 31-12-2018 

estavam registados 1.678 clientes com 

aplicação da tarifa social e 561 famílias eram 

beneficiárias da tarifa familiar. 

 

10.3. Consumos de água 

Os SIMAR faturaram em 2018 o volume de 

água de 17.331.331 m3 de água distribuído 

pelos diversos tipos de utilizadores, como se 

reporta no gráfico seguinte. 

 

 

 

Também no quadro seguinte se apresenta a 

evolução dos consumos ao longo dos últimos 

3 anos, nos vários tipos. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 16: Evolução dos consumos nos últimos 3 anos 
    (em m3) 

Tipos de consumo 2016 2017 2018 
Variação 

2017-
2018 

Domésticos 12 628 177 12 719 003 12 804 306 0,7% 
Não-domésticos 2 568 589 2 637 461 2 615 389 -0,8% 
Instituições  316 693  330 697  273 542 -17% 
Estado  289 425  297 349  289 978 -2,5% 
Autarquias   614 671  790 194  943 452 19% 
SIMAR (*)  37 779  72 508  12 782 -82% 

Sub total  16 455 334 16 847 212 16 939 449 0,55% 

Cons estimados regas  551 521 550 183 391 882 -29% 

Total 17 006 855 17 397 395 17 331 331 -0,4% 

(*) Consumos SIMAR não faturados em 2016 e 2017 e faturados em 2018 

Fonte: DC  
   

 
De acordo com o quadro supra, constata-se 

que, globalmente, o consumo do ano 

apresentou uma diminuição de 0,4% face ao 

verificado no mesmo período de 2017. 

 

A diminuição do consumo total foi 

influenciada, sobretudo, pela diminuição dos 

consumos faturados estimados das regas dos 

espaços verdes nos Concelhos de Loures e 

Odivelas, os quais são cada vez mais 

faturados com leitura real dos contadores 

neles instalados.  

 

Os utilizadores domésticos consumiram mais 

0,7% que em 2017, reflexo do aumento do n.º 

de locais com contrato celebrado para aquele 

fim. 

Verificou-se também aumento no consumo 

realizado pelas autarquias, consequência do 

aumento do n.º de locais, designadamente da 

contratação de abastecimento para locais de 

Domésticos
73,9%

Não 
domésticos

15,1%

Instituições
1,6% Estado

1,7%

Autarquias 
5,4%

SIMAR
0,1%

Consumos 
estimados 

regas
2,3%

Outro
2,3%

Consumos por tipo de utilização - 2018
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rega e, também, da transferência dos 

consumos, antes faturados como instituições. 

 

Os consumos dos SIMAR diminuíram, 

resultado da transferência para as autarquias 

da titularidade dos contratos celebrados em 

locais de rega, inicialmente em nome dos 

SIMAR.  

 

De salientar que, no âmbito do plano de 

renovação do parque de contadores, com 

idade média superior a 12 anos, substituíram-

se, em 2018, cerca de 6.700 contadores. 

Desde o início da campanha já foram 

substituídos 23402 contadores. 

 

A campanha de substituição de contadores 

contribuiu para a redução da submedição, e 

registo de consumos reais, dando, em 

simultâneo, resposta a uma das medidas 

aprovadas no Plano Estratégico de Redução 

de Perdas.  

 

10.4. Leituras 

No ano 2018, a taxa de sucesso na obtenção 

de leituras regulamentares obtidas nos locais 

de consumo, foi de 76,6%.  

 

Relativamente ao ano anterior verificou-se 

uma melhoria na taxa de sucesso de obtenção 

de leituras, contudo, em termos absolutos 

foram lidos menos 57.230 locais.  

 

A diminuição do n.º de locais lidos deveu-se 

ao facto de se dispor de menos recursos para 

a atividade de leitura.  

 

Quadro 17: Evolução do n.º de locais lidos pelos SIMAR 
 

Leituras 2016 2017 2018 
Var 

2017/2018 

Locais a ler 685 861 690 600 610 841 -11,5% 

Locais lidos 506 377 525 128 467 898 -10,9% 

Tx obtenção 
leituras 

73,8% 76,0% 76,6% 0,6 p.p. 

Fonte: DC     
 

Durante o ano 2018 foram registadas 811.766 

leituras válidas. 

 

As leituras obtidas pelos SIMAR decorreram 

de leituras regulamentares, extraordinárias e 

corretivas, e representaram 66% do total das 

leituras registadas. As restantes leituras foram 

informadas pelos clientes, no uso dos meios à 

sua disposição. 

 

No ano 2018 foram enviadas 25.539 

mensagens relembrando os clientes da 

necessidade de informar a leitura do contador. 

 

Em resultado das leituras obtidas pelos 

diversos meios, no ano 2018, do total de 

faturas emitidas, 40,2% registavam consumos 

reais dos utilizadores, ficando aquém do ano 

2017, em que 43,5% das faturas emitidas 

foram processadas com consumo real, como 

se pode observar no quadro seguinte. 
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Quadro 18: Evolução do n.º de faturas emitidas c/ consumo 
real 

Faturas emitidas 2016 2017 2018 
Var 2017/ 

2018 

Total faturas emitidas 2 004 118 1 997 493 2 018 915 1,07% 

N.º Fat c/cons real 828 670 868 161 811 766 -6,50% 

% Faturas c/cons real 41,3% 43,5% 40,2%  -3,3 p.p. 

Fonte: DC    

 
 
10.5. Faturação 

No ano 2018 o valor total faturado, referente 

às tarifas de AA aplicadas ao consumo de 

água, de AR pela drenagem de águas 

residuais e de RU relativas à recolha de 

resíduos urbanos, IVA e outras taxas receita 

do Estado, foi de 61.024.181€. 

 
Quadro 19: Evolução do valor total de faturação  

 
 

Verificou-se um aumento do valor faturado de 

1,1%, comparativamente ao ano 2017. 

 

Foram os clientes do tipo doméstico e não-

doméstico que contribuíram para o aumento 

global do valor faturado. 

 

Na origem do aumento do valor faturado 

combinaram-se diversos fatores, entre os 

quais, o aumento do n.º de clientes e 

consequente aumento do consumo faturado, 

a faturação dos consumos dos SIMAR e a 

atualização do preço das tarifas. 

 

As diminuições verificadas, tanto das 

Instituições como das Autarquias, 

decorreram, no caso das Instituições, da 

transferência para a CML dos consumos 

antes classificados nesta tipologia e, no caso 

das Autarquias, sobretudo, resultado da 

alteração do sistema de faturação dos 

consumos das regas dos espaços verdes com 

medição direta dos contadores instalados nos 

locais. 

 

10.6. Recebimentos  

No ano 2018 foi recebido o valor de 

69.034.694€, incluindo receitas consignadas, 

referente a 2.019.493 documentos cobrados, 

através dos diferentes meios disponíveis para 

pagamento. 

 
Do valor total recebido, 43% foi pago através 

da utilização do Multibanco, 33% por débito 

em conta, 20% nos balcões dos SIMAR, e o 

remanescente com recurso à Payshop e aos 

CTT, como apresentado no quadro seguinte. 

 
 
 
 

Tarifas 2016 2017 2018 Peso
Variação 

2017/2018

Domésticos 41 304 528 40 891 705 41 551 261 68% 1,6%

Não domésticos 13 626 716 14 019 613 14 156 323 23% 1,0%

Estado 1 181 483 1 207 416 1 194 777 2% -1,0%

Instituições  638 425  668 887  625 177 1% -6,5%

Autarquias * 3 136 831 3 598 492 3 469 264 6% -3,6%

SIMAR   ------   ------  27 379 0,04%  ----

Total 59 887 983 60 386 112 61 024 181 100% 1,1%

* Inclui v alor faturado de regas de espaços v erdes dos concelhos de Loures e Odiv elas

Fonte: DC

(em €, com IVA e outras taxas)
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Quadro 20: N.º de documentos cobrados através dos 
diversos meios de pagamento             (n.º doc) 

 

Meios de Pagamento 
2018 

N.º 
documentos 

pagos 
Peso % 

Balcões dos SIMAR  188 578 9% 

Débito em conta  700 696 35% 

Multibanco  933 497 46% 

PayShop  122 660 6% 

CTT  70 505 3% 

Outros  3 557 0,2% 

Total 2 019 493 100% 

Fonte: DC 
  

 

 

10.7. Dívida vencida em conta corrente de 
cliente 

 

Em 31-12-2018 o valor da dívida vencida em 

conta corrente de cliente era de 21.311.910 €, 

e distribuiu-se pelos diferentes tipos de 

utilizadores, como gráfico a seguir 

apresentado. 

 

 

 

Relativamente ao mesmo período de 2017, o 

valor da dívida em 2018 aumentou 1,3%, 

correspondendo a cerca de mais 256 mil 

euros em dívida. 

 

Quadro 21: Evolução do valor 
total da dívida vencida em 
conta corrente, nos últimos 3 
anos 

(em €) 
Dívida 

vencida 
Valor 

31-12-2016 22.613.226 € 

31-12-2017 21.046.783 € 

31-12-2018 21.311.910 € 

Fonte: DC 

 

 

O aumento do valor da dívida vencida 

verificou-se nos clientes do tipo não-

doméstico e autarquias. Todos os restantes 

utilizadores apresentaram reduções da dívida, 

entre 2017 e 2018. 

  

Para efeitos de controlo dos pagamentos, 

foram gerados 150.288 avisos de corte, com 

o valor total de 7,6 milhões de euros.  

Durante o prazo concedido no aviso de corte 

foi pago o valor de cerca de 5,5 milhões de 

euros, correspondendo a 73% do valor total 

da dívida avisada para corte. 

 

O remanesceste do valor em dívida gerou 

19.982 cortes de abastecimento, tendo 13.100 

daqueles sido concretizados em corte efetivo 

do abastecimento. 

 

A taxa de sucesso dos cortes situou-se em 

84%, mais 3 p.p. que o verificado em 2017, 

Domésticos
65,5%

Não 
domésticos

24,7%

Estado
0,2%

Instituições
1,2%

Autarquias
2,0%

Prestação 
de serviços

6,4%

Dívida vencida em conta corrente de cliente 
31-12-2018

Distribuição por tipo de utilizador

2016 2017 2018

Evolução do valor da 
dívida vencida
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traduzindo 11.050 pedidos de 

restabelecimento do abastecimento, 

resultado, não apenas do pagamento dos 

valores em dívida, mas também do uso da 

possibilidade de fracionar em prestações o 

valor da dívida, com pagamentos mensais 

ajustados à capacidade financeira dos 

clientes. 

 

No ano 2018 foram efetuados 2.850 planos de 

pagamento em prestações, com o valor total 

de 1,2 milhões de euros, o que, comparando 

com os dados de 2017, correspondeu a 

diminuições, tanto no n.º de planos 

celebrados, como do valor dos mesmos. 

 

Ainda, a jusante do corte de abastecimento, 

procedeu-se à fiscalização dos locais, através 

de revisões de corte, tendo-se constatado 

casos de consumos fraudulentos e de 

instalações indevidas, dos quais resultou o 

levantamento de 287 autos de 

contraordenação.  

 

O setor de cortes e gestão da dívida procedeu 

ao envio de cartas de pré-injunção aos 

clientes com dívida, ficando a cargo do 

gabinete jurídico os procedimentos 

conducentes à recuperação dos valores em 

dívida. 

 

Ainda de referir o início do procedimento de 

regularização de dívidas com recurso aos 

Serviços de Execução Fiscal para 

documentos cuja dívida vencida se reporta a 

um período entre 30 e 150 dias.  

 

Por último refere-se que, no âmbito da 

recuperação da dívida, foram enviados 

486.206 SMS, com alerta de fim de prazo para 

pagamento da fatura. 

 

10.8. Reclamações  

No ano 2018 foram registadas nos SIMAR 

2586 reclamações. Comparando com o n.º de 

reclamações registadas em 2017, verificou-se 

um aumento de 19%, ou seja, foram recebidas 

mais 414 reclamações. 

 
Quadro 22: Evolução do nº de reclamações recebidas 
 

Reclamações 2016 2017 2018 
Var 2017-

2018 

Total  1 391  2 172  2 586 19% 

Fonte: DC     
 

No ano 2018 as reclamações distribuíram-se 

pelos diferentes serviços conforme gráfico 

seguinte. 

 

Abastecime
nto de 

Água; 464; 
18%

Águas 
Residuais; 

77; 3%
Resíduos 
Urbanos; 

1011; 39%

Área 
Comercial; 
973; 38%

Apoio Geral; 
61; 2%

Reclamações por serviço
Ano 2018
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Para o aumento global das reclamações 

recebidas em 2018, contribuíram os aumentos 

das reclamações relativas à relação comercial 

com o cliente e as referentes à prestação do 

serviço de resíduos urbanos. 

 

As reclamações mais comuns na área da 

relação comercial prendem-se com acertos de 

faturação, cortes de abastecimento, 

incumprimento de serviços marcados com o 

cliente, tempo de espera nos atendimentos 

presenciais e telefónico, dificuldades na 

utilização das aplicações online, como o 

balcão digital e a aplicação myAQUA, entre 

outras. 

 

No que diz respeito ao serviço de resíduos 

urbanos, as reclamações foram 

essencialmente devidas à pouca frequência e 

deficiente recolha.  

 

O serviço de abastecimento de água, ainda 

que tenha registado um n.º inferior de 

reclamações, -10%, face ao verificado em 

2017, continuou a registar manifestações de 

desagrado, com maior incidência no 2.º 

semestre de 2018, devidas a interrupções do 

abastecimento não programadas que 

implicaram constrangimentos na vida 

quotidiana dos residentes dos Concelhos de 

Loures e Odivelas. 

 

Ainda de referir que no ano 2018, não 

obstante o prazo legal exigido para resposta 

às reclamações exaradas nos livros de 

reclamações físico e online tenha sido 

reduzido de 22 para 15 dias úteis, na 

sequência da publicação da Lei n.º 74/2017, 

de 21 de junho, foram analisadas, tratadas 

com consequente resposta ao reclamante, 

2488 reclamações, obtendo-se uma taxa de 

sucesso, no cumprimento do prazo de 

resposta, de 96,2%, superior à taxa 

conseguida em 2017 que foi de 92%.  
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11. Recursos Humanos 

11.1. Breve caracterização 

Em 31 de dezembro de 2018 encontravam-se 

ao serviço dos SIMAR 929 trabalhadores, 

menos 21 que o n.º existente na mesma data 

do ano 2017.  

 

O universo dos trabalhadores estava 

representado por 266 mulheres e 663 

homens. 

 

No ano 2018 entraram 26 trabalhadores 

através de procedimento concursal comum e 

por regresso decorrente da cessação da 

mobilidade interna. 

 

Foram 47 os trabalhadores que cessaram o 

seu vínculo laboral com os SIMAR, uns por 

aposentação, e outros, por mobilidade interna, 

denúncia do contrato ou por licença sem 

remuneração.  

 

A média de idade dos trabalhadores era, em 

31-12-2018, de 49,65 anos, sendo nas 

mulheres de 48,3 anos e nos homens de 50,2 

anos. 

 

O trabalhador mais novo tinha 22 anos e o 

mais velho 69 anos de idade. 

 

O maior número de trabalhadores encontrava-

se na classe etária entre 35 e 54 anos, e 

representava 59% do universo.  

A idade com maior concentração de 

trabalhadores era de 54 anos. 

 

Cerca de 40% dos trabalhadores, 

correspondendo à maioria, tinham 

habilitações entre os 4 e os 9 anos de 

escolaridade. 

Quanto aos mais habilitados, cerca de 13%, 

possuíam habilitações acima do 12.º ano.  

 

De referir, ainda, que, 66% dos trabalhadores 

se encontravam na categoria profissional de 

assistente operacional, seguindo-se os 

assistentes técnicos, que representavam 21% 

do universo, e os restantes, com as categorias 

de dirigente, informática e técnico superior, 

respetivamente, com os pesos de 2%, 1% e 

9%, do n.º total de trabalhadores dos SIMAR. 
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Apresentam-se no quadro seguinte, alguns 

indicadores caracterizadores dos recursos 

humanos dos SIMAR, e a respetiva evolução 

entre 31-12-2017 e 31-12-2018. 

 

Quadro 23: Evolução de alguns indicadores de RH 
 

Recursos Humanos, 
a 31 dezembro 

2017 2018 Peso 

Nº total de trab. efetivos 950 929 100% 

Mulheres 272 266 29% 

Homens 678 663 71% 

Média etária  49,0 49,6   

Mulheres 47,7 48,3  

Homens 49,5 50,2  

Intervalos de idades       

T. c/ idade ≤ 34 anos 66 67 7% 

T. c/ idade ≥ 35 e ≤ 54 anos 577 544 59% 

T. c/ idade ≥ 55 anos  307 318 34% 

Habilitações Literárias       

1º Ciclo (≤  4 anos escol) 225 211 23% 

> 4 e ≤ 9 anos escol 379 374 40% 

> 9 e ≤ 12 anos escol 226 222 24% 

Superior (> 12 anos escol) 120 122 13% 

Categorias profissionais        

Assistente operacional 630 615 66% 

Assistente técnico 205 197 21% 

Dirigente 19 19 2% 

Informática 14 13 1% 

Técnico superior 82 85 9% 

Fonte: DRH  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2. Atividades desenvolvidas no âmbito 
da formação, segurança no trabalho 
e ação social  

 

11.2.1. Formação 

Durante o ano 2018 foram realizadas 97 

ações de formação, 59 das quais prestadas 

por entidades externas e as restantes 

internamente, com os recursos disponíveis 

nos SIMAR. As ações abrangeram 501 

formandos num total de 5341 horas. 

Os grupos alvo das ações técnicas foram 

sobretudo os assistentes operacionais e 

assistentes técnicos, seguindo-se-lhes os 

técnicos superiores. 

 

Em 2018 verificou-se um decréscimo do n.º de 

ações face ao ano 2017, tendo contribuído 

para esta diminuição, além de fatores com 

origem interna, a indisponibilidade de 

formadores credenciados em áreas de 

formação específica.  

 

Ainda, e no âmbito da formação académica, 

os SIMAR associaram-se ao programa de 

Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências (RVCC), promovido pela 

Câmara Municipal de Loures em parceria com 

o Instituto de Emprego e Formação 

Profissional. No ano 2018, o programa 

recebeu 52 inscrições de trabalhadores dos 

SIMAR, tendo 31 deles já concluído as 

habilitações literárias aos níveis do 9.º e 12.º 

ano, com entrega do respetivo certificado. 
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11.2.2. Segurança no trabalho  

O Setor de Segurança no Trabalho (SST), no 

ano 2018, com vista a prevenir a segurança 

dos trabalhadores dos SIMAR, e promovendo 

a identificação, avaliação e controlo de riscos, 

realizou 86 visitas de acompanhamento das 

atividades desenvolvidas nos locais de 

trabalho, 57 das quais em horário noturno, 

tendo destas ações resultado propostas de 

medidas corretivas de situações incorretas.  

 
O SST promoveu, ainda, 23 ações no âmbito 

dos procedimentos de segurança no trabalho, 

sobretudo dirigidas à descarga de 

contentores, à recolha de contentores de 1100 

litros, a operações em estações elevatórias de 

águas residuais e em armazém. Foram 

também realizadas ações de sensibilização 

para o uso do fardamento e de equipamento 

de proteção individual. 

 

Exercício prático de operação em estações eslevatórias de águas 
residuais, implementação de procedimentos de segurança 

 

   

 

O processo conducente à elaboração das 

Medidas de Autoproteção para Sete Casas 

merece igualmente destaque, tendo sido 

realizado o levantamento topográfico e 

arquitetónico, com a produção e entrega das 

respetivas plantas das instalações. Foi 

nomeado o delegado de segurança das 

instalações. 

Foi também desenvolvido um trabalho de 

estágio sob a temática “Diagnóstico das 

condições físicas e psicológicas de trabalho 

num organismo público – Fatores 

contributivos para o índice de sinistralidade”. 

 

Em simultâneo e transversalmente às ações 

desenvolvidas no âmbito da segurança no 

trabalho antes descritas, foram distribuídos 

folhetos referentes ao uso de fardamento e 

equipamento de proteção individual. 

Neste âmbito e aproveitando as 

comemorações do “Dia Nacional de 

Prevenção e Segurança no Trabalho”, os 

SIMAR organizaram uma exposição alusiva 

aos temas que lhe estão subjacentes. 

 

11.2.3. Sinistralidade 

No ano 2018 ocorreram 124 acidentes em 

serviço, correspondendo a menos 49, -28%, 

comparativamente às ocorrências verificadas 

em 2017.  

 

Dos acidentes ocorridos em 2018, 

verificaram-se 16 nos percursos casa-trabalho 

e trabalho-casa. 

Crê-se, que a diminuição do n.º de acidentes 

que se vem verificando ao longo do tempo, 
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seja resultado do impacto das medidas de 

segurança implementadas, da formação e 

sensibilização para o uso dos equipamentos 

adequados e, ainda, da ação proactiva das 

equipas do SST, dando cumprimento à 

obrigação do empregador de informar, 

sensibilizar e formar os trabalhadores sobre 

segurança no trabalho. 

 

Com vista a difundir os procedimentos a ter 

após o acidente, e a dar resposta a questões 

relativas ao processo de gestão e 

acompanhamento, foi elaborado para 

divulgação junto dos trabalhadores, um 

manual sobre acidentes de trabalho.   

 

11.2.4. Ação social  

Os SIMAR, através do Setor de Ação Social, 

promovem a inserção socioprofissional e, 

entre outras, a adequação de funções dos 

trabalhadores.  

Naquele âmbito, no ano 2018, foram 

rececionadas e encaminhadas para as chefias 

1.019 fichas de aptidão.  

 

Também, no âmbito da sua missão social, os 

SIMAR empreenderam diligências, em 

articulação com o Serviço de Saúde 

Ocupacional da CML e outras 

Instituições/Serviços para o efeito 

vocacionadas, com vista acompanhamento de 

cerca de 160 trabalhadores com problemas de 

saúde mental e de comportamentos aditivos. 

Ainda, aos trabalhadores atendidos que 

apresentaram dificuldades socioeconómicas, 

foi-lhes dada a informação necessária e o 

encaminhamento para as instituições 

existentes para esse fim, entre as quais para 

a Loja Solidária, Banco Alimentar, Segurança 

Social e Gabinete de Apoio ao Consumidor. 

 

Entre outras ações desenvolvidas de referir a 

organização e preparação, em colaboração 

com a Câmara de Loures das iniciativas 

relativas à Comemoração do Dia Internacional 

da Mulher e da Festa Anual de Homenagem 

aos Trabalhadores do Município e aos 

Aposentados do último ano.  
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12. Investimentos 

 

 Abastecimento de 
Água 

 

 Drenagem de Águas 
Residuais 

 
 Recolha de 

Resíduos Urbanos 

Para o ano 2018 os SIMAR previram um 

investimento de 11.697.966 €, destinado à 

realização de obras de infraestruturas e 

aquisição de equipamentos, de 

abastecimento de água, de águas residuais e 

de resíduos urbanos e para atividades de 

apoio. O valor foi distribuído pelas diversas 

áreas abrangidas, como gráfico seguinte. 

 

Investimento aprovado para 2018 
Distribuição por áreas 

 

 

 

 

  Quadro 25: Afetação dos valores para investimento em AA, 
AR e RU, por natureza   
 (euros)  

Abastecimento de água Valor atribuído Peso 

Construção e remodelação de 
infraestruturas 

3 568 300 89% 

Tratamento e controlo da qualidade  160 000 4% 

Estudos   4 500 0,1% 

Equipamentos  260 016 7% 

Total 3 992 816 100% 

 (euros)  

Águas residuais Valor atribuído Peso 

Construção e remodelação de 
infraestruturas 

1 364 000 74% 

Equipamentos  467 500 26% 

Total 1 831 500 100% 

 (euros)  

Resíduos urbanos Valor atribuído Peso 

Deposição/recolha de RU 1 362 150 56% 

Reciclagem  40 000 2% 

Equipamentos  212 200 9% 

Recolha e transporte de RU  790 000 33% 

Estudos  15 000 0,6% 

Total 2 419 350 100% 

Fonte: DF   
 

O valor atribuído à atividade de abastecimento 

de água destinou-se, em cerca de 89%, à 

construção e remodelação de infraestruturas 

e o remanescente ao controlo da qualidade da 

água, aquisição de equipamentos e estudos 

gerais. 

 

Ao serviço de águas residuais foi alocado o 

valor total de 1,83 milhões de euros, sendo a 

maior parcela, 74%, destinada à construção e 

remodelação de infraestruturas e o restante 

valor à aquisição de viaturas e equipamentos. 

 

 

Água
37%

Águas 
Residuais

12% Água/A. 
Residuais

11%

Resíduos 
Urbanos

15%
Serv. 

Complem 
e Adm. 
Geral
25%
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Do valor atribuído ao serviço de resíduos 

urbanos, 66% destinou-se, sobretudo, à 

aquisição de contentores e ecopontos, e 33% 

à aquisição de viaturas de recolha. 

 
No quadro seguinte apresentam-se os valores 

atribuídos, contratados e pagos até 31-12-

2018, assim como a sua afetação por área de 

atividade. 

 

Quadro 24: Valor aprovado para Investimento em 2018 
Compromissos assumidos e execução financeira do plano    

     (em €) 

Áreas 

Valores      

Aprovados 
Compromº 
Assumidos Pagos     

(A) (B) (C) (B) /(A) (C) /(A) 

A Água  3 992 816 2 852 804 1 457 719 71% 37% 

Águas Residuais 1 831 500 1 427 918  966 954 78% 53% 

Água/A. Residuais  952 000  689 581  587 940 72% 62% 

Resíduos Urbanos 2 419 350 1 455 773  792 377 60% 33% 

Serv. Complem e 
Adm. Geral 

2 502 300  901 486  493 238 36% 20% 

Total 11 697 966 7 327 562 4 298 227 63% 37% 

Fonte: DF      
 

 

Em 31-12-2018, já tinham sido assumidos 

compromissos no valor de cerca de 7,3 

milhões de euros, correspondendo a 63% do 

total do valor aprovado para investimentos. 

 

No ano 2018 foi pago o valor de 4.298.227,41 

euros, representando 37% do investimento 

previsto.  

 

 

13. Receitas e despesas do ano 2018 

No ano de 2018 o total de receitas correntes e 

de capital foi de cerca de 65,7 milhões de 

euros. 

Por seu lado, o valor das despesas totais, 

correntes e de capital, ascendeu a 67,6 

milhões de euros. 

 

Comparativamente a 2017, verificaram-se 

aumentos, tanto do lado da receita, como do 

da despesa, na ordem de 2,5% e 1,9%, 

respetivamente. 

 

As taxas de execução da receita e da despesa 

decresceram relativamente ao ano de 2017, 

conforme ilustrado no gráfico seguinte.  

 

 

 
As receitas provenientes das prestações de 

serviços de abastecimento de água, de 

recolha e drenagem de águas residuais e de 

resíduos urbanos representaram 93% do total 

das receitas. 

78,5%

75,5%

74,8%

77,1%

78,2%

77,0%

2016 2017 2018

Evolução do grau de execução da 
receita e da despesa , últimos 3 anos

Receita Despesa
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Quadro 26: Receitas totais no ano 2018  
 

Receitas Valor Peso 

Correntes 65.639.984 € 99,98% 

Tarifa de abastecimento de água 27.907.582 € 42,5% 

Tarifa de águas residuais  20.992.482 € 32% 

Tarifa de resíduos urbanos 12.304.453 € 18,7% 

Outras receitas 4.435.467 € 6,8% 

Capital 15.088 € 0,02% 

Total 65.655.072 € 100,00% 

Fonte: DF 
  

 

Quando comparado com as receitas obtidas 

no ano 2017, as receitas arrecadadas em 

2018 com origem no abastecimento de água 

e na recolha de águas residuais, aumentaram 

5,3% e 0,7%, respetivamente, refletindo, a 

atualização do tarifário aplicado em 2018. 

 

No caso dos resíduos urbanos, a receita 

apresentou um decréscimo de 1,2%, o que 

poderá estar relacionado com o facto da tarifa 

de resíduos urbanos estar indexada ao 

consumo de água e haver clientes que, por 

serem produtores de mais de 1100 L de 

resíduos, não estão abrangidos pelo sistema 

municipal de RU.  

 

As despesas com a aquisição de água, 

tratamento de águas residuais e de resíduos 

urbanos representaram no ano 2018, cerca de 

48% do total das despesas. 

 

 

 

 

Quadro 27: Despesas totais no ano 2018  
 

Despesas Valor Peso 

Correntes 63.325.564 € 93,6% 

Despesas c/ pessoal 18.551.357 € 27,4% 

Aquisição de água 16.666.280 € 24,6% 

Tratamento de águas residuais 13.389.735 € 19,8% 

Tratamento de resíduos urbanos 2.347.794 € 3,5% 

Outras despesas correntes 12.370.397 € 18,3% 

Capital 4.298.227 € 6,4% 

Total 67.623.791 € 100,0% 

Fonte: DF 
  

 

Relativamente ao mesmo período de 2017, 

verificaram-se aumentos das despesas com a 

prestação dos 3 serviços, de 3,3% na 

aquisição de água, de 2,7% nas despesas 

com o tratamento de águas residuais e de 

10,1% com o tratamento de resíduos urbanos. 

 
As despesas de capital representaram 6,4% 

das despesas totais, e registaram uma 

diminuição de 16%, face ao valor de 2017. 
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14. Situação económica e financeira 

No presente ponto apresenta-se a situação 

económica, financeira e os resultados e 

indicadores da atividade desenvolvida pelos 

SIMAR, no ano 2018. 

   

14.1. Balanço 

No ano 2018 os SIMAR continuaram a 

apresentar uma adequada solidez financeira e 

equilibrada composição de capitais. 

 

Pela análise do balanço e por comparação 

com o período homólogo de 2017, 

verificaram-se diminuições do ativo líquido 

total, do capital próprio e do passivo, 

respetivamente de 2,3%, 1,5% e 4,2%, 

conforme apresentado no ANEXO I.   

 

Na origem da diminuição do ativo líquido total 

está a diminuição de 28% das 

disponibilidades e o aumento de 4% das 

amortizações acumuladas. 

 

O capital próprio diminuiu em cerca de 1,5%, 

consequência da transferência do resultado 

líquido negativo de 437.245,14 euros. 

 

Do lado do passivo, com exceção do aumento 

de 6% do valor das provisões para riscos e 

encargos, e do aumento de 0,2% dos 

acréscimos de custos, todas as restantes 

rubricas apresentaram diminuições, com 

especial relevância para as dívidas a terceiros 

de curto prazo, com redução de 11%, 

comparativamente ao valor existente em 31-

12-2017. 

 

Analisando os indicadores de liquidez e de 

alavanca financeira, à exceção do de liquidez 

imediata, todos os restantes apresentaram 

aumentos, dos quais se salientam o de 

autonomia financeira de 71%, revelando 

elevada independência de credores e o de 

solvabilidade com um nível de 2,44 

expressando capacidade de solver os 

compromissos assumidos.   

 

Imobilizado 
líquido
66%

Existências
1% Dívidas de 

Terceiros de 
Curto Prazo

13%

Depósitos 
Bancários e 

Caixa
9%

Acréscimos 
e 

Diferimentos
11%

Ativo Líquido 31-12-2018

CAPITAL 
PRÓPRIO

71%

Provisões 
p/Riscos e 
Encargos

3%

Dívidas a 
3.ºs Curto 

Prazo
3%

Acréscimos 
de Custos

14%

Proveitos 
Diferidos

9%

Outro
29%

Capital Próprio e Passivo 31-12-2018
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14.2. Demonstração de resultados 

Da análise dos resultados económicos da 

atividade desenvolvida no ano de 2018, 

constata-se que a mesma obteve um 

resultado negativo de cerca 437, 4 mil euros. 

De referir os aumentos tanto dos proveitos 

como dos custos, respetivamente de 1% e 

2%.  

 

14.2.1. Proveitos  

Do lado dos proveitos, salienta-se o aumento 

de 0,6% na rubrica vendas e prestações de 

serviços, contribuindo para o aumento de 

1,2% dos proveitos operacionais. 

 
Quadro 28: Estrutura dos proveitos operacionais (em €)  

 
 
 

14.2.2. Custos 

Por seu lado, o aumento dos custos 

operacionais, teve origem, essencialmente, 

nos aumentos do custo das mercadorias 

vendidas e matérias consumidas, (CMVMC) e 

dos fornecimentos e serviços externos, (FSE), 

em 4,9 e 5,7%, respetivamente, face ao 

verificado no mesmo período de 2017.  

Quadro 29: Estrutura dos custos operacionais (em €)  

 
 

No caso dos CMVMC, estes refletem os 

custos com aquisição de água, que verificou 

um aumento de 4,3%, face aos custos 

incorridos no ano 2017.  

 

Os FSE, incluem, entre outros, os custos com 

energia, com os combustíveis, comunicações, 

e, também, os custos com os tratamentos em 

alta de águas residuais e de resíduos 

urbanos.  

 

Verificou-se, também, o aumento de 20% da 

rubrica outros custos e perdas operacionais, 

decorrente dos custos resultantes da 

aplicação das taxas de recursos hídricos, de 

água e saneamento, e da taxa de gestão de 

resíduos. 

 

Também, para o aumento dos custos totais, 

contribuiu o aumento de 1,6% dos custos e 

perdas extraordinários, estes relativos ao 

valor apurado de água não faturada. 

Var.

A B C Peso (C/B)-1

Venda de produtos 18 301 053 19 440 918 19 542 343 30,4% 0,5%

Prestações de serv iços 42 676 552 43 130 675 43 396 971 67,4% 0,6%

Vendas e prestações serviços 60 977 605 62 571 593 62 939 315 97,7% 0,6%

Impostos e tax as  497 318  507 562  880 103 1,4% 73,4%

Prov eitos suplementares  65 395  56 213  59 761 0,1% 6,3%

Transferências e subsídios correntes 0 0 0 0,0%  ----

Trabalhos para a própria entidade  505 340  516 354  508 973 0,8% -1,4%

Total dos Proveitos Operacionais 62 045 657 63 651 722 64 388 151 100% 1,2%

Fonte. DF

Proveitos operacionais
20172016 2018

2016 2017 Var.

A B C Peso (C/B)-1

     CMVMC

Água (faturada) 8 854 007 9 443 895 9 854 178 16% 4,3%

Matérias-primas  804 732  995 002 1 098 930 2% 10,4%

CMVMC 9 658 739 10 438 897 10 953 107 18% 4,9%

FSE 23 566 216 22 962 627 24 275 285 40% 5,7%

Custos c/Pessoal 17 745 125 19 161 350 18 805 496 31% -1,9%

Outros Custos Operacionais 1 225 165 1 489 899 1 789 147 3% 20,1%

Amortizações do Ex ercício 4 050 328 4 264 923 4 234 765 7% -0,7%

Prov isões do Ex ercício  771 460 1 365 071  828 327 1% -39,3%

Total dos Custos Operacionais 57 017 032 59 682 767 60 886 128 100% 2,0%

Fonte: DF

2018
Estrutura de Custos
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Dá-se nota, ainda, da diminuição de 1,9% dos 

custos com o pessoal, concordante com 

diminuição do n.º de trabalhadores.  

 

14.2.3. Proveitos das tarifas de AA, AR e 
RU e custos em alta dos serviços 

 
No ano 2018, os proveitos decorrentes da 

aplicação das tarifas da prestação dos 

serviços de abastecimento de água, 

drenagem e recolha de águas residuais e 

recolha e transporte de resíduos urbanos, 

foram de 60 728 348 euros, representando 

mais 1 % que o valor obtido no ano 2017.  

 
Quadro 30: Proveitos das tarifas de AA - AR - RU (em €)   
 

Proveitos das atividades  2017 2018 Var  

Venda de Água 26 667 705 26 928 449 1,0% 

Drenagem de AR 21 254 900 21 389 884 0,6% 

Recolha e transporte de RU 12 174 732 12 410 015 1,9% 

Total 60 097 338 60 728 348 1,0% 

Fonte: DF   
 

 
Os custos dos serviços em alta quer na 

aquisição de água, quer pelo tratamento de 

águas residuais e tratamento e eliminação de 

resíduos urbanos, apresentaram um aumento 

global de 4%, conforme apresentado no 

quadro seguinte. 

 
Quadro 31: Custos das atividades em alta (em €) 
 

Custos das atividades em alta 2017 2018 Var  

Aquisição de água 15 337 074 15 856 687 3,4% 

Tratamento de AR 13 237 389 13 245 831 0,1% 

Tratamento e eliminação de RU 2 049 369 2 761 480 35% 

Total 30 623 832 31 863 998 4% 

Fonte: DF    

Os custos com aquisição de água e com o 

tratamento de águas residuais, apresentaram 

aumentos de 3,4% e 0,1%, respetivamente, 

refletindo os aumentos anuais dos preços 

aplicados pelas entidades em alta.  

No caso do fornecimento de água, o aumento 

do custo não foi sequer compensado pela 

diminuição do volume de água adquirida. 

 

Porém, o maior aumento de custos registou-

se na exploração de resíduos urbanos, com 

um acréscimo de 35%, quando comparado 

com os custos incorridos no ano 2017.  

 

De entre os custos da exploração, de salientar 

o aumento dos custos com o tratamento de 

resíduos, decorrente dos preços aplicados e, 

também, do aumento 5403,4 toneladas de 

resíduos entregues para tratamento, em 

comparação com o mesmo período de 2017.  

 

Quanto aos preços, os mesmos sofreram um 

aumento de 26%. Com efeito, em 2017 o 

preço por tonelada de resíduos entregues foi 

de 15,78€ e em 2018 foi de 19,89€. 

  

14.2.4. Evolução dos resultados das áreas 
de exploração 

 

No ano 2018, as atividades das explorações 

de água e de águas residuais foram positivas 

em mais 14% e 19%, respetivamente, face 

aos resultados atingidos no ano 2017. 
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A exploração de resíduos urbanos registou 

um resultado negativo de cerca de 1,6 milhões 

de euros. 

 

Apresenta-se gráfico da evolução dos 

resultados das explorações, nos últimos três 

anos. 

 

 

Quadro 32: Resultados das Explorações, evolução nos 
últimos 3 anos (em €) 
 

Áreas 2016 2017 2018 
Variação 

2017/2018 

Abastecimento de Água       

Proveitos 26 904 349 28 281 191 28 585 557  304 366 

Custos 25 387 544 27 772 516 28 003 988  231 473 

Resultados  1 516 804  508 676  581 568  72 893 

Águas Residuais         

Proveitos 20 237 619 21 737 875 21 871 996  134 121 

Custos 21 523 252 21 225 790 21 262 359  36 569 

Resultados  -1 285 633  512 085  609 637  97 552 

Resíduos Urbanos         

Proveitos 15 007 416 13 693 081 14 749 462 1 056 381 

Custos 14 115 769 14 531 871 16 377 913 1 846 042 

Resultados   891 648 - 838 790 -1 628 451 - 789 661 

Total Resultados 1 122 819  181 971 - 437 245 - 619 216 

Fonte: DF      
 
 

Na exploração de água verificaram-se 

aumentos, tanto dos proveitos, como dos 

custos, tendo sido obtido um resultado 

positivo de cerca de 581,6 mil euros, o que 

correspondeu a mais 14% que o verificado no 

mesmo período de 2017. 

 

Na generalidade, todas as componentes dos 

proveitos e dos custos apresentaram 

aumentos, de que se salientam aumentos dos 

proveitos da venda de água, da aplicação da 

taxa de recursos hídricos (TRH) por via do 

aumento de nº de m3 de água vendidos e das 

prestações de serviços. 

 

Para o aumento dos custos da exploração de 

água, concorreram os aumentos de 4,3% dos 

custos com aquisição de água, de 4%, da TRH 

paga, de 3,5% dos custos com pessoal e, 

ainda, o aumento de 1,9% custos e perdas 

extraordinários, estes últimos referentes à 

valorização das perdas de água, as quais, 

ainda que inferiores em volume, foram 

superiores em valor, em resultado do aumento 

dos preços aplicados pela EPAL. 

 

A exploração de águas residuais obteve um 

resultado positivo de cerca de 609,6 mil euros, 

superior em 19% ao obtido em 2017. 

O aumento do resultado de AR decorreu do 

facto dos proveitos terem aumentado em 

percentagem superior à que se verificou no 

aumento dos custos. 

2016 2017 2018

Evolução dos resultados das 
explorações

nos últimos 3 anos

AA AR

RU
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A exploração de resíduos urbanos com um 

resultado negativo de cerca de 1,6 milhões de 

euros, confirmou a tendência negativa do ano 

anterior. 

Verificaram-se aumentos dos proveitos totais 

e dos custos totais de 7,7% e 12,7%, 

respetivamente. 

 

Na origem do aumento dos proveitos esteve o 

aumento do n.º de m3 de água vendida, já que 

a tarifa de resíduos urbanos lhe é indexada o 

que, ainda assim, compensou a diminuição de 

2% dos proveitos da venda de recicláveis 

quando comparados com 2017, e que foi 

especialmente afetada pela diminuição da 

procura externa de papel e cartão não 

embalagem, e respetiva queda do preço de 

venda. 

 

Os custos da exploração de RU aumentaram 

cerca de 1,8 milhões de euros, comparando 

com o ano 2017. 

Com efeito, verificaram-se aumentos 

generalizados nos custos da exploração de 

RU, desde logo no tratamento, com mais 35%, 

na taxa de gestão de resíduos paga, com mais 

29% e, também, nos custos com pessoal que 

sofreram um aumento de 8%. 

 

 

 

14.3. Indicadores económicos e financeiros 

No ANEXO III a este relatório apresentam-se 

alguns indicadores da evolução da situação 

económica e financeira dos SIMAR de Loures 

e Odivelas, nos últimos 3 anos.  

 

Os SIMAR atingiram o nível de 2,44 no 

indicador de solvabilidade, revelando 

estabilidade financeira e garantia da 

capacidade de solver compromissos no M/L 

prazo. 

 

A autonomia financeira, representada pelo 

rácio entre capital próprio e ativo líquido total, 

situou-se em 71%, refletindo independência 

financeira face aos seus credores. 

 

Os rácios de liquidez geral e reduzida com 

níveis de 10,01 e 9,65, respetivamente, 

superiores aos atingidos em 31-12-2017, 

beneficiaram da redução do exigível de curto 

prazo, nomeadamente, da diminuição de 11% 

das dívidas a terceiros de curto prazo. 

Pelo contrário, o rácio de liquidez imediata, 

com o valor de 2,61, apresentou uma 

diminuição de 18%, em resultado da 

diminuição das disponibilidades. 

 

A rendibilidade, avaliada pelos rácios do 

mesmo nome, apresentou diminuições, sendo 

as mesmas influenciadas pelo RLE negativo. 
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De referir, contudo, que o resultado 

operacional, ainda que inferior ao verificado 

no ano de 2017, foi positivo em cerca de 3,5 

milhões de euros. 

 

O PMR foi de 172,2 dias. Verificou-se um 

ligeiro aumento deste indicador, face a 2017, 

continuando os SIMAR, desta forma, a 

financiar os seus clientes.  

 

Inversamente, o PMP foi de 8,13 dias, e 

diminuiu em 3,13 dias, vindo nessa tendência 

há já alguns anos, como ilustrado no gráfico 

seguinte.  

 

 

 

Ainda, a atividade desenvolvida apresentou 

uma maior eficiência. Com efeito, no ano 2018 

os SIMAR compraram menos 1% de água, o 

volume de água faturada foi superior em 

0,04%, e o volume de água não faturada 

diminuiu 2,7%, comparativamente a 2017. 

 

 

15. Aplicação de resultados  

Considerando o resultado líquido negativo 

não há lugar ao cumprimento do disposto no 

ponto 2.7.3.5 do POCAL, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 54-A/1999, de 22 de 

Fevereiro, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002 de 05 de Abril, 

pelo que se propõe a sua transferência para a 

conta 59 – Resultados Transitados, sem 

prejuízo da decisão que os Municípios de 

Loures e de Odivelas entendam tomar quanto 

ao que estipula o n.º 2 do art.º 16.º da Lei 

50/2012, de 31 de agosto. 
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16. ANEXOS  

16.1. ANEXO I – Balanço 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (em Euros) 

BALANÇO 
      Variação 2017-2018 

2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 Absoluta Relativa 

ATIVO 
     

  Imobilizado bruto 118 179 063 122 521 731 125 486 339 2 964 608 2% 

  Incorpóreo  929 513  929 513  932 307  2 794 0,3% 

  Corpóreo 117 249 550 121 592 217 124 554 032 2 961 814 2% 

  Amortizações (-) 79 868 929 83 316 809 86 236 856 2 920 047 4% 

  Imobilizado Líquido 38 310 134 39 204 921 39 249 483  44 561 0,1% 

  Existências  560 666  606 303  705 429  99 126 16% 

  Dívidas de terceiros de Curto Prazo 29 306 728 31 199 950 31 490 539  290 588 1% 

  Provisões (-) 21 341 493 23 113 597 23 864 001  750 404 3% 

  Depósitos bancários e Caixa 9 516 693 7 160 616 5 185 994 -1 974 622 -28% 

  Acréscimos e Diferimentos 4 358 535 5 472 846 6 374 809  901 963 16% 

ATIVO LÍQUIDO TOTAL 60 711 262 60 531 039 59 142 251 -1 388 787 -2,3% 
              

CAPITAL PRÓPRIO 42 363 357 42 557 287 41 927 367 - 629 920 -1,5% 

PASSIVO              

  Provisões p/ Riscos e Encargos 1 479 404 1 382 895 1 460 818  77 923 6% 

  Dívidas a Terceiros de Médio/Longo Prazo 0 0 0 0 ---- 

  Dívidas a Terceiros de Curto Prazo 2 705 627 2 242 938 1 988 113 - 254 825 -11% 

  Acréscimo de Custos 7 597 989 8 434 457 8 450 502  16 045 0,2% 

  Proveitos Diferidos  6 564 885 5 913 461 5 315 450 - 598 010 -10% 

TOTAL DO PASSIVO 18 347 905 17 973 751 17 214 884 - 758 867 -4,2% 

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 60 711 262 60 531 039 59 142 251 -1 388 787 -2,3% 

Fonte: DF       
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16.2. ANEXO II – Demonstração de 
Resultados  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      (em Euros) 

Demonstração de Resultados 2016 2017 2018 
Variação 2017-2018 

Absoluta Relativa (%) 

 Proveitos      
1 Vendas e Prestações de Serviços 60 977 605 62 571 593 62 939 315  367 722 0,6% 

2 Outros Proveitos Operacionais 1 068 052 1 080 129 1 448 837  368 708 34,1% 

3 Proveitos operacionais (1)+(2) 62 045 657 63 651 722 64 388 151  736 429 1,2% 

4 Proveitos e Ganhos Financeiros  15 228  4 585  1 149 - 3 436 -74,9% 

5 Proveitos e Ganhos Extraordinários  1 637 048 2 211 616 2 157 520 - 54 096 -2,4% 

  Total de proveitos 63 697 933 65 867 923 66 546 821  678 898 1,0% 

 Custos        

6 Custos das Mercad. Vendidas e Mat. Consumidas 9 658 739 10 438 897 10 953 107  514 210 4,9% 

7 Fornecimentos e Serviços Externos 23 566 216 22 962 627 24 275 285 1 312 659 5,7% 

8 Amortizações do Exercício 4 050 328 4 264 923 4 234 765 - 30 158 -0,7% 

9 Custos com Pessoal 17 745 125 19 161 350 18 805 496 - 355 854 -1,9% 

10 Outros Custos Operacionais 1 225 165 1 489 899 1 789 147  299 249 20,1% 

11 Provisões do Exercício  771 460 1 365 071  828 327 - 536 744 -39,3% 

12 Custos operacionais (6)+…+(11) 57 017 032 59 682 767 60 886 128 1 203 361 2,0% 

13 Custos e Perdas Financeiros  3 965  7 482  5 043 - 2 439 -32,6% 

14 Custos e Perdas Extraordinários 5 554 116 5 995 703 6 092 894  97 191 1,6% 

  Total de custos 62 575 113 65 685 953 66 984 066 1 298 113 2,0% 

15 Resultados Operacionais (3)-(12) 5 028 626 3 968 955 3 502 023 - 466 932 -11,8% 

16 Resultados Financeiros (4)-(13)  11 262 - 2 897 - 3 894 - 997 34,4% 

17 Resultados Correntes (15)+(16) 5 039 888 3 966 058 3 498 129 - 467 929 -11,8% 

18 Resultados extraordinários (5)-(14) -3 917 069 -3 784 087 -3 935 374 - 151 287 4,0% 

19 Resultado Líquido do Exercício (17)+(18) 1 122 819  181 971 - 437 245 - 619 216 -340,3% 

Fonte: DF      
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16.3. ANEXO III – Indicadores económicos 
e financeiros 
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O Conselho de Administração, 
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Municípios de Loures e Odivelas 
Unidade Orgânica responsável: Departamento Administrativo e Financeiro 

Outras UO intervenientes: Todas as UO dos SIMAR 
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