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Mensagem do Conselho de Administração 

No ano de 2019 completaram-se cinco anos de 

existência dos SIMAR, com uma resposta 

efetiva às necessidades das populações e um 

elevado volume de serviços prestados. Disso 

são prova, em cinco anos, os 136 000 000 de 

m3 de água distribuída, os 135 000 000 m3 de 

águas residuais encaminhadas para tratamento 

e as 650 000 toneladas de resíduos recolhidos. 

Reforçaram-se em 2019 a generalidade das 

áreas de atividade dos SIMAR, o que é 

particularmente significativo num contexto de 

forte restrição financeira, motivado pelo 

aumento sistemático dos custos, 

designadamente com a aquisição de água para 

distribuição. Foi opção do Conselho de 

Administração e municípios de Loures e 

Odivelas, não refletir na fatura dos utentes 

esses aumentos, o que naturalmente obrigou a 

acomodar na gestão interna destes Serviços os 

significativos acréscimos de custos já referidos, 

limitando necessariamente a capacidade de 

investimento. 

 

Em 2019 aumentou a fiabilidade no 

abastecimento de água, registando-se menos 

roturas e mantendo um esforço contínuo na 

redução das perdas - de que são exemplo os 

mais de seis mil contadores substituídos nos 

consumidores domésticos e não-domésticos ou  

 

 

montados de novo nos espaços ajardinados, ou 

a conceção e lançamento de vários projetos de 

renovação de redes particularmente 

vulneráveis às perdas. 

As bases lançadas em 2019 permitirão a 

continuidade deste esforço em 2020, onde 

iniciaremos a execução de um significativo 

conjunto de obras, incluídas num empréstimo 

para investimento já aprovado pelos 

municípios. 

 

Manteve-se o investimento e a capacidade de 

resposta operacional nas águas residuais. 

 

Na área dos resíduos foi reforçada a 

capacidade de recolha, com investimento em 

viaturas, contentores, melhorias na 

organização e um esforço conjunto quer com os 

municípios – caso dos apoios às freguesias 

para complementar a recolha de monos – quer 

com a Valorsul. 

No quadro do aumento total dos resíduos 

recolhidos, assume particular expressão o forte 

aumento na recolha seletiva, demonstrando a 

prioridade dada a esta área, especialmente 

sensível para a sustentabilidade da nossa vida 

em sociedade. 

 

Regista-se a continuidade do aumento da 

utilização de meios eletrónicos de atendimento 

e pagamento, proporcionado melhor 
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comodidade aos utentes e aos próprios 

serviços.  

 

Continua a registar-se um aumento do acesso 

à tarifa social. 

 

O ano de 2019 foi igualmente marcado pela 

valorização dos trabalhadores dos SIMAR, com 

a efetivação de novas contratações, 

importantes decisões em matéria 

remuneratória, a melhoria das condições de 

trabalho, registando-se uma relevante 

diminuição de acidentes laborais, no 

seguimento do esforço feito, nos últimos anos, 

na prevenção. 

 

Promoveram-se importantes investimentos nas 

instalações dos SIMAR, cuidando de melhores 

condições para os trabalhadores e o 

atendimento dos utentes e valorizando a 

eficiência energética. 

 

Em conjunto com os municípios ou em ações 

próprias, apostou-se em 2019 de forma 

significativa na informação e sensibilização 

ambiental. 

 

Particularmente significativa foi a obtenção, em 

resultado de um intenso trabalho de 

preparação e melhoria, da certificação da 

organização pela APCER, que cumpre agora 

manter e aprofundar. Foram ainda atribuídos 

pela ERSAR, referentes ao ano de 2018, selos 

de qualidade quer na “Água para consumo 

humanos”, quer em “Qualidade do serviço de 

gestão de resíduos urbanos”. 

 

Numa atividade fortemente condicionada, do 

lado da despesa, pelo contexto legal e 

regulatório, bem como pelas contingências 

sociais e económicas que afetam a população 

e as empresas, a melhoria gradual dos serviços 

dos SIMAR, mesmo mantendo-se importantes 

questões por resolver, é um elemento de 

grande significado, na garantia de uma 

prestação adequada de serviços públicos 

fundamentais. 

Ela é possível pela significativa experiência e 

capacidade acumulada pelos Serviços, pelo 

empenho dos seus trabalhadores e igualmente 

por um funcionamento coeso e harmonioso da 

estrutura organizacional e da administração, 

onde estão representados os municípios de 

Loures e Odivelas.  

 

Os SIMAR continuam a afirmar o seu caminho, 

demonstrando como válida a solução de 

serviço público encontrada há cinco anos atrás, 

com grande potencial de desenvolvimento para 

o futuro! 

 

 

 

 



   

 

 

 

Relatório de Gestão do ano 2019                                                                                                                                       

 

 

P
á

g
in

a
 5

 

1. Introdução 

No cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 

54-A/99 de 22 de fevereiro, e em complemento 

do Balanço, Demonstração de Resultados, 

mapas de Execução Orçamental e anexos às 

Demonstrações Financeiras, os SIMAR 

apresentam o Relatório de Gestão do exercício 

de 2019 e a proposta de aplicação de 

resultados. 

 

O presente Relatório e o Balanço e Contas são 

acompanhados pela Certificação Legal de 

Contas e pelo Parecer do Revisor Oficial de 

Contas, para efeitos do cumprimento do art.º 

76.º da Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro. 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho de Administração

Diretor Delegado

Div isão de 

Cadastro, Estudos e 

Projetos

Gabinete Jurídico

Div isão de 

Laboratório e 

Qualidade

Gabinete de 

Imagem e 

Comunicação

Div isão de 

Fiscalização

Gab de Tecnol, 

Informática e 

Comunicações

Gab de Auditoria, 

Certif e Controlo de 

Gestão

Departamento         

Comercial

Departamento 

Administrativo e 

Financeiro

Departamento de 

Resíduos e Apoio 

Logístico

Div isão de 

Aprov isionamento

Div isão de Apoio 

Logístico

Div isão de 

Recursos Humanos

Departamento de 

Exploração de Águas

Div isão de Fat e 

Controlo de 

Consumos

Div isão 

Administrativ a e 

Documental

Div isão de 

Resíduos Urbanos

Div isão de 

Ex ploração de 

Redes de Águas

Div isão de 

Atendimento e 

Gestão de Clientes

Div isão Financeira
Div isão de Gestão 

de Frotas

Div isão de Redes e 

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

 

 

5.º Aniversário dos SIMAR 
8 de outubro de 2019 

 
 

 

Passados 5 anos da constituição dos SIMAR, o 

Presidente do Conselho de Administração, Bernardino 

Soares, os Vogais Mónica Vilarinho e Paulo Piteira e o 

Diretor Delegado, Rui Abreu, assinalaram a ocasião 

junto dos trabalhadores, com o descerrar de placas 

comemorativas em várias instalações. 

Nestas placas, encontra-se espelhado o trabalho 

desenvolvido nas várias áreas de atuação em termos 

quantitativos e algumas das menções atribuídas por 

entidades certificadas, que refletem o reconhecimento 

da prestação de um serviço público de qualidade à 

população dos municípios de Loures e Odivelas.  

4. Acordo de gestão dos SIMAR 

Nos termos do estipulado nas alíneas a) e b) do 

n.º 2 da cláusula terceira do Acordo de Gestão 

firmado entre os municípios de Loures e de 

Odivelas, em outubro de 2019, a presidência do 

Conselho de Administração passou a ser 

assegurada pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Odivelas, Dr. Hugo Martins que, 

juntamente com os Vogais Dr.ª Mónica 

Vilarinho, pelo município de Odivelas e Dr. 

Paulo Piteira, por parte do município de Loures, 

constituíram o Conselho de Administração dos 

SIMAR.  

 
Composição do Conselho de Administração dos SIMAR  

 2.ª metade do mandato dos órgãos autárquicos (2017-2021) 

 

 

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. 
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5. Certificações e acreditações  

                                                          
 

 

 

 

6. Política de Qualidade  

Durante o ano 2019, os SIMAR divulgaram a 

sua Política de Qualidade baseada no 

compromisso com os seus clientes, focada na 

missão de garantir o abastecimento público de 

água conforme os padrões legalmente 

estabelecidos para consumo humano, recolher 

e drenar as águas residuais, recolher e 

transportar resíduos urbanos. 

 

Política de Qualidade 

1. Cumprir os requisitos do cliente, estatutários e 

regulamentos aplicáveis; 
 

2. Satisfazer as necessidades e superar as expectativas 

dos clientes e da comunidade; 
 

3. Assegurar elevado nível de qualidade do produto 

fornecido e dos serviços prestados, garantindo: 
 

a. Salubridade e segurança da água; 

b. Continuidade no abastecimento (AA), drenagem 

(AR) e recolha (RU); 

c. Prontidão na resposta: 

d. Transparência. 
 

4. Melhorar continuamente o sistema de gestão da 

qualidade. 
 

Para a suportar é dada particular atenção a: 
 

 Pessoas – competência, responsabilidade e motivação; 

 Redes e equipamento – adequação, atualização e 

operacionalidade; 

 Valor – focalização no valor percecionado pelo cliente; 

 Comunicação – interna e externa (cliente e 

comunidade); 

 Processos – orientação para as saídas pretendidas; 

 Riscos – identificação e mitigação; 

 Controlo – em função dos riscos; 

 Meio ambiente – cultura de projeção ambiental; 

 Planeamento – clarificação de objetivos e 

programação. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Água para consumo humano 
Distinguida pela ERSAR com o 

selo de qualidade exemplar 

 

 

 
 

Qualidade do Serviço de 
Gestão de Resíduos Urbanos 
Distinguido 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 

 

  
SIMAR 

Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, 
pela conformidade com os requisitos da Norma NP EN 

ISO 9001:2015 
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7. Números dos SIMAR 
 
Quadro 1: Indicadores estatísticos 

 

 

 

 

8. Enquadramento da atividade 

Os SIMAR de Loures e Odivelas prestam 

serviços essenciais, em regime de gestão 

direta, às populações residentes nos concelhos 

de Loures e de Odivelas, concelhos que, em 

conjunto, e de acordo com a última atualização, 

de 14 de junho de 2019 do INE, tinham 370.961 

habitantes representados por 173.667 clientes. 

O nível de cobertura dos serviços de 

abastecimento de água, drenagem de águas 

residuais e recolha resíduos urbanos era, 

respetivamente, de 99,9%, 98% e de 100%. 

 

No ano 2019 foi aprovado o valor de 11,3 

milhões de euros, destinados à renovação e 

reabilitação de infraestruturas de 

abastecimento de água e de águas residuais, à 

aquisição de viaturas e equipamentos de 

resíduos urbanos e a outras atividades de apoio 

e complementares. 
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9. Imagem, informação/divulgação, 
participação  

 

9.1. Certificação da qualidade do serviço  

Também durante o mês de outubro, os SIMAR 

receberam o Certificado do Sistema de Gestão 

da Qualidade, segundo a norma NP EN ISO 

9001:2015, atribuído pela APCER. 

 

Certificado do Sistema de Gestão da Qualidade 

 

 

Com a implementação do sistema de gestão de 

qualidade, foi possível definir objetivos da 

qualidade e indicadores que os monitorizam, 

planificar e registar ações, efetuar análise de 

contexto, riscos e oportunidades, entre outros, 

visando o aumento da satisfação dos clientes 

dos SIMAR e da comunidade em geral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Informação/divulgação 

Folheto Reciclar Folheto Institucional 

  

 

Dando continuidade à sua política de 

proximidade e transparência, os SIMAR 

procederam à distribuição, nos balcões de 

atendimento e aos munícipes, em geral, em 

todos os eventos realizados em Loures e 

Odivelas, de folhetos contendo informações e 

conselhos úteis, designadamente, quanto à 

importância da correta deposição de RU e, 

ainda, outros com informações mais 

diversificadas, relativas às atividades e aos 

recursos disponíveis para o desenvolvimento 

das atividades. 

 

Neste ano manteve-se, também, o serviço 

publicitário numa rádio local, para a divulgação 

de spots diários sobre a atividade e de diversas 

campanhas em curso.  
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9.3. Ações externas 

Comemorações do Dia Mundial da Água  
Parque da Cidade de Loures 

  

  

 

No âmbito das comemorações do Dia Mundial 

da Água e em parceria com a Câmara de 

Loures realizou-se, no Parque da Cidade de 

Loures, uma iniciativa que contou com cerca de 

150 crianças e em que foi apresentada uma 

nova imagem de campanha de incentivo ao uso 

de água da torneira e à utilização dos cerca de 

300 bebedouros instalados em escolas, jardins 

e parques, e onde foi utilizado um mecanismo 

criado para o efeito que consistia numa bicicleta 

e um reservatório elevado onde era necessário 

despender energia, pedalando, para elevar a 

água até ao recipiente, procurando 

representar-se a forma de levar água até às 

habitações. 

 

Ainda, no âmbito daquela parceria, foram 

elaborados pelo Gabinete de Imagem e 

Comunicação dos SIMAR, folhetos alusivos às 

temáticas de poupança da água, promoção do 

seu consumo e para a separação de resíduos, 

tendo sido distribuídos à população durante as 

festas do Concelho de Loures e à passagem da 

volta a Portugal 2019, por Loures. 

 

Folhetos 
    Poupança da água                            Separação de resíduos 

  

 

Também, em associação com o Município de 

Loures, nas iniciativas relativas à edição 2019 

da volta a Portugal em Bicicleta, foi organizada 

a primeira “Ecochegada” numa volta a Portugal, 

que foi marcada por ações de sensibilização da 

população, privilegiando o consumo de água da 

torneira (água da rede pública distribuída pelos 

SIMAR) e para a correta deposição de resíduos 

recicláveis. 

Foram ainda disponibilizados pontos de água, 

para usufruto de todos os visitantes e criadas 

zonas com ecopontos devidamente 

caracterizadas. 

 
ECOCHEGADA  

2.ª Etapa da Volta a Portugal em Bicicleta 2019 
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Ao longo dos 63 km que a volta percorreu no 

Concelho de Loures, foram colocados em 

locais estratégicos outdoors, painéis 

informativos e lonas com mensagens de 

sensibilização no âmbito da poupança e apelo 

ao consumo da água da torneira e correta 

separação de resíduos.  

Na zona da meta, além do reforço com cinco 

ecopontos de grande dimensão para recolha 

seletiva, estiveram também os Guardiões do 

Ambiente e os Mochileiros da Água cuja função 

foi sensibilizar o público para a reciclagem e 

para a importância da preservação do recurso 

hídrico enquanto bem essencial, apelando ao 

consumo de água da torneira. Água que foi 

distribuída gratuitamente, em copos recicláveis 

adquiridos, pelos SIMAR.  

 

Os SIMAR estiveram ainda presentes no 

Festival Jovem em Odivelas, nas 

comemorações do Dia Mundial do Ambiente, 

em Loures e Odivelas, e no evento “Compras 

ao Luar”, iniciativas que envolveram mais de 

4500 pessoas. 

Iniciativas em Odivelas onde foi distribuído copo sensibilizando ao 
consumo da água da torneira 

 

 

 

 

Os SIMAR lançaram a “Campanha de 

Sensibilização para dinamização da recolha 

seletiva multimaterial de resíduos recicláveis e 

bioresíduos”, cofinanciada pelo POSEUR - 

Programa Operacional de Sustentabilidade e 

Eficiência no Uso de Recursos, destinada aos 

restaurantes, cafés e similares, moradores das 

Urbanizações da Portela, Quinta do Almirante e 

munícipes em geral dos Concelhos de Loures e 

de Odivelas. 

 

Slogan da campanha 

 
Apresentação dos monitores/orientadores da campanha 

 

 

Em novembro de 2019 decorreu o Encontro 

Nacional de Entidades Gestoras (ENEG), 

subordinado ao tema: "A Água em Portugal na 

próxima década - Roteiro para 2030 ", onde, 

juntamente com outras entidades, os SIMAR 

marcaram presença através de um stand 

institucional, onde foram divulgdas as suas 

áreas de atuação, objetivos e estratégias.  
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ENEG 2019 – Stand SIMAR 

 

 

No âmbito daquele evento, desenvolveu-se um 

concurso entre Entidades Gestoras nas áreas 

técnicas das atividades, denominado “Pipe 

Contest - Campeonato Nacional de Montagem 

de Ramais em Carga”, onde a equipa de 

técnicos dos SIMAR alcançou o 3.º lugar.  

 
ENEG 2019 - Equipa participante Pipe Contest 

 

 

10. Colaboração SIMAR/outros  

Os SIMAR assinaram um protocolo de 

colaboração com a VALORSUL, com o objetivo 

de desenvolver um projeto de recolha de papel 

e cartão em estabelecimentos do comércio 

local, nas zonas do Infantado - Loures, 

Moscavide, zona centro de Odivelas e zona 

centro da Pontinha. Para concretização do 

projeto os SIMAR dispuseram de mais duas 

viaturas, disponibilizadas pela VALORSUL.  

Assinatura do protocolo de colaboração 
entre SIMAR e VALORSUL 

 

 

10.1. Ações internas 

Também em parceria com a Câmara Municipal 

de Loures, promoveram-se campanhas de 

sensibilização dirigidas aos trabalhadores, 

visando a economia na utilização de energia e 

consequente emissão de CO2 para o ambiente, 

o uso eficiente da água e a motivação para o 

consumo da água da torneira e, ainda, a 

separação dos resíduos produzidos nas 

instalações, designadamente nas atividades 

administrativas. Para o efeito, foi distribuída 

uma base de secretária com motivos e dicas de 

atuação mais eficiente e amiga do ambiente, e 

um contentor para deposição de desperdício de 

papel reciclável. 

 

Objetos distribuídos aos trabalhadores 
no local de trabalho 
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Aos trabalhadores foi entregue um exemplar de 

ecoponto, sensibilizando-os à separação dos 

potenciais resíduos recicláveis nas suas casas, 

os quais foram também distribuídos pelas 

instalações dos SIMAR. 

 

11. Eficiência energética 

No âmbito do Aviso 21: "Administração Pública 

Eficiente 2016", do Fundo de Eficiência 

Energética (FEE), os SIMAR apresentaram 

uma candidatura com base num projeto de 

produção de Águas Quentes Sanitárias (AQS) 

com recurso à energia solar a ser 

implementado nas instalações dos SIMAR, do 

Juncal, correspondendo a um investimento de 

92 mil euros, e que foi comparticipado em 80% 

pelo FEE.  

O referido projeto foi concluído prevendo-se 

uma economia no consumo de energia de 

cerca de 73.567 KWh/ano.  

Solar térmico – Instalações do Juncal 

 
Caldeiras a gás 150 kW Reservatório AQS 2500L 

  

Ainda, e no âmbito da melhoria da eficiência 

energética das instalações dos SIMAR, 

continuou-se o projeto iniciado em 2018,

Promoção da Eficiência 

no Consumo (PPEC 2017/2018), para 

instalações de água, tendo-se concluído a 

instalação dos 2 variadores eletrónicos de 

velocidade na estação hidropressora localizada 

nas instalações das Maroitas, obtendo-se 

benefícios diversos, entre os quais a diminuição 

da emissão de gases de efeito de estufa. 

 

Instalações de água das Maroitas 
Grupo Bombagem 

 

 

Alinhado com as estratégias indicadas no 

Programa Nacional para as Alterações 

Climáticas (PNAC), dirigido fundamentalmente 

aos setores da Administração Pública, 

pretendeu-se assegurar uma trajetória de baixo 

carbono de forma a mitigar os efeitos das 

alterações climáticas, reforçando a 

responsabilidade ambiental e social dos 

SIMAR, enquanto entidade gestora. 
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12. Melhorias de instalações e 
equipamentos gerais 
 

No âmbito do plano de renovação da frota, 

foram adquiridas 6 viaturas para afetar às 

atividades operacionais dos SIMAR, sendo 

uma viatura ligeira de passageiros e cinco 

ligeiras de mercadorias, correspondendo ao 

investimento total de cerca de 134 mil euros. 

 
Novas viaturas ligeiras de mercadorias e de passageiros 

  

 

Deu-se continuidade às ações de melhorias em 

infraestruturas de abastecimento e distribuição 

de água, designadamente em reservatórios e 

respetivos recintos, contemplando 

impermeabilização de coberturas, pinturas 

exteriores e interiores, limpeza e manutenção 

de espaços verdes. Salienta-se a reabilitação 

da célula antiga do reservatório de Caneças 

ZB, assim como das coberturas dos 

reservatórios do Casal do Bispo, Casal da 

Silveira e do Pomarinho, localizados no 

concelho Odivelas. 

 
Intervenções em Reservatórios dos SIMAR 

 

13. Gestão operacional  

13.1. Abastecimento de água 

13.1.1. Qualidade da água para consumo 
humano  

 
A qualidade da água distribuída nos concelhos 

de Loures e de Odivelas é aferida através do 

cumprimento 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. 

 

Com vista à garantia e controlo da qualidade da 

água, através do seu Laboratório, mais uma 

vez acreditado pelo IPAC, através da emissão 

do certificado técnico – Edição n.º 24, de 20-12-

2019, procedeu-se 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-se, para o efeito, 

realizado 2.016 colheitas, compreendendo a 

análise de 23.219 parâmetros.  

Foi, ainda, garantida a necessária barreira 

sanitária ao longo da rede de distribuição e, 

com base nos valores de cloro residual 

medidos nos Pontos de Entrega (PE), foi feito o 

acompanhamento do funcionamento das 

Estações de Reforço de Desinfeção (ERD) 

existentes, mediante o controlo diário dos 
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processos de tratamento e a monitorização 

diária da desinfeção da água distribuída. 

Também de referir que o Setor de Tratamento 

da Divisão de Laboratório e Qualidade, 

procedeu a ações de monitorização 

operacional com recurso à utilização de 

equipamentos portáteis, tendo sido realizadas 

3.123 análises de campo.  

 

Em resultado das medidas tomadas, foi 

garantido o nível de água segura de 99,7%, nos 

concelhos de Loures e de Odivelas. 

 

13.1.2. Aquisição de água   

No ano 2019 os SIMAR adquiriram 28.338.746 

m3 de água. 

Comparativamente ao ano 2018, foram 

adquiridos mais 370.327 m3 de água, 

correspondendo a um aumento de 1,3% do 

volume de água adquirida e a mais 217.197 € 

de encargos para os SIMAR.  

 

Quadro 2: Evolução do volume de água adquirida, 
faturada e não faturada (m3), nos últimos 3 anos 
     (m3) 

Água 2017 2018 2019 Peso 
Variação 

2018-2019 

Adquirida 28 259 796 27 968 419 28 338 746 100% 1,3% 

Faturada (*) 17 324 887 17 331 331 17 824 533 62,9% 2,8% 

Não faturada 10 934 909 10 637 088 10 514 213 37,1% -1,2% 

% ANF 38,69% 38,03% 37,10% -----  -0,93 p.p. 

(*) Inclui consumos dos SIMAR  
Fonte: DEA 

     
 

O volume de água total faturada representou 

62,9% do volume de água entrado no sistema 

de abastecimento e, quando comparado com a 

água faturada no ano 2018, reflete um aumento 

de 2,8%.  

 

Por seu lado, a percentagem de água não 

faturada, com o peso de 37,1%, diminuiu em 

1,2%, comparativamente com o verificado no 

ano 2018, refletindo já o impacto de algumas 

das medidas elencadas no plano estratégico de 

redução de perdas de água, designadamente a 

execução do plano de substituição de 

contadores em fim de vida útil, no combate à 

submedição, e, ainda, a contabilização de 

consumos reais das regas de espaços verdes 

nos concelhos de abrangência dos SIMAR, na 

sequência da colocação de contadores nos 

respetivos locais. 

 

A curva de evolução do volume de água não 

faturada é descendente entre 2017 e 2019, 

como ilustrado no gráfico seguinte. 

 

Gráfico 1: Evolução do volume de água não faturada (m3)

 

10 934 909

10 637 088

10 514 213

2017 2018 2019
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13.1.3. Balanço hídrico 

No quadro seguinte apresenta-se o Balanço 

hídrico dos SIMAR do ano de 2019.  

 

Quadro 3: Balanço hídrico do ano 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1.4. Infraestruturas e equipamentos de 
abastecimento de água 

 

 
 

O cadastro de infraestruturas de abastecimento 

de água registava, em 31-12-2019, 1.370,26 

km de rede de distribuição, 87,60 km de rede 

adutora e 15.001 ramais domiciliários de água.  

 

O sistema de abastecimento de água contava, 

ainda, com 28 estações elevatórias e 59 

reservatórios, estes com a capacidade total de 

reserva de 102.900 m3. 

 

13.1.5. Gestão e manutenção do sistema de 
abastecimento de água 

 

As medidas de substituição de infraestruturas 

tomadas, tiveram impacto na diminuição do n.º 

de roturas, tanto em condutas, como em 

ramais, conforme se explicita no quadro 

seguinte. 

 
Quadro 4: Evolução do n.º de roturas em condutas e 
ramais 
    (n.º) 

Roturas 2017 2018 2019 
Var. 2018-

2019 

Condutas 838 713 652 -9% 

Ramais 563 432 401 -7% 

Total 1401 1145 1053 -8% 

Fonte: DEA     
 

 
 

Consumo faturado
medido

Consumo autorizado 17 680 024
faturado [m3/ano] Água faturada

17 824 533 Consumo faturado 17 824 533
Consumo [m3/ano] não medido [m3/ano]
autorizado  144 509

[m3/ano]
19 641 564 Consumo não faturado

[m3/ano] medido
Consumo autorizado 151

não faturado [m3/ano]
1 817 031 Consumo não faturado

Água entrada [m3/ano] não medido
no sistema 1 816 880

[m3/ano]
28 338 746 Uso não autorizado

[m3/ano] Perdas  794 166
aparentes [m3/ano]
1 854 967 Perdas de água por erros Água não
[m3/ano] de medição faturada

1 060 801 (perdas 
[m3/ano] comerciais)

Perdas de água Perdas reais nas condutas 10 514 213
de água bruta e no tratamento [m3/ano]

8 697 182 Não aplicável
[m3/ano] [m3/ano]

Fugas nas condutas de
adução e/ou distribuição

Perdas reais 2 394 775
6 842 215 [m3/ano]
[m3/ano] Fugas e extravasamentos

nos reservatórios de adução
e/ou distribuição

 342 111
[m3/ano]

Fugas nos ramais
4 105 329
[m3/ano]

Fonte: DEA

30,69%

69,31%

78,67%

90,75% 62,90%

9,25%

21,33%

37,10%

Balanço Hídrico de 2019 dos SIMAR 
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Tal como se evidencia no quadro anterior, 

globalmente verificou-se uma diminuição de 

8% no n.º de roturas. Aliás, de acordo com os 

dados do mesmo quadro, o ano 2019 confirmou 

a tendência de diminuição de roturas, como se 

vinha registando desde 2017 e como se ilustra 

no gráfico seguinte. 

 

Gráfico 2: Evolução do n.º de roturas na rede de distribuição e 

em ramais, nos últimos 3 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2. Drenagem de águas residuais 

13.2.1. Desenvolvimentos  

Com vista a maior eficácia no controlo do 

funcionamento das Estações Elevatórias de 

Águas Residuais e das descargas para o meio 

hídrico, em 2019 deu-se início ao processo de 

sensorização e integração na telegestão de 7 

das 10 Estações Elevatórias de Águas 

Residuais (EEAR) que compõem o Sistema 

Municipal de Águas Residuais. Estas ações 

permitem uma resposta operacional mais 

orientada e célere em caso de anomalias, 

sendo assim possível caracterizar cada uma 

das instalações e planear as eventuais 

necessidades de intervenção/renovação, assim 

como permite um reporte continuado de dados, 

como as paragens de bombas, as descargas 

para o meio hídrico e caudais bombados.  

Foram também definidos pontos sensíveis da 

rede tais como, parques municipais, linhas de 

água de maior visibilidade, com elevada 

magnitude e impacto das descargas para o 

meio recetor e população.  Neste sentido 

procedeu-se, ainda, à instalação de 

equipamentos de monitorização do 

funcionamento da rede, permitindo a deteção 

precoce de eventuais avarias e consequente 

descarga para o meio recetor, bem como o 

aumento da rapidez de atuação das equipas de 

operação e manutenção.  

 

838

713

652

563

432

401

2017 2018 2019

Condutas Ramais
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A utilização destes equipamentos permite 

igualmente avaliar o funcionamento da rede em 

tempo seco e tempo húmido sendo assim 

possível ter o conhecimento do comportamento 

da rede de águas residuais nos pontos 

referidos, prevendo-se alargar a toda a rede a 

instalação destes equipamentos. 

 

13.2.2. Qualidade das águas residuais 

Para garantir o controlo da qualidade das águas 

residuais geradas na área de intervenção dos 

SIMAR, foi executado e cumprido o Programa 

de Controlo da Qualidade das Águas Residuais 

(PCQAR), tendo para o efeito sido efetuadas 

3.378 colheitas e 2.460 determinações 

analíticas, obtidas em ramais industriais, em 

pontos sensíveis da rede e, ainda, em pontos 

de afluência à ETAR. 

 

Ainda, no âmbito do controlo das linhas de 

água, o Laboratório realizou, 2.213 

determinações analíticas.  

 

13.2.3. Infraestruturas de águas residuais 

 
 

No âmbito da atualização do cadastro de 

infraestruturas de águas residuais registaram-

se 865,61 km de rede doméstica, 601,39 km de 

rede pluvial, 9.129 ramais domiciliários e 6.283 

ramais pluviais.  

Além das infraestruturas referidas, o sistema de 

águas residuais dispõe de 9 descarregadores 

de emergência associados às 10 estações 

elevatórias, com uma capacidade instalada de 

570,29 m3/h. 

 

13.2.4. Gestão e manutenção do sistema de 
águas residuais  

 

No que concerne à manutenção preventiva de 

coletores, foram desenvolvidas as atividades 

de inspeção vídeo e limpeza e desobstrução de 

coletores que, isoladas ou combinadas entre si, 

garantiram condições de drenagem mais 

eficazes em toda a extensão da rede. 

 

No ano 2019, verificaram-se acréscimos das 

atividades adstritas à manutenção preventiva 

de coletores, com realce para a limpeza de 

mais 37.957 metros lineares de coletores, 

correspondendo a um aumento de 171%, face 

ao realizado no ano 2018. 

  

Quadro 5: Atividades de manutenção preventiva, nos 
últimos 3 anos 

   (em metros lineares) 

Coletores 2017 2018 2019 
Var. 2018-

2019 

Inspeção vídeo 26 700 23 190 34 419 48% 

Limpeza 36 106 22 170 60 127 171% 

Fonte: DEA     
 

A atividade de inspeção vídeo à rede de 

drenagem de águas residuais mereceu 

também maior desenvolvimento, tendo-se 
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inspecionado mais 11.229 metros lineares de 

rede que o realizado em 2018, correspondendo 

a um aumento de 48%, como explicitado no 

quadro anterior apresentado. 

 

Contudo, apesar das medidas preventivas 

levadas a efeito, o piquete foi chamado a 

intervir 2.222 vezes, isto é, mais 183 vezes que 

no ano 2018, correspondendo a um aumento 

de 9%, tendo este aumento decorrido, não só 

por inundações na via publica originadas pela 

pluviosidade ocorrida, mas também devido ao 

estado envelhecido da rede.  

  

Quadro 6: Atividade do Piquete de AR, nos últimos 3 
anos  

  (n.º de ocorrências) 

Nº de intervenções 
 Piquete de AR 

2017 2018 2019 
Var. 

2018-
2019 

Obstruções  1 703  1 522  1 575 3% 

Inundações (em propriedades 
e/ou na via pública) 

146 479 586 22% 

Colapsos/Abatimentos 30 38 61 61% 

Total  1 879  2 039  2 222 9% 

Fonte: DEA     
 
 

De acordo com a informação do quadro acima 

apresentado, verificaram-se 1.575 obstruções 

de coletores e 586 inundações. O n.º de 

colapsos e abatimentos somaram 61 

ocorrências.  

O n.º de colapsos foi de 12, resultado de 

anomalias estruturais da rede, igualando o n.º 

de ocorrências verificadas em 2018. 

 

13.3. Obras de água e de águas residuais 

13.3.1. Abastecimento de água 

No ano 2019 foram substituídos 7.421 metros 

lineares de rede obsoleta e executados 400 

metros lineares de rede nova, prevendo-se a 

melhoria das condições de abastecimento nas 

zonas intervencionadas e, também, a redução 

do n.º de roturas. 

Foram realizadas obras por empreitada e por 

administração direta, i.e., com recurso a meios 

próprios, como se descreve seguidamente. 

  
Quadro 7: Obras de água, por empreitada, no ano 2019 

Freguesia Local Designação - objetivo 

Bucelas 
EN115 Ponte Bucelas -
Bemposta 

Substituição de conduta - 
Diminuir a ocorrência de roturas 

Camarate 
Rua da Bela Vista, Bº 
Miraloures 

Substituição de conduta - 
Diminuir a ocorrência de roturas 

Caneças 
Ponte na Ponte da Bica, 
Caneças 

Substituição de conduta - 
Diminuir a ocorrência de roturas 

Famões 
Rua Quinta da Silveira - 
Bairro Casal da Silveira 

Instalação de conduta - 
Melhoria das condições de 
abastecimento 

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

Lousa Ponte em Ponte de Lousa 
Substituição de conduta - 
Diminuir a ocorrência de roturas 

Odivelas 
Conduta distribuidora do 
Alvito 

Substituição de conduta - 
Melhoria das condições de 
abastecimento 

Odivelas 
Sr. Roubado - Vale do 
Forno, Odivelas 

Substituição de conduta - 
Diminuir a ocorrência de roturas 

Pontinha Rua Dom Carlos I 
Substituição de conduta - 
Diminuir a ocorrência de roturas 

São João da 
Talha 

Rua Alfredo Vitorino da 
Costa 

Substituição de conduta - 
Diminuir a ocorrência de roturas 

Unhos Rua da Esperança 
Substituição de conduta - 
Diminuir a ocorrência de roturas 

Fonte: DEA   
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Quadro 8: Principais obras por administração direta de 
abastecimento de água, no ano 2019 

Freguesia Local Designação - objetivo 

Bucelas 
Rua Figueira Negral, 
Bemposta 

Substituição de conduta - Melhoria 
das condições de abastecimento 

Bucelas 
Rua Casal do 
Toneca, Bemposta 

Substituição de conduta - Melhoria 
das condições de abastecimento 

Camarate 

Rua maestro 
Fernando Lopes 
Graça, etc - bairro stº 
António 

Substituição de conduta e 
intervenções pontuais na rede de 
A.R - Melhoria das condições de 
abastecimento 

Frielas Rua da Ribeira 
Substituição de conduta - Diminuir 
a ocorrência de roturas 

Frielas 
Rua da Escola 
Primária, Frielas 
(Carriscoop) 

Substituição de conduta - Melhoria 
das condições de abastecimento 

Loures 
Rua do Casal das 
Figueiras, Montemor 

Prolongamento de rede; - Melhoria 
das condições de abastecimento 

Loures 
Rua Comandante 
Carvalho Araujo 

Substituição de conduta - Melhoria 
das condições de abastecimento 

Loures Rua da Republica 
Substituição de conduta - Melhoria 
das condições de abastecimento 

Lousa EN8, Freixeira 
Substituição de conduta - Diminuir 
a ocorrência de roturas 

Odivelas Rua Gago Coutinho 
Prolongamento de conduta - 
Melhoria das condições de 
abastecimento 

Odivelas Rua da Arroja 
Substituição de conduta - Diminuir 
a ocorrência de roturas 

Odivelas 
Rua Gama Pinto - 
Colinas do Cruzeiro, 
Odivelas 

Substituição de conduta - Melhoria 
das condições de abastecimento 

Prior Velho Rua Quelimane 
Substituição de conduta - Melhoria 
das condições de abastecimento 

Santa Iria da 
Azoia 

EN10 (Faclima) 
Substituição de conduta - Melhoria 
das condições de abastecimento 

São João da 
Talha 

Rua Alfredo Vitorino 
da Costa 

Substituição de conduta - Diminuir 
a ocorrência de roturas 

Unhos 

Rua Sá de Bandeira - 
Bairro de Nossa 
Senhora da Saúde, 
Catujal 

Prolongamento de conduta - 
Melhoria das condições de 
abastecimento 

Fonte: DEA 
 

 

 

 

13.3.2. Águas residuais  

No âmbito das águas residuais, através de 

administração direta, substituíram-se 801 

metros lineares de rede de drenagem nas 

zonas intervencionadas, o que permite uma 

melhoria das condições de drenagem da rede. 

 

Quadro 9: Principais obras por administração direta de 
águas residuais, no ano de 2019 

Freguesia Local Designação - objetivo 

Loures 
Rua Guilhermina 
Suggia (traseiras 
do cemitério) 

Substituição de coletor doméstico - 
Garantir o escoamento das Aguas 
Domésticas 

Loures 
Rua General 
Humberto 
Delgado 

Substituição de coletor doméstico - 
Garantir o escoamento das Aguas 
Domésticas 

Loures 
Rua Cidade Rio 
de Janeiro 

Execução de descarregador e 
implantação de coletor - Garantir o 
escoamento das Aguas Domésticas 

Loures 
Rua Santo 
Amaro 

Substituição de coletor doméstico - 
Garantir o escoamento das Aguas 
Domésticas 

Odivelas 

Rua Eugénio de 
Castro, Codivel 
(traseiras da Rua 
Eugénio de 
Andrade no 
terreno junto às 
hortas 

Ligação de caixa de visita a coletor 
doméstico - Garantir o escoamento 
das Aguas Domésticas 

Odivelas 
Praceta Camilo 
Pessanha 

Substituição de coletor doméstico - 
Garantir o escoamento das Aguas 
Domésticas 

Odivelas 
Rua António 
Feijó, Patameiras 

Prolongamento de rede de drenagem 
de águas pluviais - Separação de 
efluentes 

Odivelas 
Rua da Arroja, 
Odivelas 

Implantação de coletor doméstico - 
Beneficiação do estado funcional da 
rede 

Odivelas 

Avenida das 
Acácias, junto ao 
depósito do 
Alvito 

Substituição de coletor de ARP - 
Beneficiação do estado funcional da 
rede 

U.F. de 
Camarate, 
Unhos e 
Apelação 

Rua Nossa 
Senhora da 
Conceição 

Ligação de caixa de visita a coletor 
doméstico - Garantir o escoamento 
das Aguas Domésticas 

Fonte: DEA 
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Continuação Quadro 9 

Freguesia Local Designação - objetivo 

U.F. de 
Camarate, Unhos 
e Apelação 

Rua C, Bairro de 
São João das 
Areias 

Substituição de coletor doméstico - 
Garantir o escoamento de efluente 
de coletor unitário 

U.F. de Pontinha 
e Famões 

Rua da 
Solidariedade, 
Bairro Olival do 
Pancas, Pontinha 

Execução de descarregador, 
implantação de coletor e execução 
de queda guiada em caixas de visita 
- Garantir o escoamento das A. 
Domésticas 

U.F. de Pontinha 
e Famões 

Avenida da 
Liberdade Lt. 444 
- bairro dos 
quatro 

Substituição de coletor doméstico - 
Garantir o escoamento das A. 
Domésticas 

U.F. de Pontinha 
e Famões 

Avenida da 
Liberdade, Bairro 
Trigache 

Substituição de coletor doméstico - 
Garantir o escoamento das A. 
Domésticas 

U.F. de Póvoa de 
Santo Adrião e 
Olival Basto 

Póvoa de Santo 
Adrião, Praceta 
Ary dos Santos 

Substituição de troço de coletor de 
águas residuais domésticas e 
execução de caixa de visita - 
Beneficiação do estado funcional da 
rede 

U.F. de Ramada 
e Caneças 

Rua Raúl Costa 
Fernandes 

Ligação de coletor pluvial a linha de 
água - Garantir o escoamento das A. 
Pluviais 

U.F. de Ramada 
e Caneças 

Rua do 
Pomarinho, 
Traseiras da Rua 
do Pomarinho 

Substituição de coletor doméstico - 
Garantir o escoamento das A. 
Domésticas 

U.F. de Ramada 
e Caneças 

Rua José Carlos 
Ary dos Santos, 
Escadinhas do 
Amor 

Substituição de coletor doméstico - 
Garantir o escoamento das A. 
Domésticas 

U.F. de Sacavém 
e Prior Velho 

Rua Fábrica da 
loiça de Sacavém 

Prolongamento de rede - Garantir o 
escoamento das A. Domésticas 

U.F. de Sacavém 
e Prior Velho 

Rua Tête, Prior 
Velho 

Prolongamento de rede - Garantir o 
escoamento das A. Domésticas 

U.F. de Sacavém 
e Prior Velho 

Rua Quelimane, 
Prior Velho 

Substituição de coletor doméstico - 
Beneficiação do estado funcional da 
rede 

U.F. de Santa Iria 
de Azoia, São 
João da Talha e 
Bobadela 

Rua Calhas 
Substituição de coletor doméstico - 
Garantir o escoamento das A. 
Domésticas 

U.F. de Santa Iria 
de Azoia, São 
João da Talha e 
Bobadela 

Rua D. Pedro V, 
Pirescoxe 

Substituição de coletor doméstico - 
Garantir o escoamento das A. 
Domésticas 

U.F.de Póvoa de 
Santo Adrião e 
Olival de basto 

Rua da Praceta 
Nº4 - Quinta da 
Serra 

Substituição de coletor doméstico - 
Garantir o escoamento das A. 
Domésticas 

Fonte: DEA 

 
 
Legenda: U.F. – União de Freguesias 

13.3.3. Obras de água e águas residuais 
 

Quadro 10: Empreitadas de água e de águas residuais 
concluídas no ano 2019 

Área Concelho Descrição 

AA Odivelas 
Substituição de Conduta Elevatória Amoreira ZB / 
Caneças ZB 

AA + AR Loures 
Remodelação das Redes de Abastecimento de 
Água e Águas Residuais de Loures - Rua da 
Republica – Troço 2  

AA 
Loures e 
Odivelas 

Construção e Reabilitação de Redes de Drenagem 
de Águas Residuais nos Concelhos de Loures e 
Odivelas  

Fonte: DEA 
 
 
Quadro 11: Empreitadas de água e de águas residuais 
em execução 

Área Concelho Descrição 

AA 
Loures e 
Odivelas 

Substituição de Condutas nos Concelhos de 
Loures e Odivelas 

AA Loures 
Substituição de conduta adutora a Sacavém - 
Troço 1 

AA Odivelas Substituição de Condutas em Caneças - FASE II 

AA Loures 
Remodelação da Rede de Abastecimento da Água 
a Santo António dos Cavaleiros 

AA 
Loures e 
Odivelas 

Reposição de Pavimento, Betuminoso e Calçada 
nos Concelhos de Loures e Odivelas 

AR Odivelas 
Execução de Colector de Águas Residuais 
Domésticas para Ligação do Bairro Quinta das 
Dálias Famões 

AR 
Loures e 
Odivelas 

Execução de ramais e prolongamentos de Rede 
de Drenagem de Águas Residuais nos Concelhos 
de Loures e Odivelas 

Fonte: DEA 

 
 
Quadro 12: Procedimentos de empreitadas em 
desenvolvimento  

Área Concelho Descrição 

AA 
Loures e 
Odivelas 

Empreitada de " Execução de Ramais e 
Prolongamentos de Rede de Drenagem de Águas 
Residuais, nos Concelhos de Loures e Odivelas 

AA 
Loures e 
Odivelas 

Empreitada de Reposição de Pavimentos, 
Betuminoso e Calçadas nos Municípios de Loures 
e Odivelas 

Fonte: DEA 
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13.4. Gestão de resíduos 
 

 
  

 
 

Os resíduos urbanos continuaram a 

desenvolver a sua atividade orientados na 

convergência com os objetivos estratégicos 

delineados nas Grandes Opções do Plano 

(GOP) para 2019, privilegiando o incremento de 

ações para o aumento de recolha seletiva de 

resíduos. 

 

13.4.1. Recursos da atividade de resíduos 
urbanos  

 
No ano de 2019, a atividade de recolha de 

resíduos urbanos desenvolveu-se em 61 

circuitos em 3 turnos diários, 36 circuitos 

destinados à recolha de resíduos 

indiferenciados, 17 à recolha seletiva e 8 à 

recolha de monos. 

No ano de 2019 foram instalados contentores 

em 285 novos locais, 111 destinados à 

deposição de resíduos indiferenciados e 174 

para recolha de resíduos recicláveis e 

valorizáveis, distribuídos pelas freguesias dos 

concelhos de Loures e de Odivelas. 

Foram substituídos 1.288 contentores 

degradados. 

 
Decorrente dos incrementos da atividade de 

resíduos urbanos, verificou-se um aumento do 

n.º de alojamentos servidos no âmbito da 

recolha de resíduos indiferenciados, passando 

de 164.774 em 2018, para 165.104 em 2019, 

na área de abrangência da atividade dos 

SIMAR, nos concelhos de Loures e de 

Odivelas.  

 

13.4.2. Recolha total de resíduos urbanos  

No ano de 2019 foram recolhidas 142.188 

toneladas de resíduos. 

 

Quando comparado com a quantidade de 

resíduos recolhidos no ano de 2018, verificou-

se um incremento de 2% na recolha total de 

resíduos, correspondente a mais 3.282 

toneladas de resíduos recolhidos no período.  

 

Os dois tipos de resíduos com maiores 

aumentos foram os resíduos recicláveis e os 

monos, respetivamente com incrementos de 

10% e 12%, como explicitado no quadro a 

seguir apresentado. 
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Quadro 13: Evolução da recolha total de resíduos, nos 
últimos 2 anos (em Kg) 

Tipos recolha 2018 2019 Peso Var 

Indiferenciada 118 060 870 119 270 260 84% 1% 

Seletiva 11 742 360 12 962 780 9% 10% 

Monos 8 268 480 9 283 240 7% 12% 

Recolha 8 e 20 m3  834 220  671 480 0,5% -20% 

Total 138 905 930 142 187 760 100% 2% 

Fonte: DRU 
    

 

Gráfico 3: Distribuição da recolha total, por tipo de 
resíduos 

 

Os resíduos indiferenciados representaram 

84% da recolha total. 

O remanescente dos resíduos recolhidos 

refere-se à recolha seletiva, recolha de monos 

e de contentores de 8 e 20 m3, detendo os 

pesos de 9%, 7% e de 0,5%, respetivamente. 

 

No que respeita à recolha de monos, o aumento 

constatado no volume recolhido, decorreu do 

aumento da produção dos mesmos, pelos 

residentes nos concelhos de intervenção dos 

SIMAR, e do consequente aumento da 

capacidade de resposta dos SIMAR que 

contam com mais 4 viaturas de recolha de 

monos, comparativamente ao ano 2018, sendo 

agora no total de 12.  

De referir também a campanha de 

sensibilização para a recolha de monos, 

lançada em parceria com a Câmara Municipal 

de Loures, realizada durante os meses de maio 

a dezembro de 2019, em que se criou uma linha 

verde para o contacto dos munícipes, e ainda a 

celebração de contratos interadministrativos, 

com a Câmara Municipal e Juntas Freguesias 

do Concelho de Loures que resultou na recolha 

de 2.600 toneladas de resíduos.  

 

13.4.2.1. Recolha indiferenciada   

A recolha dos resíduos indiferenciados foi 

efetuada através de viaturas de recolha normal 

(posterior), 65%, por recolha lateral, 30%, e 4% 

dos resíduos indiferenciados foram recolhidos 

através de molok, mantendo, genericamente, 

as proporções atingidas no ano 2018, com 

ligeiras variações na distribuição pelos 

diferentes métodos de recolha. 

A recolha de resíduos indiferenciados 

aumentou 1%, face a 2018. 

 
Quadro 14: Evolução da recolha indiferenciada, por 
método de recolha (em kg) 

Recolha de indiferenciados 2018  2019  Peso 

Normal 77 268 250 77 974 400 65% 

Lateral 35 287 460 35 949 880 30% 

Molok 5 505 160 5 345 980 4% 

Total 118 060 870 119 270 260 100% 

Fonte: DRU 
   

Indiferencia
da

84%

Seletiva
9%

Monos
7%

Recolha de 
8 e 20 m3

0,5%
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13.4.2.2. Recolha indiferenciada   

No ano 2019 foram recolhidas seletivamente 

12.963 toneladas de resíduos, distribuindo-se 

pelos diferentes tipos que compõem esta 

categoria, nas proporções evidenciadas no 

gráfico seguinte. 

 
Gráfico 4: Distribuição da recolha seletiva, por tipo de 

resíduos 

 

Verificámos que a recolha de papel e cartão 

deteve a maior fatia deste tipo de recolha, 

representando 37%, seguindo-se o vidro, as 

embalagens e outros tipos de resíduos, com 

pesos de 24%, 22% e 1%, respetivamente, face 

ao total da recolha seletiva. 

Os resíduos valorizáveis, (orgânicos), 

representaram 16% do total da recolha seletiva. 

 

No que diz respeito à evolução da recolha 

seletiva, e de acordo com os dados do quadro 

seguinte, constatou-se que, com exceção da 

recolha de orgânicos, com uma diminuição de 

2% no volume total recolhido, todos os 

restantes tipos de resíduos recolhidos 

seletivamente, apresentaram aumentos, 

destacando-se as recolhas de vidro, de papel e 

cartão e de outras embalagens, com aumentos 

de 14%, 13% e 11%, respetivamente, face à 

recolha destes tipos de resíduos no ano 2018. 

 

Quadro 15: Evolução da recolha seletiva (em kg) 

 Recolha seletiva 2018  2019  Var 

Papel e cartão 4 238 740 4 805 210 13% 

Vidro 2 772 900 3 154 530 14% 

Outras embalagens 2 512 730 2 784 260 11% 

Orgânicos 2 146 070 2 103 960 -2% 

Outros resíduos (madeiras, 
REEE´s, verdes) 

 71 920  114 820 60% 

Total 11 742 360 12 962 780 10% 

Fonte: DRU 
   

 

De salientar que, no âmbito da recolha seletiva, 

e dos 3 projetos da campanha de sensibilização 

(POSEUR), aos quais os SIMAR se 

candidataram, decorrente dos trabalhos 

desenvolvidos nos meses de novembro e 

dezembro de 2019, obtiveram-se os resultados 

que a seguir se apresentam, de acordo com 

cada um dos projetos identificados: 

 Projeto 1 – Ação de educação e 

sensibilização para dinamização de recolha 

de bioresíduos em estabelecimentos (canal 

Horeca) – foram angariados 92 

estabelecimentos, correspondendo a 71% 

do objetivo contratualizado, em que se 

previam 130 novos alvos; 

 Projeto 2 - Incremento e melhoria da recolha 

seletiva na Urbanização Quinta do Almirante 

Papel e 
cartão
37%

Vidro
24%

Outras 
embalagens

22%

Orgânicos
16%

Outros 
resíduos 

(madeiras, 
REEE´s, 
verdes)

1%
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e Portela – foram recolhidos 405,8 toneladas 

de resíduos no conjunto das duas 

localidades, correspondendo a um aumento 

global de 9,3%, face ao verificado no mesmo 

período do ano 2018; 

 Projeto 3 - Incremento da seletiva - famílias 

com recolha seletiva na via pública dos 3 

fluxos de resíduos - Embalagens, Papel e 

Vidro (Incremento da recolha Seletiva 

Multimaterial) – recolheram-se 1.375 

toneladas de resíduos, correspondendo ao 

aumento de 9% face ao mesmo período de 

2018. 

 

De referir, também, o aumento de 60% na 

recolha da categoria “outros resíduos”, este, 

influenciado, predominantemente pelo 

aumento do volume de madeiras recolhidas. 

 

Assim, face aos dados registados, a taxa de 

desvio da recolha seletiva evoluiu de 8,5% em 

2018, para 9,1% em 2019, correspondendo a 

um acréscimo de 0,6 p.p. No caso dos resíduos 

recicláveis, o acréscimo foi de 0,7 p.p., face ao 

verificado no mesmo período de 2018. 

  
Quadro 16: Taxa de desvio da recolha seletiva  

  Taxa de desvio (%) 

  2018 2019 

Seletiva * 8,5 9,1 

Recicláveis ** 6,9 7,6 

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

** = quantidade de resíduos recicláveis / Recolha total 

Fonte: DRU 
  

No ano de 2019, e para efeitos da deposição 

seletiva, os SIMAR procederam à colocação de 

24 novos ecopontos, beneficiando 13 

freguesias dos concelhos de Loures e de 

Odivelas. 

 

A combinação entre a tomada de consciência 

da população para a separação dos resíduos e 

a colocação à disposição dos equipamentos 

adequados para aquele fim, resultou no 

aumento da recolha de resíduos 

potencialmente recicláveis e valorizáveis e, em 

simultâneo, contribuiu para alcançar os 

objetivos vertidos no Plano Estratégico de 

Resíduos Sólidos Urbanos. 

 

13.4.3. Outras atividades no âmbito do 
serviço de resíduos urbanos 

 

Destacam-se alguns projetos e ações 

desenvolvidos no âmbito da gestão de resíduos 

urbanos, durante o ano de 2019:  

 
 Início 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 24 novos 

ecopontos de 1100L, 2500L e 3200L de 

capacidade em várias freguesias dos 

municípios de Loures e Odivelas, 

contribuindo para a medida 4 do PAPERSU; 
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 Construção/substituição de parques, em 

diversas freguesias dos Concelhos de 

Loures e Odivelas;  

 Monitorização aos pontos identificados 

como críticos em termos de deposições 

ilegais de resíduos, em Loures e Odivelas; 

 Assinatura do Contrato Interadministrativo 

para recolha de monos no Município de 

Loures; 

 Acompanhamento dos trabalhos 

preliminares referentes à empreitada de 

regularização pluvial e controlo de cheias da 

Ribeira do Prior Velho – Caneiro de 

Sacavém; 

 Início do acompanhamento ao projeto de 

Revitalização da Av. Dom Dinis – Odivelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Gestão Comercial 

14.1. Medidas implementadas e em curso 
no ano de 2019  

 

No âmbito da melhoria da qualidade na relação 

comercial com o cliente, evidenciam-se os 

acontecimentos seguintes: 

 
 Contratação de 9 trabalhadores para o 

atendimento, sendo que 3 deles passaram a 

exercer funções nos Balcões de Loures e 

Linha Comercial e Balcão de Atendimento 

de Moscavide, e os restantes passaram por 

um período de formação, com vista a 

integrarem os respetivos postos de trabalho 

no início de 2020.  

 
 Reforço da equipa de Fiscais de Leituras, 

com mais um elemento, permitindo a 

execução de serviços de leitura nos 2 

Concelhos (Loures e Odivelas) numa base 

diária, situação que anteriormente não se 

afigurava viável. 

 

 Celebração de contratos com as entidades 

que beneficiam do serviço de remoção diária 

de resíduos urbanos indiferenciados em 

produtores não-domésticos. 

 

 Renovação do software de gestão de filas de 

espera para os balcões de atendimento de 

Loures e Moscavide. 
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 Aquisição de Quiosque Multimédia para o 

espaço físico do atendimento de Loures, que 

permite a cobrança de documentos por 

Multibanco, comunicação de leituras e 

outras operações que não necessitam de 

atendimento presencial, obtendo-se com 

este meio uma diminuição significativa dos 

tempos de espera dos clientes nos Balcões 

de Atendimento Comercial. 

 

 Firmado acordo com a Câmara Municipal de 

Loures para assinatura de protocolo com 

vista ao alargamento do atendimento 

presencial de clientes dos SIMAR ao Espaço 

do Cidadão de Loures, prevendo-se integrar, 

também, o espaço de Sacavém, da Câmara 

Municipal de Loures;  

 
 Envio de inquérito de satisfação a todos os 

clientes, através dos CTT. 

 

 Envio ao cliente de comunicação prévia, sob 

a forma de ofício, com indicação de data de 

execução de serviço de leitura de contador 

para posterior correção de erros de 

faturação. 

 

 Envio ao cliente, durante o ciclo de 

faturação, de envelopes personalizados com 

o fim de incentivar o cliente à adesão à fatura 

eletrónica e ao pagamento através de débito 

direto. 

Em 31 de dezembro 2019, 31.949 clientes, 

18,4%, já tinham aderido à receção da fatura 

por meios eletrónicos e, 63.520 clientes, 

37%, procediam ao pagamento das suas 

faturas através de débito direto, desde que 

foram disponibilizadas as modalidades. 

  

 Entrada em pleno funcionamento do 

procedimento de envio de faturas em dívida 

para os Serviços de Execução Fiscal dos 

Municípios de Loures e Odivelas. 

 

 Submissão a procedimento de recuperação 

de IVA dos documentos considerados 

incobráveis. 

 

 No âmbito da redução da submedição, deu-

se continuidade aos trabalhos de 

substituição de contadores, tendo-se 

substituído no ano 2019, 6.124 contadores 

em fim de vida útil, contabilizando o total de 

29.996 contadores substituídos, desde a 

data do início da implementação da medida, 

em novembro de 2016. 

 
 Incremento do sistema de mobilidade de 

clientes “myAqua”, consequência da 

divulgação permanente através de 

mensagem na fatura periódica e por correio 

eletrónico. 

No ano 2019 a aplicação foi utilizada, em 

média, por 5.212 entidades, num total de 

22.534 acessos, correspondendo a 
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acréscimos de 33% no n.º de entidades 

utilizadoras e de 31% do n.º de acessos, 

face ao mesmo período de 2018. 

 

14.2. Clientes 

Em 31 de dezembro de 2019 a carteira de 

clientes dos SIMAR registava o n.º de 173.667, 

representantes de 370.961 residentes nos 

Municípios de Loures e de Odivelas, aos quais 

foram prestados os serviços de abastecimento 

de água, drenagem de águas residuais e 

recolha de resíduos urbanos. 

 

Os clientes continuaram a distribuir-se pelos 

concelhos de Loures e de Odivelas, na 

proporção de 57% e 43%, respetivamente. 

 

Gráfico 5: Evolução do n.º de clientes, por Concelho 

 
 

Comparativamente a 31-12-2018, verificou-se 

um acréscimo de 0,9% no n.º de clientes, 

correspondendo a mais 1.520 locais com 

contratos ativos. 

O n.º de clientes tem apresentado crescimento 

desde 2014, descrevendo a curva ascendente 

como ilustrado no gráfico seguinte: 

 

Gráfico 6: Evolução do n.º total de clientes de 2014 a 2019 

 

 

Em 31-12-2019, de acordo com tipo de 

utilização dos locais, os clientes distribuíam-se 

como indicado no quadro seguinte, incluindo os 

49 clientes localizados em freguesias de 

fronteira com os municípios de Loures e de 

Odivelas, mas que são abastecidos pelos 

SIMAR. 

 

Quadro 17: N.º de clientes por tipo de utilização 

Clientes 2018  2019  Peso Var 

Domésticos 156624 157496 90,7% 0,6% 

Não-domésticos 13885 14453 8,3% 4,1% 

Estado 156 151 0,1% -3,2% 

Instituições 502 508 0,3% 1,2% 

Autarquias  954 1028 0,6% 7,8% 

SIMAR 26 31 0,02% 19,2% 

Total  172 147  173 667 100% 0,9% 

Nota: Inclui contratos no estado "contrato novo", “em condições de faturar”, 
"suspensão de consumo por falta de pagamento", "suspensão de consumo a 
pedido" e "a liquidar". 
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Com exceção dos clientes “Estado”, todos os 

restantes tipos de utilizadores apresentaram 

acréscimos, com relevância para as autarquias, 

com um aumento de 7,8% no n.º de locais, em 

resultado dos contratos, correspondentes aos 

contadores instalados nos locais de rega. 

 

14.2.1. Tarifas especiais 

 À data de 31-12-2019 eram 1.857 os 

beneficiários da tarifa social, e representavam 

1% do total dos clientes dos SIMAR. 

Entre 31-12-2018 e 31-12-2019 verificou-se um 

aumento de 11% no n.º dos aderentes à tarifa 

social.  

 

Por seu lado, os aderentes à tarifa familiar, 

representantes das famílias com 5 ou mais 

elementos no agregado familiar, diminuíram 

31% face a 2018, em consequência de 

deixarem de reunir as condições exigidas para 

aplicação deste tarifário, ou por não 

apresentarem os comprovativos exigidos que 

garantissem a continuidade da aplicação da 

tarifa familiar, no cumprimento das regras 

estabelecidas nos SIMAR, alinhadas com as 

recomendações da ERSAR. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Evolução do n.º de aderentes aos tarifários especiais 

 

 

14.3. Consumos de água faturados 

O consumo de água faturado durante o ano de 

2019 foi de 17.824.533 m3. 

Comparativamente ao ano 2018, foram 

faturados mais 2,8% m3 de água, i.e., mais 

493.202 m3. 

 

O consumo total faturado distribuiu-se pelos 

diferentes utilizadores, como gráfico seguinte: 

 
Gráfico 8: Distribuição dos consumos de água faturados, por 

tipo de utilizador 
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Os utilizadores domésticos foram responsáveis 

por 74% do consumo de água faturado. O 

remanescente, 26%, refere-se a consumos dos 

outros tipos de utilizadores.  

 

Verificaram-se aumentos no consumo em 

todos os tipos de utilizadores.  

 

Quadro 18: Evolução dos consumos faturados 

   (em m3) 

Tipos de consumo 2018 2019 Var 

Domésticos 12 804 306 13 196 701 3,1% 

Não-domésticos 2 615 389 2 754 866 5,3% 

Instituições  273 542  322 881 18,0% 

Estado  289 978  292 001 0,7% 

Autarquias   943 452 1 099 023 16,5% 

SIMAR  12 782  14 551 13,8% 

Sub total  16 939 449 17 680 024 4,4% 

Consumos estimados regas  391 882  144 509 -63,1% 

Total 17 331 331 17 824 533 2,8% 

Fonte: DC 
   

  

 

Para os aumentos constatados contribuíram 

diversos fatores, entre os quais, o aumento do 

n.º de locais abastecidos e, também, o gradual 

acréscimo do consumo resultante da 

substituição de contadores em fim de vida útil. 

 

Realce-se que, no combate à submedição com 

maior incidência em locais de consumo 

doméstico, foram substituídos, no ano 2019, 

6.124 contadores, como, aliás, já anteriormente 

se referiu. 

 

 

Apenas os consumos estimados faturados das 

regas de espaços verdes, em ambos os 

concelhos, apresentaram uma diminuição, na 

ordem de 63%, face a 2018. Aquela diminuição 

foi influenciada não apenas pela contabilização 

de consumos reais, através dos contadores 

instalados nas zonas verdes, mas, também, por 

se terem efetuado devoluções relativas a 

faturação duplicada ocorrida nos anos 2017 e 

2018.    

 

No ano de 2019 foram emitidas 2.032.021 

faturas, 43,6% das quais correspondendo a 

consumos reais, como explicitado no quadro a 

seguir apresentado. 

 

Quadro 19: Evolução do n.º total de faturas emitidas // 
faturas emitidas c/ consumo real 

Faturas emitidas 2018 2019 Variação  

Total faturas emitidas 2 018 915 2 032 021 0,65% 

Faturas emitidas c/cons real  811 766  886 457 9,20% 

% Faturas c/consumo real 40,2% 43,6%  +3,4 p.p. 

Fonte: DC 

 

O n.º de faturas emitidas com consumo real, 

i.e., resultantes do processamento do consumo 

efetivo obtido pela leitura dos contadores 

instalados nos locais de abastecimento, 

aumentou 9,2%, face ao verificado em 2018.   

 

A taxa de obtenção de leituras nos locais de 

consumo foi de 75,5%.   
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Quadro 20: Evolução do n.º de leituras obtidas pelos 
leitores dos SIMAR 

Leituras 2018 2019 Variação  

Locais a ler 610 841 698 875 14,4% 

Locais lidos 467 898 527 871 12,8% 

Tx obtenção leituras 76,6% 75,5% -1,1 p.p. 

Fonte: DC    
 

De referir que se mantêm os constrangimentos 

decorrentes da acessibilidade dos contadores, 

situação que inviabiliza um maior número de 

leituras conseguidas nos locais de consumo.  

 

Às leituras regulares e regulamentares obtidas 

nos locais de consumo acrescem as registadas 

pelos SIMAR, concretizadas através de 

deslocações extraordinárias e por correções 

efetuadas posteriormente e, ainda, as 

informadas pelos clientes, no uso dos meios 

disponíveis, como a linha telefónica dedicada, 

o Balcão Eletrónico, presencialmente nos 

Balcões de Atendimento e através da aplicação 

“myAqua”.  

No conjunto, foram registadas 886.457 leituras, 

repartidas entre as obtidas pelos SIMAR e as 

informadas pelo cliente, na proporção de 68% 

e 32%, respetivamente, e que deram origem ao 

mesmo n.º de faturas emitidas com consumo 

real. 

 

14.4. Faturação 

O valor total faturado no ano de 2019 foi de 

63.740.019 €, compreendendo os resultados 

da aplicação das tarifas de abastecimento de 

água, de águas residuais, de resíduos urbanos, 

IVA e outras taxas.  

 
Verificou-se um aumento de 4,5% no valor 

faturado em 2019, quando comparado com o 

ano de 2018, como explicitado no quadro a 

seguir apresentado. 

 

Quadro 21: Evolução do valor total de faturação  

 (em €, com IVA e outras taxas) 

Tarifas 2018 2019 Peso Variação 

Domésticos 41 551 261 43 530 761 68% 4,8% 

Não-domésticos 14 156 323 14 901 836 23% 5,3% 

Estado 1 194 777 1 190 805 2% -0,33% 

Instituições  625 177  690 522 1% 10,5% 

Autarquias * 3 469 264 3 394 611 5% -2,2% 

SIMAR  27 379  31 484 0,05% 15,0% 

Total 61 024 181 63 740 019 100% 4,5% 

* Inclui valor faturado de regas de espaços verdes dos concelhos de Loures e 
Odivelas 

Fonte: DC     
     

 

O aumento do valor faturado decorreu da 

faturação de mais 493.202 m3, por efeito do 

acréscimo de 1.520 locais de consumo. 

 

Dá-se nota que o tarifário aplicado em 2019 não 

registou alterações/atualizações das tarifas, 

face ao tarifário que vigorou no 2.º semestre de 

2018, não tendo por isso influenciado o valor 

obtido na faturação, resultado da aplicação das 

tarifas dos serviços de abastecimento de água, 

de drenagem de águas residuais e recolha de 

resíduos urbanos. 
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14.5. Cobrança  

O n.º de documentos transacionados no ano de 

2019 foi de 2.049.178, referente ao valor total 

cobrado de 72.000.907 euros. 

 
Quadro 22: Valor e n.º de documentos cobrados através 
dos diversos meios de pagamento, em 2019 

Meios de 
Pagamento 2019 

Valor  
N.º 

documentos 
Peso 
Valor 

Peso 
Doc 

Balcões dos SIMAR 11 932 987 €  195 848 17% 10% 

Débito em conta 24 259 319 €  713 249 34% 35% 

Multibanco 32 061 700 €  962 669 45% 47% 

PayShop 2 414 850 €  113 285 3% 6% 

CTT 1 332 053 €  64 127 2% 3% 

Total 72 000 907 € 2 049 178 100% 100% 

Fonte: DC 
    

 
O multibanco manteve a liderança na 

preferência dos utilizadores para efetuarem os 

pagamentos, tanto no valor como no n.º de 

documentos, representando, respetivamente 

45% e 47% dos totais do ano. 

O segundo meio mais procurado para 

pagamentos foi o débito direto, com os pesos 

de 34% e 35%, respetivamente, no valor 

transferido para a conta dos SIMAR e no n.º de 

documentos. 

O remanescente do valor recebido, 22%, 

correspondendo a 19% dos documentos 

pagos, refere-se aos pagamentos efetuados 

nos balcões dos SIMAR, nos CTT e através da 

modalidade Payshop.  

Verificaram-se aumentos na procura pelos 

balcões dos SIMAR e diminuições na procura 

da Payshop e dos CTT, comparativamente ao 

ano 2018.  

No período foram transacionados mais 29.685 

documentos, mais 1,5%, e recebidos mais 

2.966.213 €, correspondendo a um acréscimo 

de 4,3%, comparativamente ao verificado no 

ano 2018. 

 

Quadro 23: Evolução do valor recebido e do n.º de 
documentos transacionados, nos últimos 3 anos 

Recebimentos 2017 2018 2019 
Var 

(2018-
2019) 

Valor recebido 67.315.750 € 69.034.694 € 72.000.907 € 4,3% 

N.º Documentos 1 987 462 2 019 493 2 049 178 1,5% 

Fonte: DC     
 
 

Gráfico 9: Evolução dos recebimentos e do n.º de documentos, 
nos últimos 3 anos

 

 
14.6. Dívida vencida em conta corrente de 

cliente 
 

À data de 31-12-2019, o valor da dívida vencida 

em conta corrente de cliente era de 

20.972.796€, menos 1,6% que o valor 

registado em 31-12-2018. 
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Gráfico 10: Distribuição do valor da dívida vencida, em 31-12-
2019, por tipo de utilizador 

 

 
Quadro 24: Evolução da dívida vencida em conta 
corrente de cliente, por tipo de utilizador, nos últimos 2 
anos 

    (em €) 

Clientes 31-12-2018 31-12-2019 Peso Var 

Domésticos 13 966 015 13 505 032 64,4% -3,3% 

Não-domésticos 5 260 566 4 974 120 23,7% -5,4% 

Estado 51 098 21 628 0,1% -57,7% 

Instituições 246 036 243 976 1,2% -0,8% 

Autarquias (*) 427 346 560 548 2,7% 31,2% 

Prestação de serviços 1 360 849 1 667 492 8,0% 22,5% 

Total 21 311 910 20 972 796 100% -1,6% 

Fonte: DC     
 (*) Inclui faturação dos SIMAR     

 
 
Quadro 25: Antiguidade da dívida vencida em conta 
corrente de cliente, em 31-12-2019 

 (em milhares de €) 

Períodos 
2019 

Até 6 
meses 

> 6  até 12 
meses 

> 12 
meses 

Total 

Valor em dívida  2 214   722  18 037  20 973 

Peso (%) 11% 3% 86% 100% 

Fonte: DC     

 

De referir que, para a diminuição de 1,6% do 

valor da dívida vencida em conta corrente de 

cliente, contribuiu a colocação em modo 

incobrável do valor de 1.509.436 €, pelo que, 

caso tal procedimento não se verificasse a 

diminuição da dívida seria inferior.  

 

14.7. Controlo de cobranças  

O controlo de cobranças processa-se através 

do sistema automático e também através de 

procedimentos manuais, procedendo-se, neste 

último caso, à emissão de cartas e serviços de 

revisão de corte aos clientes identificados, 

sempre que a dívida se mantenha após o corte 

de abastecimento.  

 

No âmbito do controlo automático, foram 

gerados 147.744 avisos de corte, no valor total 

de 7.830.193 €. 

 

Comparativamente ao ano 2018, verificou-se 

uma diminuição de 1,7% no n.º de avisos 

gerados, porém, o valor total das faturas 

associadas, com condições de desencadearem 

o corte de abastecimento, aumentou 2,9%, 

como explicitado no quadro seguinte. 

 

Quadro 26: Evolução do controlo de cobranças 

Controlo de cobranças 2018 2019 Variação 

Nº de avisos de corte  150 288  147 744 -1,7% 

Valor total das faturas avisadas (€)  7 607 548 7 830 193 2,9% 

Valor cobrado na data limite do aviso (€) 5 570 462 5 688 773 2,1% 

Nº cortes emitidos  19 982  21 097 5,6% 

Nº cortes executados  13 100  13 089 -0,1% 

Nº de aberturas  11 050  11 437 3,5% 

Taxa de execução dos cortes* 84,4% 87,4% ----- 

* = Nº de aberturas / Nº de cortes executados 
Fonte: DC    
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Do valor total avisado no período, e durante os 

prazos concedidos para pagamento do aviso 

de corte, foi cobrado o valor de 5.688.773 €, 

correspondendo a 72,7% do valor total avisado. 

 

O remanescente do valor em dívida gerou 

21.097 cortes de abastecimento, tendo os 

SIMAR procedido à interrupção efetiva do 

abastecimento em 13.039 locais. 

 

A taxa de execução dos cortes foi de 87,4%, 

correspondendo a mais 3 p.p., face à verificada 

no período homólogo do ano 2018, i.e., dos 

13.039 cortes executados, em 11.437 casos foi 

reposto o abastecimento após o pagamento 

dos valores em dívida, ou após a celebração de 

planos de pagamento em prestações. 

 

Ainda, no âmbito da recuperação dos valores 

em dívida, durante o ano foram enviadas 

98.076 cartas de pré-execução fiscal, no valor 

de 2.504.062 €, para regularização voluntária 

da dívida de faturação periódica, no prazo de 

10 dias. 

 

Os Serviços de Execução Fiscal das Câmaras 

Municipais de Loures e de Odivelas entraram 

em pleno funcionamento tendo rececionado 

83.560 documentos em dívida, correspondente 

a 1.985.160 €, para instauração do competente 

procedimento. 

 

14.8. Pagamento em prestações 

No uso da possibilidade concedida de fracionar 

a dívida em parcelas mais adequadas às 

capacidades financeiras dos clientes, no ano 

de 2019 foram celebrados 3.020 planos de 

pagamento em prestações (PPP) no valor total 

de 1.092.131 €.   

 
Quadro 27: Evolução do n.º e do valor dos planos de 
pagamento em prestações (PPP) 

Planos de Pagamento em 
Prestações 

2018 2019 Variação  

N.º Acordos celebrados 2 850 3 020 5,96% 

Valor total acordado 1 212 471 € 1 092 131 € -9,9% 

Fonte: DC    

 
Face ao verificado em 2018, ainda que o n.º de 

PPP tenha aumentado cerca de 6%, o valor dos 

mesmos apresentou uma diminuição de cerca 

de 10%. O valor médio dos planos celebrados 

passou de 425 € no ano de 2018, para 362 € no 

de 2019. 
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14.9. Reclamações  

No ano 2019 foram apresentadas aos SIMAR 

2.224 reclamações, distribuindo-se pelos 

diferentes serviços/áreas, de acordo com a 

proporção explicitada no gráfico seguinte. 

 

Gráfico 11: Distribuição do n.º de reclamações, por serviço 

 

 

Quadro 28: Evolução do n.º de reclamações recebidas, 
por área de atividade 
 

Áreas 2018 2019 Peso Variação 

Abastecimento de Água 464 386 17% -17% 

Águas Residuais 77 64 3% -17% 

Resíduos Urbanos 1011 740 33% -27% 

Área Comercial 973 888 40% -9% 

Apoio Geral * 61 146 7% 139% 

Total 2586 2224 100% -14% 

* Outras Unidades Orgânicas 

Fonte: DC 
    

 

Foram registadas menos 362 reclamações, 

correspondendo a uma diminuição de 14%, 

comparando com o n.º de reclamações 

apresentadas aos SIMAR no ano 2018. 

Tal como evidenciado no quadro anterior, 

verificaram-se diminuições no n.º de 

reclamações dirigidas, tanto dos serviços 

prestados, como à área comercial, com 

exceção das de outras unidades orgânicas, 

confirmando a tendência verificado no 1.º 

semestre. 

 

Os SIMAR têm vindo a apostar na melhoria 

contínua da qualidade dos serviços prestados, 

admitindo-se que, menos reclamações, é já 

reflexo do impacto das medidas tomadas, com 

especial relevância nas prestações dos 

serviços de abastecimento de água, águas 

residuais e de resíduos urbanos. 

 

No âmbito do cumprimento da legislação 

existente sobre reclamações, as registadas no 

livro de reclamações, físico e on-line, devem 

ser tratadas, com consequente resposta ao 

reclamante, no prazo de 15 dias úteis e, as 

restantes, no máximo em 22 dias úteis. 

 

No seguimento do acima exposto, constatou-se 

um aumento do n.º de respostas nos prazos 

indicados, correspondendo a uma taxa de 

cumprimento de 99,6%, superior em 3,4 p.p. ao 

atingido no ano 2018. 
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15. Recursos Humanos 

15.1. Indicadores de Recursos Humanos 

Apresentam-se, no quadro seguinte, alguns 

indicadores caracterizadores dos recursos 

humanos dos SIMAR. 

 

Quadro 29: Evolução de alguns indicadores de RH 

Recursos Humanos,                   
a 31 de dezembro 

2018 2019 Peso 

Nº total de trabalhadores 929 927 100% 

Mulheres 266 273 29,4% 

Homens 663 654 70,6% 

Média etária 49,65 50,07  

Mulheres 48,3 48,7  

Homens 50,2 50,6  

Intervalos de idades       

T. c/ idade ≤ 34 anos 67 59 6% 

T. c/ idade ≥ 35 e ≤ 54 anos 544 524 57% 

T. c/ idade ≥ 55 anos e ≤ 69 anos 318 344 37% 

Habilitações Literárias       

1º Ciclo (≤  4 anos escolaridade) 211 196 21% 

> 4 e ≤ 9 anos escolaridade 374 369 40% 

> 9 e ≤ 12 anos escolaridade 222 235 25% 

Superior a 12 anos escolaridade 122 127 14% 

Categorias profissionais        

Dirigente 19 18 2% 

Técnico superior 84 83 9% 

Informática 13 13 1% 

Assistente operacional 607 596 64% 

Assistente técnico 195 206 22% 

Outros grupos 11 11 1% 

Taxa de Absentismo * 13,38% 13,77%   

Fonte: DRH  
   

* Para cálculo da taxa de absentismo, consideram-se todas as faltas 
justificadas e injustificadas, exceto férias e licenças. 

 

 

 

15.2. Breve caracterização 

Em 31 de dezembro de 2019 os SIMAR 

dispunham de 927 trabalhadores para o 

desenvolvimento da sua atividade, menos 2 

que os trabalhadores existentes no momento 

homólogo do ano 2018. 

 
Os trabalhadores do sexo masculino eram 654 

e representavam 70,6% do total dos efetivos, 

os restantes 273, eram mulheres, 

representando 29,4% do total.  

 
As carreiras com maior número de 

trabalhadores eram as de Assistente Técnico e 

de Assistente Operacional, e absorviam 802 

trabalhadores, cerca de 87% do total dos 

efetivos, estando estes afetos ao 

desenvolvimento das atividades de 

abastecimento de água, de águas residuais e 

de resíduos urbanos.  

 
No ano 2019, entraram 39 trabalhadores, 32 

dos quais através de procedimento concursal, 

7 por outras modalidades, incluindo por 

regresso de licença sem remuneração. 

A maioria dos trabalhadores admitidos e/ou 

regressados, 87%, preencheu as categorias de 

Assistentes Técnico e Operacional. 

 
Assistiu-se à saída de 41 trabalhadores, 31 

homens e 10 mulheres. 

Desvincularam-se, definitivamente, por 

aposentação, 51% dos trabalhadores que 

saíram, os quais se encontravam, 
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predominantemente, na carreira de Assistente 

Operacional. 

 

À data de 31-12-2019 encontravam-se em 

desenvolvimento 62 procedimentos concursais, 

destinados à ocupação de 2 postos de trabalho 

na carreira de dirigente intermédio, 8 técnicos 

superiores, 13 assistentes técnicos, 38 

assistentes operacionais e 1 da carreira de 

informática. 

 
A média de idade global dos trabalhadores era, 

à data de 31-12-2019, de 50,07 anos, sendo 

que, 55% dos trabalhadores tinha 50 e mais 

anos de idade. 

O leque etário foi de 46 anos, correspondendo 

à diferença entre as idades dos trabalhadores, 

mais novo com 23 anos, e o mais velho com 69 

anos. 

 
No que respeita ao nível habilitacional dos 

recursos humanos dos SIMAR, cerca de 39,8% 

dos trabalhadores possuía habilitações até 6 

anos de escolaridade, sendo a maioria do sexo 

masculino, predominando estes nas carreiras 

de Assistente Técnico e de Assistente 

Operacional. 

Os habilitados com bacharelato, licenciatura e 

mestrado, representavam 13,7% do n.º total de 

trabalhadores e preenchiam as carreiras de 

Dirigentes, Superior e Intermédio, e de Técnico 

Superior. 

 

Os restantes trabalhadores, 46,5%, possuíam 

habilitações entre os 9 e 12 anos de 

escolaridade e encontravam-se, sobretudo, na 

carreira de Assistente Técnico. 

Ainda de referir que, no âmbito do projeto 

"Qualifica”, (anterior RVCC), a que os SIMAR 

se associaram, com vista ao desenvolvimento 

pessoal e habilitacional dos trabalhadores, 

foram entregues 30 diplomas da conclusão da 

habilitação obtida no ano 2018, tendo-se 

inscrito 8 trabalhadores em 2019, para 

obtenção da respetiva habilitação.  

 

Para o desenvolvimento cabal das suas 

atividades, no âmbito da prestação dos 

serviços essenciais, foi necessário recorrer à 

prestação de trabalho suplementar, vulgo 

extraordinário, que, no ano 2019, ascendeu a 

145.502 horas.  

 

Verificou-se um aumento de 1,2% no n.º de 

dias de ausência ao trabalho, 

comparativamente a 2018, tendo o motivo 

doença representado 55,6% do total de dias de 

ausência. 

O aumento do n.º de dias de ausência elevou a 

taxa de absentismo de 13,38% em 2018, para 

13,77% em 2019, não obstante as medidas 

levadas a cabo de combate ao absentismo, 

como a verificação da doença por médico da 

Direcção-Geral de Proteção Social aos 

Funcionários e Agentes da Administração 

Pública (ADSE) e a exigência de Certificado de 
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Incapacidade para o Trabalho (CIT) emitido 

pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), aos 

trabalhadores do Regime Geral de Segurança 

Social (RGSS), com ausências superiores a 3 

dias e, também, a apresentação de 

participação à Ordem dos Médicos 

relativamente ao n.º de atestados passados. De 

referir ainda, no caso das faltas por acidentes, 

o facto de ser exigida a pré-participação do 

mesmo, sendo o sinistrado sujeito a entrevista 

pelo Setor de Segurança no Trabalho (SST).  

 

15.3. Formação, segurança no trabalho e 
ação social  

 

15.3.1. Formação 

No ano de 2019, dando continuidade à aposta 

no desenvolvimento profissional e pessoal dos 

trabalhadores foram realizadas 167 ações de 

formação, abrangendo 1.728 trabalhadores 

num total de 9.408 horas. 

A taxa de execução do Plano de Formação 

Interna atingiu os 76%, sendo realizadas em 

acréscimo 51 ações de formação na 

modalidade interna não previstas em plano, 

com maior incidência nas áreas de Segurança 

no Trabalho e Informática. 

Das ações realizadas, destaca-se na área de 

Segurança no Trabalho as necessárias 

formações para renovação do CAM/CQM e a 

realização das primeiras ações de Emergência 

e Primeiros Socorros, enquadradas num plano 

bienal de formação para trabalhadores 

designados pelas unidades orgânicas como 

elementos responsáveis pela aplicação de 

medidas de primeiros socorros no local de 

trabalho.  

 

No âmbito da estratégia municipal de educação 

e sensibilização ambiental da Câmara 

Municipal de Loures, à qual os SIMAR se 

associaram, foram realizadas 19 sessões de 

sensibilização para a separação dos resíduos, 

que abrangeram 322 trabalhadores.  

 

Ainda, considerando as responsabilidades da 

entidade empregadora em formar e prestar a 

informação necessária aos trabalhadores no 

âmbito da segurança no desenvolvimento das 

atividades, realizaram-se 67 ações de 

formação envolvendo 858 trabalhadores. 

 

15.3.2. Segurança no trabalho  

No âmbito da promoção da saúde e segurança 

dos trabalhadores, os técnicos do setor de 

segurança realizaram 123 visitas aos locais de 

trabalho, 44 das quais em horário noturno, 

tendo desencadeado propostas de medidas 

corretivas para situações detetadas como 

incorretas. 

 
Privilegiando a proteção dos trabalhadores no 

desenvolvimento das suas atividades, durante 

o ano 2019 foram adquiridos os necessários 

equipamentos de proteção individual (EPI), no 

total de 11.649 peças, (botas, capacetes, 

coletes, fatos, entre outros), no valor de cerca 
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de 42 mil euros. Neste âmbito foi realizada ação 

de formação necessária à sensibilização para 

adequada utilização, conservação e 

manutenção dos EPI. 

 

Ação de sensibilização de utilização e manutenção  
de equipamentos de proteção individual (EPI) 

 

 

No âmbito das comemorações do Dia Nacional 

da Segurança no Trabalho, o Setor de 

Segurança no Trabalho organizou as “Jornadas 

de Segurança e Saúde no Trabalho”, tendo sido 

desenvolvidas diversas ações, transversais a 

toda a organização, que contaram com a 

presença de 308 participantes, e que versaram 

sobre diferentes temáticas como: riscos 

psicossociais, primeiros socorros, proteção 

solar, condução segura, luvas e calçado, 

prevenção de doenças nos pés, medidas de 

autoproteção e meios de primeira intervenção. 

 

O processo conducente à elaboração das 

medidas de autoproteção para Sete Casas 

merece igualmente destaque, tendo sido 

realizada auditoria técnica às instalações, da 

qual resultaram relatórios técnicos de cada 

pavilhão/edifício com a respetiva caraterização 

e levantamento de necessidades estruturais e 

organizacionais a serem implementadas pelos 

SIMAR. Foram elaboradas as respetivas 

plantas com todos os equipamentos de 

emergência e combate a incêndios, incluindo 

vias de evacuação e sinalização. 

 
No âmbito da prevenção de acidentes em 

serviço, foram aprovadas 2 fichas de 

procedimentos de segurança relativas a 

operações em reservatórios de águas e de 

recolha de ecopontos de 2500l. Foi ainda 

elaborado o procedimento de segurança em 

abertura de valas.  

Procedeu-se à instalação de equipamento de 

segurança para trabalhos em altura em 

veículos pesados, a utilizar em operações de 

reparação e manutenção.  

 

Os acidentes no local de trabalho têm 

diminuído ao longo dos anos, fruto do 

acompanhamento intensivo e mais invasivo 

das campanhas tendentes a mitigar as causas 

originárias dos mesmos, como ilustração da 

evolução no gráfico seguinte.  

 
Gráfico 12: Evolução do n.º de acidentes ocorridos 

entre 2013 e 2019, no local de trabalho 
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A sensibilização cada vez mais frequente para 

a observância das medidas de proteção dos 

trabalhadores, conduziu a que, globalmente, e 

comparativamente ao mesmo período de 2018, 

ocorressem menos 12 acidentes.  

 

Consequentemente, e face ao ano 2018, no 

ano 2019 verificaram-se menos 1.347 dias de 

ausência ao trabalho motivados por acidentes. 

 

Quadro 30: Evolução do n.º total de acidentes e n.º de 
dias de ausência 

N.º total de acidentes de trabalho 
e  N.º total de dias de trabalho 

perdidos 
2018 2019 Total 

Acidentes (*) 124 112 -9,7% 

Dias de trabalho perdidos por 
acidentes ocorridos no ano 

5428 4081 -24,8% 

(*) Acidentes no local de trabalho e In Itinere  
Fonte: DRH    

 

15.3.3. Ação Social  

No âmbito da atividade da promoção da 

inserção socioprofissional, o Setor de Ação 

Social rececionou e encaminhou 933 fichas de 

aptidão, tendo por objetivo a adequação de 

funções dos trabalhadores visados. 

Ainda naquele âmbito foram solicitados ao 

serviço de saúde ocupacional 63 exames 

médicos ocasionais, para avaliação de 

patologias diversificadas manifestadas pelos 

trabalhadores. 

Foram empreendidas diligências referentes a 

127 trabalhadores, com os quais se procurou 

desenvolver um trabalho de articulação com o 

Serviço de Saúde Ocupacional da Câmara 

Municipal de Loures e outras 

Instituições/Serviços vocacionados para o 

efeito. 

 

No âmbito do Projeto Euridice - Projeto de 

Prevenção das Toxicodependências em Meio 

Laboral - realizaram-se duas ação de 

informação / sensibilização, uma dirigida os 

dirigentes, a outra a condutores de máquinas 

pesadas e veículos especiais. 

 

Também, em colaboração com a Câmara 

Municipal de Loures, os SIMAR participaram na 

organização e preparação das comemorações 

do Dia Internacional da Mulher e da Festa do 

Trabalhador do Município de Loures. 
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16. Investimentos 

Abastecimento de Água 

 
Águas Residuais 

 
Resíduos Urbanos 

 

 

Para o ano 2019 foi aprovado o valor para 

investimento de 11.293.500 euros. 

Aquele valor foi destinado à realização de obras 

de infraestruturas e aquisição de 

equipamentos, para as atividades de 

abastecimento de água, águas residuais e 

resíduos urbanos, serviços complementares e 

de administração geral, como descrito no 

gráfico seguinte.  

 
Gráfico 13: Distribuição do valor do investimento no ano 2019, 

por área de atividade 

 

Quadro 31: Afetação do valor do investimento por áreas 

Abastecimento de água  Valor atribuído Peso 

Constr e remodelação de infraestruturas 4.147.500 € 83% 

Tratamento e controlo da qualidade 153.800 € 3% 

Estudos gerais 6.000€ 0,1% 

Equipamentos 678.500 € 14% 

Total (A) 4.985.800 € 44,1% 
   

Águas Residuais  Valor atribuído Peso 

Constr e remodelação de infraestruturas 1.208.900 € 86% 

Equipamentos 192.000 € 14% 

Total (B) 1.400.900 € 12,4% 
   

Água / Águas residuais  Valor atribuído Peso 

Remodelação das redes de abastecimento 
de água e de águas residuais de Loures 

24.500€ 3% 

Reposição de pavimentos 799.500 € 97% 

Total (C) 824.000 € 7,3% 
   

Resíduos urbanos  Valor atribuído Peso 

Deposição/recolha de RU 1.233.900 € 62% 

Reciclagem 51.600 € 3% 

Equipamentos 88.000 € 4% 

Recolha e transporte de RU 625.000 € 31% 

Total (D) 1.998.500 € 17,7% 
   

Serviços complementares  Valor atribuído Peso 

Instalações 1.065.500 € 72% 

Terrenos 60.000 € 4% 

Equipamento e maquinaria 348.750 € 24% 

Total (E) 1.474.250 € 13,1% 
   

Administração geral  Valor atribuído Peso 

Equipamento 298.450 € 49% 

Informática 311.600 € 51% 

Total (F) 610.050 € 5,4% 

   
Total global (A+B+C+D+E+F) 11.293.500 € 100% 

Fonte: DF   
 

Os valores mais significativos do investimento 

aprovado no ano destinaram-se, no caso das 

atividades de abastecimento de água e de 

águas residuais, à construção e remodelação 

de infraestruturas. No caso dos resíduos 

Abastasteci
mento de 

Água
44,1%

Águas 
Residuais

12,4%
Água/A. 

Residuais
7,3%

Resíduos 
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17,7%

Serv. 
Complem e 
Adm. Geral

18,5%
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urbanos, o maior valor foi alocado à aquisição 

de contentores, ecopontos e de viaturas de 

recolha e à construção de ecocentros. 

 

Os valores atribuídos, contratados e pagos até 

31-12-2019, assim como a sua afetação por 

área de atividade, discriminam-se no quadro a 

seguir apresentado. 

 

Quadro 32: Investimento realizado no ano 2019  
    (em €) 

Áreas 

Valores      

Aprovados 
Comprº 

Assumidos Pagos     
A B C B/A C/A) 

Abastec de Água 4 985 800 3 278 891 2 402 986 66% 48% 

Águas Residuais 1 400 900 1 026 886 739 893 73% 53% 

Água/A. Residuais 824 000 525 304 345 031 64% 42% 

Resíduos Urbanos 1 998 500 1 604 384 758 017 80% 38% 

Serv. Compl e Adm. 
Geral 

2 084 300 970 184 780 768 47% 37% 

Total 11 293 500 7 405 649 5 026 693 66% 45% 

Fonte: DF      
 

Em 31-12-2019 já tinha sido contratado o valor 

de 7,4 milhões de euros, correspondendo a 

66% do total do valor aprovado para 

investimentos no ano 2019, o que, comparando 

com o mesmo período de 2018, representou 

um acréscimo de cerca de 1%. 

 

A execução financeira do investimento, 

correspondente ao valor pago no ano 2019, foi 

de 45%, mais 8 p.p., que o verificado no ano 

2018, que foi de 37%. 

 

17. Receitas e despesas  

As receitas totais do ano de 2019 foram de 

68.921.961 euros e as despesas de 70.241.849 

euros.  

 
Quadro 33: Receitas e despesas no ano 2019  

Receitas 2019 Peso 
Var 

(2018-
2019) 

Correntes 68.738.391 € 99,7% 5% 

Tarifa de abastecimento de água 28.618.329 € 41,5% 3% 

Tarifa de águas residuais  21.736.663 € 31,5% 4% 

Tarifa de resíduos urbanos 12.708.038 € 18,4% 3% 

Outras receitas 5.675.361 € 8,2% 28% 

Capital 183.569 € 0,3% 1117% 

Total 68.921.961 € 100% 5% 
    

Despesas 2019 Peso 
Var 

(2018- 
2019) 

Correntes 65.215.155 € 92,8% 3% 

Despesas c/ pessoal 19.282.372 € 27,5% 4% 

Aquisição de água 17.515.862 € 24,9% 5% 

Tratamento de águas residuais 13.402.424 € 19,1% 0,1% 

Tratamento de resíduos urbanos 1.816.153 € 2,6% -23% 

Outras despesas correntes 13.198.345 € 18,8% 7% 

Capital 5.026.693 € 7,2% 17% 

Total 70.241.849 € 100% 4% 

Fonte: DF 
   

 

Relativamente ao ano 2018, verificaram-se 

aumentos de 5% nas receitas e de 4% nas 

despesas. 

As despesas foram superiores às receitas em 

cerca de 2%.  
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Gráfico 14: Distribuição das receitas totais, por natureza 

 

 

Gráfico 15: Distribuição das despesas totais, por natureza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1. Receitas correntes  

Globalmente as receitas correntes aumentaram 

5% face às obtidas no ano 2018. 

 

Gráfico 16: Evolução das receitas correntes, nos 2 últimos anos 

 

 

Salienta-se a receita proveniente da venda de 

água, representando 41,6% das receitas 

correntes totais, que aumentaram 3%, face à 

receita obtida no ano 2018.  

 

As receitas decorrentes das tarifas de águas 

residuais e de resíduos urbanos 

representaram, respetivamente, 31,6% e 

18,5% do valor total das receitas correntes, 

registando aumentos de 4% e 3%, 

comparativamente às receitas obtidas na 

aplicação destas tarifas, no mesmo período de 

2018. 
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17.2. Despesas correntes  

As despesas correntes aumentaram 3% face às 

incorridas no ano 2018. 

 

Gráfico 17: Evolução das despesas correntes, nos 2 últimos 

anos 

 

A despesa com aquisição de água representou 

26,9% das despesas correntes e registou um 

aumento de 5% face a 2018. O aumento das 

despesas em aquisição de água decorreu do 

efeito combinado dos aumentos de 1,3% no 

volume de água adquirido, e de cerca de 4%, 

em média, dos preços/m3 aplicados pelas 

entidades em alta na venda de água. 

 

As despesas com pessoal representaram 

29,6% das despesas correntes e, face a 2018, 

aumentaram 4%. Este aumento deveu-se ao 

aumento em cerca de 352.564 euros da rubrica 

“outras despesas c/pessoal – despesas com 

saúde”, referentes a valores pagos á ADSE. 

 

 

As despesas com os tratamentos de águas 

residuais e de resíduos urbanos 

representaram, respetivamente, 20,6% e 2,8% 

do total das despesas correntes do período. 

A despesa com o tratamento de águas 

residuais aumentou 0,1%.  

 

No caso do tratamento de resíduos urbanos, 

verificou-se uma diminuição de 23%, face a 

2018, beneficiando da diminuição do preço 

aplicado pela entidade de tratamento de 

resíduos, em alta. 

 

No que respeita a “outras despesas”, onde se 

incluem despesas com eletricidade, 

comunicações, combustíveis, conservação de 

reparação e aquisição de outros bens e 

serviços, representaram 20,2% das despesas 

correntes totais, e aumentaram 7% face a 2018, 

tendo sido esse aumento influenciado, 

sobretudo, pelos aumentos das despesas em 

eletricidade, em conservação e reparação e, 

ainda, pelo aumento da despesa na aquisição 

de outros bens e serviços. 

 

17.3. Receitas e despesas de Capital  

As receitas de capital ascenderam a cerca de 

183.569 euros e tiveram origem no recebimento 

de comparticipações do investimento no âmbito 

da projeto de eficiência energética, e na 

alienação de equipamentos e maquinaria. 
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As despesas de capital foram de 5 milhões de 

euros, correspondendo a 45% do valor total 

aprovado para investimento no ano 2019. 

  

Gráfico 18: Evolução das Receitas e Despesas de Capital, nos 

últimos dois anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Situação económica e financeira   

18.1. Balanço 

Pela análise do balanço à data de 31-12-2019 

e comparando com 31-12-2018, verifica-se que 

os SIMAR mantiveram uma estrutura financeira 

idêntica à do ano anterior. 

 

Do lado do ativo verificou-se um aumento de 

2,8% no valor do imobilizado líquido, 

influenciado pelo aumento de 3,8%, no valor do 

imobilizado corpóreo.  

Contudo, o ativo líquido total diminuiu em 1,9%, 

influenciado pela diminuição de 29,6% das 

disponibilidades, i.e., depósitos bancários e 

caixa, face ao período homólogo de 2018. 

Contribuiu, também, para a redução do ativo 

líquido total, a diminuição do valor das 

existências. 

 

Tanto o passivo como o capital próprio 

apresentaram diminuições comparativamente 

ao período homólogo de 2018. 

 

No caso do capital próprio a diminuição de 

0,6%, decorreu, sobretudo, da transferência do 

resultado líquido negativo de 308.475 euros. 

 

Do lado do passivo, a diminuição de 5%, 

decorreu das diminuições dos valores das 

dívidas a terceiros de curto prazo e dos 

proveitos diferidos, respetivamente, de 27,9% e 

11,3%. 

 

Receitas de Capital

Despesas de Capital

2018 2019

15.088 € 183.569 €

4.298.227 €

5.026.693 €
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18.2. Demonstração de resultados 

Tal como se pode observar no ANEXO II deste 

relatório, onde se apresenta a demonstração 

dos resultados da atividade desenvolvida pelos 

SIMAR no ano de 2019, verificaram-se 

aumentos, tanto do lado dos proveitos, como 

dos custos, respetivamente, de 3,1% e de 

2,9%, quando comparado com o período 

homólogo de 2018. 

 

O aumento dos proveitos totais decorreu dos 

aumentos na generalidade das rubricas, com 

realce para o aumento de 2,6% das vendas e 

prestações de serviços. 

 

A venda de água aumentou 2,5% face a 2018, 

tendo aquele aumento origem no acréscimo 

dos consumos e estes no maior n.º de clientes. 

 

A rubrica “impostos e taxas” apresentou um 

aumento de 133%, decorrente dos 

ajustamentos necessários das taxas aplicadas 

de recursos hídricos e de gestão de resíduos, 

sendo que estas são receitas do Estado. 

 

Os custos totais, com o aumento de 2,9%, 

inferior ao aumento dos proveitos em 0,2 p.p., 

apresentaram aumentos em todas as rubricas, 

exceto no caso das provisões do exercício, com 

uma diminuição de 13,5%, influenciada pela 

anulação da contingência de riscos e encargos 

de processo em tribunal. 

 

Para o aumento dos custos totais, contribuiu, 

sobretudo, o aumento de 5,5% dos custos das 

mercadorias vendidas e das matérias 

consumidas (CMVMC), tendo este aumento 

origem no aumento dos custos em aquisição de 

água, pelo efeito combinado do aumento do 

volume de água adquirido e do respetivo preço.   

 

De referir que os preços de aquisição de água 

às entidades fornecedoras em alta - EPAL, 

SMAS de Sintra e a Mafra – em média, 

aumentaram 4%, face aos preços de 2018. 

 

A rubrica de fornecimentos e serviços externos 

(FSE) registou um aumento de 3,1%, face ao 

mesmo período de 2018. 

 

Verificou-se, também, um aumento de cerca de 

2% na rubrica “outros custos operacionais”, 

resultado, sobretudo, dos aumentos das taxas 

de recursos hídricos e de gestão de resíduos. 

 

Os custos com pessoal registaram um aumento 

de 2%. 

 

Os custos e perdas extraordinários, com um 

aumento de 2,8% face ao mesmo período de 

2018, refletem, sobretudo, o valor registado em 

perdas comerciais de água, correspondente à 

água não faturada.  
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18.2.1. Demonstração dos resultados das 
explorações de AA – AR – RU 

 

Apresenta-se a evolução da atividade das 

explorações de abastecimento de água, de 

águas residuais e de resíduos urbanos, nos 

últimos 3 anos.  

 

Quadro 34: Evolução dos resultados das explorações, 
nos últimos 3 anos 

Áreas 2017 2018 2019 
Var (2018-

2019) 

Abastecimento de Água 

Proveitos 28 281 191 28 585 557 29 481 977 3,1% 

Custos 27 772 516 28 003 988 29 185 894 4,2% 

Resultados AA  508 676  581 568  296 083 -49,1% 

Águas Residuais 

Proveitos 21 737 875 21 871 996 22 891 449 4,7% 

Custos 21 225 790 21 262 359 21 568 699 1,4% 

Resultados AR  512 085  609 637 1 322 749 117,0% 

Resíduos Urbanos 

Proveitos 13 693 081 14 749 462 14 855 623 0,7% 

Custos 14 531 871 16 377 913 16 782 930 2,5% 

Resultados RU - 838 790 -1 628 451 -1 927 307 18,4% 

Resultado global  181 971 - 437 245 - 308 475 -29,5% 

Fonte: DF      
 

Pode observar-se que, tanto a exploração de 

abastecimento de água como a de águas 

residuais apresentaram resultados positivos, 

ainda que, no caso do abastecimento de água, 

o resultado tenha sido inferior em 49,1% face 

ao obtido em 2018. 

A atividade de resíduos urbanos agravou o seu 

resultado negativo em 18,4%, 

comparativamente com o do ano 2018.  

 

Com exceção da atividade de água residuais 

com aumento nos proveitos superior ao 

aumento dos custos, as atividades de 

abastecimento de água e de resíduos urbanos 

tiveram aumentos nos custos superiores aos 

verificados nos proveitos. 

 

18.2.1.1. Proveitos das tarifas AA, AR e RU 
 
Os proveitos decorrentes da aplicação das 

tarifas de abastecimento de água, drenagem e 

recolha de águas residuais e recolha e 

transporte de resíduos urbanos, apresentaram, 

globalmente, um aumento de 1,7%, 

comparativamente a 2018, tendo-se registado 

o maior aumento na venda de água, com uma 

evolução de 2%. 

 

Quadro 35: Proveitos das tarifas de AA - AR - RU (em €) 

Proveitos das tarifas 2018 2019 Var  

Venda de água 26 928 449 27 466 550 2,0% 

Drenagem de águas residuais 21 389 884 21 709 427 1,5% 

Recolha e transporte resíduos urbanos 12 410 015 12 565 225 1,3% 

Total 60 728 348 61 741 201 1,7% 

Fonte: DF 
  

 

 

18.2.1.2. Custos dos serviços em alta 

Os custos dos serviços em alta, referentes à 

aquisição de água, ao tratamento de águas 

residuais e ao tratamento e eliminação de 

resíduos urbanos, apresentaram um aumento 

global de 1,2%, tendo este aumento resultado 

do efeito conjugado, por um lado dos aumentos 



   

 

 

 

Relatório de Gestão do ano 2019                                                                                                                                       

 

 

P
á

g
in

a
 4

8
 

dos custos em aquisição de água e do 

tratamento de águas residuais, respetivamente, 

de 5,2% e de 1,4%, e por outro, da diminuição 

de 22% nos custos com o tratamento de 

resíduos urbanos. 

 

Quadro 36: Custos das atividades em alta (em €) 

Custos das atividades em alta 2018 2019 Var   

Aquisição de água 15 856 687 16 674 889 5,2% 

Tratamento de águas residuais 13 245 831 13 429 194 1,4% 

Tratamento e eliminação de RU 2 761 480 2 153 744 -22,0% 

Total 31 863 998 32 257 827 1,2% 

Fonte: DF 
   

 

Nos últimos cinco anos os preços aplicados 

pelas entidades fornecedoras de água e 

prestadoras dos serviços de tratamento de 

águas residuais e de resíduos urbanos, aos 

SIMAR, evoluíram como explicitado no gráfio 

seguinte. 

 

Gráfico 19: Evolução dos preços aplicados pelas entidades em 

alta: EPAL – SIMTEJO/ATA – VALORSUL 

 

18.2.2. Estrutura dos proveitos 
operacionais 

 

Os proveitos operacionais apresentaram no 

período em análise, e comparando com o 

mesmo período de 2018, um aumento de 4,7%. 

 
Quadro 37: Estrutura dos proveitos operacionais (em €)  

Estrutura dos proveitos 
operacionais 

2018 2019 Peso Var. 

Venda de produtos 19 542 343 20 040 483 30% 2,5% 

Prestações de serviços 43 396 971 44 561 820 66% 2,7% 

Vendas e prestações serviços 62 939 315 64 602 303 96% 2,6% 

Impostos e taxas  880 103 2 049 950 3% 132,9% 

Proveitos suplementares  59 761  54 618 0,1% -8,6% 

Transf e subsídios correntes 0 130580 0,2% ---- 

Trabalhos para a própria entidade  508 973  553 553 1% 8,8% 

Total 64 388 151 67 391 006 100% 4,7% 

Fonte. DF     
 

Para aquele aumento contribuíram os 

aumentos das vendas e das prestações de 

serviços e o aumento significativo dos impostos 

e taxas, sobretudo dos valores das taxas de 

recursos hídricos e de gestão de resíduos, as 

quais não constituem receitas para os SIMAR. 

 

As prestações de serviços, com o peso de 66%, 

referem-se à drenagem de águas de residuais 

e à recolha de resíduos urbanos e, 

relativamente ao ano 2018, tiveram um 

incremento de 2,6%. 
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Gráfico 20: Distribuição dos proveitos operacionais 

 

 
18.2.3. Estrutura dos custos operacionais 

Os custos operacionais aumentaram 2,9% face 

a 2018.  

O aumento verificado decorreu do aumento de 

5,5% dos custos das mercadorias vendidas e 

matérias consumidas, do aumento de 3% dos 

fornecimentos e serviços externos e, ainda, do 

aumento de 2% dos custos com pessoal, 

representando estes últimos 31% dos custos 

totais. 

 
Quadro 38: Estrutura dos custos operacionais (em €)  

Estrutura de Custos 
Operacionais 

2018 2019 Peso Var. 

     CMVMC     

Água (faturada) 9 854 178 10 508 303 17% 6,6% 

Matérias-primas 1 098 930 1 047 478 2% -4,7% 

CMVMC 10 953 107 11 555 781 18% 5,5% 

FSE 24 275 285 25 020 022 40% 3,1% 

Custos c/Pessoal 18 805 496 19 183 537 31% 2,0% 

Outros Custos Operacionais 1 789 147 1 829 255 3% 2,2% 

Amortizações do Exercício 4 234 765 4 352 503 7% 2,8% 

Provisões do Exercício  828 327  716 770 1% -13,5% 

Total 60 886 128 62 657 869 100% 2,9% 

Fonte: DF     

Gráfico 21: Distribuição dos custos operacionais 
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18.3. Indicadores económicos e financeiros 

Por observação da informação constante do 

ANEXO III a este relatório, constata-se que, 

tanto os indicadores de dimensão, como os de 

atividade e de liquidez apresentam, na 

generalidade, melhorias relativamente aos 

níveis atingidos no período homólogo do ano 

2018. 

 

Os rácios de rendibilidade das vendas e do 

capital próprio apresentaram melhorias 

relativamente aos obtidos em 2018, ainda que 

se mantenham negativos. 

Na origem daquelas está a melhoria do 

resultado líquido que, embora negativo, foi 

menos negativo em 128.770 euros, que o 

resultado líquido atingido no ano 2018.  

 

Os rácios de liquidez apresentaram aumentos 

de 23,4% e 24,2%, respetivamente, na liquidez 

geral e reduzida, influenciados pela diminuição 

das dívidas a terceiros de curto prazo. Realce-

se que o prazo médio de pagamentos foi de 6,1 

dias, isto é, menos 2 do que o verificado em 

2018. 

Por seu lado, a liquidez imediata, verificou uma 

diminuição de 2,3% do seu valor, passando de 

2,61 em 2018, para 2,55 em 2019, em virtude 

da diminuição das disponibilidades. 

 

 

A solvabilidade com o nível de 2,55, superior ao 

atingido em 2018, em mais 4,7%, configura um 

bom indicador de estabilidade financeira e de 

garantia da capacidade dos SIMAR solverem 

compromissos no M/L prazo. 

 

No ano 2019, a autonomia financeira dos 

SIMAR situou-se em 72%, garantindo assim 

uma confortável independência financeira dos 

seus credores. Também este indicador, medido 

pela relação entre capital próprio e passivo, 

beneficiou da diminuição em 5%, deste último, 

o qual foi influenciado, sobretudo, pela 

diminuição de cerca de 28% das dívidas a 

terceiros de curto prazo. 

    

19. Aplicação de resultados  

Considerando o resultado líquido negativo, 

propõe-se 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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20. ANEXOS  

20.1. ANEXO I – Balanço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (em Euros) 

BALANÇO 
      Variação 2018-2019 

2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 Absoluta Relativa 

ATIVO     
 

  Imobilizado bruto 122 521 731 125 486 339 130 202 490 4 716 151 3,8% 

  Incorpóreo  929 513  932 307  940 436  8 129 0,9% 

  Corpóreo 121 592 217 124 554 032 129 262 055 4 708 023 3,8% 

  Amortizações (-) 83 316 809 86 236 856 89 853 668 3 616 812 4,2% 

  Imobilizado Líquido 39 204 921 39 249 483 40 348 822 1 099 340 2,8% 

  Existências  606 303  705 429  512 372 - 193 057 -27,4% 

  Dívidas de terceiros de Curto Prazo 31 199 950 31 490 539 31 458 835 - 31 704 -0,1% 

  Provisões (-) 23 113 597 23 864 001 24 148 662  284 661 1,2% 

  Depósitos bancários e Caixa 7 160 616 5 185 994 3 651 189 -1 534 805 -29,6% 

  Acréscimos e Diferimentos 5 472 846 6 374 809 6 217 042 - 157 767 -2,5% 

ATIVO LÍQUIDO TOTAL 60 531 039 59 142 251 58 039 598 -1 102 654 -1,9% 
              

CAPITAL PRÓPRIO 42 557 287 41 927 367 41 686 991 - 240 377 -0,6% 

PASSIVO              
  Provisões p/ Riscos e Encargos 1 382 895 1 460 818 1 468 455  7 637 0,5% 

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

  Dívidas a Terceiros de Curto Prazo 2 242 938 1 988 113 1 433 105 - 555 008 -27,9% 

  Acréscimo de Custos 8 434 457 8 450 502 8 733 607  283 104 3,4% 

  Proveitos Diferidos  5 913 461 5 315 450 4 717 440 - 598 010 -11,3% 

TOTAL DO PASSIVO 17 973 751 17 214 884 16 352 607 - 862 277 -5,0% 

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 60 531 039 59 142 251 58 039 598 -1 102 654 -1,9% 

Fonte: DF       
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20.2. ANEXO II – Demonstração de 
Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      (em Euros) 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2017 2018 2019 
Variação 2018-2019 

Absoluta Relativa (%) 

 Proveitos      
1 Vendas e Prestações de Serviços 62 571 593 62 939 315 64 602 303 1 662 989 2,6% 

2 Outros Proveitos Operacionais 1 080 129 1 448 837 2 788 702 1 339 866 92,5% 

3 Proveitos operacionais (1)+(2) 63 651 722 64 388 151 67 391 006 3 002 854 4,7% 

4 Proveitos e Ganhos Financeiros  4 585  1 149 0,76 - 1 149 -99,9% 

5 Proveitos e Ganhos Extraordinários  2 211 616 2 157 520 1 226 893 - 930 627 -43,1% 
 Total de proveitos 65 867 923 66 546 821 68 617 900 2 071 079 3,1% 
 

Custos       
 

6 Custos das Mercad. Vendidas e Mat Consumidas 10 438 897 10 953 107 11 555 781  602 673 5,5% 

7 Fornecimentos e Serviços Externos 22 962 627 24 275 285 25 020 022  744 737 3,1% 

8 Amortizações do Exercício 4 264 923 4 234 765 4 352 503  117 738 2,8% 

9 Custos com Pessoal 19 161 350 18 805 496 19 183 537  378 041 2,0% 

10 Outros Custos Operacionais 1 489 899 1 789 147 1 829 255  40 108 2,2% 

11 Provisões do Exercício 1 365 071  828 327  716 770 - 111 557 -13,5% 

12 Custos operacionais (6)+…+(11) 59 682 767 60 886 128 62 657 869 1 771 740 2,9% 

13 Custos e Perdas Financeiros  7 482  5 043  5 301   258 5,1% 

14 Custos e Perdas Extraordinários 5 995 703 6 092 894 6 263 205  170 310 2,8% 
 Total de custos 65 685 953 66 984 066 68 926 375 1 942 309 2,9% 

15 Resultados Operacionais (3)-(12) 3 968 955 3 502 023 4 733 137 1 231 114 35,2% 

16 Resultados Financeiros (4)-(13) - 2 897 - 3 894 - 5 301 - 1 407 36,1% 

17 Resultados Correntes (15)+(16) 3 966 058 3 498 129 4 727 836 1 229 707 35,2% 

18 Resultados extraordinários (5)-(14) -3 784 087 -3 935 374 -5 036 311 -1 100 937 28,0% 

19 Resultado Líquido do Exercício (17)+(18)  181 971 - 437 245 - 308 475  128 770 -29,5% 

Fonte: DF      
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20.3. ANEXO III – Indicadores de Avaliação 
Económica e Financeira 
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