
Resumo 

Portugal apresenta uma reduzida taxa de atendimento e um nível de qualidade de serviço 

consideravelmente baixo no sector do saneamento, apesar dos esforços desenvolvidos pelos 

diferentes Governos no combate à situação. Em 1993 a iniciativa privada foi autorizada e incentivada, 

através da concessão de sistemas municipais ou inter-municipais, com o intuito de aumentar a 

capacidade de investimento. A situação nos últimos anos foi favorecida com novos modelos de 

gestão, concretizados nos sistemas multimunicipais e nas empresas municipais, inter-municipais e 

regionais.  

Nesta dissertação presta-se um contributo para a discussão dos modelos previstos na legislação 

nacional, apontando potenciais vantagens e desvantagens de cada um. Segue-se um estudo 

incidindo na aplicação destes modelos ao caso concreto dos sistemas de drenagem e tratamento de 

águas residuais dos concelhos do Porto, Matosinhos, Gondomar, Valongo, Paços de Ferreira, 

Paredes, Penafiel, Lousada e Felgueiras. O mesmo estudo desenvolve-se a partir de três cenários, 

num quadro de diferentes modelos de gestão, para os quais são definidas as estruturas de 

funcionamento, os recursos humanos e recursos materiais indispensáveis. Finalmente, estimam-se os 

custos de gestão e exploração das infra-estruturas consideradas para cada um dos cenários criados, 

circunstância que permite estabelecer a comparação entre eles.  

Abstract  

Portugal presents a law rate of attendance and, as well, a low quality level of service in the sanitation 

sector what the different governments have been trying to fight. In 1993 the private initiative was 

authorised and stimulated through the concession of municipal or inter-municipal systems with the 

intention of rising the investment capacity. The situation of the last years was enhanced by the new 

management models materialised in the multi-municipal systems and in the municipal, inter-municipal 

and regional companies.  

This dissertation does a discussion of the models foreseen in the national legislation pointing the 

advantages and disadvantages of each one. After this, it's made a study that incides in the application 

of those models to the concrete case of the drainage systems and wastewaters treatment of Porto, 

Matosinhos, Gondomar, Valongo, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel, Lousada e Felgueiras. The 

same study is developed having as base three scenery in a context of the different management 

models defining the respectives structures of functioning and the indispensable human and material 

resources.  

Finally we estimate the management and infra-structures exploration costs for each scenery allowing a 

comparison between them.  


