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IRAR
O IRAR e o sector

• Missões do IRAR:
– “Regulador” estrutural dos sectores concessionados 

de águas e resíduos.
– “Regulador” económico e da qualidade de serviço 

dos sectores concessionados de águas e resíduos .

Âmbito População (%) Concelhos (%)

ALTA (28) 73 66
BAIXA (14) 22 10

Âmbito População (%) Concelhos (%)

ALTA (22) 59 62
BAIXA (20) 12 5

Água Águas Residuais

Âmbito População (%) Concelhos (%)

ALTA (17) 59 56
BAIXA (1) 1 2

Resíduos
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O IRAR e o sector

• Missões do IRAR:
– “Autoridade Competente” para a qualidade da 

água para consumo humano. Cerca de 306 
entidades gestoras de abastecimento de 
água do continente e Região Autónoma dos 
Açores.

Relatórios publicados
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O IRAR e o sector

• Principais objectivos da regulação:
– Protecção dos interesses dos utilizadores, 

com optimização dos preços versus 
qualidade dos serviços (eficácia e eficiência);

– Salvaguarda da viabilidade económica dos 
operadores e dos seus legítimos interesses;

– Consolidação do restante tecido empresarial 
do sector, não regulado, de apoio aos 
operadores;

– Salvaguarda dos aspectos ambientais.
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O IRAR e a regulação

• Âmbito de actuação

Abastecimento
de água

Saneamento de
águas residuais urbanas

Gestão de resíduos sólidos urbanos

Actuação do IRAR
Actuação de outras entidades
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O IRAR e o sector

• Modelo de regulação do IRAR
Regulação 

estrutural do 
sector

Modelo de 
regulação 
do IRAR

Exposição pública 
do desempenho 
das entidades 

gestoras

Regulação 
económica das 

entidades gestoras
Regulação dos 

comportamentos 
das entidades 

gestoras

Comparação do 
desempenho das 

entidades gestoras
Regulação da 
qualidade de 
serviço das 

entidades gestoras
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• Conceito
– Instrumento que visa avaliar e comparar o 

desempenho das entidades gestoras 
estimulando a procura de níveis de qualidade 
de serviço elevados, criado um ambiente de 
concorrência virtual.

• Equipa
– IRAR + LNEC
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• 20 indicadores por tipo de serviço (Alta, 
Baixa, Misto), agrupados por 3 grupos:
– Defesa dos interesses dos utilizadores
– Sustentabilidade da entidade gestora
– Sustentabilidade ambiental

• A cada indicador estão associados dados 
(variáveis) de cálculo caracterizados por:
– Valor
– Fiabilidade
– Exactidão



IRAR O sistema de indicadores

• A cada indicador foi 
possível associar 
um ou mais factores 
de contexto, 
essenciais para a 
compreensão do 
comportamento do 
indicador.
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• Ciclo anual:

Entrega dos dados de 
exploração pelos 

operadores

Avaliação do 
desempenho dos 

operadores pelo IRAR

Apresentação do 
volume 3 do relatório 

anual do IRAR

Ciclo anual de 
exploração pelos 

operadores
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Jan 2004

Abr 2005

Jun 2004

Disponibilização da versão final do guia

Elaboração do modelo de indicadores

Recolha comentários e sugestões de várias

Tratamento dos dados
Validação da informação

Disponibilização da Extranet e do fórum

Mar 2005 Recolha de dados

Jan 2005

entidades, designadamente das entidades gestoras.

Disponibilização da versão preliminar do guia

Ago 2005 Tratamento dos dados
Validação da informação

Out 2005 Publicação e divulgação do
relatório

Periodo de aplicação experimental pelas entidades gestoras 
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Ficha de avaliação anual de uma entidade gestora 

Apresentação da 
entidade gestora

Descrição do 
sistema

Identificação da 
entidade gestora

Avaliação da 
qualidade de 

serviço da 
entidade gestora

Recomendações 
de melhoria da 
qualidade de 

serviço

Avaliação da 
qualidade de 

serviço

Quantificação da 
qualidade de 

serviço

Identificação do 
indicador de 
desempenho

Notas sobre a 
qualidade de 

serviço

Resultados
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Ficha de benchmarking anual para cada indicador

Resultados

Definição do 
indicador de 
desempenho

Identificação do 
indicador de 
desempenho

Gráfico com 
benchmarking 
das entidades 

gestoras

Análise 
comparada das 

entidades 
gestoras

Avaliação da 
fiabilidade e 

exactidão das 
varáveis usadas

Recomendações 
de melhoria da 
qualidade de 

serviço
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Análise SWOT

Pontos fortes Pontos fracos

- É um instrumento extremamente 
objectivo;

- Obriga as EG’s a estabelecerem 
mecanismos sistemáticos de recolha e 
sistematização da informação 
relevante para o seu desempenho;

- Cria uma cultura de disseminação de 
informação pelos utentes;

- Permitirá que num futuro próximo 
exista uma compilação de informação 
que permita referenciar o nível de 
serviço de um bom desempenho.

- Obriga à introdução de 
procedimentos mais fiáveis de recolha 
de informação;

- Requer extrema ponderação na 
análise e publicação dos resultados 
dadas as possíveis distorções que 
pode criar caso seja mal utilizado;

- Nos primeiros anos, a adaptação a 
este instrumento afectará a qualidade 
da informação.
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Análise SWOT

Oportunidades Ameaças

- A alteração da estrutura de agentes 
do mercado no sentido de um maior 
envolvimento empresarial requer
mecanismos de regulação mais 
efectivos;

- A procura de um preço eficiente -
bom desempenho ao menor preço -
assume cada vez maior 
preponderância no sector.

- Grande parte dos agentes do 
mercado pertencem à mesma holding 
o que aumenta os riscos de actuação 
concertada;

- As insuficiências actuais dos poderes 
estatutários do IRAR podem fragilizar a 
aplicação do instrumento.
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Conclusões

• O primeiro ano de implementação está a 
decorrer de forma muito satisfatória, com 
boa receptividade por parte das entidades 
gestoras.

• Da implementação deste processo resulta 
um manacial de informação importante não 
só para os entidades envolvidades mas 
também para a comunidade científica.



IRAR
Conclusões

• Trata-se de um processo iterativo de 
melhoria contínua do instrumento, pelo que 
é fundamental a participação dos vários 
intervenientes nas várias etapas do 
processo.

• Até ao final do ano deverá decorrer a revisão 
do Guia, onde poderão ser integrados os 
principais ensinamentos deste primeiro ano.
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Fim

www.irar.pt

Este artigo apresenta o sistema de avaliação de desempenho do IRAR, para o qual tem vindo a trabalhar 
uma vasta equipa, que passamos a discriminar e para a qual gostaríamos de expressar o nosso 
agradecimento pelo valioso contributo neste processo. Pelo IRAR: Engº Jaime Melo Baptista, Prof. Rui 
Ferreira dos Santos, Engª Dulce Pássaro, Engª Helena Escudeiro, Engº Miguel Nunes, Engª Paula 
Freixial, Dr. Tiago Neves, Dra. Alexandra Ribeiro, Dr. João Carlos Silva, Dra. Lurdes Ramos, Dr. Eduardo 
Proença, Engª Rute Rodrigues, Engª Rita Ramos, Engª Rita Figueiredo. Pelo LNEC: Engª Rafaela Matos, 
Engª Helena Alegre, Engª Eduarda Beja Neves, Engª Adriana Cardoso e Engª Patrícia Duarte. 
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