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PPúúblico blico vsvs PrivadoPrivado

•• PPúúblico:blico:
–– AA & SAR AA & SAR éé um servium serviçço de interesse geral, universalo de interesse geral, universal
–– Prestado em monopPrestado em monopóólio que necessita regulalio que necessita regulaççãoão
–– Bem social, vital para vida humana, saBem social, vital para vida humana, saúúde, ambiente, de, ambiente, 

com forte apoio financeiro pcom forte apoio financeiro púúblico (subsblico (subsíídios)dios)

•• Privado:Privado:
–– Bem com valor econBem com valor econóómico a fornecer com um certo mico a fornecer com um certo 

nníível de qualidade (normas) ao mais baixo custo, o vel de qualidade (normas) ao mais baixo custo, o 
que pode ser assegurado com participaque pode ser assegurado com participaçção do privadoão do privado

–– Capital intensivo => necessita recursos financeiros Capital intensivo => necessita recursos financeiros 
elevados que o sector pelevados que o sector púúblico não assegura a 100%blico não assegura a 100%



ContribuiContribuiçção do sector privado (1)ão do sector privado (1)

•• ActividadeActividade

–– ConsultoriaConsultoria
–– ConstruConstruççãoão
–– FornecimentoFornecimento
–– Gestão/ExploraGestão/Exploraççãoão
–– FinanciamentoFinanciamento

•• ParticipaParticipaççãoão

–– ElevadaElevada
–– ElevadaElevada
–– ElevadaElevada
–– Reduzida a elevadaReduzida a elevada
–– Reduzida a elevadaReduzida a elevada



ContribuiContribuiçção do sector privado (2)ão do sector privado (2)

•• Causas duma participaCausas duma participaçção mais reduzida naão mais reduzida na::
•• Gestão/ExploraGestão/Exploraççãoão

–– Contratos longo prazo/monopContratos longo prazo/monopóólio lio vsvs competicompetiççãoão
–– ApropriaApropriaçção do ão do ““core core businessbusiness”” (venda do servi(venda do serviçço)o)

•• FinanciamentoFinanciamento
–– Custo mais elevado (maior risco e remuneraCusto mais elevado (maior risco e remuneraçção)ão)
–– PerPerííodo vida infraodo vida infra--estrutura >> prazo emprestrutura >> prazo emprééstimostimo

•• Essência do sector privadoEssência do sector privado
–– CompetiCompetiçção => Max. ão => Max. Qualidade&BeneficioQualidade&Beneficio/Custo/Custo
–– Sem competiSem competiçção, privado não cumpre sua funão, privado não cumpre sua funççãoão



Factores determinantes na escolha de Factores determinantes na escolha de 
modelos de gestãomodelos de gestão adequadosadequados

•• InvestimentosInvestimentos por realizar:por realizar:
–– capacidade do sector pcapacidade do sector púúblico gerir a realizablico gerir a realizaçção ão 
–– solusoluçções tões téécnicas (regionais, locais)cnicas (regionais, locais)

•• Disponibilidade de Disponibilidade de financiamentofinanciamento ppúúblico, blico, 
nomeadamente subsnomeadamente subsíídiosdios

•• Eficiência da Eficiência da exploraexploraççãoão dos sistemasdos sistemas
•• ContribuiContribuiçção primordial do sector privadoão primordial do sector privado::

–– (i) realiza(i) realizaçção (tradicional), (ão (tradicional), (iiii) melhoria do ) melhoria do 
desempenho da exploradesempenho da exploraççãoão ((iiiiii) ) financiamento financiamento 



Experiência internacional. PExperiência internacional. Púúblicoblico

•• Financiamento BEI Financiamento BEI 
–– Todos os paTodos os paííses da EU, ses da EU, 

Portugal (Gaia), RomPortugal (Gaia), Roméénia, nia, 
BulgBulgáária, Balcãs, Rria, Balcãs, Rúússia, ssia, 
MaghrebMaghreb, , MachrekMachrek, , ÁÁfrica, frica, 
CaraCaraííbasbas

•• OutrosOutros
–– MaioriaMaioria

•• OpiniãoOpinião
•• Maioria das entidades Maioria das entidades 

gestoras, status gestoras, status quoquo
•• Simplicidade quadro Simplicidade quadro 

institucionalinstitucional
•• Ineficiência (Ineficiência (influência influência 

polpolíítica, falta competência, tica, falta competência, 
excesso pessoal, tarifas excesso pessoal, tarifas 
baixas, mau servibaixas, mau serviçço, atraso o, atraso 
investimentos)investimentos)



Experiência internacional. PrivatizaExperiência internacional. Privatizaççãoão

•• Financiamento BEIFinanciamento BEI
–– Reino Unido (BEI Reino Unido (BEI éé o o 

maior financiador do maior financiador do 
sector, mesmo antes sector, mesmo antes 
da privatizada privatizaçção)ão)

•• OutrosOutros
–– ChileChile

•• OpiniãoOpinião
•• OpOpçção polão polííticatica
•• RegulaRegulaçção muito forteão muito forte
•• RegionalizaRegionalizaçção servião serviççosos
•• Papel limitado municPapel limitado municíípiospios
•• Sector financeiro sãoSector financeiro são
•• Risco polRisco políítico e financeiro tico e financeiro 

têm que ser reduzidostêm que ser reduzidos



Experiência internacional. ConcessãoExperiência internacional. Concessão

•• Financiamento BEI Financiamento BEI 
–– concessionconcessionáário prio púúblicoblico: : 

Portugal (Portugal (AdPAdP), B), Béélgicalgica
–– privadoprivado: Portugal (Feira), : Portugal (Feira), 

ItItáália, Argentina, lia, Argentina, 
Filipinas, IndonFilipinas, Indonéésiasia

•• OutrosOutros
–– USA, Marrocos, RSA, USA, Marrocos, RSA, 

Brasil, Mali, MalBrasil, Mali, Maláásia, C. sia, C. 
Verde, novosVerde, novos papaííses UEses UE

•• OpiniãoOpinião
•• InfraInfra--estrutura pestrutura púúblicablica
•• Duplo objectivo: Duplo objectivo: financfinanc.+ .+ 

performance privadoperformance privado
•• SubsSubsíídios limitados e dios limitados e 

investimento elevadoinvestimento elevado
•• Necessita regulaNecessita regulaçção forte +ão forte +
•• + compromisso pol+ compromisso polííticotico
•• + Custo capital pr+ Custo capital próóprio baixoprio baixo
•• + Riscos reduzidos+ Riscos reduzidos
•• + Competitividade + Competitividade 



Experiência internacional. DelegaExperiência internacional. Delegaççãoão

•• Financiamento BEI Financiamento BEI 
–– Senegal, Senegal, GuinGuinéé--ConakryConakry,  ,  

Tanzânia, MoTanzânia, Moççambique, ambique, 
CamarõesCamarões

–– PPúúblico: Portugal (EPAL)blico: Portugal (EPAL)

•• OutrosOutros
–– FranFrançça, a, NigerNiger

•• OpiniãoOpinião
•• Risco mRisco méédio, não hdio, não háá financfinanc. . 

privado, contrato mais curto, privado, contrato mais curto, 
transactransacçção menos onerosaão menos onerosa

•• Objectivo: melhoria da Objectivo: melhoria da 
eficiência na exploraeficiência na exploraççãoão

•• Fundos pFundos púúblicos e blicos e interinter--
nacionaisnacionais suficientessuficientes

•• Necessita regulaNecessita regulaçção mão méédiadia
•• + Compromisso pol+ Compromisso polííticotico
•• + sociedade de patrim+ sociedade de patrimóónio nio 

ppúúblicablica



Experiência internacional. GestãoExperiência internacional. Gestão

•• Financiamento BEI Financiamento BEI 
–– Jordânia, MadagJordânia, Madagááscar, scar, 

PalestinaPalestina

•• OutrosOutros
–– Gana, Uganda, RSA, Gana, Uganda, RSA, 

MoMoççambique ambique 

•• OpiniãoOpinião
•• Compromisso polCompromisso políítico tico 

reduzidoreduzido
•• MudanMudançça quadro a quadro institinstit. . 

limitadalimitada
•• SoluSoluçção faseada (1ão faseada (1aa fase)fase)
•• Objectivo performance Objectivo performance 

com impacto limitadocom impacto limitado



Experiência internacional. BOTExperiência internacional. BOT

•• Financiamento BEI Financiamento BEI 
–– Holanda, ChinaHolanda, China

•• OutrosOutros
–– VVááriosrios

•• OpiniãoOpinião
•• Objectivo: financiam. Objectivo: financiam. 

privadoprivado
•• SoluSoluçção parcial para ão parcial para 

um um subsub--sistemasistema
•• Necessita sector jNecessita sector jáá

bem estruturadobem estruturado
•• Tarifas sector altas Tarifas sector altas 

para cobrir prepara cobrir preçço BOTo BOT
•• Custo mais elevadoCusto mais elevado



Experiência internacional. ResultadosExperiência internacional. Resultados

•• Sucessos na participaSucessos na participaçção do sector privado:ão do sector privado:
–– RU (privatizaRU (privatizaçção), Manila Leste (concessão), ão), Manila Leste (concessão), 

Senegal (Senegal (delegdeleg.), .), AmmanAmman (gestão),China (BOT)(gestão),China (BOT)

•• Insucessos (razões):Insucessos (razões):
–– Argentina (Argentina (concconc.): macro .): macro –– econeconóómico, polmico, polííticotico
–– Tanzânia, GuinTanzânia, Guinéé ((deldel.): contratual, social, pol.): contratual, social, polííticotico

•• Causas principais de insucessoCausas principais de insucesso
–– Compromisso polCompromisso políítico fraco, parceiro ptico fraco, parceiro púúblico sem blico sem 

competência, intromissão polcompetência, intromissão políítica (sem regulatica (sem regulaçção) ão) 
patrimpatrimóónio mal conhecido, contrato mal concebido, nio mal conhecido, contrato mal concebido, 
inadaptainadaptaçção do privado ão do privado àà realidade local com meios realidade local com meios 
inadequados, alto risco e remunerainadequados, alto risco e remuneraçção do privado  ão do privado  



SituaSituaçção em Portugal. Dados relevantes ão em Portugal. Dados relevantes 
(IRAR, APDA, PEAASAR II)(IRAR, APDA, PEAASAR II)

•• Investimento em 2000Investimento em 2000--0606: alta = 3,4 : alta = 3,4 bnbn €€; baixa = ; baixa = 
0,9 0,9 bnbn ; ; para 2007para 2007--1313: alta = 0,9 : alta = 0,9 bnbn; baixa = 1,8 ; baixa = 1,8 bnbn €€

•• 80% das entidades gestoras são as C.M., servem 43% 80% das entidades gestoras são as C.M., servem 43% 
da populada populaçção, com mão, com méédia de 7000 clientes; 28 S.M. dia de 7000 clientes; 28 S.M. 
(43000), 5 E.M. (49000), 16 Concessões (27000)(43000), 5 E.M. (49000), 16 Concessões (27000)

•• AltaAlta: 19 : 19 multimunicipaismultimunicipais servem 60servem 60--80% popula80% populaçção e ão e 
17 inter ou municipais servem 5% das quais 3 E.M.17 inter ou municipais servem 5% das quais 3 E.M.

•• BaixaBaixa: 209: 209--223 C.M., 32223 C.M., 32--36 S.M., 936 S.M., 9--11 E.M. e 1411 E.M. e 14--21 21 
concessionconcessionáárias (total 276rias (total 276--282) servem 80282) servem 80--90% 90% poppop..



SituaSituaçção em Portugal. Factores chaveão em Portugal. Factores chave

•• Grande investimento na Grande investimento na altaalta, em velocidade de , em velocidade de 
cruzeiro, cruzeiro, boa capacidade de realizaboa capacidade de realizaçção a manterão a manter

•• Investimento por realizar na Investimento por realizar na baixabaixa, , fraca capacidade fraca capacidade 
de realizade realizaçção devido ão devido àà fragmentafragmentaççãoão do sectordo sector

•• Acessibilidade a subsAcessibilidade a subsíídios e financiamento europeudios e financiamento europeu
para bons projectos e promotorespara bons projectos e promotores

•• Fraca capacidade de endividamentoFraca capacidade de endividamento na na baixa baixa 
•• Sistemas Sistemas em alta novos com bom rendimentoem alta novos com bom rendimento
•• Sistemas Sistemas em baixa antigos com fraco desempenhoem baixa antigos com fraco desempenho
•• Entidades Entidades integradasintegradas na alta, na alta, fragmentadasfragmentadas na baixana baixa



Desafios para o sector em Portugal Desafios para o sector em Portugal 

•• Quantidade Quantidade --> Qualidade > Qualidade --> > ExcelênciaExcelência
•• InvestimentoInvestimento: como manter capacidade : como manter capacidade 

realizarealizaçção da alta e transferião da alta e transferi--la la àà baixa?baixa?
•• FinanciamentoFinanciamento: como assegurar absor: como assegurar absorçção de ão de 

subssubsíídios e capacidade de endividamentodios e capacidade de endividamento
•• ExploraExploraççãoão: como melhor utilizar capacidade : como melhor utilizar capacidade 

do sector privado para manter desempenho do sector privado para manter desempenho 
da alta e melhorar a da baixada alta e melhorar a da baixa



Papel dos modelos de gestão na excelênciaPapel dos modelos de gestão na excelência

•• Manter situaManter situaçção actual, ão actual, gestão maior. pgestão maior. púúblicablica
–– OK na alta, riscos perda eficiência a mOK na alta, riscos perda eficiência a méédio prazodio prazo
–– ImpossImpossíível atingir excelência na baixavel atingir excelência na baixa

•• PrivatizaPrivatizaççãoão: poucas vantagens, muitos : poucas vantagens, muitos inconveninconven..

•• ConcessãoConcessão:  vi:  viáável, precisa maior dimensão, custo vel, precisa maior dimensão, custo 
finanfinan. mais elevado, menos competi. mais elevado, menos competiççãoão

•• DelegaDelegaççãoão: vi: viáável, vel, excelexcel. centrada na explora. centrada na exploraçção, ão, 
contratos mais curtos, não traz financiamentocontratos mais curtos, não traz financiamento

•• Gestão, serviGestão, serviççosos: Flex: Flexíível, fvel, fáácil de contratar, ajuda   cil de contratar, ajuda   
na melhoria da gestão mas impacto limitadona melhoria da gestão mas impacto limitado

•• BOTBOT: não : não éé a solua soluçção para os problemas actuaisão para os problemas actuais



Algumas ideias para reflexão e debate (1)Algumas ideias para reflexão e debate (1)

•• A situaA situaçção actual na alta ão actual na alta éé diferente da baixadiferente da baixa
•• Não ao Não ao ““copiar & colarcopiar & colar”” ou ou ““oneone--fitsfits--allall””
•• AltaAlta: (i) manter ritmo investimento, optimizar infra: (i) manter ritmo investimento, optimizar infra--

estruturas, minimizar custos exploraestruturas, minimizar custos exploraççãoão
•• BaixaBaixa: criar capacidade de investimento e de : criar capacidade de investimento e de 

endividamento barato, optimizar investimento em endividamento barato, optimizar investimento em 
funfunçção dos objectivos de atendimento e da eficiência ão dos objectivos de atendimento e da eficiência 
dos sistemas, melhorar desempenho da explorados sistemas, melhorar desempenho da exploraçção e ão e 
venda de servivenda de serviççosos

•• Papel e Papel e VA do sector privado VA do sector privado para atingir a fase de para atingir a fase de 
excelênciaexcelência éé bastante maior na baixabastante maior na baixa de que na altade que na alta



Algumas ideias para reflexão e debate (2)Algumas ideias para reflexão e debate (2)

•• Gestão em alta (Gestão em alta (multimunicipalmultimunicipal) com boa ) com boa cap.cap. de de 
realizarealizaçção. Como transferir esse knowão. Como transferir esse know--how phow púúblico blico 
para os investimentos na baixa? para os investimentos na baixa? VerticalizaVerticalizaççãoão total, total, 
empresas regionais/intermunicipais, contratos AT?empresas regionais/intermunicipais, contratos AT?

•• ExploraExploraçção sistemas em alta novos, como manter ão sistemas em alta novos, como manter 
eficiência (pessoal, 5%)? eficiência (pessoal, 5%)? Gestão, serviGestão, serviçços, os, subcontrsubcontr..

•• Como assegurar Como assegurar cap.cap. endividamento entidades em endividamento entidades em 
baixa? Vertical., sociedades patrimbaixa? Vertical., sociedades patrimóónio nio intermunicintermunic.?.?

•• Quais os casos onde Quais os casos onde éé necessnecessáário assegurar rio assegurar financfinanc. . 
privado maioritprivado maioritáário? rio? Concessão privadaConcessão privada

•• Como melhorar desempenho da exploraComo melhorar desempenho da exploraçção na baixa ão na baixa 
(20(20--50%) ? 50%) ? DelegaDelegaçção  privadaão  privada



OBRIGADO PELA VOSSA ATENCÃOOBRIGADO PELA VOSSA ATENCÃO
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