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Missão

VALORES

A EMARP E.E.M. tem como missão a gestão e exploração dos sistemas 
públicos de captação, tratamento e distribuição de água para consumo 
público, a recolha, tratamento e rejeição de efluentes, a recolha, 
tratamento e deposição de resíduos sólidos urbanos e a limpeza urbana 
do município de Portimão, de forma eficaz ao serviço dos munícipes de 
Portimão.

A EMARP E.E.M. tem como valores fundamentais a excelência e o rigor 
no desempenho das suas actividades, a transparência, integridade 
e o estrito cumprimento do preceituado nos seus regulamentos, 
garantindo a eficácia das suas estruturas e a eficiência do seu sistema, 
enquanto assegura a acessibilidade justa e equitativa dos cidadãos 
e munícipes aos serviços que presta, em condições financeiras 
equilibradas. 

POLÍTICA DO SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTÃO DE QUALIDADE, 
SEGURANÇA E AMBIENTE
A EMARP - Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão 
E.E.M., enquadrada no sector empresarial do Município de Portimão, 
tem como objeto principal a exploração das seguintes atividades de 
interesse geral:
 a) A gestão e exploração dos sistemas públicos de captação, 
  tratamento e distribuição de água para consumo público;
 b) A recolha, tratamento e rejeição de efluentes;
 c) A recolha, tratamento e deposição de resíduos sólidos urbanos;
 d) A limpeza e a higiene pública no Município de Portimão.

Na prossecução da sua missão e no âmbito do Sistema Integrado de 
Gestão da Qualidade, Segurança e Ambiente, e em conformidade com 
a NP EN ISO 9001:2008; NP EN ISO 14001:2004 e OSHAS 18001:2007/
NP 4397:2008; a EMARP E.E.M. rege-se pelos seguintes princípios 
orientadores:
 • Satisfação dos seus clientes, fornecedores, colaboradores e   
  comunidade envolvente;
 • Observância pelas normas legais aplicáveis a todas as atividades  
  da empresa, bem como outras que a empresa subscreva no  
  sentido das boas práticas;
 • Dotação dos recursos necessários à promoção da melhoria do   
  desempenho dos seus processos;
 • Prevenção da poluição através da deteção da natureza e da  

“...valores fundamentais 
a excelência e o rigor 
no desempenho das 
suas actividades, a 
transparência, integridade 
e o estrito cumprimento 
do preceituado nos seus 
regulamentos...”
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  escala dos impactes ambientais;
 • Assegurar condições de trabalho adequadas e sustentáveis  
  orientadas para a prevenção da ocorrência de lesões, ferimentos  
  e danos para a saúde física, mental e psicossocial dos  
  colaboradores, através da identificação de perigos; da avaliação  
  e adoção de medidas de minimização dos riscos profissionais  
  associados; promovendo a sensibilização e formação contínua  
  na prevenção de acidentes nas atividades e processos que  
  desenvolve;
 • Fomentar o desenvolvimento das competências individuais dos  
  seus colaboradores através da formação contínua como  
  contributo inestimável para o correto exercício das suas tarefas  
  e responsabilidades;
 • Promover a melhoria contínua do desempenho do Sistema  
  Integrado de Gestão – Qualidade, Segurança e Ambiente,  
  concretizado na definição, aprovação e implementação de  
  objetivos e metas, revisto anualmente.

A Administração da EMARP E.E.M. assume o compromisso pela 
adoção da presente Política Integrada e estabelece como objetivo 
prioritário para todos os colaboradores o seu envolvimento na definição 
dos objetivos e metas e a prossecução dos princípios atrás enunciados.
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A conjuntura que praticamente assolou todos os sectores de actividade, 
ditou que pela primeira vez nos últimos cinco anos os resultados 
operacionais da EMARP fossem assumidamente negativos.
Reforçamos a expressão “assumidamente” porque o agravamento dos 
indicadores económicos e sociais que norteiam a actividade desta 
empresa municipal tinham produzido sucessivos alertas que nos 
induziam aos resultados ora apresentados.
De facto, se tivermos em linha de conta:
 • A redução generalizada dos consumos, nomeadamente dos não  
  domésticos, onde se incluem as actividades comerciais e a industria  
  hoteleira, que são a base de sustentação do sistema tarifário da  
  EMARP e onde se verificou uma quebra na ordem dos 11%;
 • O incumprimento no pagamento das facturas, que aumentou 1,5  
  milhões de euros, em relação ao ano anterior;
 • O aumento de clientes que recorrem ao Fundo Social de Apoio de  
  Emergência;
 • A redução generalizada da facturação de serviços prestados aos  
  nossos habituais clientes.
O corolário lógico desta situação é a inversão dos resultados 
conseguidos nos últimos anos.
Acresce que, numa empresa que presta estes serviços essenciais em que 
o tarifário é praticamente a sua única fonte de receita, a diminuição 
dos consumos em conjugação com aumentos das tarifas de água e 
tratamento das águas residuais por parte das Águas do Algarve, SA e da 
deposição de resíduos urbanos (RU) em aterro por parte da ALGAR, SA 
bem como o aumento dos combustíveis e energia apenas poderiam ter 
como contramedidas:
 a) O aumento dos tarifários cobrados aos nossos clientes;
 b) A diminuição da qualidade do serviço prestado;
 c) A redução de pessoal.
Cientes destes pressupostos e de que o agravamento do tarifário em 
conformidade com o aumento dos custos reais de aquisição de bens e 
serviços se iria traduzir no agravamento das condições dos munícipes 
portimonenses, a estratégia passou essencialmente:
 a) Por efectuar apenas um ligeiro aumento dos tarifários o qual,  
   pelos motivos atrás referidos, ficou aquém do necessário para  
   cobrir os custos dos serviços e fornecimentos externos  
   anteriormente enunciados;
 b) Pela imposição de medidas de contenção cujo impacto é mais  
   psicológico do que efectivo, uma vez que há largos anos que as  
   boas práticas na redução de gastos são uma realidade nesta  
   empresa, cuja face mais visível foi a redução do trabalho  
   suplementar ao mínimo indispensável para uma empresa que  
   presta serviços públicos essenciais;
 c) Pela diminuição do número de colaboradores por via do  
   congelamento das admissões, salvaguardando-se desta forma os  
   postos de trabalho existentes.
Neste quadro recessivo importa referir que a estrutura de custos da 
empresa é pouco elástica e que os ajustamentos por esta via não se 
conseguem de forma imediata.

SUMÁRIO EXECUTIVO

“...um ligeiro aumento 
dos tarifários o qual, (...) 
ficou aquém do necessário 
para cobrir os custos dos 
serviços...”
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A actual conjuntura económica obriga pois a que este tipo de 
decisões em que a vertente social colide com a vertente empresarial 
se torne cada vez mais uma realidade, condicionando as decisões da 
administração que cada vez mais vêem a sua gestão estrangulada por 
instrumentos de gestão externos que começam a colocar em causa os 
princípios até aqui seguidos e cujos resultados estão à vista.
Nesta vertente, importa referir que, fazendo a EMARP parte do sector 
empresarial local portimonense, não pode sobreviver de forma isolada 
relativamente ao seu accionista.

Desta forma, para além das profundas alterações que se verificarão 
no regime jurídico do sector empresarial local que dentro em breve 
se materializarão em função das recomendações que saíram do 
livro branco do sector empresarial local, a actuação do Conselho de 
Administração em 2011 acabou por ser também influenciada pelo plano 
de saneamento financeiro da Câmara Municipal de Portimão que se 
encontra em fase de aprovação e pelo contrato de gestão delegada que, 
nos termos do decreto-lei 194/2009, se tornará no mais importante 
instrumento de gestão desta empresa municipal.
De facto, a assinatura deste contrato entre o Município e o Conselho 
de Administração da empresa, espera-se que venha equilibrar os dois 
pilares onde assenta a estrutura da EMARP:
 a) A sua viabilidade económica e o equilíbrio financeiros;
 b) O cumprimento de indicadores de desempenho que permitam à  
   empresa prestar os seus serviços com os padrões de qualidade  
   definidos pela entidade reguladora.
Este contrato irá regulamentar algumas questões primordiais que se 
prendem com:
 a) O âmbito e período da delegação;
 b) Os objectivos estratégicos a prosseguir pela empresa;
 c) Direitos e deveres de ambas as partes;
 d) Regras financeiras, com especial destaque para as regras de  
   determinação da taxa de remuneração dos capitais próprios,  
   bem como da sua base de incidência e ainda a previsão da  
   trajectória tarifária;
 e) As sanções aplicáveis pelo incumprimento dos objectivos e metas  
   definidos.

Apesar das condicionantes financeiras enunciadas, no ano 2011 foram 
efectuados alguns investimentos. Para além da aquisição do Edifício 
RSU deveremos destacar:
• A execução da 2ª fase da rede de água e saneamento da Urbanização 
da Penina;
• A substituição das condutas adutoras na EN125;
• A execução por administração directa da rede pluvial nas Alagoas e 
da alteração da rede de esgotos na Praia do Vau.

Com estas obras ficaram assim resolvidos os constantes alagamentos 
das Alagoas em Alvor, bem como o problema de drenagem dos esgotos 
de piscinas das unidades hoteleiras da zona para a Praia do Vau.
No sector dos resíduos continuámos o projecto de instalação de novas 
ilhas ecológicas dentro do programa pré-estabelecido de dotar todo 
o concelho de Portimão com este tipo de infra-estruturas, para que 



EMARP . Relatório e Contas 2011

11

possamos dar sequência ao projecto “Pay-As-You-Throw” (PAYT).
Para encerrar este capítulo, importa referir que no ano transacto a 
designação dos órgãos sociais para o mandato 2011/2013 determinou 
uma modificação no modelo de gestão vigente desde 2001 através 
da introdução da figura do director-geral a quem compete a gestão 
corrente da empresa, o qual, na prática, assume as funções exercidas 
anteriormente pelo administrador executivo.
O actual modelo assenta pois num Conselho de Administração 
composto por um Presidente e dois Administradores não executivos, 
apoiados pelo director-geral e pelos chefes de direcção.
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CLIENTES

Todo o trabalho desenvolvido pela EMARP tem como foco os seus 
clientes, até porque são eles o único sustentáculo financeiro da 
empresa. A percepção dos nossos clientes está ligada à prestação de 
serviços essenciais para a vida humana, como o fornecimento de água 
para consumo humano e o correspondente encaminhamento para 
tratamento das águas residuais, e a um serviço de grande visibilidade, 
que é a recolha de resíduos e limpeza urbana.
Esta percepção sobre o serviço prestado foi objecto de análise através 
de um inquérito aos clientes onde, globalmente, se concluiu que a 
maioria dos inquiridos está satisfeita com os serviços por nós prestados 
e considera que a EMARP tem uma boa imagem. 
No entanto, a satisfação verificada não implica que os clientes sejam 
indiferentes à actuação da empresa pois em 2011 foram registadas 367 
reclamações, e todas elas tiveram direito a resposta. Neste universo, 
349 foram respondidas no prazo legal de 22 dias úteis previsto no 
nº 3 do artigo 68º do Decreto-lei 194/2009 de 20 de Agosto e apenas 
18 reclamações não foram respondidas neste período de tempo, 
devido essencialmente à complexidade das reclamações. Em termos 
percentuais, este atraso na resposta representa apenas 4,9% do total. 
A EMARP incentiva e coloca à disposição dos clientes todos os 
meios para que reclamem e estas reclamações são importantes, 
pois a sua tipologia permite-nos identificar os constrangimentos no 
relacionamento dos nossos clientes.
Em termos gerais as reclamações podem terminar pelo reconhecimento 
de que o cliente tem razão, e o problema é sanado, ou que no momento 
a situação não pode ser resolvida a seu contento. Neste caso, após 
estudo e reflexão interna e tendo em conta as várias perspectivas da 
questão, poderemos concluir que o procedimento estava correcto, ou, 
como já tem sucedido, a EMARP altera o seu procedimento.
Quando as reclamações não são atendíveis e reflectem questões gerais, 
o assunto poderá ser objecto de informação genérica divulgada através 
do sítio da empresa na internet, das redes sociais ou das “Notícias 
do Ambiente”, a forma de comunicação enviada a todos os nossos 
clientes juntamente com a factura ambiental mensal. Estes meios de 
comunicação também são utilizados para a publicação de informação 
institucional e obrigatoriamente legal, mas essencialmente servem 
também como meio de ligação entre a empresa e a sociedade em que 
está inserida.
Esta ligação é essencial e tem originado formas de colaboração que vão 
desde parcerias, como a existente com a Escola Secundária Manuel 
Teixeira Gomes que permite ter em www.emarp.pt indicadores 
meteorológicos captados através da estação situada no estabelecimento 
de ensino, até à disponibilização das nossas instalações para actividades 
conjuntas com associações, como a que resultou na transformação 
momentânea do espaço público do atendimento num centro de recolha 
de sangue, passando pelas visitas de estudo em que crianças entre os três 
e os seis anos conheceram o dia-a-dia da recolha de resíduos.
Mas a reclamação mais recorrente prende-se com os tarifários 
praticados, apesar de no primeiro escalão, até 5m3, a EMARP 
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aplicar valores inferiores ao preço de custo cobrado pelos Sistemas 
Multimunicipais das Águas do Algarve, SA e da Algar, SA referentes à 
aquisição de fornecimento de água, saneamento de águas residuais e 
deposição de resíduos em aterro.
Ainda em relação aos tarifários, mas já tendo presentes os que vão 
figurar em 2012, o regulador da actividade, a ERSAR, confrontou o 
peso do encargo médio com o serviço no rendimento médio disponível 
por agregado familiar no concelho de Portimão e apurou os seguintes 
resultados:
-  Para o serviço de abastecimento, o nível acessibilidade de económica  
 é de 0,19%, a que corresponde uma qualidade de serviço boa;
-  Para o serviço de saneamento, o nível acessibilidade de económica é  
 de 0,18%, a que corresponde uma qualidade de serviço boa;
-  Para o serviço de gestão de resíduos, o nível acessibilidade de  
 económica é de 0,01%, a que corresponde uma qualidade de serviço  
 boa;
Considerando os consumos médios dos clientes domésticos e não 
domésticos, os valores pagos pelos clientes em 2011 foram os seguintes:

Ultimamente o número de clientes tem mostrado uma tendência 
para a estabilização, tendo terminado o ano com 46.373 utentes de 
fornecimento de água, 45.708 de saneamento e 45.883 de resíduos, na 
sua esmagadora maioria simultaneamente utentes dos três serviços. 
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A análise dos consumos verificados no ano transacto, quando 
comparado com os anos anteriores permitiu-nos chegar a três 
conclusões:
 a)  Os clientes domésticos e particulares mantiveram os seus  
   consumos;
 b) Os clientes não domésticos, onde se incluem as actividades  
   produtivas comerciais e industriais, demonstraram um tendência  
   negativa com especial incidência na hotelaria que sofreu uma  
   quebra de 10,98%, um valor similar à já verificada em 2010;
 c)  Os nossos clientes começam a ter a tendência para proceder à  
   ligação dos contadores apenas na época alta do turismo,  
   solicitando a sua desligação após esta época, pois comparando  
   Agosto com Dezembro registou-se uma diminuição de 364  
   consumidores;
 d) Igualmente como reflexo da actual conjuntura económica,  
   acentuam-se as dificuldades no pagamento das facturas  
   ambientais. Com efeito, estes documentos estiveram disponíveis  
   para liquidação, durante dois meses nos serviços, sem sofrerem 
   qualquer penalização e, ao fim deste prazo, registou-se um  
   aumento de 12,34% no número de facturas transitadas para as  
   execuções fiscais, com um pico observado em Abril e o mais baixo  
   registado em Outubro.
Ciente destas dificuldades, além das já instituídas Tarifa Social e 
Tarifa de Famílias Numerosas, que atentam a situações particulares 
dos nossos clientes, a EMARP continua a aplicar uma medida que se 
perfilava como provisória, o Fundo Social de Apoio de Emergência, que 
resolveu uma centena de casos graves de carência económica.
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Gráficos dos trabalhos mais significativos, realizados no ano de 2011, 
pela divisão de água.

ÁGUA
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QUALIDADE DA ÁGUA 

A água distribuída pela EMARP aos seus clientes pela é, praticamente 
na sua totalidade, adquirida ao Sistema Multimunicipal gerido pelas 
Águas do Algarve, SA. Em 2011 o volume adquirido foi de 6.913.090m3 
sendo um valor residual de 190m3 proveniente de um sistema próprio 
de abastecimento à Mexilhoeira Grande e Figueira. 
Com menos água distribuída, cerca de 126 mil m3, ou seja, -1,79% as 
perdas totais de água na rede de Portimão, foram de 1.423.235 m3 de 
água não facturada, numa percentagem de 20,59%, representando, 
praticamente na mesma ordem de grandeza dos verificados em 2010 
(20,61%). 

Todo este volume de água é constantemente monitorizada pela 
EMARP, cumprindo e indo além do que dispõe a legislação em vigor. 
Com efeito, a legislação apenas obriga que exista um Plano de Controlo 
de Qualidade da Água (PCQA), mas a EMARP, para ter a garantia 
permanente do controlo da qualidade da água em toda a sua rede de 
distribuição implantou um outro plano complementar, o Plano de 
Controlo Operacional (PCO). Assim, foram efectuadas 880 análises 
aos parâmetros organolépticos, 1.487 a parâmetros microbiológicos 
e 2.446 a parâmetros físico-químicos, alcançando assim um total de 
4.813 análises realizadas durante o ano. Realçando este facto, como a 
legislação apenas impõe a realização de 1.693/ano, a EMARP, garantido 
que a água da torneira é de confiança, efectuou mais 3.120, ou seja, mais 
64,82% que as exigidas.
A ERSAR, como entidade supervisora dos sistemas, publica 
anualmente um Relatório Anual do Sector de Águas e Resíduos em 
Portugal (RASARP) onde são evidenciados os dados relativamente à 
qualidade da água para consumo humano, tendo com base apenas os 
resultados do PCQA e tendo em consideração somente os parâmetros 
para os quais estão definidos valores paramétricos. No último relatório 
disponível com dados referentes a 2010, a EMARP apresentava 0,07% 



EMARP . Relatório e Contas 2011

17

de incumprimentos, quando a média nacional era de 2,29%. 
Neste ano de 2011 os dados do PCQA apontam para uma percentagem 
total de 0,32 %, resultante de apenas quatro incumprimentos aos 
valores paramétricos definido na legislação sobre a qualidade de 
água para consumo humano, nos parâmetros Bactérias Coliformes, 
Escherichia Coli, Manganês e Alumínio. Os incumprimentos aos 
parâmetros microbiológicos foram verificados numa mesma amostra 
e teve como causa um filtro incorporado numa torneira onde foi 
efectuada a colheita, pelo que o incidente ficou sanado. Para os 
incumprimentos físico-químicos, igualmente verificados numa mesma 
amostra, não foi possível determinar as causas. 
Saliente-se ainda que os resultados das determinações microbiológicas, 
efectuadas na “torneira do consumidor”, são facilmente influenciados 
pelas de condições assépticas na envolvente ao local de colheita, o que 
origina facilmente um conjunto anormal de incumprimentos mas, 
mesmo assim o total de incumprimentos referente à rede de Portimão 
continua a situar-se muito abaixo das médias verificadas em Portugal.
Relativamente ao PCO, registaram-se somente dois incumprimentos 
aos limites definidos para aos parâmetros Bactérias Coliformes e E. 
Coli,  observados numa mesma amostra. 
Como resultado final, o indicador de desempenho da qualidade da 
água fornecida apresenta o valor de 99,68%, ligeiramente inferior ao 
valor verificado em 2010, que foi de 99,92% .
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Gráficos dos trabalhos mais significativos, realizados no ano de 2011, 
pela divisão de saneamento.

SANEAMENTO
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A recolha de resíduos e a limpeza urbana são, das áreas de actuação da 
EMARP, aquelas onde pode ser mais facilmente perceptível a qualidade 
do serviço prestado.
Com efeito, um monte de lixo, uns plásticos a esvoaçar, um jornal 
espalhado no chão dão imediatamente a quem passa pelas ruas uma 
sensação de poluição desagradável e de sujidade incomodativa da 
qualidade de vida que se deseja.
Nem sempre é fácil manter um concelho limpo, tendo até em 
consideração que existe uma forte massa populacional flutuante que, 
muitas vezes, não está ainda tão envolvida e sensibilizada para estas 
questões como os residentes. 
Se a visibilidade da EMARP é grande nesta área, o inverso também 
é verdadeiro. Com efeito, os nossos clientes são excepcionais no que 
concerne à separação dos resíduos para reciclagem. Com efeito, em 
2011 a quantidade de recicláveis recolhidos no município é a maior 
do Algarve, com cerca de 22% do total, o que corresponde a 4.931 
toneladas de material valorizável.

Neste tipo de material que irá servir para fabricar outros materiais, 
foi o vidro que obteve os valores mais elevados de separação, seguido 
do papel/cartão e das embalagens. Esta apetência pelo respeito ao 
meio ambiente também se traduziu, noutra fileira, na duplicação da 
tonelagem dos resíduos verdes que seguiram para compostagem.
Como contraponto ao civismo e respeito pelo ambiente, durante 
o ano foram detectadas 283 violações ao regulamento de resíduos 
e higiene urbana mas, apesar do carácter coercivo que este tipo de 
processos contém, a política desta empresa nesta matéria tem sido 
conceder a primazia da sensibilização sobre a coacção, pelo que a baixa 
percentagem de coimas aplicadas é exemplo disso mesmo.
Reforçando a ideia de que a sensibilização é o factor essencial da 
motivação, em 2011 foram realizadas acções de sensibilização ambiental 
específicas sobre dejectos caninos, papel e cartão, com a execução de 
panfletos direccionadas a esse público-alvo definido.
No entanto, a sensibilização por si só não é suficiente para um bom 

RESIDUOS E LIMPEZA URBANA
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desempenho. Também é necessário que se criem condições para 
facilitar o cumprimento e colaboração de quem está minimamente 
interessado no respeito e na criação de um bom ambiente. E um 
dos objectivos que a EMARP constantemente tem promovido é, 
precisamente, dar condições aos seus clientes. Integrado nesse 
objectivo estão a implementação de grandes equipamentos, como 
a colocação no terreno de mais 34 ilhas ecológicas e pequenos 
equipamentos de comodidade, como a instalação, também em 2011, de 
mais 12 dispensadores caninos.
Tendo sempre presente que à EMARP compete apenas a recolha e 
transporte para deposição dos RU (Resíduos Urbanos), enquanto a 
responsabilidade da recolha e tratamento dos reciclados pertence ao 
sistema Multimunicipal gerido pela Algar SA, verifica-se em 2011 uma 
retracção quase generalizada na produção de resíduos, com a excepção 
dos verdes.

No ano de 2011 a recolha de RU indiferenciados efectuada pelo pessoal 
da EMARP foi, em média diária, de 81,40 toneladas, oscilando entre um 
máximo de 164,26 toneladas recolhidas em 14 de Agosto e um mínimo 
de 55,78 toneladas, registado em 19 de Fevereiro.
Comparativamente ao ano anterior, com a excepção de Janeiro, em 
todos os meses se verificou-se um decréscimo da quantidade de RU, 
com uma média de menos 78,91 toneladas e com a maior redução a 
observar-se em Agosto, com menos 146,74 toneladas.
Em conclusão podemos constatar que se verificou um decréscimo de 
946,96 toneladas de RU indiferenciados recolhidos em 2011, enquanto 
nos resíduos encaminhados para reciclagem, o decréscimo foi de 
14,34 toneladas no vidro e de 194,87 no papel e cartão, enquanto nas 
embalagens se registou-se um ligeiro aumento.
Estes resultados evidenciam que embora haja conhecimento e 
sensibilização da população para a separação de resíduos, a conjuntura 
económica atual também afeta a quantidade de resíduos, uma vez 
que a quebra atinge tanto os resíduos valorizáveis, como os resíduos 
indiferenciados.
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DADOS E INDICADORES DE 
DESEMPENHo

Para avaliar o seu desempenho, a EMARP utiliza os códigos e os 
valores de referência, quando existem, previstos nos guias técnicos de 
avaliação da qualidade dos serviços de águas e resíduos prestados aos 
utilizadores, publicados pela ERSAR em colaboração com o LNEC – 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil.
A partir de 2011 os indicadores utilizados são os da 2ª geração definidos 
pela entidade reguladora.
Os indicadores utilizados pela entidade reguladora, de 2ª geração e 
referenciados pelos códigos AAxx (água) , ARxx (águas residuais) e 
RUxx (resíduos), têm como base estas três vertentes de actividade da 
EMARP, mas excluindo dos cálculos, respectivamente, o sistema de 
águas de rega, o sistema de águas pluviais e os serviços de higiene e 
limpeza urbana.
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Enquadrado no contexto da actual conjuntura económica que 
presentemente vivemos, o processo de mudança ao nível laboral 
iniciou-se com a Lei do orçamento do estado para 2011, prosseguiu com 
o corte efectuado no subsídio de natal e com as alterações ao código do 
trabalho verificadas no final do ano, continuando com a aprovação do 
orçamento do estado para 2012.
Se é verdade que o actual sistema de organização de trabalho carece 
de mudança, para que se tome sempre novas qualidades, também é 
verdade que as medidas que irão atingir os trabalhadores dificilmente 
contribuirão para um maior empenho e motivação dos mesmos, 
uma vez que a ”motivação através da penalização” nunca será uma 
verdadeira forma de motivação.
A EMARP preocupa-se com estas medidas, essencialmente pelas 
repercussões negativas que as mesmas terão junto de quem presta 
serviços públicos essenciais onde a dedicação existe e é fundamental 
para que o verdadeiro serviço público se realize.
Efectivamente, num sistema em que a confiança, a justiça e a equidade 
estejam presentes é difícil conceber que tenhamos criado mecanismos 
e condições para que os seus colaboradores com vínculo público 
prescindissem desse vínculo e ingressassem no quadro da empresa no 
regime privado com a garantia, materializada num acordo de empresa, 
de que os seus direitos e regalias seriam assegurados e que, volvidos 
dois anos, esses mesmos direitos e regalias sejam postos em causa.
Era nossa convicção que o acordo de empresa (AE) iria apagar os 
reduzidos focos de conflitos sociais existentes na empresa e, não 
obstante algumas não conformidades verificadas ao nível do trabalho 
suplementar e formação, fazendo um balanço dos dois anos de vigência 
do AE comprovou-se que de facto o mesmo veio introduzir uma maior 
disciplina na gestão dos recursos humanos o que contribuiu para a 
melhoria da paz social, que convém reforçar, já se verificava nesta 
empresa.
Lamentavelmente, e como já foi referido, os esforços desenvolvidos 
pela Administração da EMARP tendo em vista chegar a um 
entendimento com o STAL acabaram por ser ofuscados por via 
legislativa, uma vez que a Lei do Orçamento de estado para o ano que 
findou, na prática, suspendeu o parcialmente o AE.
Resta-nos o conforto de sabermos que os nossos colaboradores têm a 
perfeita consciência de que estas situações são causadas por factores 
exógenos e que a administração tudo tem feito para minimizar os 
impactos negativos provenientes do exterior. 
Pelo lado positivo merece destaque o fim do processo de transição 
de pessoal que se verificou no primeiro trimestre de 2011, com a 
assinatura do acordo de cedência de interesse público celebrado com os 
colaboradores que optaram por este regime.
Em rota de colisão com o sector empresarial local mostrou-se também 
o jornal “Expresso” que, na edição de 10 de Junho, no suplemento de 
economia publicou um trabalho com título “vale a pena trabalhar 
nas empresas autárquicas?”, o qual expõe a diferenças dos salários 
praticados entre o sector público e o sector empresarial local.

RECURSOS HUMANOS
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De acordo com este artigo a EGEAC (empresa organizadora de eventos 
de Lisboa) é a empresa que pagava os salários mais altos: 1.859 euros 
brutos mensais, em média.
Como referência podemos adiantar que a EMARP em 2009 (data 
dos dados em estudo) pagava em média 689 euros e em 2010, com a 
passagem para as 40 horas, passou a pagar 796 euros.
A título de comparação refira-se que empresas do mesmo sector como 
a Águas de Santarém (1.334 €), a Águas de Coimbra (1.255 €) e a Agere 
(924 €) pagavam valores consideravelmente superiores aos pagos por 
esta empresa. 
De acordo com o citado artigo do jornal “Expresso”, em 2009 a EMARP 
era a quinta empresa municipal do país com o maior número de 
colaboradores (369) contra os 595 da nossa congénere de Braga AGERE.
Em 2011 fechámos o ano com 363 colaboradores, fruto de uma redução 
de 11 colaboradores efectuada nos últimos dois anos, salientando 
que no mesmo período, houve igualmente uma redução do trabalho 
suplementar. 

Estas horas de trabalho 
suplementar, realizadas em 2011, 
foram equivalentes a 926 dias de 
trabalho. 
Apesar dos números referentes ao 
absentismo terem mantido uma 
tendência decrescente e positiva, 
ainda assim, em 2011 o número 
total de faltas atingiu os 5.568 dias. 

Em termos percentuais estes valores representam uma taxa geral de 
absentismo de 5,49% e uma taxa de absentismo por doença de 2,84% 
o que, como já referimos, constitui uma diminuição relativamente aos 
anos anteriores.
Ainda assim, estes números dizem-nos que, em média, cada 
trabalhador da EMARP faltou 15 dias neste ano, valores que em termos 
absolutos não deixam de ter um peso significativo não só em termos 
operacionais como também financeiros.
No que diz respeito à caracterização genérica do universo de 
colaboradores da EMARP numa estrutura desta natureza não é 
expectável que se verifiquem grandes oscilações de ano para ano.
Desta forma, e em virtude da natureza do trabalho prestado pela 
EMARP o colaborador típico da EMARP é português, pertence ao 
sexo masculino, tem 43 anos, exerce funções de operário e tem baixa 
escolaridade.
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Em 31 de Dezembro de 2011 a EMARP tinha ao seu serviço 279 
trabalhadores portugueses e 84 trabalhadores estrangeiros, 
distribuídos conforme gráfico.
A referência a outros países deverá ser entendida maioritariamente a 
países do leste da europa não pertencentes à União Europeia.

Como dado positivo que importa reter e destacar, refira-se que entre 
2009 e 2011, 34% dos colaboradores da EMARP, num total de 38 (21 
masculinos e 17 femininos) gozaram a licença de parentalidade. Estes 
dados são indicativos da estabilidade e da garantia social e financeira 
que a EMARP proporciona aos seus colaboradores uma vez que, quanto 
a nós, estes factores são fundamentais para que a taxa de natalidade 
possa atingir os níveis desejáveis, situação que no nosso país urge 
corrigir.
Na vertente da formação profissional, o acordo de empresa vigente 
nesta empresa municipal prevê a elaboração de um relatório sobre a 
execução da formação contínua, cujos dados referentes a 2011 são os 
seguintes:
 a) Foram ministradas 3.112 horas de formação;
 b) Receberam formação 123 colaboradores;
 c) 41 colaboradores tiveram 35 ou mais horas de formação.
Reiterando o que no ano anterior foi dito, a EMARP aposta fortemente 
na formação dos seus colaboradores, não assumindo os encargos, 
que rondaram os 12 mil euros como um custo, mas sim como uma 
forma de investimento. Em face desta realidade, poderemos dizer 
que relativamente às metas legais, os objectivos foram totalmente 
atingidos, uma vez que não só ultrapassámos o número de horas de 
formação como conseguimos fazer chegar a formação ao triplo dos 
trabalhadores que o código do trabalho exige (10%).
No decurso de 2011, e pela primeira vez desde que a EMARP foi criada, 
fomos alvo de acções inspectivas por parte do ACT (Autoridade para as 
Condições do Trabalho).
Destas acções não resultaram até ao presente momento quaisquer 
processos de natureza contra-ordenacional mas apenas uma salutar 
troca de ideias relativamente à forma de cumprimento da EMARP em 
matérias referentes principalmente à higiene e segurança no trabalho.
No ano transacto ocorreram 26 acidentes de trabalho, mais um que em 
2010, dos quais resultaram 578 dias de baixa por acidente. Sublinha-se 
no entanto que um dos acidentes ocorreu no percurso trabalho-casa, 
pelo que expurgando este caso no cálculo dos índices o resultado final 
de 2011 é de 25 acidentes e 554 dias úteis de baixa por acidente.
O aumento da sinistralidade reflectiu-se nos índices aumentando o 
nível de frequência de 36,50 em 2010 para 39,68 em 2011. O valor deste 
índice ainda recebe a classificação de “Bom” de acordo com a tabela da 
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Organização Mundial de Saúde (OMS).
Também o nível de gravidade registou o valor mais alto desde que são 
calculados os índices na Empresa, com 0,88 contra os 0,58 de 2010. Na 
tabela da OMS o valor de 0,88 ainda recebe a classificação de “Bom”.
O número de dias úteis perdidos por acidente de trabalho em 2011 
equivale a afirmar que ao longo do ano passado tivemos diariamente 
dois trabalhadores de baixa.
A tabela a seguir apresentada caracteriza o tipo de acidente mais 
frequente que ocorreu na EMARP. 
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SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

A estrutura económica financeira da EMARP assenta nos seus clientes 
e nos meios disponibilizados para satisfazer as suas necessidades e em 
2011, essencialmente devido a factores externos, houve alterações de 
comportamento que influenciaram decisivamente os resultados.
Relativamente aos rendimentos, e apesar do aumento tarifário 
registado no exercício, a sua quebra foi de 2,63%, antes de impostos 
e comparativamente ao ano anterior. Além do arrefecimento da 
economia se ter traduzido numa menor facturação de serviços 
solicitados pelos clientes, os rendimentos directamente relacionados 
com a evolução dos consumos são cruciais na actividade da EMARP. 
Esta situação aplica-se especialmente aos consumos derivados das 
actividades económicas que, como já foi referido, são a base de 
sustentação do sistema tarifário da EMARP. Se a diminuição total do 
consumo foi na ordem dos cem mil metros cúbicos, nesta categoria 
de não domésticos a redução foi de 225 mil metros cúbicos, o que 
representa uma contração de 12,08%. 
Apesar de uma diminuição de 5,69% nos custos com o pessoal 
registou-se um aumento global de gastos de 0,855%. É de referir 
que, do somatório dos custos das mercadorias vendidas e matérias 
consumidas e dos fornecimentos e serviços de terceiros, num total 
de 9,5 milhões de euros, 7,2 milhões são gastos relativos aos sistemas 
multimunicipais de fornecimento de água, saneamento e resíduos. 
Ainda referente aos gastos, o aumento do incumprimento nos prazos 
de pagamento das facturas ambientais e de serviços prestados gerou 
imparidades no exercício no valor de 246 mil euros, cujo valor 
acumulado em balanço ronda os 1,4 milhões, para um total de dívidas 
de 5,4 milhões.
Dos rendimentos gerados pelo volume de negócios de 18 milhões 
de euros, mais de metade são aplicados nos gastos relativos aos 
fornecimentos e serviços externos e mercadorias vendidas e matérias 
consumidas, enquanto os custos com o pessoal representam um terço 
deste volume.
No que concerne à estrutura do balanço da EMARP regista-se um 
aumento de 2,1 milhões de euros no activo fixo tangível, após a dedução 
das amortizações, enquanto o valor dos inventários se reduziu em 
21,8% e as disponibilidades em 80,67%. Os capitais próprios também 
diminuíram em 1,9 milhões de euros.
Quanto ao Plano de investimentos, do qual já anteriormente se 
destacaram os itens mais importantes, refira-se que a sua execução 
rondou os 6 milhões de euros, com uma percentagem de cumprimento 
de 77,86%.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
Nestes termos, em conformidade com o disposto na alínea g) do nº 1 do 
artigo 12º dos Estatutos da EMARP, EEM, o Conselho de Administração 
submete o Relatório e Contas de 2011 à Câmara Municipal de Portimão 
para aprovação ao abrigo da alínea a) do nº 2 do artigo 39 da Lei 53-
F/2006 de 29 de Dezembro e da alínea a) do nº 2 do artigo 20 dos 
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referidos estatutos, propondo a seguinte aplicação dos resultados 
positivos de 91.915,79 €.

 a)  Constituição de uma Reserva Legal no valor de 10% do
   Resultado Líquido do Exercício, no montante de 9.191,58€ nos
   termos do artigo 30 da Lei 53-F/2006 de 29 de Dezembro e da   
   alínea a) do nº 1 e do nº 2 do artigo 29º dos citados
   estatutos;
 b) Constituição de uma Reserva Para Fins Sociais no valor de 5% do
   Resultado Líquido do Exercício, no montante de 4.595,79€ nos
   termos da alínea b) do nº 1 e do nº 3 do artigo 29º dos citados
   estatutos;
 c) Transferência do remanescente do Resultado Líquido do
   Exercício, no montante de 78.128,42€ para Resultados  
   Transitados, nos termos do nº 4 do artigo 29º dos citados  
   estatutos.

EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA SOCIEDADE
Estamos em crer que o ano 2012 representará um ano de viragem no 
rumo da EMARP, que terá que reagir às mudanças sociais, económicas 
e ambientais que se avizinham, promovendo o seu crescimento e 
respeitando os interesses e o bem-estar das gerações futuras.
Pensar globalmente e agir localmente deverá ser o paradigma da 
empresa que, num mundo em que o resultado financeiro geralmente 
é visto como a única medida de sucesso, através de uma gestão 
sustentável possa gerar lucro para os accionista e ao mesmo tempo 
proteger o meio ambiente e melhorar a vida das pessoas com quem 
interage.
A EMARP, ao intervir na gestão dos recursos hídricos e dos resíduos, 
pertence ao grupo de empresas que são chamadas a prestar contas 
não só a accionistas e a credores mas também aos poderes políticos, 
às entidades públicas, à comunicação social, aos sindicatos, a grupos 
comunitários a ambientalistas, a organizações de saúde pública, aos 
empregados e aos clientes.
Mais concretamente, para além da já citada alteração que se irá 
produzir no regime jurídico do sector empresarial local e da vigência do 
contrato de gestão delegada, a alienação de parte do capital da EMARP 
para fazer face às dificuldades financeiras do Município de Portimão 
em conformidade com o previsto no Plano de Saneamento Financeiro 
poderá vir a ter um forte impacto na estrutura e gestão corrente da 
EMARP.
No que diz respeito à actividade da EMARP, em face do quadro 
anteriormente traçado devidamente espelhado no Plano Plurianual 
de Investimentos para 2012, o qual prevê que as verbas destinadas 
a investimentos efectivos ultrapassem ligeiramente o milhão de 
euros, perspectiva-se que as obras a efectuar se cinjam a pequenas 
reparações e manutenções ficando adiadas algumas obras cruciais para 
o abastecimento de água e drenagem de águas residuais e a substituição 
de parte dos veículos de recolha de resíduos.
Ainda assim, e apesar desta dura realidade, o Conselho de 
Administração mantém a confiança de que é possível ultrapassar todos 
estes obstáculos e manter a EMARP como referência local e nacional 
enquanto prestadora destes serviços públicos essenciais sendo para 
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isso fundamental a boa colaboração de todos aqueles que interagem 
connosco.
Refira-se ainda que o decreto-lei 194/2009 de 29 de Agosto veio 
estabelecer o regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento 
público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão 
de resíduos urbanos e, entre as inúmeras alterações ali previstas, 
resulta a obrigação das entidades gestoras destes serviços públicos 
essenciais aprovarem novos regulamentos referentes a estes serviços.
Tendo em vista o cumprimento desta disposição, foi elaborado um 
regulamento de serviços o qual foi submetido à aprovação do Conselho 
de Administração da EMARP e, após a sua aprovação, o mesmo foi 
submetido pela CMP ao processo de consulta pública pelo período de 
30 dias úteis, tendo sido publicado no diário da república em 24 de 
Agosto de 2011.
Concomitantemente esta proposta foi submetida a parecer da entidade 
reguladora, a ERSAR e, para além destas obrigatoriedades legais, foi 
dado conhecimento da proposta a todos os seus clientes através da 
nossa publicação “Notícias do Ambiente”, aos seus colaboradores 
através do “Jornalinho” interno e ainda a diversas entidades oficiais, 
nomeadamente ao Ministério da Economia Defesa do Consumidor e 
Livre Concorrência; Associação Portuguesa do Direito do Consumo; 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve; 
Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas; 
Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores; Águas 
do Algarve, SA; Algar, SA; Direcção-geral do Ambiente; Instituto 
Nacional da Defesa do Consumidor e Direcção Regional do Ambiente e 
Ordenamento do Território.
Terminado o período de consulta pública apenas a ERSAR e a SONAE 
se pronunciaram.
Em resultado do elevado número de sugestões apresentadas pela 
ERSAR, a proposta inicial foi novamente revisto por todas as direcções 
envolvidas do processo.
Desta forma e porque houve necessidade de proceder a um quase novo 
documento, o processo sofreu algum atraso relativamente às nossas 
previsões iniciais, mas prevê-se que o processo seja finalizado no 
primeiro semestre de 2012.
Em termos da orgânica interna dos processos da empresa, outro dos 
objectivos será a implementação do sistema integrado de gestão 
com vista à sua certificação nos normativos NP EN ISO 9001:2008 
(Qualidade), NP EN ISO 14001:2004 (Ambiente) e OSHAS 18001:2007/
NP 4397:2008 (Segurança e Saúde no Trabalho), processo esse que 
nos últimos meses conheceu um forte incremento com a realização 
de diversas acções de formação e com a aprovação de instruções de 
serviço que, espera-se, venham a melhorar a eficácia e eficiência dos 
procedimentos da empresa.

NEGÓCIOS ENTRE A EMPRESA E SEUS 
ADMINISTRADORES
Não existem quaisquer incompatibilidades e impedimentos dos 
membros do Conselho de Administração nas suas relações pessoais 
com a empresa para além da normal relação qualidade de cliente.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAs

Portimão, 13 de Março de 2012

A Direcção Comercial e Financeira, O Conselho de Administração,

BALANÇO
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demonstração dos resultados por natureza
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demonstração dos resultados por funções
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demonstração DAS ALTERAÇÕES DO CAPITAL PRÓPRIO

Portimão, 13 de Março de 2012

A Direcção Comercial e Financeira, O Conselho de Administração,
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demonstração DE FLUXOS DE CAIXA
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1. DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE
EMARP – Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão,EEM. 
Pessoa colectiva pública, constituída como empresa municipal com 
personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e 
patrimonial, sujeita à superintendência e tutela da Câmara Municipal 
de Portimão. Inicialmente constituída como Empresa Municipal 
(EM), de acordo com a Lei 53-F/2006 adoptou a forma de Entidade 
Empresarial Local (EEM) a partir de 1 de Janeiro de 2009.

1.2. NIF 
505322730

1.3. SEDE 
Rua José António Marques, nº 17
8501-953 Portimão

1.4. CAPITAL SOCIAL 
44.891.810,74€, inteiramente realizado

1.5. NATUREZA DA ACTIVIDADE
O seu objectivo principal é a gestão e exploração dos sistemas públicos 
de captação e distribuição de água para consumo público (CAE 36002), 
a recolha, tratamento e rejeição de efluentes (CAE 37001), a recolha e 
depósito de resíduos sólidos urbanos (CAE 38112) e a higiene pública 
(CAE 81292) na área do Município de Portimão. 
A EMARP iniciou a sua actividade em 1 de Janeiro de 2001, 
substituindo-se aos Serviços Municipalizados de Portimão em relação 
à água para consumo público e recebendo da CMP a vertente do 
saneamento de águas residuais. 
A partir de 1 de Janeiro de 2003 a EMARP passou a assumir alguns 
aspectos da gestão dos resíduos sólidos urbanos, cuja transferência 
total aconteceu em 1 de Julho de 2003.
Em 1 de Janeiro de 2005, por protocolo celebrado com a CMP, a EMARP 
tomou a responsabilidade de executar a limpeza das zonas balneares 
do concelho. 
Em 1 de Setembro de 2007, nos termos do contrato de concessão 
celebrado com o Município de Portimão e tendo por base o Decreto-
Lei 167/2000 de 5 de Agosto, a EMARP transferiu a responsabilidade da 
recolha dos efluentes provenientes do sistema em baixa do município, 
seu tratamento e rejeição para drenagem final, para o Sistema 
Multimunicipal de Saneamento, gerido pelas Águas do Algarve, SA. 

1.6. DESIGNAÇÃO DA EMPRESA-MÃE
Munícipio de Portimão, que possui 100% do capital da EMARP.

1.7. SEDE DA EMPRESA-MÃE
Edifício dos Paços do Concelho, Praça 1º de Maio, 8500-543 Portimão.
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2. REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1. ELABORAÇÃO DAS CONTAS
As Demonstrações Financeiras individuais referem-se ao período 
decorrido de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011. A sua elaboração 
foi efectuada de acordo com o referencial contabilístico nacional, 
constituído pelo Sistema de Normalização Contabilística (SNC), 
integrando as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF).

2.2. MOEDA UTILIZADA
As demonstrações financeiras são expressas monetariamente em euros.

3. PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto 
da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos 
da EMARP, mantidos de acordo com os princípios de contabilidade 
geralmente aceites.

3.1. INVENTÁRIOS
Os inventários são valorizados de acordo com o seu custo médio 
ponderado, onde é incorporado o respectivo custo de aquisição e 
despesas acessórias de compra, o qual é tendencialmente inferior ao 
respectivo valor de mercado.

3.2. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
Os activos fixos tangíveis são valorizados ao custo de aquisição, 
incluindo despesas acessórias de compra, no caso de aquisições ao 
exterior. No caso de activos fixos tangíveis produzidos pela própria 
EMARP, o seu valor corresponde aos custos de produção.
Para que os activos mantenham o seu justo valor, as quantias 
escrituradas como aumentos motivados por grandes conservações 
e reparações são compensadas pelo abate do respectivo valor dos 
existentes activos.
A mensuração dos activos fixos tangíveis é efectuada segundo o modelo 
de custo deduzido da respectiva depreciação acumulada.

3.3. ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS
O custo de aquisição dos programas informáticos compreende todos os 
gastos incorridos para a sua colocação disponível para utilização.
A mensuração dos activos fixos intangíveis é efectuada segundo o 
modelo de custo deduzido da respectiva depreciação acumulada.

3.4. DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
Até 2006, as taxas de depreciação aplicadas aos activos fixos tangíveis 
correspondiam às taxas máximas indicativas no Decreto Regulamentar 
2/90 de 12 de Janeiro. No entanto, para as adequar ao período de vida 
dos activos fixos tangíveis e dada a evolução tecnológica da qualidade e 
fiabilidade dos materiais de construção, nesse exercício foram alteradas 
algumas taxas de depreciação, sempre balizadas pelas taxas máximas e 
as mínimas do citado Decreto, pressuposto que continua a ser utilizado 
com a aplicação do Decreto Regulamentar 25/2009 de 14 de Setembro. 



EMARP . Relatório e Contas 2011

40

Os terrenos não são depreciados e as depreciações e amortizações dos 
activos fixos são calculadas pelo método das quotas constantes, com 
imputação duodecimal. As taxas anuais aplicadas reflectem a vida útil 
estimada dos bens, como segue:

Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienação são 
determinados pela diferença entre os recebimentos das alienações e 
a quantia escriturada como activo liquido, e são reconhecidos como 
rendimentos ou gastos na demonstração de resultados.

3.5. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO
A EMARP tem equipamentos arrendados às Águas do Algarve, SA para 
utilização no sistema multimunicipal de saneamento, nos termos do 
contrato da concessão de Setembro de 2007.

3.6. AJUSTAMENTOS
O cálculo dos ajustamentos nas contas a receber de clientes foi 
efectuado de acordo com o disposto nos artigos 35º e 36º do IRC. Nestes 
termos foi considerado um ajustamento de 25% para as dívidas em 
mora há mais de 6 e até 12 meses, 50% para dívidas entre 12 e 18 meses, 
75% para dividas entre 18 e 24 meses e um ajustamento de 100% para 
dívidas em mora há mais de 24 meses. De acordo com os termos legais 
não se efectuaram ajustamentos sobre os valores da Autarquia.
Além do critério temporal foi efectuada em 2009 um ajustamento de 
418.230,67€ referente a prestação de serviços que se prevê de elevado 
grau de incobrabilidade. 
A EMARP também constituiu no exercício um ajustamento ao valor 
das suas existências, uma vez que existe a expectativa de regularizar 
materiais considerados obsoletos.

3.7. RECONHECIMENTOS
A EMARP regista os seus gastos e rendimentos de acordo com o regime 
do acréscimo (periodização económica), princípio da especialização 
de exercícios, pelo qual os rendimentos e gastos são reconhecidos à 
medida que são gerados, independentemente do momento em que são 
recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos 
e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas 
das contas 27 – Outras contas a receber e a pagar e 28 – Diferimentos.
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3.8. COMPARTICIPAÇÕES
Os activos fixos tangíveis comparticipados por terceiros, registados 
na conta 593 – Subsídios são depreciados na mesma base e às mesmas 
taxas do respectivo activo fixo tangível, sendo o gasto compensado na 
conta 78 – Outros rendimentos e ganhos.

3.9. CAIXA E SEUS EQUIVALENTES
A rubrica de caixa e equivalentes de caixa evidenciada no balanço 
inclui meios líquidos de pagamento, como caixa e depósitos bancários 
facilmente mobilizáveis, assim como aplicações de tesouraria 
convertíveis imediatamente em liquidez sem afectar o valor do 
respectivo capital.

3.10. FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR
Estas contas indicadas em balanço estão reconhecidas pela quantia 
amortizável das respectivas dívidas e não diferem dos seus justos 
valores.

4. FLUXOS DE CAIXA
Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos 
bancários.

As outras disponibilidades referem-se a depósitos bancários à ordem 
e não disponíveis para uso, uma vez que são montantes adstritos a 
cauções e garantias prestadas por fornecedores.
Os restantes valores mencionados correspondem aos montantes de 
caixa, cheques e valores similares e depósitos bancários de liquidez 
elevada que podem ser imediatamente realizáveis.
Todas as contas de depósitos bancários foram reconciliados, com 
referência à data valor de 31 de Dezembro de 2011.

  
5. PARTES RELACIONADAS

5.1. MUNICÍPIO DE PORTIMÃO, EMPRESA-MÃE
As transacções com o Município de Portimão estão de acordo com os 
princípios do relacionamento normal com o mercado, com excepção do 
fornecimento de serviços ambientais de água, saneamento e resíduos 
em que é aplicado um tarifário especial.
As transacções entre as partes abrangem os fornecimento de serviços 
ambientais, a prestação de serviços diversos, onde se inclui a limpeza 
das zonas balneares e seus acessos, e a contraprestação de serviços 



EMARP . Relatório e Contas 2011

42

facturados pela ADSE ao Município de Portimão, da responsabilidade 
da EMARP.
Não foram efectuados ajustamentos relacionados com as quantias 
referentes aos saldos pendentes, com excepção do ajustamento 
efectuado em 2009, no valor de 418.230,67€.

5.2. PORTIMÃO URBIS, PARTE RELACIONADA
As transacções com a Portimão Urbis estão de acordo com os princípios 
do relacionamento normal com o mercado e as transacções entre as 
partes abrangem os fornecimento de serviços ambientais e a prestação 
de serviços diversos.

6. ACTIVOS INTANGIVEIS
Os activos intangíveis correspondem na sua totalidade aos programas 
informáticos e são valorizados e mensuradas nos termos da nota 3.3 e 
amortizados de acordo com o descrito na nota 3.4.

7. ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS
Os activos fixos tangíveis são valorizados e mensuradas nos termos da 
nota 3.2 e depreciados de acordo com o descrito na nota 3.4.
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Os valores evidenciados nos investimentos em curso resultam de obras 
e fornecimentos de activos fixos tangíveis a decorrer, onde se incluem 
os trabalhos para a própria empresa que se encontram transitoriamente 
na mesma situação. Após a sua conclusão e a entrada ao serviço os bens 
são incorporados nas respectivas rubricas de activos.

8. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO
Os equipamentos considerados como propriedades de investimento 
estão referenciados na nota 3.5 e estão alugados às Águas do Algarve, SA.
Estes activos estão integrados no balanço e são tratado nos termos da 
nota 3.2 e 3.4., estimando-se que o seu justo valor esteja sensivelmente 
equiparado aos montantes expressos nas contas.
O valor de renda recebida por estas propriedades de investimento foi 
de 109.494,94€, reconhecido nos resultados.
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9. IMPARIDADE DE ACTIVOS
As perdas por imparidades são reconhecidas pelo montante do excesso 
da quantia escriturada do activo face ao seu valor recuperável, e foram 
calculadas de acordo com a nota 3.6.

O cálculo do reforço da imparidade dos activos em inventários foi 
efectuado tendo por base os preços correntes do mercado, para os 
materiais considerados obsoletos.

10. INVENTÁRIOS
O valor dos inventários em balanço inclui a água existente no sistema de 
abastecimento e uma grande diversidade de materiais e matérias primas, 
subsidiárias e de consumo em armazém para suprir as necessidades dos 
sectores operacionais de água, saneamento, recolha de resíduos e limpeza.
Os inventários em armazém são valorizados nos termos do ponto 3.1. e 
foram sujeitos ao ajustamento indicado na nota 9.
Os inventários referentes a água para abastecimento público são 
valorizados de acordo com o preço praticado em 31 de Dezembro pelo 
único fornecedor contratual, Águas do Algarve SA, empresa gestora do 
Sistema Multimunicipal.

11. RÉDITO

11.1. VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Os réditos dos serviços prestados de forma continuada, nomeadamente 
o fornecimentos dos serviços prestados facturados mensalmente 
através das facturas ambientais (água, saneamento e resíduos) são 
diferidos no tempo entre a assunção dos encargos e os procedimentos 
de leitura dos contadores e consequente facturação ao cliente. No 
presente exercício foi efectuada a especialização desse ciclo de 
facturação de serviços ambientais correspondente à totalidade do mês 
de Janeiro e a metade do mês de Fevereiro.
O rédito é mensurado pelo justo valor da venda de bens e prestação de 
serviços.
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11.2. TRABALHOS PARA A PRÓPRIA EMPRESA
As obras que envolvem a movimentação de grandes meios e 
equipamentos são concursadas e requisitadas a operadores 
externos especializados. As obras mais correntes são executadas por 
administração directa, com recursos próprios, e são valorizadas de 
acordo com os seus custos reais.

12. PROVISÕES
No exercício foi utilizada a provisão criada para um processo judicial 
em curso, tendo sido efectuada a respectiva regularização face ao valor 
real do acordo judicial.

13. SUBSIDIOS DO GOVERNO
Os subsídios ao investimento do governo e entidades equiparadas, 
bem como os do município, são contabilizados como capitais próprios 
sendo subsequentemente transferidos para resultados durante a vida 
útil estimada do respectivo activo subsidiado e na mesma proporção 
em que são amortizados. 

14. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO
O imposto sobre o rendimento é calculado com base nos resultados 
tributáveis e considera a tributação diferida. O imposto diferido 
é calculado sobre as diferenças temporárias entre os valores 
contabilísticos dos activos e passivos e a respectiva base de tributação. 
São reconhecidos activos por impostos diferidos na medida em que seja 
provável que serão gerados lucros futuros para utilização da diferença 
temporária. Os activos por impostos diferidos são revistos anualmente 
e reduzidos sempre que deixe de ser provável que os mesmos possam 
ser utilizados.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão 
sujeitas a revisão e correcção durante um período de quatro e 
cinco anos por parte das autoridades fiscais e da segurança social, 
respectivamente. O conselho de administração da EMARP entende que 
eventuais correcções àquelas declarações, resultantes de inspecções por 
parte das autoridades competentes, não terão efeitos significativos nas 
declarações financeiras em 31 de Dezembro de 2011.



EMARP . Relatório e Contas 2011

46

 

15. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
A EMARP recebe anualmente, e até 2025, 450.000 m3 de água como 
compensação pela cedência de condutas elevastórias e da Estação de 
Tratamento de Águas das Fontainhas, nos termos da cláusula 3ª do 
contrato estabelecido em 2000 entre os SMP/EMARP e as Águas do 
Algarve, SA. Este activo é valorizado ao preço da água fornecida pela 
empresa gestora do Sistema Multimunicipal.

16. GASTOS COM O PESSOAL
As remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais em 2011 
foram as seguintes:

Não existem quaisquer incompatibilidades e impedimentos dos 
membros do Conselho de Administração nas suas relações pessoais 
com a empresa para além da normal qualidade de cliente.
Tal como anteriormente referido o Administrativo Executivo cessou 
essas funções em Janeiro de 2011.
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O número de pessoas ao serviço da empresa, de acordo com a sua 
situação, foi a seguinte:

Os custos com o pessoal foram os seguintes:

O saldo constante na rúbrica pessoal no balanço, no valor de 5.881,48€ 
respeita a movimentos relacionados com descontos sindicais, 
comissão de refeitório e ao pagamento de serviços protocolados entre 
os trabalhadores e outras entidades em que a EMARP, devidamente 
autorizada, efectua a respectiva tramitação burocrática.
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17. GASTOS FINANCEIROS LIQUIDOS

18. OUTROS GASTOS E PERDAS
Nas perdas em inventários são registados os valores correspondentes 
à valorização do volume de água não facturada. Nos rendimentos 
suplementares estão considerados as verbas respeitantes a alugueres 
de equipamentos, enquanto na rubrica de outros ganhos são 
evidenciados, entre outros, os valores referentes à quota parte 
amortizada dos subsídios de compensação ao investimento.

19. CONTAS DE RESPONSABILIDADE

20. OUTROS ACTIVOS TRANSFERIDOS
Os activos fixos tangíveis entregues ou comparticipados por 
particulares são contabilizados como capitais próprios, sendo 
subsequentemente imputados numa base sistemática como 
rendimentos durante os períodos necessários para balanceá-los com os 
gastos relacionados com a vida útil estimada do activo respectivo.
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21. DIFERIMENTOS E OUTRAS CONTAS A RECEBER E A 
PAGAR
Desagregando estas contas, refira-se que está inscrito no valor dos 
outros devedores o montante dos instrumentos financeiros referidos 
na nota 15., enquanto nos outros credores estão registadas as cauções 
prestadas por fornecedores.

22. COBRANÇAS DUVIDOSAS
As imparidades referentes aos clientes de cobrança duvidosa, foram 
reconhecidas de acordo com a nota 9.  
Refira-se que o total dos valores nesta situação duplicou em dois anos.

23. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
Os valores activos indicados nesta conta referem-se essencialmente ao 
pagamento especial de conta de IRC e ao IVA a recuperar. 

Os montantes registados como passivo respeitam a movimentos de 
transição de ano, liquidados em 2012 nos prazos legais.

De acordo com o conhecimento da EMARP, não existem dívidas da 
empresa ao estado ou a outros entes públicos.

24. CAPITAL PRÓPRIO

24.1. CAPITAL REALIZADO
O capital social da EMARP é detido, na sua totalidade, pela Câmara 
Municipal de Portimão e está integralmente realizado.

24.2. RESERVAS LEGAIS
A reserva legal existente foi constituída nos termos da alínea a) do nº 1 
e do nº 2 do artigo 29º dos estatutos da EMARP.
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24.3. OUTRAS RESERVAS
O montante registado nesta conta refere-se à reserva para fins sociais, 
constituída nos termos da alínea b) do nº 1 e do nº 3 do artigo 29º dos 
citados estatutos.

24.4. RESULTADOS TRANSITADOS
A decomposição dos valores expressos na conta de resultados 
transitados é a seguinte:

25. FORNECEDORES
O saldo desta rubrica é composto pelos valores em dívida a 
fornecedores de conta corrente em 31 de Dezembro de 2011. A posição 
da dívida que excede o prazo de vencimento (60 dias) é a seguinte:

Durante o exercício, o prazo médio de pagamento a fornecedores, 
calculado de acordo com a formula publicada no Despacho nº 
9870/2009 de 13 de Abril  (diário da República nº 71 – II série, parte C) 
foi o seguinte:

26. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
O total reflectido na conta subcontratos referem-se ao custo do 
tratamento de águas residuais, efectuado pelo Sistema Multimunicipal de 
Saneamento, gerido pelas Águas do Algarve, SA, enquanto a maior parcela 
dos serviços especializados, no valor de 1,36 milhões de euros, respeita 
à deposição de resíduos no aterro sanitário do Porto de Lagos, também 
gerido pelo Sistema Multimunicipal da Algar, SA.
Na energia e fluidos, 64,3% são gastos em combustiveis, enquanto a 
electricidade representa 27,3% do total. No que concerne aos serviços 
diversos, 59,6% são gastos referentes aos serviços prestados pelos correios.
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27. MOVIMENTOS DE TESOURARIA EFECTUADOS NA 
GERÊNCIA
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28. BALANÇO COMPARATIVO COM OS INSTRUMENTOS 
DE GESTÃO PREVISIONAL 
Os Instrumentos de Gestão Previsional são o resultado duma previsão 
efectuada em meados de 2010 com os dados disponíveis nessa data. 
No caso do balanço essa previsão foi realizada com um ano e meio 
de antecipação, pelo que a comparabilidade dos dados reflecte este 
condicionalismo.
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29. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS COMPARATIVO 
COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 
A demonstração de resultados por naturezas também reflecte os 
condicionalismos relativos à sua comparabilidade com um documento 
previsional efectuado na data referenciada no número anterior.
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Portimão, 13 de Março de 2012

A Direcção Comercial e Financeira, O Conselho de Administração,
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PARECER DO FISCAL ÚNICO E 
CERTIFICAÇÃO DE CONTAS
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APROVAÇÃO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PORTIMÃO




