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CAPITULO I – ENQUADRAMENTO PROSPECTIVO

PARTE I
1.1 Diagnóstico
O que temos diante de nós, como problema de fundo, é equacionar a
mobilização do investimento privado para a realização de empreendimentos
infraestruturais nos diversos domínios de que carece o sector de águas,
suprindo, deste modo, o défice/subinvestimento público que se regista.



O Objectivo 6 da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável que
preconiza, entre outros, até 2030:
a) alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segura para
todos;
b) alcançar o acesso ao saneamento e higiene adequados e equitativos para
todos; e
c) aumentar substancialmente a eficiência no uso da água em todos os
sectores e assegurar extracções sustentáveis e o abastecimento de água
doce para enfrentar a escassez de água e reduzir substancialmente o
número de pessoas que sofrem com a escassez de água.
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Os objectivos enunciados têm subjacentes à sua concretização pressupostos
que passam por:

a) Colocar o sector de águas ao serviço da população e da economia do país
assegurando a prestação de serviços de qualidade e sustentáveis em
termos económico-financeiros, sociais e ambientais; e
b) Desenvolver o sector com base numa governação em parceria sustentada,
entre outros, pela Política de Águas de 20071 e Estratégia Nacional de
Água e Saneamento Urbano (ENASU), de 20112.

A Política de Águas aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros, n o
46/2007, de 21 de Agosto e a ENASU incentivam e reconhecem a relevância do
sector privado na exploração de sistemas não como um objectivo estratégico em
si, mas como um instrumento que pode contribuir para objectivos de diversa
ordem, nomeadamente ganhos de eficiência, optimização de custos, capacitação
de recursos humanos e criação de emprego e internacionalização do sector.

Nos últimos 20 anos Moçambique realizou importantes e significativos
investimentos no sector de Abastecimento de Água (AA) e Saneamento de

Política de Águas, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros, n o 46/2007, de 21 de
Agosto.

1

2

Estratégia Nacional de Água e Saneamento (ENASU), de 2011.
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Águas Residuais (SAR) com impactos francamente positivos na melhoria da
qualidade da água para consumo público e saneamento.
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PARTE II
1.2 Enquadramento Sectorial

O abastecimento público de água (AA) e o saneamento de águas
residuais (SAR) urbanas constituem, reitera-se serviços públicos de carácter
estrutural, essenciais para o funcionamento do tecido social e económico, bem
como para a protecção e melhoria da saúde pública e do ambiente. Aqueles
serviços assumem um carácter fundamental para a segurança e progresso da
sociedade, situação ainda mais importante num contexto de incerteza,
nomeadamente decorrente do aumento da frequência de eventos climáticos
extremos. Para além disso e ainda que a situação moçambicana seja
genericamente muito satisfatória no que respeita à implementação dos direitos
humanos à água e saneamento, importa continuar a assegurar uma progressiva
melhoria das condições de acesso a ambos os serviços por todos, tendo também
em conta o objectivo de saúde pública, a vontade das populações aderirem ao
serviço público e a utilização de soluções técnicas adequadas, de menor custo,
garantindo a acessibilidade económica aos serviços da totalidade pela
população.

Existem ainda factores que irão orientar o investimento no Sector ao
longo dos próximos anos resultantes da necessidade de melhorar o estado das
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massas de água, na proporção em que os problemas verificados sejam
provocados pelas pressões originadas pelo ciclo urbano da água.

Haverá também que ter conta novos desafios resultantes das alterações
climáticas, obrigando à adaptação dos sistemas de AA e de SAR a condições
climáticas mais severas e consequente aumento da sua resiliência. O mesmo
desafio aplica-se a calamidades naturais resultantes ou não das alterações
climáticas, por exemplo, os fenómenos sísmicos. O aumento da urbanização, as
megacidades que vão surgindo da concentração da população e consequente
integração dos sistemas, em particular “em alta”, aumenta o risco e a
vulnerabilidade à interrupção involuntária dos serviços devido a colapsos de
infraestruturas de captação, adução, tratamento ou armazenamento de água. O
colapso de apenas uma destas infraestruturas abastecendo uma grande área
urbana pode causar a interrupção do AA por períodos que afectem as condições
de vida dessa população.

Outro desafio ou oportunidade a ter em conta é a inserção do Sector e
suas actividades ao serviço de uma economia verde, em paralelo com outros
Sectores. Salienta-se, a propósito, a importância de perspectivar para o Sector o
aproveitamento de oportunidades para fomentar o crescimento económico e a
capacidade do mesmo aproveitar os recursos e subprodutos gerados para obter
ganhos económicos numa perspetiva nacional e transversal.
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Por outro lado, a adequação dos serviços às exigências do normativo
vigente e às expectativas por parte dos utilizadores de um serviço de qualidade
e seguro implica investimentos significativos, dadas as caraterísticas do Sector,
altamente dependente de infraestruturas pesadas e bastante extensas quando
considerado todo o ciclo urbano da água. Essa realidade de uma atividade de
capital intensivo conduz a que os custos fixos dos serviços prestados sejam
largamente preponderantes. Assim, haverá que, em primeira linha, ser
criterioso nos investimentos a realizar, rigoroso e eficiente na exploração dos
sistemas e cuidadoso na gestão dos activos para prolongar a sua vida útil.

A garantia de que os sistemas sejam geridos por entidades competentes e
com desempenho elevado é absolutamente necessária. Trata-se, efectivamente,
de uma questão decisiva para alcançar a universalidade no acesso aos serviços
num quadro de sustentabilidade ambiental, técnica e económica, para que i)
fique garantida a continuidade e qualidade dos serviços; ii) se consigam
progressos na eficiência no uso dos recursos; e iii) os preços aplicados
assegurem a sustentabilidade do Sector e sejam equitativos, justos e incentivem
a utilização racional da água.

Pagina 11 de 137

Modelo de Parcerias Público-Privadas no Sector de Águas

O diagnóstico da situação actual mostra que embora a maioria da
população ainda seja servida com um desempenho insatisfatório, já há
melhorias importantes a assinalar.

Ora, a visão estratégica para o AA e SAR deve assentar nos seguintes
princípios:


promoção tendencial da sua universalidade e garantia de igualdade no
acesso;



garantia da qualidade do serviço e da protecção dos interesses dos
utentes;



desenvolvimento da transparência na prestação dos serviços;



protecção da saúde pública e do ambiente;



garantia da eficiência e melhoria contínua na utilização dos recursos
afectos, respondendo à evolução das exigências técnicas e melhores
técnicas ambientais disponíveis; e



promoção da solidariedade económica e social, ao serviço do correcto
ordenamento do território e desenvolvimento regional.

Para que os princípios enunciados sejam aplicados no sentido de concretizar
a visão estratégica de forma eficaz e com menores custos para o cidadão, deverá
privilegiar:
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maior eficiência na gestão dos sistemas, assegurando menores custos de
prestação dos serviços, do lado das EG;



uma organização dos sistemas mais adequada, que promova a gestão
empresarial e profissional de cada um dos serviços, de forma a
maximizar ganhos de eficiência e optimizar os custos dos serviços.

A melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações é um
objectivo estratégico da maior relevância para o quadro de acção a implementar
até 2020.

Este objectivo estratégico que constitui o Eixo 1,enquadra dois objectivos
operacionais relativos à melhoria da qualidade dos serviços: a) melhoria na
qualidade do serviço de AA; b) Melhoria na qualidade do serviço de SAR.

Sumariamente

avultam

do

diagnóstico

da

situação

actual

como

constrangimentos a ter em conta:
i.

a

insuficiente

consolidação/publicitação

do

mapeamento

das

necessidades e projectos inventariados no sector de águas, isto é, apesar
de terem sido recenseados os Projectos Prioritários para execução
durante o quinquénio e as “Oportunidades de Financiamento”, o
mapeamento estratégico deve nortear uma mudança no sector de águas
conducente ao novo paradigma;
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ii.

o grau de utilização de algumas infraestruturas, a adesão dos
utilizadores aos serviços “em baixa” e os sistemas municipais/distritais
com valores abaixo do que seria desejável;

iii.

o ritmo de reabilitação de activos claramente insuficiente e estimado em
cerca de 50% do recomendado pelas boas práticas, com riscos para a
qualidade dos activos e repercussões negativas no desenvolvimento do
sector, nomeadamente nas perdas físicas de água distribuída, nas
afluências indevidas às redes de colectores de SAR através de
infiltrações;

iv.

a existência de volumes de água não facturada/paga ainda bastante
elevados;

v.

a

recuperação

de

gastos

aquém

de

níveis

que

garantam

a

sustentabilidade económica e financeira das Entidades Gestoras (EG) e
do sector em geral;
vi.

as tarifas actualmente praticadas, no Quadro da Gestão Delegada,
manifestamente baixas em ordem a permitir a acessibilidade económica
de larga maioria dos utilizadores ao serviço, com repercussões negativas
na sustentabilidade económico-financeira de algumas EG e agravando as
assimetrias; e finalmente,

vii.

os problemas actuais de indisponibilidade de recursos financeiros.
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Apesar dos níveis de serviço já alcançados, registam-se diversas fragilidades
que urge minimizar. Essas fragilidades resultam, no essencial, de três tipos de
causas:


deficiências ou mau estado funcional de infraestruturas, nomeadamente
por falta de manutenção e/ou reabilitação;



fiabilidade do serviço e garantia insuficiente na segurança dos sistemas;



gestão deficiente dos sistemas devido a recursos – técnicos, humanos
e/ou

financeiros

insuficientes

e/ou

modelos

de

gestão

não

profissionalizados.

Deve sublinhar-se que a segurança é actualmente uma questão central para
o AA. Para além disso, é necessário que a população servida tenha uma opinião
favorável sobre a qualidade do serviço prestado de modo a que esteja
predisposta a pagar um preço justo que cubra o seu custo sem pôr em causa a
acessibilidade económica ao serviço. Este pressuposto é ainda mais importante
na situação actual em que o rendimento familiar tem vindo a baixar devido à
crise financeira, embora o peso do custo dos serviços de água e saneamento seja
ainda reduzido e represente actualmente menos de 1% do rendimento médio
familiar.

As avarias e falhas nos sistemas de AA e os colapsos de colectores de águas
residuais ou inundações provocadas pela insuficiente capacidade de transporte
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das redes de colectores são problemas importantes para os utilizadores e
indicadores da qualidade do serviço prestado. As medidas a tomar devem,
pois, concentrar-se na minimização da ocorrência desses problemas numa
lógica económica em que os benefícios têm também uma componente
intangível relacionada com a opinião dos utilizadores.

As assimetrias que o país apresenta traduzem não só desequilíbrios
profundos no abastecimento de água e saneamento como nos diferentes
segmentos populacionais.

Os investimentos realizados nas últimas décadas, a que se aludiu,
permitiram uma evolução notável nos serviços públicos de abastecimento de
água, maxime no que respeita a extensão da rede visando propiciar uma maior
disponibilidade de água. Diferentemente, o subsector de saneamento urbano
regista um défice de desenvolvimento em igual período tendo, apesar da
melhoria que o quadro institucional e de investimentos apresenta, ficado
largamente aquém das metas fixadas nos Objectivos de Desenvolvimento do
Milénio (ODM) para o ano de 2015.

Cabe agora mobilizar novos investimentos, maioritariamente, em parceria
com privados, que não só permitam garantir a sustentabilidade dos mesmos a
longo prazo, garantindo a melhoria do ambiente, o aumento da eficiência e o
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desenvolvimento de um sector que pode, de forma expressiva, contribuir para o
crescimento da economia verde em Moçambique.

Apesar da relativa maturidade atingida, o sector defronta-se com novos
desafios, que requerem uma estratégia voltada para um novo paradigma,
focalizada na gestão eficiente dos recursos, seu funcionamento e na qualidade
dos serviços prestados com abrangente sustentabilidade. Esses novos desafios,
sejam a resiliência e segurança dos serviços básicos de abastecimento de água e
saneamento, reconhecidos como direito humano, ou o seu apoio ao crescimento
verde, requerem a prestação de serviços de qualidade de uma forma altamente
profissionalizada e social, económica e financeiramente sustentável.

O Relatório Retrospectivo ao Governo 2009-2014, elaborado pelo Conselho
de Regulação de Águas (CRA)3 reputa o desenvolvimento do Sector de Águas
em Moçambique, e em particular a área de abastecimento de água e
saneamento, como elementos-chave para promover o desenvolvimento sócioeconómico e a redução da pobreza.

Assinala igualmente o citado Relatório os esforços empreendidos para
ajustar a tarifa de água aos princípios e preceitos por que se rege o sector de
abastecimento de água, nomeadamente aqueles por que se tem pautado a

3

Relatório Retrospectivo, 2009-2014, elaborado pelo CRA.
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Politica Tarifária de Água, concebendo, preferencialmente, a Tarifa Binomial,
isto é, concorrendo para a sua formação as componentes fixa e variável.

Mantendo válida e actual a Programação de Tarifas dos Sistemas de
Abastecimento de Água no Quadro de Gestão Delegada 2016-20194, preconizase como pressuposto válido o equilíbrio entre o valor das receitas e os custos
reais de exploração, mitigando-se o efeito das ineficiências dos sistemas da
responsabilidade de Entidades Gestoras/Reguladas (EG). Desde logo, importa
referir que para a formação dos recursos disponíveis para a cobertura dos
custos concorrem as tarifas (T1), os impostos (T2) e as transferências (T3).

4

Programação de Tarifas dos Sistemas de Abastecimento de Água sob Gestão do FIPAG, 20162019, elaborado pelo CRA
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METODOLOGIA

Em termos Metodológicos, o presente estudo apoia-se de forma clara
numa perspectiva interdisciplinar de investigação, como é próprio, aliás, da
abordagem feita a um tema de igual índole.

Neste contexto, a especial ênfase na análise da dimensão económica, que
constitui um elemento incontornável do processo de compreensão e
apuramento da valia do fenómeno Parceria Público-Privada (PPP), não
significa, nem há-de significar, uma forma de secundarização dos processos de
construção jurídica.

Na realidade, o relevo dado às especificidades do quadro económico no
funcionamento do esquema das Parcerias não corresponde a uma qualquer
diminuição de importância das molduras legais indispensáveis para acomodar
os projectos, nem a uma desvalorização dos códigos inerentes a verdadeiras
proposições normativas, antes consubstancia a associação de elementos de
natureza económica aos processos de base jurídica, tendo em vista a conjugação
dos aspectos decisivos de ambas as áreas.
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Acresce

que

desenvolvimento

de

esta
um

coexistência

complexa

entendimento

é

que

possibilita

jurídico-económico,

o

tornando

obrigatória a montagem de projectos em parceria quer a identificação de
molduras legais mais adequadas, quer a busca das melhores soluções
económicas consoante os objectivos a atingir por cada um, conforme concluiu o
Fórum de Infraestruturas recentemente realizado em Tete.

Justifica-se, pois, a perspectiva apontada, tanto mais que ao não
questionar o peso muito significativo dos elementos económicos na construção
legal das Parcerias, esta análise não deixa de atender às operações jurídicas e à
problemática que lhes está inerente.

Neste quadro, se a consideração dos modelos e objectivos das Parcerias
torna natural a ênfase posta nos elementos económicos, a verdade é que se
impõe considerar também o carácter decisivo seja das operações jurídicas, seja
dos aspectos metodológicos, até mesmo como condição prévia do respectivo
sucesso económico, segundo defendem certos sectores do universo das PPP’s.

No Capitulo II é a dimensão mundial das PPP’s que vamos analisar,
tendo presente que, para uma efectiva compreensão do fenómeno, se afigura
indispensável o conhecimento seja das suas origens, até pelo papel estruturante
e enformador na conformação das políticas PPP, seja do fruto da ampla difusão
de que a abordagem tem sido alvo, uma vez que nela reside não só uma
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importante fonte de “inspiração” e “alimentação” do esquema de parceria, mas
sobretudo a comprovação das suas potencialidades e da capacidade de resposta
quando confrontada com uma diversidade significativa de cenários em termos
políticos, económicos e jurídicos.

Só mesmo a impossibilidade, neste estudo, de dar testemunho das
experiências PPP “worldwide” é que impõe contenção ao arrojo de “ir pelo
mundo” ao encontro de uma metodologia espalhada de forma inequívoca pelos
cinco Continentes, ultrapassando barreiras políticas e jurídicas. Por isso,
seleccionamos alguns casos de referência no tocante aos Países e, em matéria de
Organizações Internacionais, as que têm granjeado mais créditos na expansão e
adopção da abordagem PPP no País.

As PPP’s representam hoje um instrumento de intervenção ao dispôr dos
Governos para enfrentar os desafios e as exigências da sociedade e da economia
em matéria de reforço do investimento público e modernização dos serviços
públicos,

consubstanciando

formas

variadas

de

prestação

de

bens

infraestruturais e serviços públicos por parte de operadores privados, cuja
provisão era assegurada tradicionalmente pelo universo público.

Em grau variável, mas de forma crescente e continuada, este esquema de
associação entre as esferas pública e privada é utilizado pela generalidade dos
países em todos os continentes, independentemente do regime político, nível de
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desenvolvimento e sistema legal, circunstância que concorre para conferir à
abordagem uma dimensão mundial inegável5.

Um contexto que, além demostrar a flexibilidade e capacidade de
adaptação das PPP’s a cenários distintos e diversificados, tem contribuído de
modo significativo para enriquecer o leque de modelos de concretização e as
práticas desenvolvidas.

A impossibilidade, como ficou dito, de dar testemunho de todas as
experiências e apurar da respectiva valia justifica a opção por destacar apenas
os casos de referência: a experiência pioneira do Reino Unido, pelo papel
determinante não só na criação da metodologia, mas também na acção
orientada de forma permanente para a sua reafirmação e revivificação, visível
em novos modelos e procedimentos que melhoram a capacidade e o nível de
resposta no respeito dos parâmetros consagrados e, bem assim, os exemplos da
França e da Itália, responsáveis pela geração de instrumentos jurídicos e
procedimentos inovadores sem paralelo histórico.

No Capítulo III é considerada o paradigma a adoptar no sector de águas
em Moçambique, onde a abordagem é reconhecidamente realidade relevante,
controversa e actual. Este exercício reconduz-se, no essencial, a selecção e

5

Cf., Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp. 15 e ss.; Frédéric Marty,
Sylvie Trosa e Arnaud Voisin, Les Partenariats Public-Privés, ob. cit., pp. 9 e ss.

Pagina 22 de 137

Modelo de Parcerias Público-Privadas no Sector de Águas

configuração do paradigma adequado para o Sector de Águas, bem como o
procedimento que a ele se ajusta, conforme concluiu o recente Fórum de
Infraestruturas realizado em Tete6.

O lançamento de Parcerias no sector de Águas constituiu o factor
motivador de algumas reformas legislativas importantes, cenário em que
sobressai a revisão da Lei de Enquadramento Orçamental7 que, de méritos
indiscutíveis como uma boa base de trabalho, no entanto não deixa de
evidenciar algumas fragilidades de implementação, graves e perturbadoras na
perspectiva de uma sã disciplina orçamental. Acresce a este exercício a
aprovação de um programa sectorial de parcerias do modelo e regras
procedimentais apropriadas.

Igualmente neste capítulo, com um carácter nuclear neste estudo,
ocupamo-nos de um leque de instrumentos relevantes, que abordamos em
termos de análise crítica.

Em sede de Objectivos, as Parcerias perfilam-se como o veículo que
permite prosseguir políticas de desenvolvimento infraestrutural e de
modernização e reestruturação das formas de prestação de serviços públicos, no
6

Fórum de Infraestruturas realizado a 7 e 8 de Junho de 2017, em Tete .

Lei no 15/97, de 10 de Julho, que estabelece princípios, regras e normas de enquadramento do
Orçamento e Conta Geral do Estado.

7
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quadro da disciplina orçamental dominante e da reequação e redefinição do
trinómio provisão-financiamento-prestação da intervenção pública no domínio
dos serviços públicos de Águas. Um cenário em que a abordagem PPP visa
dotar o sector públicos de águas uma capacidade acrescida de realização de
projectos e gerar ganhos de valor para o erário público.

No tocante à Dimensão Jurídica, começamos por introduzir a
necessidade quer de um enquadramento legal e institucional adequado ao
lançamento e aprofundamento de uma política PPP, quer, em termos
operacionais, a dotação de capacidades e valências para conduzir o processo de
lançamento, negociação, avaliação e contratação de parcerias.

Em seguida, tendo o fenómeno PPP emergido num ciclo de
ressurgimento do contrato, justifica-se que discorramos sobre o contributo que
as parcerias têm emprestado à revitalização deste instituto através do seu
dinamismo contratual. E, na ausência de um modelo contratual específico de
dimensão universal para acomodar os projectos PPP, centramo-nos na
concessão, apurando a influência da PFI na recente metamorfose deste instituto,
sem embargo de assumirmos que a realização de parcerias admite a utilização
de um leque de outras estruturas contratuais ajustadas a cada sector, desde que
respeitem um núcleo central de princípios que representam o cerne das
parcerias.
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Por sua vez, no tocante à Vertente Económica está em causa a afirmação
das Parcerias como um instrumento de intervenção pública com características
económicas próprias, que visam mitigar falhas de mercado no âmbito da
provisão de infraestruturas e serviços públicos, distinguindo-se tanto da
provisão pública tradicional, como da provisão privada. Um quadro em que as
parcerias procuram conjugar a eficiência de afectação do sector público com a
eficiência produtiva do sector privado, pretendendo gerar uma combinação
mais virtuosa do que a provisão pública tradicional.

Então, o interesse microeconómico das PPP’s resulta do valor
acrescentado aduzido pela participação privada em termos de ganhos de
produtividade e eficiência gerados na cadeia de produção e prestação dos
serviços. Todavia, a par dos benefícios, importa relevar o reverso em termos de
custos, seja de custos de transacção, seja de o recurso ao financiamento privado
tender a ser mais caro do que o endividamento privado.

Por fim, é indispensável percorrer ainda a questão da Demonstração de
VfM8, uma vez que a via PPP enuncia uma nova proposta de valor para o erário
público com base numa fórmula diferente de relacionamento entre os sectores
público e privado, pretendendo proporcionar acréscimos de valor para o sector
público face às linhas de montagem tradicionais.

8

Value for money
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Nesta medida, enquanto uma opção alternativa, a escolha da via PPP háde, em cada caso, passar um duplo teste: por um lado, revelar-se mais
suportável em termos orçamentais e, por outro, mostrar-se susceptível de
proporcionar ganhos acrescidos de VfM.

Finalmente, esboça-se o figurino e modelo de PPP apropriado para o
sector de Águas e a eles estão associados regimes procedimentias, sem perder
de vista que o mesmo não prejudica a incorporação de elementos específicos
que decorrerão de negociação entre as Partes.
O modelo de PPP que se avança inscreve-se nos programas sectoriais de
parcerias decorrentes das prioridades políticas e de investimentos sectoriais.
Na realidade, os modelos PPP típicos introduzidos em sectores análogos
ao das águas são sempre desenhados para projectos de obra ou serviço público
com

uma

forte

componente

construtiva

e

operacional

de

serviços

infraestruturais, ou seja, de um modo geral trata-se de projectos de “baixa
tecnologia”, em que os riscos podem ser relativamente bem identificados e
mensurados e, bem assim, optimizada a respectiva afectação às partes
envolvidas no esquema de parceria.
Todavia, nos projectos de “elevada tecnologia”, os aspectos tecnológicos
ligados ao seu desenvolvimento compreendem, naturalmente, graus elevados
de incerteza que não podem deixar de se repercutir na análise de risco
efectuada pelas partes envolvidas, com particular acuidade pelas instituições
financiadoras.
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Deste modo, os projectos de grande envergadura e alta tecnologia não só
tendem não só a pôr em causa os procedimentos tradicionais de montagem e
contratação, mas também colocam novos desafios à abordagem-padrão das
PPP’s, requerendo respostas inovadoras para as novas incertezas.
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CAPÍTULO II – PAINEL DE EXPERIÊNCIAS DE PPP’S

2.1 Enquadramento

Em termos gerais, as PPP’s propõem-se combinar os pontos fortes dos
sectores público e privado, partilhando riscos, em resposta às falhas de mercado
mas minimizando as falhas de Estado, assumindo-se como uma terceira via que
pretende superar a dupla lógica de predomínio do mercado versus intervenção
pública e de substituição pendular de umas imperfeições por outras.

Logo, as PPP’s representam também um instrumento público de índole
económico-financeira que permite manter ou incentivar um ritmo adequado de
investimento e modernização dos serviços públicos, mesmo em condições de
restrição

orçamental,

procurando

articular,

em

formatos

variáveis,

o

financiamento inicial e o pagamento final através do contribuinte ou do utente,
tendo como âncora o financiamento prévio privado de acordo com diferentes
matrizes de transferência e partilha de riscos.

Nesta medida, a escolha pública de prosseguir a via PPP é ditada pelo
imperativo de limitar ou reduzir a pressão sobre a despesa pública de acordo
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com a política de contenção orçamental a que, por várias razões e por nós
conhecidas, estamos actualmente sujeitos.

Por fim, as Parcerias, assentes na mobilização do financiamento privado
e num relacionamento de longo prazo dos parceiros público e privado,
envolvem a partilha de riscos entre as partes e o estabelecimento de
compromissos financeiros que, quando implicam dispêndio público, alteram o
perfil e as características da despesa pública, condicionando os orçamentos
futuros e requerendo do decisor público a avaliação dos custos e benefícios
respectivos, em toda a sua dimensão e amplitude.

Na verdade, embora as Parcerias repousem no recurso ao financiamento
privado, tal não exclui que um amplo leque de esquemas contemple uma
participação financeira do Estado com repercussão plurianual nos orçamentos
públicos. Daí que as parcerias devam suscitar um escrutínio particular em
matéria de disciplina e transparência orçamental, de controlo da utilização dos
dinheiros públicos e, bem assim, de avaliação ex ante dos projectos, seja do
ponto de vista da comportabilidade orçamental, seja do respectivo “Value for
Money” (VfM), tendo como pano de fundo a sustentabilidade das finanças
públicas e a equidade intergeracional.
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Em matéria de relevância e actualidade da opção pelo sector de águas,
perfilhamos a visão de que as PPP’s tendo sido aplicadas no País nas ferrovias,
pontes, portos, energia, pesquisa e produção de carvão e gás natural de há uns
anos a esta parte, tem ganho expressão no sector de águas, ao permitirem a
prossecução de políticas arrojadas de desenvolvimento infraestrutural e
modernização da prestação de serviços públicos em condições de restrição
orçamental e com relativo sucesso, propondo uma abordagem alternativa às
formas convencionais de montagem e implementação deste tipo de
iniciativas.9,10

Ao reequacionarem e redefinirem o triplo vértice provisão-financiamento
construção de infraestruturas e prestação de serviços públicos, hoje as PPP’s são
encaradas como uma parte integrante das soluções governamentais que visam
responder à premência de superar os significativos défices infraestruturais que,
à escala nacional, se vem observando.

Em numerosos países em desenvolvimento, as bases infraestruturais são
incipientes e débeis, representando um entrave e uma séria condicionante dos
esforços gizados em prol do crescimento económico. Por seu turno, nas nações

9

PNDA I e PNDA II

10

Contrato de Cessão de Exploração do Serviço de Abastecimento de Água de Maputo.
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mais desenvolvidas assiste-se à necessidade de redimensionamento e renovação
do parque infraestrutural, que mostram sinais de acentuada deterioração e
declino físico após décadas de subinvestimento nas infraestruturas económicas
e sociais por parte das autoridades públicas.

Num ambiente internacional em que a competitividade é um factor
decisivo de crescimento, torna-se imperioso inverter esta tendência e agir,
promovendo infraestruturas económicas orientadas para o reforço das
capacidades competitivas. Ao mesmo tempo, acresce que o crescimento e
expansão de cidades e vilas no País demanda a extensão não só da rede de
abastecimento de água provocada pelo crescimento populacional, com a
entrada de novos consumidores, melhor qualidade dos sistemas de drenagem
de águas residuais e saneamento do produto, geradores do aumento das
exigências colocadas aos serviços públicos de águas, tanto em termos
quantitativos como qualitativos, pretendendo-se satisfazer as expectativas
crescentes, mas fugindo ao incremento da carga fiscal ou tarifária.

Pressões que reclamam quer respostas menos complacentes com as
imperfeições da gestão pública, quer a procura de ganhos de eficiência e
qualidade, rompendo com as formas tradicionais de prestação dos serviços
públicos, cujo carácter monopolista, monolítico e burocrático não assegura uma
solução adequada.
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Assim, as PPP’s configuram uma via alternativa exequível e abrangente
que, de forma paradigmática, está ao dispôr do decisor público para mobilizar
as capacidades de financiamento e gestão do sector privado e fomentar a
contestabilidade, franqueando a operadores privados a participação na esfera
da prestação pública.

Assumindo uma variedade de arranjos de natureza puramente
contratual ou dando origem a formatos institucionalizados, o sector privado
tem a possibilidade de conceber, construir, financiar e explorar activos
infraestruturais ou operar e gerir serviços públicos, que eram financiados
tradicionalmente através de recursos orçamentais, com a execução dos
investimentos contratada ao sector privado e a exploração ou gestão cometida
ou não ao sector público.

Em termos típicos, as parcerias traduzem-se numa contratação global de
longo prazo baseada em técnicas concessórias, sendo os serviços contratados
prestados “em nome” do parceiro público directamente aos utilizadores ou ao
próprio ente público, e o parceiro privado remunerado ora pela cobrança de
tarifas aos utentes, ora por pagamentos públicos em função da prestação
efectiva dos serviços estipulados, conforme temos tido já alguns exemplos no
sector de águas.
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Para além da sua pertinência, as PPP’s contemplam ainda traços
inovadores que apelam à análise e compreensão do que há de novo,
destrinçando o núcleo dos elementos caracterizadores em presença e
compaginando as respectivas implicações nas sedes próprias.

Um aspecto inovatório marcante é o que se expressa no enunciado do
princípio basilar de afectação dos riscos entre as partes e os vários
intervenientes, visando, no essencial, optimizar a matriz de alocação numa
perspectiva de transferência e partilha de riscos, não proceder necessariamente
à passagem, em quaisquer circunstâncias, de toda a álea financeira para o
operador privado, conforme era apanágio da noção “pura” de concessão
clássica.

Por outro lado, a introdução da abordagem PPP como uma política
transversal aplicável aos vários sectores da acção governativa sugere a análise
das condições em que esta opção se pode revelar superior às práticas
tradicionais,

cotejando

as

respectivas

vantagens

e

desvantagens,

nomeadamente na óptica do erário público e, em especial, quando está em
causa optar por envolver recursos públicos em uma ou outra via para
concretizar um projecto determinado.
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2.2 O Reino Unido: Uma Experiência Pioneira
2.2.1. Enquadramento
No Reino Unido, desde o início dos anos noventa que a abordagem
PFI/PPP tem constituído o quadro do desenvolvimento de projectos públicos de
carácter infraestrutural com participação de capitais privados e o país o centro
incontornável de exploração e difusão deste esquema de financiamento
privado11.
Tendo arrancado com o Governo conservador de John Major12, a PFI
evoluiu no sentido da fisionomia actual com o primeiro Governo do “New
Labour”, comprovando com semelhante sobrevivência política a relevância
inegável deste instrumento financeiro. De então em diante, por iniciativa
britânica, nunca mais deixou de se verificar quer a respectiva consolidação,
quer a multiplicação de modelos de parceria, a par de sucedidas campanhas de
alastramento à escala mundial.

11

Segundo Adrian Smith Privatized Infrastructure. The role of Government, ob. cit., pp. 222 e
ss., a PFI britânica, que não constituiu um tipo de prática absolutamente original, visto acções
de contornos semelhantes terem sido já ensaiadas, em particular, nos EUA, Austrália e Nova
Zelândia, introduziu uma inovação a todos os títulos revolucionária quando, pela primeira vez
na história moderna, o sector privado passou a contratar, gerir e financiar projectos-chave
colocados no coração da filosofia política do investimento público e da estratégia política dos
Governos.
12
A PFI, como assinalam Frédéric Marty, SylvieTrosa e Arnaud Voisin, Les Partenariats PublicPrivé: démission ou retour de la puissance publique?, in: La lettre du management public, nº 45,
2003, pp. 21 e ss., procurou ir mais longe do que a simples venda de activos públlicos encetada
com as privatizações lançadas por MargaretThatcher.
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2.2.2 A Iniciativa PFI: O Ciclo Inicial
Configurada como um programa do Governo, a PFI aliou os universos
público e privado com um triplo objectivo: aumentar a capacidade de
financiamento do sector público, mediante a introdução de pagamentos
plurianuais associados à duração dos contratos; melhorar a qualidade dos
serviços públicos, impondo ao parceiro privado critérios de qualidade, de cujo
cumprimento dependiam os pagamentos; e, ainda, diminuir a despesa pública,
aproveitando a competência e a capacidade de inovação do sector privado, bem
como as economias realizadas pela aquisição das infraestruturas de suporte à
prestação dos serviços públicos contratados.
Nesta medida, a Iniciativa desencadeou uma mudança significativa na
forma da Administração pública satisfazer a provisão de infraestruturas e
serviços públicos, assegurando a melhoria da respectiva eficiência 13.
Um contexto em que as regras de Ryrie consagraram as condições
nucleares de recurso ao investimento privado: em primeiro lugar, os projectos
financiáveis com fundos privados tinham de ser testados, tendo como
13

Como assinala Adrian Smith, Privatized Infrastructure. The role of Government, ob. cit., pp.
221 e ss., a PFI representou quer um passo na caminhada do programa de privatizações, quer
uma alteração significativa na forma de as autoridades públicas garantirem a satisfação de
necessidades públicas com um custo menor, superando as crónicas situações de negligência e
desperdício do sector público, quer, ainda, um renovado marco na história do financiamento de
infraestruturas públicas no Reino Unido. Nesta linha, G. Allen, The Private Finance Initiative
(PFI), Research Paper 01/117, December, London, House of Commons Library, 2001; Graham
Winch, Institutional reform in British construction: Partnering and private finance, London,
Building Research and Information Papers nºs 28 e 32, 2000; Duncan Cartlidge, Public Private
Partnerships in Construction, London-New York, Taylor & Francis, 2006, pp. 23 e ss.
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contraponto um modelo de financiamento público tradicional susceptível de
atingir os mesmos fins, devendo então a iniciativa privada demonstrar VfM; e,
em segundo lugar, os fundos privados não representavam um investimento
adicional, implicando antes a redução do investimento público, deduzido o
montante de financiamento privado mobilizado.
Em 1989, o reconhecimento de que as regras de Ryrie e, sobretudo, o
princípio da não adicionalidade, representavam um obstáculo decisivo para o
recurso ao financiamento privado nos projectos infraestruturais, justificou a sua
eliminação. Mais adiante, o programa “Strategy for Growth”, no âmbito do
plano para encorajar o sector privado a envolver-se de forma mais alargada e
sistemática em projectos infraestruturais, abriu decididamente as portas à PFI,
que se afirmou como um instrumento para ir além da mera venda de activos
públicos, passando a Administração a adquirir a prestação de serviços ao sector
privado, em vez de contratar “inputs”.
Neste quadro, a PFI constituiu uma forma de contratação pública
firmada num conjunto combinado de vectores: financiamento predominante do
sector privado; transferência da responsabilidade e dos riscos de financiamento
dos investimentos de capital para o sector privado; maiores benefícios na
utilização dos dinheiros públicos; e garantia de uma melhor gestão dos riscos
associados.
Na perspectiva pública, o conceito repousou, por norma, no lançamento
de novos empreendimentos públicos ou na renovação, expansão ou
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reconversão de serviços públicos existentes, tendo a via PFI constituído uma
fonte de aquisição da prestação de serviços públicos ao sector privado numa
óptica de longo prazo1415.
Estavam em causa esquemas baseados em concessões atribuídas a
operadores

privados,

que

respondiam

pela

concepção,

construção,

financiamento e exploração dos empreendimentos, sendo o ressarcimento do
investimento inicial e dos custos de exploração assegurado pelas receitas
geradas, significativa ou exclusivamente, através de tarifas pagas pelos utentes
dos serviços. Deste modo, ficou claro que era um tipo de projectos assente
apenas na capacidade de financiamento desenvolvida pelo operador privado,

14

Cf. Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp. 45 e ss.

15

Como refere Paul A. Grout, The Economics of the Private Finance Initiative, ob. cit., pp. 54 e
ss., ao sector privado coube configurar os mecanismos e os recursos necessários para a provisão
de serviços de acordo com as especificações e os níveis de qualidade previamente acordados,
assumindo a realização do investimento requerido em termos de construção e desenvolvimento
de novas tecnologias. Enquanto que, a Administração deixou de responder por derrapagens
financeiras e de calendário, pela ineficiência da exploração dos activos infraestruturais e, ainda,
por eventuais deficiências de funcionamento operacional. Nesta linha, E. R. Yescombe, PublicPrivate Partnerships, ob. cit., pp. 10 e ss.; P.L. Gilbert e A Steiner, Private Finance for Public
Infrastructure: in Search of a New Framework, EIB Papers, nº 23, 1994, pp. 77 e ss. Tratou-se de
um tipo de esquemas que, segundo A. Mody, A Infrastructure delivery: new ideas, big gains, no
panaceas, in: Infrastructure delivery, private initiative and the public goods, The World Bank,
Washington, DC, 1996, visou a promoção de uma mudança substancial na forma do sector
público satisfazer as necessidades básicas mediante o recurso a parcerias contratuais com o
sector privado, em que ambas as partes pretendiam maximizar as possibilidades de sucesso dos
projectos, tornando aquelas formas de cooperação entre os dois universos operações de
resultado “win-win”.
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não havendo lugar a pagamentos diferidos por parte do sector público para
financiar os custos de desenvolvimento e exploração dos empreendimentos.
No entanto, admitiu-se que, em certas circunstâncias, o recurso ao
financiamento privado através de parcerias contratuais, designadamente do
tipo “Design, Building, Finance, Operate” (DBFO), podia ser mais caro para o
erário público do que o financiamento público em moldes tradicionais visto
que, além do aumento do custo, importava assegurar também a remuneração
do capital investido pelo operador privado e, ainda, suportar os custos de
montagem e de transacção16.
Contudo, tratava-se de aspectos passíveis de compensação por um largo
espectro de vantagens: a transferência para a esfera privada de uma parte
substancial do risco inerente ao desenvolvimento de novos projectos do sector
público; a mobilização do investimento privado para a realização de
empreendimentos infraestruturais públicos; a competição entre os concorrentes
privados; a inovação das soluções desenvolvidas pelo sector privado para
responder às especificações feitas pelo parceiro público; a minimização dos
custos dos projectos, numa óptica do respectivo ciclo de vida; e, ainda, os
correspondentes benefícios ao longo desse período.
Desta forma, foi inegável que o Reino Unido, com a abordagem PFI, deu
os primeiros passos na modelagem tanto de um novo instrumento financeiro,

16

Cf., P. Falconer e R. Ross, Public private partnerships and the new public management in
Britain, in: Public-Private Sector Partnerships: Furthering Enterprise, ob. cit., pp. 133 e ss.
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como de formas de gestão modernas, assumindo com este vanguardismo
verdadeiramente imbatível um lugar de referência nestas áreas. Por seu turno, o
amplo acolhimento da PFI dependeu de forma clara do empenhamento do
Governo, expresso não apenas sob a forma de iniciativa legislativa ou
declaração política sectorial, mas também da criação de uma estrutura
institucional para apoiar e promover esta política.

2.2.3. As Parcerias Público-Privadas: Um Programa Revisitado e Revigorado
Em 1997, o processo de reforma e modernização da Administração
pública tornou-se um eixo estratégico do programa do Governo do “New
Labour”, com o propósito de tornar possível a prestação de serviços públicos
mais eficientes, de melhor qualidade e a um custo menor.
Então, a fim de contrariar anos de subinvestimento e negligência do
sector público, mas limitado pelo compromisso político de construir uma
plataforma de estabilidade orçamental e garantir um maior grau de
sustentabilidade das finanças públicas, o Governo impôs a associação dos
recursos públicos e privados, devendo os capitais privados constituir um
complemento do investimento público, não um seu sucedâneo.
Um quadro em que a Comissão Bates, além da avaliação dos resultados e
das práticas anteriores, propôs também a identificação de novas oportunidades
de parcerias, passíveis de assegurarem quer mais “value for money” para o
contribuinte, quer um nível mais elevado de investimento público.
Pagina 39 de 137

Modelo de Parcerias Público-Privadas no Sector de Águas

Nesta conformidade, o documento “Partnerships for Prosperity”, a par
da introdução do conceito PPP, que marcou a diferença em relação à PFI do
Executivo conservador pelo grau de complementaridade entre os parceiros
público e privado, introduziu também três novas categorias de esquemas – a
aquisição da prestação de serviços públicos ao sector privado numa óptica de
longo prazo, os projectos financeiramente sustentados e as “joint-ventures”
entre os sectores público e privado –, reafirmando a valia das parcerias como
um instrumento decisivo para a concretização rápida da reforma.
Então, o foco das PPP’s passou a incidir, em especial, sobre a aquisição
de serviços públicos ao sector privado que, responsável pelo investimento
inicial em activos infraestruturais de suporte, era ressarcido apenas em função
da prestação dos serviços especificados e de acordo com níveis de desempenho
precisos, traduzidos nos padrões de qualidade contratados. Uma modalidade
de transacção sob a forma de um contrato global, que compreendia a fileira de
actividades

concepção-construção-financiamento

exploração

de

bens

infraestruturais, com remuneração do parceiro privado mediante pagamentos
anuais e regulares.
O modelo de projectos financeiramente auto-sustentáveis correspondeu,
por seu lado, à categoria em que o sector público se confinava basicamente ao
planeamento e licenciamento da operação, não exigindo nem desembolsos
regulares, nem suscitando riscos importantes.
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Por fim, as “joint-venture” consubstanciaram uma categoria de parceria
que configurou uma operação ou projecto em que as despesas de capital e a
exploração eram recuperadas através de uma combinação de subsídios públicos
e tarifas.
Neste contexto, a par de uma política de incentivos aos municípios para
utilizarem a metodologia PPP no âmbito do Programa de Parcerias PúblicoPrivadas (4P’s), por recomendação da Comissão Bates, em 1997 foi criada ainda
no Tesouro uma “Task force”, em substituição do Panel conservador, que
configurou o verdadeiro centro nevrálgico da reforma da PFI/PPP – um misto
de “policy arm” e “project arm” –, incumbida do respectivo estudo, divulgação,
promoção e monitorização, tanto junto da Administração pública, como do
sector privado.
Assim, com este aprofundamento do programa trabalhista ficou marcada
a ruptura com a versão conservadora baseada no simples conceito liberal
“comprador/fornecedor”, como sublinha Bougrain, tendo passado o campo de
aplicação do conceito PFI/PPP a ser visto, sucessivamente, como uma forma de
racionalização do investimento público e de inovação e melhoria da eficiência
da generalidade dos serviços públicos.
Em 2000, reposicionada a abordagem através do novo documento oficial
de formulação política, “Public Private Partnerships – The Government’s
Approach”, foi reconhecido o papel das PPP’s na criação de novas
oportunidades.
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Deste modo, tornou-se possível perspectivar o desenvolvimento de um
amplo leque de modelos de parceria tendo em conta dois factores: por um lado,
cada modelo é susceptível de servir um largo número de circunstâncias, não
existindo, porém, um único adequado a todas; e, por outro, a par de categorias
ou tipos puros, conceptualmente bem definidos, certos modelos são
susceptíveis de revestir, na prática, figuras híbridas mediante a combinação de
elementos característicos de vários modelos.
Nesta medida, a designação PPP passou a abranger a associação do
sector privado a projectos públicos através da utilização de uma gama variada
de figuras e estruturas, passíveis de traduzirem um leque diversificado de
categorias, tipos e modelos de parceria.
Por outro lado, também em 2000 foi criada a “Partnerships.UK”, na
sequência das recomendações da segunda revisão Bates. Pelo papel activo na
implementação de projectos, a Partnerships.UK passou a actuar como uma
ponte entre os sectores público e privado, sendo a sua intervenção largamente
reclamada

pelas

autoridades

para

a

identificação

e

superação

de

estrangulamentos na execução de projectos.
Em Março de 2000, o OGC, com funções nas áreas da aprovação e
monitorização dos projectos para facilitar as negociações e reduzir os custos,
bem como elaborar e divulgar estudos, directrizes e um caderno de boas
práticas, introduziu o inovador conceito horizontal “Modern Government,
Modern Procurement”.
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Na sequência, em 2001 o OGC avançou com o procedimento “gateway”
a fim de dotar o sector público com um instrumento de gestão para o
apuramento da pertinência de recurso ao esquema PPP, avaliando e
acompanhando a eficácia dos projectos em parceria ao longo dos respectivos
procedimentos de contratação. Tratou-se de um tipo de iniciativa retomada e
impulsionada em 2003, quando o Tesouro apresentou um novo documento de
política em matéria de PPP/PFI: “PFI: meeting the investment challenge”.
Então, a persistente insuficiência das capacidades e dos instrumentos à
disposição do sector público em matéria de contratação, bem como a
complexidade da montagem deste modelo de projectos, na origem de processos
de renegociação dos contratos geradores do aumento dos custos de transacção e
de redução quer do “value for money” levaram o Governo não só a reafirmar a
importância de contratos padronizados, sobretudo para reduzir o período e os
custos de negociação, mas também a promover o reconhecimento dos
principais riscos dos projectos PPP.
Tratou-se de um esforço suplementar para emprestar mais vivacidade e,
sobretudo, mais eficiência à contratação PFI/PPP.
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2.3. A França e o “Contrat de Partenariat Public-Privé”
2.3.1. Enquadramento
A França, país com um registo histórico importante em matéria de
associação da iniciativa privada à realização de tarefas públicas através das
técnicas da gestão delegada, em 2004 criou a figura do “contrat de partenariat
public-privé” para acomodar projectos de investimento em modelo PPP.

2.3.2. O “Contrat de Partenariat Public-Privé”
Após um período de alguma indefinição quanto ao esquema jurídico
para acolher a abordagem PPP, o “contrat de partenariat public-privé”, que
representa, aliás, a marca singular da política nacional em matéria de parceria e
confere ao país um lugar de destaque no universo PPP, correspondeu a uma
iniciativa legislativa animada pelo objectivo de superar o atraso em relação à
adopção das práticas entretanto desenvolvidas à escala internacional para
promover renovadas parcerias entre os universos público e privado.
De facto, embora a recuperação do défice infraestrutural constituísse um
objectivo político estratégico e fossem reconhecidas as limitações do orçamento
público, em lugar da adopção do novo esquema de parceria, assistiu-se antes ao
regresso em força do instrumento administrativo da concessão nos moldes
tradicionais, sobretudo depois da publicação da Lei Sapin, em 1993,
confirmando, aliás, a previsão de Mattera.
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Apesar da Administração pública se mostrar convicta das vantagens da
celebração de contratos globais para cobrir as fases de concepção, construção,
manutenção e exploração de projectos infraestruturais, assentes numa partilha
adequada de riscos entre os sectores público e privado, o código dos mercados
públicos era um obstáculo maior, não só por exigir a total separação entre os
contratos de construção e manutenção de obra, mas também por proibir quer os
pagamentos por disponibilidade e as portagens ocultas – criando um
verdadeiro problema para os projectos com reduzida capacidade de geração de
receitas –, quer, ainda, os pagamentos diferidos ou periódicos.
Todavia, a partir de 2002, em resposta à necessidade de suprir a falta de
investimento público, foi criado um mecanismo específico no tocante aos
investimentos imobiliários nas áreas da Segurança Interna e da Justiça,com
continuidade no ano seguinte nos domínios da Defesa e da Saúde Pública.
Deste modo, leis sucessivas instauraram dois novos tipos de montagens
de

projectos,

compreendendo

a

concepção,

realização,

transformação,

exploração e gestão dos serviços: um, autorizou a celebração de um contrato
público global, mas sem prefinanciamento do investimento pelo operador
privado;

outro,

assente

na

estrutura

do

“bail

emphytéotique

administratif”,permitiu às autoridades públicas o recurso a uma verdadeira
forma de PPP, transferindo a responsabilidade da obra e o financiamento para o
sector

privado.

Tratou-se

de

quadros

normativos

que,

mesmo

sem

proporcionarem a plenitude das vantagens das PPP’s, não deixaram de
representar um estádio intermédio de transição.
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Neste contexto, em 2004 a criação do “contrat de partenariat publicprivé”17 introduziu uma categoria particular de contrato administrativo, sem
paralelo em termos de direito comparado, que não se pretendeu substitutiva
dos institutos jurídicos clássicos, antes uma categoria cumulativa, preenchendo
o espaço entre a contratação pública tradicional – que não permite o
financiamento privado – e a delegação de serviço público – em que a
remuneração do concessionário deve ser associada de forma substancial aos
resultados da exploração –, com o propósito de consubstanciar uma forma
específica de associação das empresas privadas ao investimento e à exploração
de infraestruturas e serviços públicos.
Deste modo, o “contrat de partenariat” configura um novo tipo de
contrato, dotado de um conjunto de elementos essenciais – o carácter único e
global, a duração longa e a forma de remuneração –, que permitem superar os
impedimentos levantados pela lei MOP18
17

Não é demais sublinhar que até então a parceria público-privada não correspondia a uma
definição legal em França, como muito bem sublinham Xavier Bezançon, Laurent Deruy, Roger
Fitszelson e Marc Fornascciari, Les nouveaux contrats de partenariats public-privé, ob. cit.,
pp.21 e ss, tendo sido a Ordonnance de 2004 que franqueou as portas do ordenamento jurídico à
nova abordagem; A. Bréville e Xavier Bezançon, Quel montage contractuel en partenariat
public-privé?, Le Moniteur des travaux publics et des bãtiments, nº 5264, Cahier détaché, nº 2,
Octobre 2004; Y. Gaudemet, Les contrats de partenariat public-privé : une étude historique et
critique, BJCP, nº 36, 2004, pp. 331 e ss.
18
Como defende Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp.116 e ss, 274 e ss.,
374 e ss., 436 e ss., o carácter global permitiu abranger as fases relativas ao ciclo de vida dos
projectos, anulando o impedimento mantido na revisão da lei MOP de 2004. A duração longa,
determinada por comum acordo das partes, era conforme às características do modelo de
financiamento do projecto, considerando não só a sua envergadura, mas também o tempo
suficiente para a amortização do investimento. Por fim, a remuneração do parceiro privado,
exclusivamente a cargo do ente público numa lógica de prestações periódicas ao longo do
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Em termos processuais, o recurso ao novo esquema contratual está
dependente da verificação de duas condições cumulativas: por um lado, a
complexidade ou urgência dos projectos e o reconhecimento da incapacidade
da autoridade pública em determinar as especificações técnicas ou realizar da
respectiva montagem jurídica e financeira; e, por outro, a comparação entre a
solução em parceria e outras alternativas em termos de custos globais e riscos
de alocação, susceptível de justificar a preferência pela abordagem PPP em
detrimento dos procedimentos “clássicos”. Segundo de la Borde e Thureau442,
trata-se de uma exigência claramente inspirada no ”publicsector comparator”
britânico.
Por fim, permite também a não consolidação dos investimentos
associados aos “contrats de partenariat” segundo os critérios do Eurostat, na
medida em que o parceiro privado assume os riscos de construção e de
disponibilidade.

tempo de execução do contrato, distinguiu em relação aos pagamentos à cabeça próprios da
contratação pública tradicional, associando-os de forma prioritária ou predominante ao
cumprimento dos objectivos de disponibilidade ou qualidade do serviço mais do que à receita
gerada, separando em definitivo a remuneração dos contratos de parceria do esquema da
concessão, admitindo ainda a integração de receitas acessórias, fruto, designadamente, de
ganhos de gestão, sendo os objectivos de desempenho tradicionalmente associados à qualidade
dos equipamentos e às condições de disponibilidade podem igualmente ser ligados, em parte,
ao nível de utilização. Ora, em função da importância deste último critério, é possível chegar a
um mecanismo misto de remuneração: disponibilidade/procura. No mesmo sentido, Xavier
Bezançon, Laurent Deruy, Roger Fiszelsen e Marc Fornacciari, Les nouveaux contrats de
partenariat public-privé, ob. cit., pp.43 e ss.; Lovells Lee & Lee, L’Ordonnance PPP – Vue
d’ensemble, Paris, 2005.
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Apesar do clima de incerteza e suspeição em relação às potencialidades
do novo contrato, tem sido decisiva a aposta do Governo não só para aumentar
os investimentos e melhorar a gestão dos serviços públicos, mas também, a
título complementar, para criar um contexto favorável de modo que as
empresas nacionais, sobretudo as PME’s, possam adquirir competências
específicas e referências no quadro dos novos modos de gestão.
Todavia, o carácter burocrático e a morosidade que envolvem este tipo
de contratação foram factores limitativos da sua utilização inicial, embora as
autoridades defendam o recurso a um conjunto de “boas práticas” para
prevenir eventuais motivos de litigância quer durante o processo negocial, quer
após a adjudicação do contrato.
Mas é manifesto que o “contrat de partenariat” merece muito mais do
que esta leitura. Na realidade, com a nova modalidade de contrato
administrativo, os contratos globais associados a pagamentos diferidos por
disponibilidade vieram abrir o caminho a um novo instrumento financeiro para
o lançamento de projectos infraestruturais.
Sobre a avaliação no terreno, é notório que o carácter relativamente
recente do instituto inibe ainda quer um juízo de mérito sobre as suas
virtualidades, quer uma tomada de posição sobre saber se as condições
requeridas constituem, ou não, obstáculos reais a iniciativas PPP. Aliás, as
novidades do contrato, associadas à falta de campanhas de informação e
esclarecimento sobre a forma de funcionamento do novo dispositivo
justificaram que, a seguir à publicação da lei, não tenha havido “uma corrida”
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ao “contrat de partenariat”, preterido em favor de instrumentos específicos com
legislação mais consolidada e, por isso, envolvendo menores riscos porque
menos “incertos”.
Acresce que o arranque da utilização do “contrat de partenariat” foi
confrontado ainda com o preenchimento de duas condições, em que muitos
viram uma razão suplementar para o abrandamento de entusiasmo à volta do
novo instrumento: por um lado, o facto de se tratar de um contrato
administrativo, como tal sujeito à correspondente jurisdição e as decisões dos
tribunais administrativos terem um registo de grande morosidade e, por outro,
a circunstância de a utilização dos contratos depender de autorização da
Unidade de PPP, cuja criação ocorreu apenas em finais de 2004.
Além disto, a especial atenção tributada às PME levou o legislador a
prever que o “contrat de partenariat” há-de consagrar expressamente a
vinculação do parceiro privado a promover a sua associação ao projecto,
configurando afinal um compromisso relevante para a avaliação do respectivo
mérito. Uma vinculação que depende das características do tecido económico e
empresarial locais, mas que, ao dever ser reiterada ao longo das várias etapas
do contrato global, aumenta a carga burocrática.
É certo que o “contrat de partenariat” não inibe, nem pode inibir, o
recurso a outras formas tradicionais para plasmar o envolvimento entre os
sectores público e privado, como as concessões que continuam ainda a ocupar
um lugar de destaque no mercado francês.
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Hoje, perante a redução do investimento público e a necessidade de
satisfazer os critérios de convergência definidos no Tratado de Maastricht sobre
o endividamento do sector público, reconhece-se o aumento do número de
projectos PPP e o recurso mais significativo ao “contrat de partenariat” para
racionalizar os projectos públicos e obter ganhos de valor para o erário público
no tocante à manutenção e renovação dos equipamentos públicos. Tanto mais
que o próprio Estado tem dado o exemplo, alargando o recurso à nova figura
para projectos em praticamente todos os sectores da actividade governativa,
exceptuadas as áreas de soberania.

2.4. A Itália e o Procedimento do “Promotore”
2.4.1. Enquadramento
Em Itália, país com um longo historial na utilização da concessão para
enquadrar a cooperação dos sectores público e privado na implementação de
projectos públicos19, foi assinalável o interesse e o empenho com que desde os
finais da última década passou a adoptar a abordagem PPP, tendo no
procedimento do “promotore” a forma específica de realização de parcerias
contratuais.

19

Para um breve historial da utilização da concessão para a construção e gestão da rede de
caminhos de ferro e de auto-estradas, Frédéric Bougrain, Jean Carassus e Marc ColombardProut, Partenariats public-privé et bâtiment en Europe: quels enseignements pour la France?,
ob. cit.,pp. 85 e ss.

Pagina 50 de 137

Modelo de Parcerias Público-Privadas no Sector de Águas

Neste contexto, as PPP’s constituíram um instrumento cujo alto potencial
tem sido utilizado na resposta a grandes carências infraestruturais, geradas por
anos em que o volume do investimento público, abaixo da média dos principais
países da UE, foi insuficiente para ocorrer às necessidades de renovação e
modernização da base infraestrutural, gerando um reconhecido entrave à
atracção do investimento estrangeiro457.
Deste modo, a partir da década de noventa, num quadro de rigor
financeiro ditado pela participação no projecto da UEM, a urgência em superar
o “handicap” infraestrutural conduziu a perspectivar a associação do
financiamento e gestão privados como a forma mais pragmática e eficaz de
potenciar a ultrapassagem de uma redução crónica, porventura endémica, do
investimento público.

2.4.2. O Procedimento do “Promotore”
À semelhança da generalidade dos países europeus, em Itália o
lançamento de projectos PPP não foi automático, tendo requerido a resolução
prévia de um conjunto de problemas: a rigidez estrutural do sector das obras
públicas; a relutância do meio político em acolher esquemas financeiros
arrojados; e, mais decisivamente ainda, a falta de um enquadramento jurídico
ajustado ao funcionamento dos inovadores tipos de negócio.
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Então, para colmatar o vazio legal, foi encetado um processo legislativo
que conduziu à aprovação da nova lei-quadro das obras públicas, a lei Merloni,
que retomou a figura da concessão de obra pública como a figura jurídica de
referência para plasmar o envolvimento do sector privado em projectos PPP,
reconhecendo-lhe uma abrangência que pode cobrir o conjunto das tarefas de
concepção, construção, execução e gestão.
Assim, em 1998, a lei Merloni-ter20, contra ventos e marés, incorporou as
técnicas do “project finance” no ordenamento jurídico italiano e estendeu esta
técnica de financiamento às obras públicas, abrindo decididamente a
possibilidade de materializar a fileira contratual DBFO típica do padrão
originário das PPP’s contratuais. Deste modo, foi afastada a principal crítica da
Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici à proposta da lei-quadro, deixando
vingar uma iniciativa legislativa com um grande e expectável impacto no sector
político, nos meios empresariais privados, nacionais e internacionais e, bem
assim, na comunidade académica.
Neste cenário, a lei-quadro previu o procedimento do “promotore”, que
constitui a marca do modelo italiano de parceria e continua a granjear a
preferência indiscutível tanto dos agentes privados, como da própria
Administração.
Ao contrário do funcionamento normal da concessão, em que cabe à
Administração elaborar o caderno de encargos, no procedimento do

20

Revista pela lei nº 166, de 1 de Agosto de 2002, designada por lei Merloni-quater461. Sobre as
“nova” lei, Ângelo de Angelis, Klegel Italian Legal Watch, 1 September 2002.
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“promotore” é a entidade privada, como sublinha Sambri, que, com base na
programação oficial dos investimentos públicos locais para cada triénio, faz
uma proposta para a realização de obra pública, desencadeando deste modo
um processo que há-de culminar na respectiva aprovação ou rejeição do lado da
entidade pública. Neste contexto, se acolhida a proposta, há lugar à abertura de
concurso público, cabendo então ao “promotore” redigir o respectivo caderno
de encargos.
Assim, o procedimento do “promotore” passou a assumir-se como um
instrumento fundamental em que o ente público aproveita a proposta
apresentada, não precisando de realizar investimentos para definir o tipo de
projecto que melhor se coaduna com os objectivos a atingir.
Por seu turno, do lado do sector privado, se parece indiscutível que este
tipo de iniciativa introduz uma fase extra no processo de contratação, gerando
um acréscimo de custos decorrente da preparação da proposta, e de que o
“promotore” apenas é reembolsado em caso de rejeição, o certo é que têm sido
raras as situações em que a adjudicação não é feita ao “promotore”, que parte
para o concurso com uma assinalável dose de segurança21.

Com esta fisionomia, o procedimento do “promotore” gerou grandes
celeumas, havendo mesmo suscitado um processo por incumprimento
levantado pela Comissão europeia contra o Estado italiano com a invocação de

21

Cf., Leah Dunlop, Developing PPP which Works for Italy, Roma, Lovell’s, September 2002.
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violação dos princípios nucleares de igualdade e transparência enquanto pilares
da ordem jurídica comunitária.
Mas a realização de projectos infraestruturais através da associação dos
sectores público e privado foi ainda marcada pela Legge Obiettivo publicada
em 2001 que, valorizando o “project finance”, introduziu um regime especial
para a construção rápida de grandes infraestruturas estratégicas de interesse
nacional identificadas pelo CIPE em programas aprovados anualmente.
Então, foi retomada a figura do “contraente generale”, como alternativa
ao contrato de empreitada e à concessão de obra pública, exclusivamente para
projectos infraestruturais de particular complexidade e onerosidade, centrado,
directamente ou mediante subcontratação, na construção conforme os
requisitos especificados pela autoridade pública, cobrindo a concepção, a
aquisição de terrenos, incluindo eventuais expropriações e resolução de
possíveis “archeological surprises”, o pré-financiamento, a execução e
fiscalização dos trabalhos. Do seu lado, o sector público limita-se a aprovar
tanto a programação das grandes obras, negociando com as Regiões, como os
projectos e, bem assim, a realizar a supervisão global da respectiva realização.
É indiscutível que em matéria de projectos infraestruturais de grande
envergadura, a Legge Obiettivo abriu um novo caminho à transferência de risco
para o sector privado, tendo o mercado reagido de forma muito positiva ao
desafio.
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A par da moldura legal, o Governo criou também, em 1999, a “Unità
Tecnica per la Finanza di Progetto”, na dependência do Tesouro que, com a
colaboração dos Ministérios de tutela sectorial e das entidades envolvidas na
montagem de parcerias, elaborou um Vade-mecum PPP para fomentar a
realização de “parcerias sucedidas”, uma iniciativa multiplicada ao nível das
Regiões,

considerado

o

seu

papel

no

lançamento

de

projectos

de

desenvolvimento.
No tocante aos sectores visados pela abordagem PPP, a Itália, após o
impulso inicial, apresenta hoje uma evolução do tipo “stop-go”.

2.5 O Grupo do Banco Mundial

Hoje, o Banco Mundial prossegue uma política de incentivos à
participação dos sectores público e privado em projectos infraestruturais que,
encetada na década de noventa, se inscreve plenamente no âmago das suas
actividades. Configura-se assim uma orientação que, além de fazer do Banco
um promotor mundial da política de parcerias entre os universos público e
privado, responde também, em boa parte, pela dimensão global alcançada por
este tipo de montagens de financiamento privado.
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De facto, em 1994, no Relatório Anual sobre o Desenvolvimento
Mundial22, o Banco afirmou a especial importância que tributava a domínios
nucleares na provisão de infraestruturas, dando ênfase ao seu papel decisivo no
desenvolvimento económico e no combate à pobreza.23

Então, sublinhou como áreas de intervenção prioritária: a articulação dos
sectores público e privado, enquanto uma forma especialmente frutuosa de
colaboração que importava desenvolver; a gestão das infraestruturas sob forma
empresarial, associando, sempre que possível, os próprios utentes e fazendo
funcionar os mecanismos de concorrência; e, bem assim, o papel do Estado na
criação de molduras legislativas adequadas, coordenação das acções sectoriais e
protecção do ambiente.

Tratou-se das conclusões que, no quadro da comemoração dos cinquenta
anos sobre a Conferência de Bretton Woods e a constituição do Banco,
motivaram uma reflexão aprofundada sobre o futuro da acção da instituição.

22

23

Cf., World Development Report 1994 – Infrastructure for Development.
Sobre a importância do investimento infraestrutural, Klaus Conrad e Helmut Seitz, The

Economic Benefits of Public Infrastructure, Applied Economic, vol. 26, 1994, pp. 303 e ss.;
Pânicos Demetriades e Theofanis Mamuneas, Intemporal Output and Employment Effects of
Public Infrastructure Capital Evidence from 12 OECD Economies, Economic Journal vol. 110,
2000; David Canning e Esra Bennathan, The Social Rate of Return on Infrastructure
Investmment, World Bank Policy Research Working Paper nº 2390, Washington, 2000 ; John B.
Crihfield e Martin P. H. Panggabean, Is Public Infrastructure Productive ? A Metropolitan
Perspective Using
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Uma reflexão de que resultou a formulação de um núcleo central de
objectivos que passaram a integrar a moderna cartilha do BM: a prossecução de
reformas económicas, o investimento nas pessoas, a protecção do ambiento, o
estímulo ao sector privado e a reorientação dos Governos no sentido de
assumirem uma função complementar do sector privado, ocupando uma
posição essencial no domínio dos recursos humanos e ambientais.

2.5.1 Os Ciclos de Vida do Banco Mundial
Na génese, o BIRD, ao focalizar-se essencialmente no auxílio à
revitalização das economias europeias devastadas pela II Guerra Mundial,
deixou clara não apenas a vocação de instituição para o auxílio a projectos
infraestruturais, mas também a faceta de entidade financeira orientada para os
esforços de reconstrução e desenvolvimento.
Na década de sessenta, uma vez concluída a missão de apoio à
recuperação económica da Europa e já no quadro dos anos de ouro do
crescimento europeu, a atenção votada pela sociedade internacional às questões
do subdesenvolvimento levou a uma primeira inflexão da orientação do Banco,
suja actividade começou paulatinamente a prosseguir objectivos mais vastos de
desenvolvimento, acentuando as ligações com países da América Latina, onde
foram financiados projectos em áreas como a energia e os transportes.
Nos anos oitenta, a par de uma profunda alteração de sentido das
concepções económicas prevalecentes e das políticas de desenvolvimento,
assistiu-se igualmente a uma mudança significativa das políticas do Banco.
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Uma mudança que se consubstanciou, em primeiro lugar, no maior
envolvimento do Banco nas políticas macroeconómicas levadas a cabo pelos
Estados, fruto quer da consciência de que o auxílio isolado a projectos, que
havia caracterizado a sua prática, não tinha produzido resultados significativos
no campo do desenvolvimento económico, quer da crise da dívida externa.
Factores que justificaram a orientação num sentido mais global, tendo o Banco
abraçado então a vertente do ajustamento estrutural para a criação de condições
consideradas favoráveis às políticas de desenvolvimento.
Neste quadro, a tentativa de ajustamento estrutural dos países assistidos
assentou, sobretudo, na intenção de realizar reformas de política económica e
social em prol do melhor funcionamento dos mercados e da sociedade civil.
Deste modo, acompanhando o novo paradigma económico, a orientação
do Banco favoreceu a redefinição e o reequilíbrio entre os sectores público e
privado através da promoção de políticas de privatização do sector produtivo,
de liberalização dos mercados e das trocas externas, bem como de
redimensionamento da máquina administrativa do Estado e de aumento da
participação do sector privado na provisão de bens e serviços públicos, ficando
os auxílios financeiros por ele prestados sujeitos a uma forte condicionalidade
política.
Foi uma altura em que as novas orientações do Banco o aproximaram
das terapêuticas políticas e práticas do FMI, com os seus empréstimos sujeitos a
um alinhamento com o ideário desta instituição. Aliás, o carácter marcadamente
monetarista das receitas adoptadas pelo Banco e as dúvidas quanto à
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neutralidade em relação ao modelo de sociedade estiveram na origem da
dúvida que grassou sobre uma eventual violação do Acordo Constitutivo.
Neste período, a acção do Banco, ainda que baseada no financiamento de
projectos nos sectores da habitação, saúde, água e saneamento, energia e
educação em benefício das populações mais pobres a nível mundial, começou já
a privilegiar igualmente a formação em gestão e o desenvolvimento da
capacidade institucional, em articulação com a promoção de um ambiente
económico mais favorável ao crescimento.
A partir da década de noventa, a política do Banco, que continuou a
desenvolver-se no sentido do apoio estrutural aos Estados membros, reflectiu a
atenção muito especial votada ao papel das infraestruturas no desenvolvimento
económico.
Deste modo, no tocante à relevância dos sectores infraestruturais no
desenvolvimento e ao papel da participação do sector privado no
financiamento e gestão de projectos, foi crucial o Relatório sobre o
Desenvolvimento Mundial, Infraestruturas para o Desenvolvimento, que
passou a constituir o principal documento de referência do ponto de vista
doutrinário e de formulação de políticas públicas para pautar a intervenção do
Grupo do BM.
Nesta medida, ao nível do diagnóstico, o Relatório identificou não só a
importância de aumentar a eficácia dos investimentos e a eficiência da provisão
dos serviços infraestruturais, mas também do papel das novas tecnologias, que
permitem soluções susceptíveis de melhorar os níveis de desempenho.
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Um contexto em que foram enunciadas abordagens alternativas de
actuação, configurando um leque de opções de reforma das políticas públicas
para provisão dos serviços infraestruturais, que assentaram na respectiva
exploração comercial, no desmembramento dos monopólios públicos e na sua
abertura à participação do sector privado, na introdução de mecanismos de
mercado nas áreas e segmentos contestáveis deste tipo de serviços e, ainda, no
crescente envolvimento do sector privado no seu financiamento e gestão
mediante o recurso a instrumentos concessórios, como as parcerias públicoprivadas, em combinação com as técnicas de financiamento do “project finance”
e de fontes de financiamento emergentes, sendo os novos esquemas
condicionados pela capacidade e vitalidade do sector privado e pelo grau de
maturação do mercado de capitais a nível local.

Trata-se de uma linha de acção claramente consonante com o modelo de
associação público-privada desenhado no Reino Unido24, tendo a sua adopção
pelo BM produzido um efeito estruturante assinalável ao suscitar o
alinhamento

da

generalidade

dos

bancos

de

desenvolvimento

regional25,gerando um impacto multiplicador que continua a fazer do Banco um

24

Como assinala Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp. 2 e ss., e a ampla

difusão da abordagem ao nível dos países em vias de desenvolvimento tem comprovado.
25

Como assinala, M. A. G. van Meerhaegue, International Economic Institutions, Dordrecht,

Kluwer Academic Publishers, 1997, pp. 15 e ss., trata-se de uma irradiação, nomeadamente,
para os bancos Asiático, da América Latina e Africano. No mesmo sentido, cobrindo a larga
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pólo privilegiado de difusão deste tipo de esquemas conferindo-lhe uma
dimensão global.26

panóplia de instituições bancos influenciados pela política do BM, Stefano Gatti, Project Finance
in Theory and Practice, pp. 167 e ss.
26

O papel das instituições financeiras internacionais na propagação da abordagem PPP e do

NPM, Paul Lignières, Partenariats Public-Privés, 2ª ed., ob. cit., pp. 260 e ss.; N. Manning, The
New Public Management in Developing Countries, in: Handbook on Development Policy and
Management, Cheltenham, Edward Elgar, 2002, pp. 35 e ss.; A. O. Hirschman, The Strategy of
Economic Development. New Haven, Yale University Press, 2003, pp. 67 e ss.
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2.5.2 O Grupo do Banco Mundial e as Parcerias Público-Privadas

No âmbito das infraestruturas, a nova abordagem doutrinária do Banco
passou a equacionar as diferentes características económicas dos serviços
infraestruturais, quer no plano dos níveis de actuação, quer no tocante ao
modelo de provisão de cada bem ou serviço, considerando-as ao nível da
produção e consumo, bem como as condições de acesso pelo universo dos
consumidores e as respectivas externalidades, diferenciando as várias
categorias de bens ou serviços segundo estas características e delineando os
novos papéis dos sectores público e privado no planeamento, financiamento,
concepção, construção, exploração e gestão das infraestruturas e prestação dos
serviços públicos.

Neste contexto, a doutrina enformadora da actuação do Grupo do BM, no
plano do apoio à formulação de políticas públicas de investimento,
financiamento e gestão dos sectores infraestruturais, acolheu como vectores de
actuação27:
27

Cf., World Bank, The Private Sector in Infrastructure: Strategy, Regulation and Risk, 1997; P.

Benoît, Project Finance at the World Bank. An Overview of Policies and Institutions, World
Bank, Technical Paper nº 312, 1996, pp. 73 e ss. ; Daniel Zavala, Les prêts de la banque mondiale
aux services publics industriels et commerciaux, Paris, Pedone, 1982, pp. 75 e ss.; Susan George
e Fabrizio Sabelli, Faith and Credit - The World Bank’s Secular Empire, Penguin Books, 1994,
pp. 45 e ss. Sobre o impacto destas linhas de acção, C. Harris, J. Hodges, M. Schur e P. Shukla,
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O reconhecimento do carácter fundamental das infraestruturas para o
crescimento e a sustentabilidade do desenvolvimento económico-social e
ambiental, dependendo a sua concretização da eficiência da exploração e
gestão dos activos e serviços infraestruturais, bem como da sua efectiva
procura e utilização;



A previsão de um conjunto de medidas tendentes a realizar uma prestação
mais eficiente e adequada mediante a redefinição dos incentivos orientados
para a melhoria de desempenho dos actores envolvidos, combinando a
gestão comercial dos serviços infraestruturais com a criação de um ambiente
concorrencial ao longo da cadeia de valor da prestação de cada serviço e o
envolvimento da parte interessada;



A redefinição do papel da Administração pública e do sector privado, em
ordem a desenvolver fórmulas e meios alternativos de realizar a provisão
das infraestruturas;

Intrastructure projects: a review of cancelled private projects, Public Policy for the Private
Sector, Note nº 252, World Bank, Washington DC, 2003.510 Cf., M. Augenblick e B. Scott-Custer,
The BOT approach to infrastructure projects in developing countries, World Bank Working
Paper, August 1990.

Pagina 63 de 137

Modelo de Parcerias Público-Privadas no Sector de Águas



A concepção e gestão de bens e serviços infraestruturais encaradas como
actividades de prestação de serviços, não como actividades de carácter
monolítico e cariz burocrático-administrativo.28;



A introdução de concorrência e de mecanismos competitivos ao longo da
cadeia de prestação dos serviços, de modo a incentivar os prestadores a
serem mais eficientes e responsáveis perante os utentes. Mecanismos de
concorrência a introduzir quer através da liberalização e competição inter e
intra

sectorial,

quer,

mais

directamente,

em

áreas

de

actividade

comercializáveis não sujeitas a situações de monopólio natural, quer, ainda,
por via indirecta, em caso de existirem condições do tipo monopólio natural,
quer, finalmente, por via de mecanismos de competição pelo mercado,
eventualmente com o direito a prestar o serviço em exclusivo, se subsistirem
barreiras tecnológicas ao desenvolvimento da concorrência;



O acolhimento da PPP como um instrumento promissor de financiamento e
gestão, sendo recomendável a implementação gradual da abordagem em

28

Cf., M. Augenblick e B. Scott-Custer, The BOT approach to infrastructure projects in
developing countries, World Bank Working Paper, August 1990.
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consonância com o ritmo e as capacidades nacionais para assimilar as
medidas de reforma, devendo o seu arranque ter início com projectos
simples que permitam a aquisição de experiência e confiança;



A aceitação de um papel determinante e permanente do sector público na
provisão das infraestruturas, ainda que substancialmente distinto do
tradicional. Na verdade, sendo fundamental a melhoria do desempenho das
infraestruturas públicas sob o controlo directo das autoridades públicas,
torna-se necessário que o estabelecimento de contextos políticos e
reguladores passíveis de promoverem e enquadrarem a participação do
sector privado no respectivo financiamento e gestão.



Um quadro em que o Banco, dando como certo que os operadores privados
têm de aceitar um pacote acrescido de riscos e fazer investimentos iniciais de
recuperação a longo prazo, não deixou de sublinhar também a necessidade
de as instituições envolvidas e os instrumentos de financiamento se
adaptarem às múltiplas e diversificadas necessidades dos investidores
privados nos vários tipos de projectos e nas sucessivas fases da vida útil de
cada um29.

29

Cf., World Bank, Migrating Project Risks. World Bank support for the Government

Guarantees, Public Policy for the Private Sector, World Bank Note nº 79; G. Jenkins, Project
analysis at the World Bank, Am. Econ. Rev. vol. 87, nº2, 1997, pp. 19 e ss.; Mohsin S. Khan e
Manmohan S. Kumar, Public and Private Investment and the Growth Process in Developing
Countries, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol. 59, nº 1, 1997, pp. 69 e ss.
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CAPÍTULO III – NOVO PARADIGMA
O novo paradigma que operará mudança relevante no sector requer
liderança

clara

e

comportamento

proactivo

dos

parceiros

Sectoriais,

nomeadamente das entidades públicas que têm a responsabilidade de criar as
condições para que essa mudança se concretize, por um lado, bem como da
participação do sector privado, por outro. Está-se perante um período de
transição que deverá ser conduzido a partir de uma estratégia aceite por todas
as partes, que evite decisões tomadas e negociadas fora do quadro estratégico e
sem sustentabilidade técnica, ambiental, económico-financeira e social, com
repercussões negativas a médio e longo prazos no Sector. Há um conjunto
muito importante de decisões e desenho do quadro de acção que ainda estão
por definir, em particular a reestruturação do sector, a aplicação do Acordo de
uma Parceria e de um Programa Operacional de “Sustentabilidade e Eficiência
no Uso dos Recursos” incluindo os critérios de elegibilidade e instrumentos
financeiros. Esse quadro de acção Sectorial obrigará a gerir as diversas
componentes de uma forma integrada de modo a que a sua concepção e
desenho, decisões e acções sejam coerentes, optimizadas num processo
interativo que vai evoluindo e sendo ajustado à medida que é implementado.
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A pretendida mudança de paradigma no sentido da eficiência e da
sustentabilidade coloca desafios que só podem ser ultrapassados com
metodologias e produtos que respondam às novas necessidades.

As Entidades Gestoras (EG) devem, portanto, assumir uma atitude
proactiva neste domínio, orientada para a obtenção de resultados práticos e
dinamizando as capacidades do sistema científico e tecnológico nacional.

Esses objectivos operacionais, para além de proporcionar aos utilizadores
serviços de qualidade, contribuem também para a economia, em virtude do
impacto em termos de saúde pública e da imagem do País como destino
turístico e são ainda relevantes para a coesão nacional, através da eliminação
das assimetrias na qualidade dos serviços que ainda persistem. Neste contexto,
os exercícios anuais de avaliação da qualidade do serviço prestado pelas EG
promovidos pelo CRA no âmbito da regulação, serão a informação de
referência para a avaliação do estado da qualidade dos serviços prestados à
população e também para a monitorização do seu progresso.

Em complemento aos exercícios de avaliação anuais promovidos pelo
CRA, torna-se necessário estabelecer uma actuação proactiva no sentido de
garantir que a eficácia dos investimentos é maximizada. Nesse sentido, é
fundamental uma evolução para níveis adequados de conhecimento do
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património infraestrutural, bem como a adopção de boas práticas de
manutenção e renovação de redes. Ou seja, as acções infraestruturais têm de ser
acompanhadas por intervenções a nível da organização e gestão para reduzir
ou eliminar a já referida dicotomia de níveis de desempenho e sustentabilidade
entre as Entidades Gestoras.

Os objectivos operacionais já mencionados complementam-se com o Eixo(2):
a) a optimização da utilização da capacidade instalada e aumento de
adesão aos serviços;
b) redução de perdas de água;
c) controlo de afluências indevidas que visam contribuir para eliminar as
fragilidades já mencionadas, nomeadamente as insuficiências ao nível
dos ritmos de reabilitação ou renovação de redes e a gestão deficiente
dos sistemas.

O aumento substancial de activos do Sector devido ao esforço de
infraestruturação das últimas décadas obriga a que se dê muito mais atenção à
preservação desses activos para maximizar o seu período de vida útil, utilizar a
sua capacidade de uma forma optimizada e controlar os custos de exploração.
Efectivamente, a optimização e a gestão eficiente dos recursos constituem o
suporte necessário para garantir a sustentabilidade económico-financeira do
Sector, sendo factores importantes para reduzir o custo real dos serviços e,
consequentemente, controlar e minimizar aumentos dos preços que possam vir
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a ser necessários e assegurar também a sustentabilidade social dos serviços
prestados.

Num quadro de recuperação integral e sustentável de custos, isto é,
utilizando o conjunto dos 3T, só maximizando a eficiência e optimizando os
recursos disponíveis será possível a prestação de serviços economicamente
acessíveis para toda a população, num quadro de sustentabilidade técnica,
económica, ambiental e social, em que esta última vertente corresponde a
assegurar os serviços à totalidade da população, a preços acessíveis, em função
do seu rendimento familiar.

Vários dos problemas identificados no diagnóstico da situação actual do
Sector deverão ser resolvidos no âmbito deste Eixo 2. É o caso da subutilização
da capacidade instalada de infraestruturas, a baixa adesão aos serviços e ligação
dos sistemas “em baixa” à “alta” e ganhos de eficiência através da redução de
perdas físicas nas redes de AA e de afluências indevidas às redes de SAR.
Deverão também ser incluídas neste Eixo 2 a valorização de recursos e
subprodutos dos serviços como as lamas, as águas residuais tratadas e a auto
produção de energia.

Para além dos recursos físicos de suporte directo aos serviços como são
os activos, deve-se também dar atenção aos recursos hídricos utilizados para a
prestação desses serviços e à sua boa gestão, não só a montante através da
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correcta alocação dos recursos ao Sector como a jusante na forma como eles são
utilizados.

Nesse sentido, este eixo estratégico abrange quatro âmbitos complementares
de intervenções:


corrigir ineficiências na gestão;



melhorar e consolidar boas práticas de gestão de patrimonial de
infraestruturas, e recursos em geral, reforçando o investimento que
suporta essa gestão;



potenciar a valorização de subprodutos;



implementar abordagens inovadoras;

e que estão enquadrados nas seguintes áreas de acção, as quais foram
identificadas na fase de diagnóstico como áreas com elevado potencial de
melhorias constantes do Eixo 2.

A crise financeira veio acentuar a vulnerabilidade do Sector e confirmar a
sua insustentabilidade financeira, com uma grande parte dos seus gastos não
reflectidos nas actuais tarifas conduzindo a que a recuperação sustentável seja
transferida para as gerações futuras. Não só não tem sido possível assegurar
rendimentos pela via tarifária suficientes para gerar um fluxo de receitas que
permita cobrir os gastos incorridos na prestação do serviço, como também tem
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resultado em práticas de desinvestimento em infraestruturas, de que é prova a
reabilitação deficiente dos activos.

O Sector é de capital intensivo, estando por isso muito dependente do
financiamento. Com os constrangimentos actuais ao endividamento é muito
importante que se possa gerar mais recursos próprios através das tarifas,
estando progressivamente menos dependentes de apoios financeiros vindos dos
impostos dos contribuintes, via orçamento nacional ou municipal.

3.4 Oito objectivos operacionais dão substância ao novo paradigma
preconizado.

3.4.1. Melhoria da qualidade do serviço de Abastecimento de Água (AA).
A melhoria na qualidade do serviço prestado no AA às populações será
evidenciada pela qualidade da água fornecida, pela garantia da inexistência de
problemas dessa mesma qualidade (água segura) e pela continuidade do
fornecimento. Estas linhas de acção suportam a prestação de um serviço que
garante o funcionamento do tecido económico e social, levando ainda à
diminuição de reclamações dos utentes.

Em relação à qualidade da água fornecida, os progressos registados nos
últimos anos permitiram atingir, para a maioria da população abrangida,
elevados níveis de conformidade com o normativo vigente. Ainda assim
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persistem situações pontuais de incumprimento de valores paramétricos de
parâmetros indicadores e químicos, especialmente em pequenas zonas de
abastecimento.

A garantia de continuidade no fornecimento de água, satisfazendo os
volumes pedidos e com adequados níveis de pressão, são factores fundamentais
da qualidade do serviço prestado. Em vastas regiões do país, cujo fornecimento
de água se baseia em sistemas com deficiências ou em mau estado, ocorrem
interrupções do serviço por avarias e rupturas com uma frequência elevada.

Esta situação é agravada em estiagem, quando às interrupções do serviço
se junta a escassez de caudal no AA. Em áreas localizadas, marcadas pela
expansão urbana ou industrial, a qualidade do serviço é ainda prejudicada pelo
incumprimento dos níveis de pressão. Neste contexto, a definição dos
investimentos para resolver estas disfunções deve basear-se na identificação
fundamentada dos problemas existentes, bem como das soluções preconizadas,
tirando partido, prioritariamente, dos sistemas infraestruturais integrados, de
maior capacidade e fiabilidade existentes.

É, de facto, necessário que a eficácia dos investimentos seja maximizada.
Sem o conhecimento adequado do estado do património infraestrutural,
nomeadamente dos sistemas adutores e das redes de distribuição de água, do
registo de avarias e rupturas em condutas e, consequentemente, das
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interrupções no fornecimento de água, não será possível implementar soluções
que sejam técnica e economicamente racionais e sustentáveis.

Adicionalmente, este objectivo operacional deverá ainda contribuir para
a redução do número de reclamações feitas pelos utilizadores dos serviços,
sejam eles domésticos, sejam eles não-domésticos (indústria e serviços)
evidenciando, assim, as melhorias pretendidas para a qualidade dos serviços
prestados pelas Entidades Gestoras.

A concertação de acções infraestruturais previstas com uma melhoria da
organização e gestão operacional permitirão a necessária evolução dos níveis da
qualidade do serviço, em especial dos sistemas “em baixa”, em que as
disfunções e vulnerabilidades são mais significativas, conforme é evidenciado
no Relatório Retrospectivo.

Com base em análises multicritério tendo em vista a redução do número
de avarias e rupturas nas redes de distribuição, devem-se realizar investimentos
de substituição, reabilitação ou aumento da fiabilidade das várias componentes
dos sistemas de AA. Esses investimentos irão, ao mesmo tempo, contribuir para
a garantia de continuidade no fornecimento de água (redução de falhas),
satisfazendo os volumes pedidos e com adequados níveis em termos de
pressão, bem como a melhoria da segurança a nível da produção de água e
cumprimento do normativo aplicável ao serviço de AA.
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3.4. 2 Aumento da acessibilidade física ao Serviço do Saneamento de Águas
Residuais (SAR)

Finalmente será ainda necessário contemplar as situações em que
aglomerados não têm serviço público de SAR a fim de assegurar um acesso
universal ao saneamento através de soluções adequadas, em conformidade com
as exigências em matéria de direitos humanos.

Apesar do objectivo último de universalidade do serviço, haverá que
acautelar a sua sustentabilidade económico-financeira e assegurar a sua
utilização por parte das populações. Assim, a construção de redes públicas de
saneamento e de ETAR para garantir o tratamento adequado das águas
residuais, deverá basear-se em cenários de procura e de viabilidade económica,
que definam a necessidade, o interesse e a adesão por parte dos utilizadores de
modo a garantir a sua sustentabilidade.

Nos casos em que os estudos de procura e viabilidade económica
concluam que a construção de redes colectoras públicas não é a melhor solução,
este serviço pode ser prestado, por exemplo, por recurso à implementação de
sistemas simplificados individuais (por exemplo fossas sépticas). Podem-se
também adoptar sistemas simplificados colectivos (por exemplo, leitos de
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macrófitas ou micro-sistemas de tratamento de 50 a 5000 habitantes) de menor
custo.

Para que essas soluções cumpram com o disposto na legislação nacional,
será necessário elaborar manuais de boas práticas, verificar o cumprimento das
prescrições construtivas no âmbito do licenciamento autárquico/municipal,
garantir a intervenção da AQUA (Agência Nacional para Controlo da
Qualidade Ambiental)30 autoridades ambientais na análise dos riscos
ambientais das referidas soluções e na elaboração do respetivo cadastro.

3.4. 3 Melhoria da qualidade do serviço de saneamento de águas residuais

A melhoria na qualidade do serviço prestado na vertente de SAR está
principalmente relacionada com a diminuição de constrangimentos provocados
pela exploração dos sistemas.

Esses constrangimentos têm várias causas como, por exemplo, critérios
de concepção desajustados, problemas de construção, expansão urbana e
industrial com significativo aumento dos caudais rejeitados, degradação das
infraestruturas e manutenção deficiente. Os critérios de concepção desajustados
abrangem também situações em que se minimizou a componente do caudal de
30

AQUA (Agência Nacional para Controlo da Qualidade Ambiental), criada pelo Decreto n.º
80/2010, de 31 de Dezembro.

Pagina 75 de 137

Modelo de Parcerias Público-Privadas no Sector de Águas

origem pluvial ou não foram realizados os sistemas de drenagem por parte dos
municípios associados a redes separativas para efluentes domésticos e caudal
pluvial. Esta situação tem como consequência uma diminuição da capacidade
de escoamento das águas residuais de origem doméstica, com os consequentes
derrames de esgoto para o espaço público e o risco de inundação quando ocorre
precipitação.

São também frequentes os problemas de construção com impacto
negativo na qualidade do serviço prestado. Entre estes contam-se as contrainclinações nos colectores que podem originar refluxo de água residual para as
habitações bem como as deficiências no aterro das valas que frequentemente
levam a assentamentos e ao colapso dos colectores.

Por outro lado, a expansão urbana e industrial não foi geralmente
acompanhada, no caso geral, por investimentos de adequação ou expansão das
infraestruturas existentes. Esta situação leva a que muitas redes e estações
elevatórias se encontrem subdimensionadas, não podendo responder às
solicitações dos utilizadores com consequências em termos da capacidade de
transporte e elevação.

Verifica-se ainda que muitas estações elevatórias apresentam níveis de
degradação elevados, com equipamentos próximo ou ultrapassando o termo da
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respectiva vida útil. Esta situação leva a uma diminuição da capacidade de
elevação e consequente derrame de águas residuais.

A conhecida insuficiência das intervenções de manutenção das
infraestruturas contribui igualmente para problemas de qualidade do serviço.
Será o caso de obstruções na rede e consequentes inundações por falta de
limpeza dos colectores ou pela entrada de material sólido nos mesmos. Esse
material sólido pode ter origem nomeadamente em fissuras ou pequenas
rupturas nas condutas bem como no desgaste dos fundos das câmaras de visita.

Todos esses problemas que afectam a qualidade do serviço devem ser
adequadamente analisados pelas EG para garantir que os investimentos sejam
aplicados de forma eficiente e virtuosa. No entanto, sem o conhecimento
adequado do estado do património infraestrutural, nomeadamente das redes de
colectores e das estações elevatórias, do registo de avarias, colapsos e rupturas
na rede, não será possível implementar soluções técnica e económicamente
racionais e sustentáveis.

Com base em análises multicritério tendo em vista a redução de colapsos
estruturais dos colectores ou a ocorrência de inundações com água residual,
deve-se proceder à substituição ou reabilitação de colectores em elevado estado
de degradação, reabilitação de câmaras de visita, aumento de capacidade de
sistemas elevatórios e implementação de rotinas de limpeza de colectores.
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3.4.4 Redução das perdas de água

Os níveis de perdas e fugas verificados atualmente nos sistemas de AA
são ainda muito altos, originando ineficiências económicas e penalizando o
ambiente, com as consequentes repercussões no utilizador final dos serviços.

Nesse quadro, exige-se uma actuação proactiva e sustentável das EG na
redução das perdas de água.

O actual nível de perdas de água nos sistemas de distribuição de água
constitui um problema que sublinha bem a necessidade de mudança de
paradigma. O nível elevado de perdas de água no Sector é bastante variável
entre EG, fruto de preocupações, prioridades e processos de gestão que vão de
uma abordagem profissional e competente por parte de certas EG, ao
desconhecimento do nível de perdas, ausência de meios para as reduzir e falta
de percepção da sua importância para a sustentabilidade económico-financeira.
Por um lado, as perdas são a consequência da falta de conhecimento
infraestrutural, da insuficiência a nível da renovação de redes, das fragilidades
operacionais, de recursos financeiros insuficientes que suportem planos de
investimento adequados e uma gestão profissional, bem como da ausência de
sistemas de monitorização das redes. Por outro lado, os actuais níveis perdas de
água representam um nível de desempenho ambiental inaceitável.
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No entanto a prioridade na redução das perdas depende de vários
factores, pelo que não se deve promovê-la de uma forma generalizada sem que
seja precedida de uma análise prévia. A escassez de recursos hídricos, o
crescimento demográfico associado a graus elevados de utilização da
capacidade instalada e custos energéticos elevados da exploração são factores
prioritários a ter em conta pela EG nos investimentos que fizer com vista à
redução de perdas, de modo a que os custos não ultrapassem os benefícios
totais, incluindo os de cariz ambiental.

3.4.5 Gestão eficiente de activos e aumento da sua reabilitação

O bom desempenho funcional das infraestruturas depende da
implementação de políticas de gestão de activos, também designada por Gestão
Patrimonial de Infraestruturas (GPI) que optimizem o trinómio custo,
desempenho e risco. Os reduzidos níveis de renovação infraestrutural
identificados no diagnóstico concorrem para uma degradação da eficiência
operacional dos sistemas e para uma progressiva diminuição da qualidade do
serviço prestado. Assim, é definido o objectivo operacional concretamente
dirigido para a gestão eficiente dos activos e aumento da sua reabilitação.

As infraestruturas construídas têm uma vida útil, no termo da qual
precisam de ser substituídas para que o desempenho dos sistemas e
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consequente qualidade dos serviços seja mantida. Ao longo dessa vida útil o
investimento efectuado tem de ser amortizado para ir assegurando esse
desempenho e maximizar a vida útil. A prática de preferir fazer de novo em vez
de cuidar do que existe tem também um importante impacto na eco-eficiência
constituindo, além disso, um factor de agravamento dos custos a imputar aos
utilizadores ou a pagar pelos contribuintes.

O historial de insuficiente renovação de redes tem-se agravado nos
últimos anos. Esta situação, que tem mais expressão sobretudo nas redes de
distribuição, atendendo à sua idade, leva a que devam ser definidas prioridades
de investimento em renovação de redes nos próximos anos de modo a
recuperar o atraso verificado nessa tarefa, que tem certamente impactos
significactivos no desempenho e eficiência dos sistemas. A renovação das
infraestruturas “em alta” também não deve ser descurada tendo em conta o seu
período de vida útil e estado físico.

É importante melhorar o nível de conhecimento das infraestruturas
existentes, através da gestão eficiente dos activos. A GPI visa assim utilizar o
conhecimento sobre o funcionamento das infraestruturas, as características e
contexto das respectivas avarias, etc., para definir um equilíbrio entre o custo
que se pode assumir na substituição e os níveis de desempenho das referidas
infraestruturas. Este equilíbrio corresponde, por seu lado, a um determinado
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valor para o risco de falha ou de avaria, que obviamente deve cair dentro de
uma gama aceitável pela entidade reguladora.

A reabilitação será igualmente determinada pela implementação de uma
gestão racional dos activos infraestruturais no sentido de minimizar os seus
custos de ciclo de vida, prolongando assim a sua vida útil, adiando e faseando o
investimento com efeitos positivos nos preços dos serviços.

Nessa ordem de ideias, embora o ritmo actual de reabilitação e de
renovação seja claramente inferior às boas práticas, salvo situações de
reconhecida urgência, é importante começar antes de mais por investir no
conhecimento dos activos e do desempenho dos sistemas, nomeadamente das
perdas físicas e dos gastos.

Os investimentos em reabilitação de sistemas representam uma parcela
elevada dos investimentos totais que importa prever. Será assim imperioso um
exercício de priorização que identifique as intervenções necessárias e
justificáveis com base numa análise de mérito baseada no trinómio custodesempenho-risco. A execução de investimentos em função das prioridades
definidas em tal análise deve ter um faseamento compatível com a
disponibilidade dos recursos financeiros. Deste modo, a frequência com que a
reabilitação dos activos irá ser feita aumentará progressivamente ao longo do
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período 2017-2020 caminhando no sentido de atingir valores recomendados
pela ENASU.

3.4.6 Redução da água não facturada

A exploração de sistemas de AA é hoje em dia uma atividade de grande
complexidade, pela necessidade de uma contínua procura de maior eficácia e
eficiência no serviço prestado aos utilizadores, por forma a ser proporcionada
uma adequada qualidade de serviço com um preço aceitável. As perdas de água
constituem uma das principais fontes de ineficiência e devem por isso ser
objecto de uma estratégia de controlo e minimização conforme. Numa
perspetiva económico-financeira, esse problema pode ser medido de uma forma
adequada pelo volume de água não facturada pelos serviços de AA. Esse
parâmetro que é também referido como água que não gera receita (non revenue
water) mostra a dimensão do desperdício que ocorre numa atividade com
impacto negativo no equilíbrio financeiro do Sector. O seu valor é proporcional
ao diferencial entre os gastos e as receitas agravando a recuperação insuficiente
dos gastos e obrigando à geração de receitas para além do necessário.

A água não facturada inclui não só as perdas reais, através de fissuras,
rupturas e extravasamentos de água, como inclui também as perdas aparentes,
devidas a imprecisões nas medições da água e a furto ou uso ilícito de água, e
ainda as perdas correspondentes a consumos autorizados mas não facturados,
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que corresponde a água para lavagem de ruas, rega de espaços verdes públicos,
alimentação de fontes e fontanários, lavagem de condutas e colectores de
saneamento e ainda combate a incêndios. Trata-se de perdas maioritariamente
de cariz comercial tão importantes como as perdas físicas. Sendo a água não
facturada um factor determinante na eficiência económico-financeira das EG,
deve ser incluída como um objectivo operacional importante no âmbito do
objectivo estratégico da sustentabilidade e ser avaliada como tal. As acções e
investimentos a considerar, complementares à redução das perdas físicas, são
de carácter mais soft, relacionadas com a medição, facturação, combate às
ligações ilegais, ou controlo dos consumos autorizados mas não facturados.

3.4. 7 Aumento da disponibilidade de informação

Num

modelo

de

boa

governança,

é

necessário

assegurar

a

disponibilidade de informação Sectorial não só para acesso aos cidadãos e
utilizadores em particular, mas também para que as entidades e parceiros
Sectoriais possam desempenhar as suas competências e criar sinergias benéficas
para o Sector.

A necessidade de fornecimento de dados para fins estatísticos nacionais e
internacionais, para fins de planeamento micro e macro, para informação aos
cidadãos e aos poderes públicos é um imperativo ao qual não poderá deixar de
se responder. Como em outros sectores económicos, os benefícios de deter
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informação compatível com a necessidade de gerir a diferentes níveis é
evidente. Por outro lado, uma informação partilhada também permite
maximizar o rácio benefício-custo para o Sector. Constitui um desafio a ter em
conta pelas instituições que directamente interferem na regulação da gestão do
sector.

3.4. 8 Alterações climáticas, desastres naturais, riscos – mitigação e adaptação.

A Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas evidencia impactos:


na distribuição temporal e espacial da disponibilidade dos recursos
hídricos;



na qualidade da água e na possibilidade de uma maior frequência e
intensidade de eventos hidro-meteorológicos extremos como são os casos
das secas e cheias.

A estes impactos directos acrescem os efeitos indirectos resultantes de
transformações das actividades económicas e sociais que podem agravar as
pressões sobre o meio hídrico, designadamente na procura de água ou no
aumento da quantidade de poluentes afluentes às massas de água. As acções de
adaptação devem, deste modo, incluir linhas de actuação tendentes a que, no
presente quadro de incerteza climática com efeitos tantas vezes devastadores, se
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caminhe no sentido da garantia do adequado funcionamento dos sistemas e dos
serviços prestados. As medidas prioritárias devem incidir no reforço de
sistemas de abastecimento de água e na diversificação e complementaridade
das origens de água.
Nesse enquadramento, justifica-se o desenvolvimento de projectos que
melhorem a resiliência dos sistemas de abastecimento através, por exemplo, de
origens de água alternativas para finalidades específicas.

Uma das soluções a considerar no âmbito das origens de água não
convencionais diz respeito à utilização de águas residuais urbanas tratadas.
Com a sua integração como origem alternativa ou complementar, é possível
aumentar a resiliência dos sistemas de AA de consumo humano, na medida em
que permitem uma complementaridade de origens e aumentam a capacidade
de resposta a situações de secas prolongadas ou a ondas de calor. No entanto, a
criação dessa origem alternativa só se justifica se estiver sustentada por uma
viabilidade económica face à procura e a oferta de outras alternativas.
Neste âmbito, cabe ainda a referência ao estudo de soluções de
aproveitamento de águas pluviais para usos urbanos, em particular em
pequenos

sistemas

de

zonas

rurais

ou

medianamente

urbanas,

complementarmente aos sistemas convencionais. A gestão da oferta e da
procura é também um instrumento que pode contribuir para reduzir a
vulnerabilidade dos sistemas de AA às alterações climáticas.
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3.5. Vectores de Mudança
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3.5.1. NOVO PARADIGMA, PLANO DE ACÇÃO
3.5.1.1 Medidas e acções
3.5.1.2. Concepção e objectivos das medidas e acções
As medidas e as acções que as suportam e se apresentam pretendem
concretizar e detalhar cada um dos objectivos operacionais definidos no
paradigma. Constituem, assim, parte de um plano de acção do paradigma que
apoiará as decisões a tomar pelos parceiros sectoriais, nomeadamente os
promotores

responsáveis

pela

realização

dos

projectos,

as

entidades

responsáveis pela sua aprovação, financiamento e monitorização. As
prioridades de investimento e de elegibilidade a financiamentos estrangeiros ou
nacionais poderão apoiar-se na lista das medidas e acções propostas para a
concretização do paradigma.
Para facilitar a sua compreensão, a apresentação é feita de uma forma
sintética em quadros por eixo e objectivo operacional.

3.5.1.3 Medidas e acções do eixo 1
3.5.1.4 Cumprimento do normativo


Observância e eventual revisão da legislação em vigor

Objectivo operacional 1- Redução da poluição urbana nas massas de água


Monitorização e modelação matemática das massas de água;
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Remodelação, beneficiação e/ou construção de sistema de SAR com
objectivo ambiental mediante o prévio estabelecimento de relação causaefeito entre a poluição urbana e a qualidade da água e a relação custobenefício.

Objectivo Operacional 1.2 - Aumento da acessibilidade física ao serviço de
SAR


Realização de sistemas de SAR com objectivo de acessibilidade, baseado em
cenários de procura e sustentabilidade económica. Pré-tratamento de águas
residuais

produzidas

em

condomínios

e

grandes

edifícios

e

municípios/cidades antes da entrada em colector público;


Controlo da implementação e gestão de sistemas individuais de saneamento
nos casos em que a instalação de sistemas colectivos não se revelar
justificada.

3.5.1.5 Medidas e Acções do Eixo 2
As medidas contempladas neste eixo abrangem duas linhas de acção
complementares. Por um lado, intervenções fundamentadas no conhecimento
do tipo e magnitude dos problemas que se colocam em termos de qualidade do
serviço. Por outro lado, intervenções que visam a melhoria da segurança na
prestação destes serviços às populações.
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Objectivo operacional 2.1 - Melhoria da qualidade do serviço de AA


Intervenções nos sistemas de AA, baseadas em análises multicritério, tendo
em vista a redução de avarias da rede e falhas recorrentes no abastecimento;



Intervenções de adequação do nível de tratamento da água, baseadas em
análises multicritério, para garantia da água segura

Objectivo operacional 2.2 - Melhoria da qualidade do serviço de SAR


Intervenções nas redes de sar baseadas em análises multicritério tendo
em vista a redução de colapsos estruturais dos coletores

3.5.1.6 Medidas e acções do eixo 3

As medidas consideradas neste eixo concretizam o essencial da mudança
de paradigma que constitui o núcleo das conclusões do estudo. Após cerca de
duas décadas de esforço concentrado no investimento em infraestruturas,
torna-se necessária uma outra abordagem levando a que os serviços sejam
prestados de forma mais eficiente, sustentável e inteligente, o que pressupõe no
entanto o aumento de conhecimento disponível no sector.
As medidas associadas aos objectivos operacionais do eixo 3, que visam a
optimização e gestão eficiente dos recursos, são as seguintes:
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Objectivo operacional 3.1 - Optimização da utilização da capacidade instalada
e aumento da adesão ao serviço


Promoção da ligação, da adesão e da utilização dos sistemas públicos de
AA pelos utilizadores;



Promoção da ligação, da adesão e da utilização dos sistemas públicos de
drenagem e tratamento de águas residuais pelos utilizadores;



Adopção de soluções que visem o aumento do uso da capacidade instalada
em etar para tratamento de efluentes urbanos para outro tipo de efluentes
(industriais, agropecuários e agroindustriais) sempre que viável do ponto
de vista técnico e económico.

Objectivo operacional 3.2 - Redução das perdas de água


Medidas e intervenções infraestruturais, precedidos de estudos e trabalhos
especializados, para reduzir as perdas e fugas nos sistemas públicos de
distribuição de água.

Objectivo operacional 3.3 - Controlo de afluências indevidas


Redução e controlo das infiltrações e de águas pluviais aos sistemas públicos
de drenagem de águas residuais.
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Objectivo operacional 3.4 - Gestão eficiente de activos e aumento da sua
reabilitação


Execução de intervenções de reabilitação e renovação dos activos
infraestruturais justificadamente necessários (via análise de decisão prévia
baseada no risco) de modo a cumprir com os níveis de desempenho
requeridos.



Desenvolvimento e implementação de ferramentas e sistemas de gestão
patrimonial de infraestruturas.

Objectivo operacional 3.5 - Valorização de recursos e subprodutos


Intervenções com vista ao aumento da utilização de água residual tratada,
com viabilidade do ponto de vista técnico-económico e ambiental;



Gestão de subprodutos gerados em ETAR;



Criação de condições ambientais prévias à valorização das lamas;



Promoção da valorização das lamas;



Melhorias ao nível do tratamento da fase sólida de Etar e Eta visando a
optimização do processo dos pontos de vista ambiental, económico e técnico
e a valorização das lamas.



Promoção do aproveitamento da capacidade de produção de energia nos
sistemas de AA e SAR.
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Objectivo operacional 3.6 - Alocação e uso eficiente dos recursos hídricos


Aumento da medição dos volumes de água utilizados no sector urbano;



Alocação eficiente de RH nas origens de água para abastecimento público
(quantidade), superficiais e subterrâneas;



Acções de sensibilização com vista ao uso eficiente da água;



Acções de sensibilização com vista ao aumento da utilização de redes
públicas.

3.5.1.7 Medidas e acções do eixo 4
As medidas e acções deste eixo relativo à sustentabilidade económica,
financeira e social do sector são fundamentalmente de carácter soft com poucos
investimentos infraestruturais. Por isso, o seu rácio benefício-custo é bastante
elevado mas requer um conjunto importante de factores que permitam a sua
aplicação de uma forma eficaz, sem a qual não será possível atingir com sucesso
a maioria dos objectivos estratégicos.

Objectivo operacional 4.1 - Recuperação sustentável dos gastos


Promoção de tarifários que assegurem uma cobertura sustentável de gastos
da EG



Correcção de assimetrias regionais e locais das tarifas de modo a assegurar a
acessibilidade económica;



Garantia do direito humano de acesso ao serviço de água.
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Objectivo operacional 4.2 - Optimização e/ou redução dos gastos operacionais


Optimização dos gastos operacionais;



Optimização dos consumos energéticos nos sistemas de AA e de SAR;



Medição ou estimação e contabilização de todos os volumes de água
utilizados, incluindo auto-consumo, com indicação do subsídio incluído, se
for o caso.

Objectivo operacional 4.3 - Redução da água não facturada


Promoção da gestão adequada de clientes com vista à redução de perdas
comerciais.

3.5.1.8 Medidas e acções do eixo 5
Sendo as medidas e acções deste eixo de caráter transversal e procurando
criar externalidades, nalguns casos terão que ser coordenadas com entidades
exteriores ao sector as quais serão também responsáveis pela realização de
intervenções necessárias para que os objectivos operacionais sejam atingidos.

Objectivo operacional 5.1 - Aumento da disponibilidade de informação


Aumento da informação disponível sobre o sector e sua disponibilização
tendo em vista a melhoria dos planeamentos estratégico e operacional e dos
processos de tomada de decisão;
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Desenvolvimento de estudos e de ferramentas informáticas que melhorem o
conhecimento dos sistemas.

Objectivo operacional 5.2 - Inovação


Promoção do aumento do investimento das empresas na inovação;



Reforço das parcerias empresas – centros de investigação alinhadas com as
necessidades do sector;



Desenvolvimento de projectos de inovação em áreas prioritárias

Objectivo operacional 5.3 - Melhoria do quadro operacional, de gestão e
prestação de serviços

Para o objectivo operacional relativo à melhoria do quadro operacional, de
gestão e prestação de serviços as medidas são:


adopção de soluções organizacionais que conduzam a economias de
escala, de gama e de processo, e que potenciem a gestão integrada do
ciclo urbano da água”.



promoção da participação do sector privado na gestão de sistemas e na
prestação de serviços que contribuam para uma maior eficiência
operacional”.
Pagina 94 de 137

Modelo de Parcerias Público-Privadas no Sector de Águas

A estas medidas não correspondem soluções tipificadas a adoptar pelas EG.
Trata-se de aspectos que têm de ser considerados, num quadro de autonomia
de decisão, mas também de responsabilidade, no âmbito do processo de
preparação do programa de acção de cada EG para prosseguir os objectivos
consagrados no paradigma.

Objectivo operacional 5.4 - Alterações climáticas, catástrofes naturais, riscos –
redução, adaptação



Intervenções de reforço de sistemas de AA (incluindo a beneficiação ou
remodelação de infraestruturas, aumentos de reserva e interligação de
sistemas) para aumento da robustez e resiliência dos sistemas, enquadradas
em análises de risco;



Diversificação e complementaridade das origens de água (dessalinização de
águas);



Melhoria dos processos relativos a prevenção e gestão de riscos das EG,
nomeadamente ao nível do desenvolvimento e implementação de planos de
segurança da água;



Minimização e controlo do risco de cheias nomeadamente através de
sistemas de previsão e gestão operacional de eventos extremos em sistemas
de abastecimento e saneamento;
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Elaboração de planos de contingência para enfrentar situações de seca e
implementação das medidas neles previstas.

Objectivo operacional 5.5 - Externalidades: emprego, competitividade,
internacionalização
 Desenvolvimento da internacionalização do sector empresarial;
 Desenvolvimento de programas de formação de recursos humanos.

Relevam do novo paradigma citado, entre outros:
a) adopção de estratégia que permita a extensão da rede de abastecimento de
água e infraestruturas de saneamento, económica, financeira e socialmente
sustentáveis;

b) observância do princípio básico de equidade no abastecimento de água e
saneamento em ordem a assegurar que sobre nenhuma família recaiam
custos directos e indirectos decorrentes do acesso a serviços de água e
saneamento

(SAA) que

excedam 5% do

orçamento familiar, cfr.

recomendam os indicadores internacionais;
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c) envolvimento activo de todos os parceiros relevantes na prestação de
serviço de saneamento urbano compreendendo empreendedores locais,
entidades prestadoras públicas e privadas e serviços autónomos municipais.

Outro aspecto importante para a definição do novo paradigma e estratégia
baseia-se na estimativa inicial feita no decurso do diagnóstico dos custos do
investimento necessários para o período 2014-20 onde se evidencia a
importância do investimento ainda por realizar nos sistemas de distribuição de
água e nas redes de colectores (“baixa”) – cerca de 90% do total e
aproximadamente 5 vezes o custo de investimento necessário para os sistemas
multimunicipais de captação, tratamento e adução (“alta”). Para ambos, os
investimentos mais importantes serão na renovação das redes, controle de
afluências e aumento da fiabilidade dos sistemas existentes, representando a
expansão menos de 30% para o AA e 70% para o SAR.

Os resultados do diagnóstico da situação actual levam assim a um novo
paradigma

baseado

numa

estratégia

combinando

a

realização

de

infraestruturas para aumento da cobertura e a gestão dos activos, seu
funcionamento e qualidade dos serviços prestados com uma sustentabilidade
abrangente. Para além disso, é necessário dar uma atenção particular ao grande
número de EG de pequena dimensão e/ou com um modelo de gestão não
empresarial ou profissionalizado com desempenho insatisfatório, e que estão na
base dos problemas Sectoriais identificados no diagnóstico. A questão tarifária,
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considerada na ENASU como a questão fulcral, mantem-se num contexto de
recuperação

sustentável

de

gastos

através

dos

3T

assegurando

a

sustentabilidade económica, financeira e social.

Os custos de investimento necessários tiveram em conta os seguntes
objectivos operacionais: i) medir a sustentabilidade dos investimentos; ii)
avaliar a contribuição de cada um dos recursos financeiros disponíveis e iii)
estimar a capacidade de geração de recursos próprios no Sector que assegurem
o seu autofinanciamento e o consequente endividamento necessário para
assegurar a realização dos investimentos previstos.

Apesar da abordagem simplificada, os elementos considerados pela
ENASU, embora careçam de actualização, demonstram a sustentabilidade
social do Sector, em termos médios, num cenário de recuperação integral dos
gastos e realização dos investimentos previstos na listagem de projectos já
inventariados, alguns dos quais registam evolução bem sucedida. Por outro
lado, confirmam a necessidade de, mesmo para tarifas próximas dos valores
médios obtidos para o Sector considerado como um todo, aplicar uma política
social de preços para as famílias mais carenciadas. Esse problema de
insustentabilidade social será também relevante para EG com eficiência
reduzida, insustentabilidade económico-financeira e/ou custos elevados
resultantes das caraterísticas da área de serviço, quando estiverem obrigadas.
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Na ENASU estão propostas medidas que visam a resolução desse problema a
fim de assegurar a sustentabilidade social do serviço.

Com efeito, as tarifas são determinantes para assegurar rácios de
autofinanciamento e endividamento bancário satisfatórios para a cobertura dos
custos de investimento. O recurso a endividamento será sempre necessário para
todos os cenários que se equacionem, sendo esse financiamento fulcral para o
desenvolvimento do Sector e para o sucesso da estratégia. Por isso, o problema
do endividamento deverá ser resolvido de uma forma global atendendo às
dificuldades no acesso ao financiamento bancário, limites de endividamento e
importância em conseguir condições adequadas ao Sector como sejam
maturidades longas, equivalentes aos períodos de vida útil dos activos e juros
baixos para um Sector que fornece um bem social. É necessário que o risco do
Sector seja baixo, nomeadamente no que se refere à recuperação sustentável dos
gastos, através de receitas que garantam o serviço da dívida. O acesso ao
financiamento e a oferta de condições mais favoráveis, por exemplo através da
bonificação das taxas de juro, teria um impacto importante na sustentabilidade
financeira das EG e apoiaria simultaneamente a melhoria do desempenho,
facilitando também a sustentabilidade social das tarifas aplicadas na
recuperação dos gastos.

A dependência do sector de recursos financeiros, nomeadamente o acesso a
financiamento para poder realizar investimentos constitui uma questão crucial.
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A disponibilidade desses recursos está na sua quase totalidade dependente da
geração de fluxos financeiros através de tarifas cobradas aos utilizadores e da
redução do risco financeiro associado à garantia de tarifas e apoios financeiros
contratualizados que assegurem a recuperação sustentável dos gastos.

Sucessivamente os Decretos 43/2007, 18//2012 e 20/2016, de 30 de Outubro, 5
de Julho e 6 de Julho respectivamente fixam as taxas de:
a) utilização da água;
b) pesquisa e exploração de águas subterrâneas; e
c) água bruta.

Estes diplomas estabelecem o Regime Económico e Financeiro (REF) das
utilizações de recursos hídricos regulando as taxas devidas.

As Taxas de Recursos Hídricos (TRH) incide sobre as utilizações destes, sem
contudo esgotar a problemática da recuperação dos custos dos serviços
hídricos.

A aplicação do REF é fundamental para garantir a aplicação do princípio do
utilizador/poluidor-pagador, mas requer a sua articulação com outros
instrumentos.
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A existência de uma política nacional de fixação dos preços da água é vista
como condição prévia (condicionalidade ex ante) para obter financiamento para
determinados projectos.

As medidas de adopção de taxas que recuperam os custos dos serviços
devem ser transversais a todos os setores utilizadores, estão já claramente
inscritas na lei e do que se trata é de garantir a sua implementação.

CAPITULO IV- PPP’S NO SECTOR DE ÁGUAS E SEU REGIME
PROCEDIMENTAL

4.1 Objectivos específicos
Os recursos hídricos constituem um recurso essencial à vida e ao
funcionamento do sistema socioeconómico, sendo partilhados e utilizados por
um conjunto alargado de utilizadores, incluindo os cidadãos, organizações de
cariz social, actividades económicas, para além de garantirem a saúde de alguns
dos ecossistemas mais ricos e sensíveis. Estas características implicam que as
decisões respeitantes à sua gestão possam ter um impacte generalizado e
significativo na sociedade, no sistema económico e no ambiente, exigindo a
ponderação e a articulação de diversos interesses legítimos.
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Assim, a gestão dos recursos hídricos, constitui um espaço por excelência
de articulação de políticas, reforçado pelo reconhecimento generalizado de que
a escassez de água será um dos maiores problemas estratégicos a nível global
num futuro próximo.

Contudo, esta preocupação, bem como o reconhecimento da necessidade de
se melhorarem os mecanismos de articulação da Política de Águas (PA) com
outras políticas sectoriais, não se tem traduzido numa evolução significativa da
estrutura orgânica responsável pela gestão da água em Moçambique.



Assim, importa criar novos mecanismos de articulação e de coordenação
de políticas, que promovam o consenso e o compromisso, bem como a
contratualização

das

responsabilidades

das

diversas

tutelas,

nomeadamente no contexto da execução das prioridades definidas no
quadro

do

desdobramento

dos

Objectivos de

Desenvolvimento

Sustentável (ODS).



Em matéria de governança, propõe-se também a contratualização na
afectação de responsabilidades entre entidades públicas e parceiros
privados, na decorrência, aliás, da Lei de Águas e instrumentos legais
subsequentes.

Os

mecanismos

de

contratualização

entre

partes

interessadas podem levar a uma dinâmica mais favorável de execução
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das obrigações do Estado, melhorar as interdependências e resolver
fragilidades institucionais, mas a definição pouco clara do objecto da
contratualização pode também resultar num quadro de ineficácia. Este
tipo de iniciativas envolvem necessariamente na sua preparação e
formalização, recursos técnicos e de tempo significativos.



A participação do sector privado, como reiterado no recente Fórum de
Infraestruturas, é actualmente vista como um elemento essencial na
gestão da água, sendo um dos pilares fundamentais da PA.



O envolvimento activo de todos os interessados nos processos de decisão
sobre recursos hídricos permite melhorar a qualidade dos processos e
decisões tomadas, facilitar a aceitação e a responsabilização de todos os
agentes

pela

implementação

das

medidas

e

recomendações

preconizadas.



Neste quadro inserem-se os objectivos respeitantes às actividades de
gestão e governança dos recursos hídricos, de natureza mais operacional,
que visam:

a) Assegurar a compatibilização da estratégia de desenvolvimento nacional e das
políticas públicas sectoriais com a PA;
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b)

Capacitar a administração pública, em particular os agentes envolvidos na
gestão da água, reforçando e adequando o modelo de organização
institucional para a gestão da água e garantindo as necessárias competências
técnicas e administrativas para o seu eficaz funcionamento;

c)

Reforçar e operacionalizar um sistema de monitorização (e interpretação) que
permita avaliar as disponibilidades e consumos de água, o estado das massas
de água e a evolução das pressões;

d)

Organizar um novo sistema de gestão de informação que permita
disponibilizar em tempo útil e de uma forma expedita o conhecimento
actualizado sobre os recursos hídricos compatibilizando as necessidades dos
diferentes agentes do sector e das partes interessadas;

e)

Promover a sustentabilidade económica na gestão da água, nomeadamente
através

da

aplicação

do

princípio

do

poluidor/utilizador/pagador,

promovendo a prática da avaliação económica, a adopção de soluções
eficientes, a definição e implementação de instrumentos que visem a
internalização de custos associados às utilizações da água salvaguardando
aspectos de equidade;
f)

Assegurar uma adequada gestão dos activos, garantindo a manutenção e
optimização de infraestruturas e a boa qualidade dos serviços de águas; e

g)

Definir um modelo de gestão e acompanhamento que resulte numa avaliação
contínua do grau de execução e da eficácia das acções propostas, num
quadro de responsabilização transparente dos agentes envolvidos na cadeia
de valor das medidas programadas.
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4.2 Tipologias de Operações-alvo de PPP’S no sector de águas
Elencam-se como investimentos identificados no sector de águas, podendo
assumir as seguintes tipologias:
a) Recursos Hídricos
Contextualização dos ODS 2015-2019
No domínio dos recursos hídricos o desdobramento dos Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), já citado, determinou a adaptação em 8
indicadores que visam propiciar a melhor avaliação do desempenho da área de
recursos hídricos no país distribuído pelos quinquénios que nos separam de
2030.
A partir dos 3 indicadores globais, foram adoptados 8 indicadores de
produtos que visam auxiliar na avaliação do seu desempenho na área de
recursos hídricos em Moçambique. As metas propostas estão distribuidas por
quinquénios: 2015 – 2019, 2020 – 2024 e 2025 – 2029, fazendo coincidir com os
ciclos de planificação do governo e, deste modo, coincidir a sua monitoria com
a do Programa Quinquenal do Governo.
A disponibilidade média de recursos hídricos considera-se boa, com
escoamento superficial anual médio de 216.500 Mm3 /ano para uma população
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total de 25,53 milhões de habitantes, que traduz-se em 8.481m3 /ano em média
per capita, que se encontra muito acima dos níveis do chamado stress (<
1.700m3/ano);
O país dispõe de capacidade muito limitada de armazenamento
associada a grande variabilidade temporal e espacial da precipitação, tornandoo, cfr. ficou assinalado, vulnerável a cheias e secas, que se têm tornado cíclicas e
frequentes nos últimos anos. Os planos de desenvolvimento das bacias
hidrográficas confinam-se a um número limitado destas, impondo-se o
estabelecimento de mecanismos de cooperação com os países vizinhos no
âmbito das bacias transfrontericas (Rovuma, Zambeze, Pungoé, Búzi, Save,
Limpopo, Incomati, Umbeluzi e Maputo), processo em curso carecendo de
consolidação.

4.3 Objectivos Específicos e Indicadores Propostos


Desenvolver programas que promovam o aumento substancial da
eficiência do uso doméstico urbano, na irrigação e indústria e o aumento
da disponibilidade através da construção de infra-estruturas de
armazenamento, tratamento e reutilização de águas residuais para
reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem de escassez
de água no país;



Implementar a gestão integrada de recursos hídricos a todos os níveis,
nomeadamente através da cooperação transfronteiriça, dando prioridade
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a regiões com cursos de água partilhados (Centro Norte, Centro,
Zambeze e Sul);


Proteger e restaurar ecossistemas aquáticos em ordem a disponibilizarem
recursos em quantidade e qualidade necessárias à satisfação de
necessidades domésticas, da agricultura e indústria.

4.4 Indicadores e Metas Propostas


Capacidade de armazenamento

Incrementar a capacidade de armazenamento dos actuais 58,684 para 76,688
Mm3, através da reabilitação de 1 barragem e construção de 12 novas barragens.



Prevenção e mitigação de cheias

Desenvolver sistemas integrados de cheias e secas compreendendo os
modelos de cheias e secas e respectivos sistemas de aviso prévio para as bacias
de Rovuma (Lugela), Messalo, Orla Marítima, Licungo, Lúrio, Zambeze,
Pungoé, Búzi, Save, Limpopo, Incomáti, Umbeluzi e Maputo.



Monitoria de recursos hídricos

Estabelecimento da rede hidroclimatológica optimizada que comporta 333
novas estações, com a seguinte distribuição: Norte -57, Centro-Norte – 122,
Zambeze – 22, Centro – 33 e Sul – 99.
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Instrumentos de gestão

Elaborar 18 planos de bacias para complementar 6 já elaborados: Norte -4,
Centro-Norte – 7, Zambeze -1,Centro – 3 e Sul -3.



Cooperação internacional

Elaboração das estratégias do Rovuma e do Limpopo, assinaturas dos
Acordos de partilha de água do Rovuma, Púngoe, Búzi/Save e Umbeluzi e
estabelecimento

de

instituições

transfronteiriças

para

o

Rovuma,

Púngoe/Búzi/Save e Umbeluzi/Maputo.



Governação da água

Estabelecimento e operacionalização de 14 Unidades de Gestão de Bacia e
Comités de Bacia: Norte – 8; Centro-Norte – 2, Zambeze – 3, Centro – 1 e Sul -0.



Sustentabilidade das instituições

Melhorar a cobertura média dos custs operacionais de 35% para 62% (Norte:
14% - 50%; Centro-Norte: 55% - 75%; Zambeze: 16% - 50%; Centro: 38% - 75% e
Sul: 53% - 75%).
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Desafios e Oportunidades

Desafios para o indicador capacidade de armazenamento

4.5 Objectivos Estratégicos a Materializar e Acções a Empreender
A materialização do paradigma já suficientemente expendido não vai
garantir que o país alcance uma situação ideal em 2030, mas vai permitir a
realização de objectivos estratégicos realistas que abordam os aspectos mais
importantes dos recursos hídricos de Moçambique, incluindo a sua governação,
nomeadamente:


Garantir a disponibilidade da água para a satisfação das necessidades
básicas nos períodos críticos e nas áreas críticas (zonas de concentração
de centros urbanos e zonas áridas);



Prevenção e mitigação de desastres naturais por medidas estruturais
(barragens) e não estruturais (sistemas de aviso de cheias e secas),
focalizados para as áreas historicamente mais críticas;



Melhoria da monitoria dos recursos hídricos, pelo estabelecimento de
uma rede optimizada;



Melhoria da governação interna e transfronteiriça, pela consolidação dos
respectivos quadros institucionais;
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Abordar aspectos de sustentabilidade financeira na gestão dos recursos
hídricos.

b) Abastecimento de Água:
i) Investimentos na construção de barragens multiusos para retenção e
armazenamento de água de acordo com as prioridades definidas e
mapeamento subsequente;
ii) Investimentos nos sistemas em baixa tendo em vista o controlo e a
redução de perdas nos sistemas de distribuição e adução de água,
designadamente em equipamentos para campanhas de detecção de
fugas, substituição de condutas com perdas elevadas, aquisição e
instalação de equipamentos de controlo e medição, podendo estes ser
realizados por PME’s ou pequenos provedores de serviços em interacção
com o FIPAG;
iii) Renovação de redes de abastecimento de água em baixa, nos casos em
que o material das condutas não cumpra os normativos relacionados
com o risco para a saúde humana, em que se registe um mau
funcionamento hidráulico ou inadequação dos materiais sob o ponto de
vista estrutural ou ainda em que seja necessário aumentar a sua
capacidade;
iv) Fecho de sistemas de abastecimento de água em baixa, com vista a
optimização da utilização da capacidade instalada e da adesão ao
serviço, através da execução de ligações entre os sistemas em alta e os
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sistemas em baixa e da extensão do serviço a populações ainda não
abastecidas na área de influência dos sistemas, após ponderação das
alternativas existentes, incluindo através de soluções adequadas para
pequenos aglomerados;
v) Investimentos com vista à melhoria da qualidade de água fornecida em
zonas de abastecimento ainda com problemas, nomeadamente melhoria
do processo de tratamento das estações de tratamento de águas (ETA)
com vista ao cumprimento das exigências de Qualidade da Água para
Consumo Humano, incluindo a remoção de contaminantes emergentes,
antropogénicos ou de subprodutos do tratamento;
vi) Implementação de sistemas adequados de gestão de lamas de ETA,
através de instalação de equipamento adicional com vista a melhorar o
tratamento da fase sólida das ETA, tais como equipamentos de
desidratação, secagem e sistemas e tecnologias de valorização energética;
vii)Investimentos com vista à obtenção de informação que permita uma
gestão eficiente dos serviços, através da elaboração de cadastro das
infraestruturas existentes dos sistemas em baixa que fundamente as
intervenções a realizar, cofinanciadas ou não, designadamente associadas
a perdas ou situações de deficiência.
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c) Saneamento de Águas Residuais (SAR):
i)

Investimentos com vista à redução da poluição urbana nas massas de
água;

ii)

Investimentos em reabilitação dos sistemas de drenagem de águas
residuais urbanas com especial enfoque na redução e controlo de
infiltrações e afluência de águas pluviais aos sistemas públicos unitários
de drenagem de águas residuais com vista a redução da ocorrência de
colapsos e de inundações;

iii)

Investimentos de renovação dos sistemas de drenagem de águas
residuais, em casos de dimensionamento desadequado, incluindo
intervenções em redes de drenagem unitárias;

iv)

Investimentos para a implementação de sistemas adequados de gestão
de lamas de ETAR, tais como desidratação e secagem e sistemas e
tecnologias de valorização energética;

v)

Investimentos necessários à reutilização de águas residuais tratadas, por
exemplo execução de etapas de afinamento do tratamento existente, com
vista a possibilitar uma gestão integrada de recursos hídricos em zonas
consideradas de escassez;

vi)

Investimentos na construção de colectores em condomínios e edifícios
elevados

para

tratamento

de

águas

residuais

antes

do

seu

direcionamento para o colector público;
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vii)

Investimentos com vista à obtenção de informação que permita uma
gestão eficiente dos serviços, através da elaboração de cadastro das
infraestruturas existentes dos sistemas em baixa que fundamente as
intervenções

a

realizar,

cofinanciadas

ou

não,

designadamente

associadas a colapsos e infiltrações e funcionamento deficiente.

d) Fazer face a riscos específicos
i). Investimento para fazer face a riscos específicos, assegurar a capacidade
de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas de gestão de catástrofes,
reforçando a resiliência nacional face a múltiplos riscos, quer diminuindo
vulnerabilidades territoriais, quer aumentando as capacidades operacionais
em termos de antecipação, reacção e recuperação face a ocorrência de
acidentes graves ou catástrofes;
ii) Prevenção e gestão dos riscos de cheias e inundações;
iii)Instrumentos de planeamento, monitorização e comunicação.

4.6 Critérios de Elegibilidade das Operações
Para serem elegíveis, as operações devem satisfazer os seguintes critérios:
ii) Apresentar evidências de que a entidade com competência para
autorizar o investimento, ou seja a entidade titular pública e a entidade
candidata acordam na sua realização, seja por o mesmo se encontrar
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inscrito

no

mapeamento

de

infraestruturas,

oportunidades

de

financiamento ou por declaração autónoma;
iii) Comprovar que a operação corresponde à optimização do investimento
na perspectiva do interesse público e dos benefícios esperados e
demonstra a viabilidade e sustentabilidade do investimento, mediante a
apresentação de análise custo-benefício, nos termos do modelo
económico-financeiro apresentado pelos parceiros privados e das
orientações técnicas definidas;
iv) Demonstrar que a operação configura um objecto que se concretiza
através de um conjunto de obras, equipamentos e serviços relacionados
exclusivamente entre si e que são, física e financeiramente autónomos,
face a outros investimentos a realizar;
v) Demonstrar, nos projectos de renovação ou reabilitação, que o
investimento proposto responde às necessidades identificadas no
levantamento cadastral das infraestruturas que identifique os riscos
significativos de mau funcionamento do sistema.

4.7 Regimes Procedimentais
O desenvolvimento de projectos estruturantes no sector de águas e a
inerente criação de encargos de médio ou longo prazos para o parceiro público
ou para o Estado, com projecção intergeracional, constitui o traço definidor das
parcerias público-privadas, justificando a necessidade de um regime jurídico
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especialmente orientado para assegurar o rigor e a exacta ponderação dos
custos e benefícios das opções tomadas, bem como a respectiva articulação com
as normas de enquadramento orçamental.

Ora, a experiência aconselha a que se adopte um modelo específico de
PPP para o sector, conforme recomendou o recente Fórum de Infraestruturas,
atractivo para os parceiros privados, introduzindo um conjunto de inovações
que permitam reforçar a coesão e articulação entre ministérios co-envolvidos,
bem como adequação de várias das suas disposições no sentido do incremento
do controlo financeiro no lançamento de novas parcerias, nas alterações a
contratos de parcerias já celebrados ou em outras situações susceptíveis de
gerarem um aumento de encargos para o parceiro público ou para o Estado.

Importa aqui alertar para a exclusão de modelos que revistam situações
de acréscimo de onerosidade para o Estado, relativamente às expectativas
iniciais ou mesmo aos termos efectivamente contratados, em que não se verifica
uma efectiva transferência de risco para os parceiros privados ou em que, pelo
menos, o parceiro público assume compromissos ou assegura taxas de
rendibilidade dos capitais privados sem correspondência no perfil de risco
efectivo do projecto.

Situações desse tipo, bem como a ausência de mecanismos de partilha de
benefícios financeiros a favor do Estado, a não consideração no caso de receitas
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acessórias provenientes da parceria, que passam a constituir receitas ocultas do
parceiro privado, a excessiva frequência com que se tem recorrido à consultoria
externa - nem sempre com a necessária transparência ou o desejável valor
acrescentado para o Estado - ou a inadequação ou a baixa pressão concorrencial
verificada em procedimentos concursais recentes, não se compadecendo,
porém, com os indispensáveis rigor e exigência na gestão dos recursos públicos,
justificando um pacote legislativo específico para o sector de águas e a adopção
de soluções que em parte vinham já obtendo acolhimento na prática contratual
mais recente.

Sem prejuízo da Lei n° 15/2011 de 10 de Agosto e dos Decretos
Regulamentares n°s. 69/2013 e 5/2016, de 20 de Dezembro e 8 de Março
respectivamente, esta intervenção legislativa não é levada a cabo, porém,
apenas no interesse exclusivo do Estado ou naquilo que seria uma errada
perspectiva unilateralista das parcerias público-privadas, devendo aproveitarse

o

ensejo

para

corrigir

ou

completar

alguns

aspectos

pontuais,

designadamente no que se refere ao direito do particular a indemnização em
resultado de alterações unilaterais pelo parceiro público, no sentido de
assegurar direitos e interesses legítimos, até constitucionalmente fundados, dos
parceiros privados.

No âmbito das parcerias público-privadas, incumbe ao parceiro público
o acompanhamento e o controlo da execução do objecto da parceria, de forma a
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garantir que são alcançados os fins de interesse público subjacentes, e ao
parceiro privado cabe, preferencialmente, o financiamento, bem como o
exercício e a gestão da actividade contratada.

4.7.1 Figurino e tramitação preconizada
O

figurino

e

tramitação

que

se

avança

no

presente

estudo

complementam-se com os Anexos 1, 2 e 3 e constituem elementos que,
coerentes com o paradigma apresentado e com as parcerias sectoriais
identificadas e não sendo acabados, poderão constituir base para proposta de
um regime jurídico de parcerias sectoriais que se seguirá a apreciação do
presente estudo.
De acordo com as prioridades políticas e de investimentos sectoriais
podem ser desenvolvidos programas de parcerias no sector de águas,
envolvendo um conjunto articulado de projectos com recurso à gestão e ao
financiamento privados.
A coordenação e o apoio técnico à preparação dos projectos inseridos ou
a inserir em programas sectoriais poderão ser atribuídos, pelo Ministro das
Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, a unidades ou estruturas
técnicas especializadas, às quais cabe, nomeadamente, apresentar o respectivo
estudo estratégico e minutas dos instrumentos jurídicos necessários ao início do
procedimento prévio à contratação.
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O estudo previsto no parágrafo anterior deve demonstrar a aptidão do
projecto para atrair o sector privado, através da modelagem económicafinanceira, tendo em conta os potenciais interessados e as condições de mercado
existentes.
A comissão de avaliação das propostas deve ter, entre as suas
incumbências, a de avaliação quantitativa dos encargos para o parceiro público
ou para o Estado, bem como a estimativa do impacte potencial dos riscos,
directa ou indirectamente, afectos ao parceiro público, decorrentes do conteúdo
e natureza de cada uma das propostas, para além da avaliação do respectivo
mérito relativo.
Face ao exposto:
1. Defende-se a configuração de um modelo de parceria que apresente para
o parceiro público vantagens relativamente a formas alternativas de
alcançar os mesmos fins e que, simultaneamente, apresente para os
parceiros privados uma expectativa de obtenção de remuneração
adequada aos montantes investidos e ao grau de risco em que incorrem.
2. Dada a especificidade do sector de águas justifica-se a criação de um
regime sectorial especial, nos termos do qual serão definidas as normas
que

se

revelem necessárias

ou convenientes,

em virtude das

características particulares do sector, para assegurar a prossecução dos
fins e o cumprimento dos pressupostos gerais de constituição de
parcerias público-privadas.
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3. O Ministro das Obras Publicas, Habitação e Recursos Hídricos no início
de um processo de parceria público-privada deve notificar o Ministro da
Economia e Finanças, para efeitos de constituição de uma comissão de
acompanhamento da preparação e da avaliação prévia do projecto,
apresentando o respectivo estudo estratégico e as minutas dos
instrumentos jurídicos para a realização do procedimento prévio à
contratação.
4. Os parceiros privados que pretendam iniciar processos de parceria
público-privada devem apresentar ao Ministro das Obras Publicas,
Habitação e Recursos Hídricos uma proposta contendo os elementos
seguintes:
a) A análise das opções que determinaram a configuração do projecto;
b) A descrição do projecto e do seu modo de financiamento;
c) A demonstração do seu interesse público;
d) A justificação do modelo de parceria escolhida;
e) A demonstração da comportabilidade dos custos e riscos decorrentes da
parceria em função da programação financeira plurianual do sector
público administrativo;

5. A comissão de acompanhamento é composta por três ou cinco membros
efectivos e dois suplentes, sendo:
a) O respectivo coordenador indicado por acordo entre os Ministros das
Finanças e da tutela sectorial;
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b) Um ou dois membros efectivos, consoante a comissão seja constituída
por três ou cinco membros, indicados por cada um dos ministros;
c) Cada um dos suplentes indicados por cada um dos ministros.

6. O estudo e preparação da parceria devem ter em consideração a
conveniência de averiguação prévia do posicionamento do sector
privado relativamente ao tipo de parceria em estudo, tendo em vista,
designadamente, a identificação de potenciais interessados e a análise
das condições de mercado existentes, procedendo, quando aplicável, à
actualização do estudo estratégico a que se refere o n.º 3.

7. Compete à comissão de acompanhamento apreciar os pressupostos a que
obedeceu o estudo apresentado e desenvolver e aprofundar a análise
estratégica e financeira subjacente, com vista à sua adequada inserção
nos objectivos do Governo e a maximizar o seu impacte positivo na
economia, bem como, especificamente:
a) Promover uma eficaz articulação entre as entidades envolvidas, com
vista a imprimir maior celeridade e eficácia à respectiva acção;
b) Propor ao Governo as soluções e medidas que considere mais
consentâneas com a defesa do interesse público;
c) Propor os instrumentos jurídicos adequados ao lançamento, negociação,
contratação e execução do projecto de parceria;
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d) Apresentar, quando solicitado, o desenvolvimento e aprofundamento do
estudo estratégico da parceria e a justificação do modelo a adoptar,
demonstrando a inexistência de alternativas equiparáveis dotadas de
maior eficiência técnica e operacional ou de maior racionalidade
financeira;
e) Demonstrar a comportabilidade orçamental da parceria;
f) Colaborar

com

as

entidades

incumbidas

da

fiscalização

e

acompanhamento global das parcerias público-privadas.

8.

A

comissão

de

acompanhamento

desenvolvimento

do

projecto

as

deve

entidades

envolver
que

activamente

venham

a

no

assumir

responsabilidades no acompanhamento e controlo da execução do contrato de
parceria a celebrar, de forma que estas possam proceder, de forma eficaz, a um
acompanhamento e controlo da execução do referido contrato.

9. Podem ser criados regimes sectoriais especiais, nos termos dos quais são
definidas as normas que se revelem necessárias ou convenientes, em virtude
das características particulares dos projectos em causa, para assegurar a
prossecução dos fins e o cumprimento dos pressupostos gerais da constituição
de parcerias público-privadas.
Os regimes sectoriais especiais podem compreender:
a) Princípios e regras económicos, financeiros e técnicos;
b) Normas procedimentais específicas;
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c) A atribuição a uma entidade sob tutela do Ministro das Obras Publicas,
Habitação e Recursos Hídricos das competências de identificação,
preparação,

avaliação

prévia,

acompanhamento

e

avaliação

de

constituição de projectos de parcerias.

10. A partilha de riscos entre as entidades públicas e privadas deve estar
claramente identificada contratualmente e obedece, entre outros, aos seguintes
princípios:
a) Os diferentes riscos inerentes à parceria devem ser repartidos entre as
partes de acordo com a sua capacidade de gerir esses mesmos riscos;
b) O estabelecimento da parceria deverá implicar uma significativa e
efectiva transferência de risco para o sector privado;
c) Deverá ser evitada a criação de riscos que não tenham adequada
justificação na redução significativa de outros riscos já existentes;
d) O risco de insustentabilidade financeira da parceria, por causa não
imputável a incumprimento ou modificação unilateral do contrato pelo
parceiro público, ou a situação de força maior, deve ser, tanto quanto
possível, transferido para o parceiro privado.
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CONCLUSÕES


As PPP’s são um fenómeno recente, em evolução, multisectorial e de
dimensão mundial, que reveste um carácter praticamente transversal a
todos os domínios da acção governativa, não só por tornarem possível a
concretização de projectos de investimento mesmo em cenários de
contenção orçamental, mas também pelas vantagens proporcionadas em
termos de criação de VfM. As PPP’s estão igualmente presentes no
domínio de actuação de numerosas Organizações Internacionais,
empenhadas em fomentar uma abordagem comum nas perspectivas
conceptual, jurídica e de boas práticas.



As Parcerias não constituem um fenómeno absolutamente original, uma
vez que o universo PPP abrange um leque de figuras contratuais e
institucionais largamente difundidas e sedimentadas na generalidade
dos ordenamentos jurídicos nacionais.



Mas o modelo de Parcerias que defendemos para o sector de águas
comporta elementos importantes de inovação

com

implicações,

sobretudo, nas finanças públicas e nas práticas de financiamento de
projectos públicos,

na participação

do

sector

privado

no

seu

financiamento e gestão e, bem assim, ao nível da partilha de riscos entre
os dois parceiros.
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Como

principal

aspecto

de

inovação,

regista-se

a

adopção

e

disseminação do modelo DBFO, em que o sector público, por via de uma
contratação global de longo prazo, adquire ao sector privado serviços
instrumentais e finais, ressarcindo o parceiro privado pela prestação dos
serviços através de pagamentos públicos periódicos e regulares a título
de disponibilidade.



Outro aspecto inovador advém do recurso ao financiamento privado,
cabendo ao parceiro privado tomar o risco de financiamento num quadro
de partilha de riscos, mediante a captação dos fundos necessários nos
mercados financeiros e de capitais de molde a assegurar o financiamento
prévio dos activos a construir no âmbito da parceria, em que avultam a
programação e ajustamento de tarifas de água potável no quadro da
Gestão Delegada.



A abordagem PPP é aplicável de forma multissectorial, facto que
alimenta a proliferação de modelo sem parceria, comprovando a sua
flexibilidade e capacidade de adaptação a diferentes contextos em que
está em causa o desenvolvimento infraestrutural.



As PPP’s são um conceito polissémico, não existindo uma posição
consensual e estabilizada sobre o que constitui, ou não, uma parceria.
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Admitindo que não é viável, nem porventura desejável, formular uma
noção própria, até porque o fenómeno PPP ganhou uma dinâmica
evolutiva, consideramos que é possível e, sobretudo, conveniente captar
o núcleo de características fundamentais tendo por referência as
parcerias contratuais, em geral, e o seu figurino mais inovador, o modelo
DBFO, em particular, configurando a base de uma construção dogmática.



Rejeitando a visão lato sensu que, pela abrangência, dá cobertura a toda e
qualquer forma de colaboração entre ambos os universos, a noção de
PPP há-de ser apreendida na perspectiva stricto sensu a partir do binómio
características-objectivos, enquanto critérios seguros e essenciais de
individualização deste esquema de associação e de destrinça em relação
a outras formas de cooperação público-privada, garantindo assim o
reconhecimento da respectiva identidade à escala mundial e facilitando a
adopção pelos ordenamentos jurídicos nacionais.



Trata-se de um conjunto de características que compreendem a
associação duradoura entre os parceiros público e privado, o recurso ao
financiamento privado, o envolvimento privado nas várias fases da vida
de desenvolvimento do projecto e a transferência e partilha de riscos com
o

parceiro

privado,

representando

requisitos

obrigatórios

na

identificação de uma PPP.
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A associação duradoura põe a ênfase na duração longa da relação de
cooperação entre os dois parceiros, perspectiva da na lógica da realização
e exploração de um empreendimento ou de um conjunto relacionado de
projectos, tendo em conta a necessidade de assegurar o respectivo
equilíbrio económico e financeiro num quadro de optimização da
transferência e partilha de riscos.



O recurso ao financiamento privado, como vector angular das
montagens PPP, supõe a mobilização dos meios financeiros necessários
aos investimentos e à exploração dos activos integrados na parceria,
requerendo

estruturas

jurídico-financeiras

complexas

em

que

o

financiamento privado envolve uma combinação de capitais próprios,
subscritos pelos promotores, e de capitais alheios, predominantemente
aduzidos através de empréstimos bancários, por norma, na modalidade
de “project finance”, bem como de empréstimos obrigacionistas
contraídos, quando possível, junto dos mercados de capitais.



O envolvimento do parceiro privado nas várias fases do projecto, numa
lógica de contratação global com ênfase na prestação duradoura de um
serviço, implica a assunção de responsabilidades variadas por parte do
operador privado numa perspectiva de optimização do risco e geração
de sinergias em termos de “whole-life cycle” do projecto, centrando-se o
parceiro público na mitigação de riscos cambiais, depreciação do metical,
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calamidades, na definição e no controlo dos objectivos de interesse
público, dos níveis de desempenho e qualidade e dos regimes de
remuneração envolvidos (tarifa aplicável ao consumidor, tarifa do
operador resultante do modelo financeiro).



A afectação de riscos ao parceiro privado constitui a trave-mestra da
parceria, não pressupondo necessariamente a transferência integral da
área financeira, antes a repartição optimizada dos riscos entre os
parceiros, que há-de assentar na atribuição de cada risco à parte que se
encontra em melhor situação para o gerir e mitigar da forma mais
económica.



Entendemos que este rol de características, acolhido como uma
plataforma de entendimento no plano europeu, não constitui uma lista
fechada, havendo ainda, na perspectiva pública, que incorporar dois
outros elementos caracterizadores fundamentais: a natureza pública da
parceria e a dimensão da incidência financeira no quadro das finanças
públicas.



O aspecto característico da natureza pública da parceria resulta das
finalidades genuínas de uma política PPP que, de um modo geral, visam
aumentar a capacidade de realização de projectos infraestruturais de
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se no sector público, por princípio, o impulso inicial e a escolha dos
projectos prioritários por via do seu mapeamento, bem como a decisão
da via mais adequada para prosseguir a sua concretização.



O ponto característico da incidência financeira para o erário público
deriva do facto de o recurso ao financiamento do sector privado não
implicar a inexistência de assunção de encargos por parte do sector
público

ao

longo

da

vigência

da

parceria

nomeadamente

na

programação e ajustamento de tarifas, subvenção/correcção, nalguns
casos dos prejuízos resultantes de flutuação da inflação, entre outros. Na
verdade, apesar das montagens PPP repousarem no financiamento
privado, uma parceria pode consubstanciar uma relação financeira entre
o Estado e o parceiro privado, seja por que é concebida como uma
operação globalmente a cargo do Estado, seja pela necessidade de
alavancar o financiamento privado através de um envolvimento
financeiro público limitado.



Em termos do enunciado de objectivos gerais, o modelo adoptado
encontra-se orientado para o desenvolvimento infraestrutural e a
modernização de serviços públicos de águas, propondo uma redefinição
do triângulo provisão financiamento-prestação de serviços públicos, face
à dimensão e exigências de resposta às necessidades actuais e
prospectivas

de

desenvolvimento

infraestrutural

e

melhoria

de
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desempenho dos serviços públicos de águas, num contexto de restrições
orçamentais e de acentuado endividamento do sector público.



Num quadro de globalização económica e financeira em que importa
promover não só níveis de competitividade fiscal adequados, mas
também metas de consolidação orçamental, o modelo de PPP’s emerge
como uma abordagem atractiva para a generalidade dos potenciais
parceiros, permitindo às autoridades prosseguirem políticas ousadas de
investimento

público,

reorientando

os

modelos

tradicionais

de

financiamento público e antecipando a realização de projectos,
privilegiando os que são de natureza estruturante e onde a participação
do sector privado pode acrescentar valor.



Com a opção PPP no sector de águas pretende-se favorecer não só a
superação

dos

défices

infraestruturais,

invertendo

o

crónico

subinvestimento público, mas também a obtenção de ganhos de
eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos, contrariando as
insuficiências tradicionais da gestão pública e procurando respostas mais
adequadas perante a forte pressão social por mais e melhores serviços
públicos de água e saneamento.



As PPP’s representam uma alternativa abrangente, alicerçada nas
capacidades de financiamento e de gestão do sector privado, que se
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materializam em arranjos contratuais e institucionais com vista a
concretizar

em

projectos

de

iniciativa

pública,

associando

ao

financiamento e à prestação de serviços objectivos de eficiência e
qualidade.



Em termos de objectivos específicos, os instrumentos desenhados
(Anexos I, II e III) propõem-se dotar o sector público de uma capacidade
acrescida de realizar projectos e gerar ganhos de VfM para o erário
público mediante uma abordagem de partilha de risco entre os parceiros,
pressupondo uma transferência significativa de risco para o sector
privado, segundo uma repartição variável, em função das necessidades
de optimização da afectação de riscos ao nível de cada projecto no sector
de águas.



Recorrendo em termos típicos ao financiamento privado, as montagens
PPP

permitem

a

antecipação

de

iniciativas

de

investimento

independentemente dos projectos serem geradores de receita e,
porventura, autofinanciáveis ou se tratar de projectos a cargo do Estado
com prestação gratuita aos utentes. As PPP’s sustentam-se no
financiamento prévio privado do investimento inicial, sendo o parceiro
privado ressarcido dos custos incorridos e remunerado com base na
tarifa aplicável e traduzida em contribuições pecuniárias prestadas pelos
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consumidores, ora em desembolsos públicos, diferidos e plurianuais,
decorrentes da aquisição pública dos serviços.



Emergindo como uma via alternativa à realização de projectos de
financiamento e contratação públicos em termos tradicionais, mas
envolvendo frequentemente a montagem de esquemas com repercussão
orçamental, a abordagem PPP tem de se pautar também pela
prossecução de VfM, suscitando em cada caso a aferição da vantagem
esperada pelo sector público como resultado da decisão de recorrer a
esquemas de partilha de risco com o sector privado.



Conjugando os dois objectivos, a opção PPP não há-de ser movida pela
procura de soluções financeiras “milagrosas” ou de mera “engenharia
financeira” para antecipar o lançamento de todo e qualquer projecto de
águas, antes devendo constituir uma solução exequível, entre outras
alternativas, a adoptar quando as características dos projectos e as
condições de liquidez e financiamento do mercado o recomendem,
requerendo então a clara comprovação das vantagens na perspectiva
pública, nomeadamente quando se trata do dispêndio de dinheiros
públicos.
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Num cenário marcado pela ausência de um conceito no País estabilizado
e pela diversidade de modelos PPP, a compreensão dos vários tipos de
parceria, em presença e emergentes, é um ensaio incontornável.

Atendendo à óptica da contratação pública e à perspectiva das
implicações orçamentais, é possível estabelecer dois critérios maiores
para nos conduzirem às principais famílias tipológicas, importando
relevar a distinção, por um lado, entre as parcerias contratuais e de tipo
institucional, e, por outro, entre as parcerias auto-financiáveis e a cargo
do Estado.



Na perspectiva da contratação pública estabelecida pelo Decreto n°
5/2016, de 8 de Março, as PPP’s são contratuais quando assentam em
relações puramente contratuais e uma determinada matriz de afectação e
partilha de risco, assumindo configurações diversas que, no quadro de
uma geometria variável, atribuem uma ou mais tarefas, mais ou menos
vastas, ao parceiro privado. Por seu turno, as PPP’s de tipo institucional
correspondem a um patamar mais avançado de relacionamento entre os
parceiros, envolvendo a criação de uma entidade única de fim específico,
comparticipação accionista de ambos os parceiros e consequente
assunção e partilha dos riscos do projecto, sendo-lhe cometida a tarefa de
disponibilizar uma determinada infraestrutura ou a prestação de um
serviço público, como ocorre no domínio da energia.
Pagina 132 de 137

Modelo de Parcerias Público-Privadas no Sector de Águas



Um outro ângulo de análise no caso das águas toma como referência a
incidência orçamental, encontrando-se ligada à fonte de geração de
receita que suporta a parceria, havendo que destrinçar entre as parcerias
financeiramente viáveis e auto-sustentáveis com base na cobrança ao
utente dos serviços prestados e as parcerias que, representando uma
aquisição pública de serviços a longo prazo ao sector privado, implicam
a assunção de compromissos financeiros em termos plurianuais, sem
embargo da admissão de eventuais formatos mistos.



Entre a provisão pública tradicional e a provisão privada é possível
conceber vários modelos de parceria que representam diferentes
esquemas de repartição de responsabilidades e partilha de riscos entre os
parceiros

público

e

privado.

Modelos

que,

genericamente

consubstanciam parcerias de natureza contratual, cuja raiz assenta na
contratação de um projecto de parceria por um ente público a um
parceiro privado, centrado no fornecimento de serviços operacionais ou
finais numa perspectiva de longo prazo, configurando uma contratação
global que se pretende mais eficiente do ponto de vista económico.



Um panorama que evidencia a inexistência de um modelo de parceria
adequado a todas as circunstâncias e a todas as características técnicoeconómicas dos projectos e serviços envolvidos, reconhecendo-se,
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porém, que certos modelos são mais apropriados a determinados tipos
de projecto e conjunto de circunstâncias do que outros.



No desenho do modelo PPP mais adequado à realização do projecto no
sector de águas reveste especial importância a demarcação entre as
funções e actividades a reter pelo sector público e aquelas que importa
transferir para o parceiro privado. Um recorte que deve atender ao facto
de se estar perante a configuração de um modelo de prestação de
serviços, não de um mero fornecimento de activos. Assim, o pacote de
responsabilidades e riscos transferíveis para o sector privado não pode
deixar de ir além dos processos de concepção-construção ou construçãoinstalação, combinando o investimento físico com um conteúdo de
prestação continuada de serviços e contemplando uma transferência de
risco de grau variável, em termos de disponibilização ou utilização e,
porventura, de risco de procura ou de mercado.



Tipicamente, a modelagem desta parceria engloba em uma transacção
única uma componente de investimento, associada por norma ao
respectivo financiamento prévio, e uma componente de prestação de
serviço sem regime contínuo, que pode abranger o cerne dos serviços
prestados tradicionalmente pelo sector público e corporizam os
respectivos serviços nucleares. Nestas montagens, o operador privado
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assume, em regra, o risco de financiamento, sendo ressarcido por via do
utilizador ou consumidor, ou, ainda, segundo uma fórmula mista.



As

diferentes

estruturas

de

repartição

de

responsabilidades

correspondem diversas combinações de partilha de riscos, pressupondo,
como princípio basilar, uma transferência de risco substantiva para o
parceiro privado, num quadro de optimização da afectação dos riscos do
projecto. Assim, não se preconiza necessariamente a transferência do
máximo risco para o parceiro ou a passagem de toda a álea financeira
para a sua esfera de responsabilidade, mas sim promover uma afectação
optimizada dos riscos do projecto.



Na modelagem das transacções PPP, a transferência de riscos para o
parceiro privado, que há-de ser mais substancial do que na contratação
pública tradicional, constitui um factor essencial para gerar VfM, estando
em causa optimizar a afectação dos riscos segundo a regra de cometer
cada risco à parte que está em melhores condições de o gerir e mitigar da
forma mais eficiente ou económica, valorizando a realização de ganhos
para o erário público. No sentido de optimizar a afectação dos riscos,
alguns destes hão-de ser atribuídos integralmente a uma das partes e
outros são eventualmente a partilhar. Dada a versatilidade do processo,
as parcerias podem assumir diversos figurinos de repartição de
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responsabilidades entre os sectores público e privado, não existindo a
priori uma matriz de risco única e definida.



Na modelagem desta parceria, tendo em conta o campo de intervenção e
o tipo de projectos hídricos, assume especial relevância a determinação
do complexo de funções que hão-de ser cometidas ao parceiro privado,
estando em causa aquilatar, de acordo com o princípio de afectação dos
riscos, em que medida o sector privado está em melhores condições do
que o sector público para gerir e mitigar os riscos inerentes às
actividades a transferir.



A introdução e o aprofundamento da abordagem PPP requerem a
existência de um quadro legal e institucional adequado, cujos os
contornos se avançam, capaz de acomodar a versatilidade dos esquemas
em parceria. Além de uma legislação especial, a introdução da
abordagem PPP implica também a adaptação de quadros jurídicos
existentes, sendo de relevar o impacto em sede de enquadramento da
disciplina orçamental. Ao constituírem processos complexos e exigentes
de montagem e transacção de projectos, as PPP’s reclamam ainda uma
tramitação procedimental apropriada, bem como porventura o suporte
de unidades dedicadas e especializadas.
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A experiência mundial comprova que a adopção de um quadro
específico PPP representa um compromisso político que confere
credibilidade e gera confiança nos agentes económicos e financeiros e,
bem assim, nos vários sectores sociais. O processo legislativo conducente
à criação de PPP no sector de águas não deixa de constituir uma
oportunidade privilegiada tanto para suscitar e animar debates sobre a
participação do sector privado na governação pública, como para
clarificar incertezas e imprecisões emergentes do novo tipo de
abordagem, motivadas sobretudo pela ausência de uma dogmática
jurídica própria. De um modo geral, o processo serve ainda para aclarar
os objectivos e conteúdo da política PPP, contribuindo para melhorar a
percepção de que o recurso à via PPP comporta também encargos para o
sector público, repercutíveis num esforço futuro do contribuinte.



Acresce que a qualidade técnica da legislação especial é igualmente vital,
tanto mais que, ao constituírem as PPP’s um instrumento de mobilização
do financiamento privado e desencadeando a globalização dos mercados
a concorrência dos ordenamentos jurídicos nacionais, o enquadramento
legal representa um factor nuclear de atractividade para o sector
privado.
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