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#1 O ANO DE 2020
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1. Indicadores 

Quadro - Indicadores 2020

O ANO DE 2020 #1

* Sem desvio de tarifário 
** Corrigido da imputação de subsídios para investimento e desvio de tarifário
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2. Mensagem do Presidente do Conselho de Administração

Considerando a missão e a visão que norteiam o desenvolvi-
mento da atividade da INOVA-EM, é possível apresentar o atual 
relatório com resultados positivos, não obstante o momento di-
fícil provocado pela pandemia COVID-19.

A prestação de serviços essenciais à população, de forma sus-
tentável, eficiente e continuamente melhorada, é um compro-
misso que obriga a um nível operacional de elevada exigência 
no quadro da evolução social e económica, amplamente de-
monstrado neste período de restrição a que a empresa respon-
deu com elevada maturidade técnica e capacidade de resposta.

Os indicadores apresentados sobre o exercício de 2020, confir-
mam os objetivos traçados. 

Os investimentos atingiram o valor de 2.571.768 €uros, registan-
do-se alguma limitação na capacidade de resposta das entida-
des executantes, o que resultou num ritmo de reabilitação e re-
novação das infraestruturas abaixo do previsto e desejável.

As distinções atribuídas à empresa reforçam o percurso de qua-
lidade que tem vindo a traçar, tendo nos últimos anos sido dis-
tinguida com selos de qualidade exemplar de água para consu-
mo humano e prémios de excelência em saneamento de águas 
residuais urbanas ao consumidor, tendo recebido em 2020, pelo 
terceiro ano consecutivo, o selo de qualidade do serviço de ges-
tão de resíduos urbanos ao consumidor, com referência a 2018. 

No abastecimento de água, registou-se o aumento do volume 
de água faturada, que atingiu os 3.135.635 m3, tendo-se observa-
do o crescimento do número de clientes e, simultaneamente, a 
redução do volume de água captada, resultando em melhoria 
na cobertura dos gastos e na redução do volume de perdas.

Na drenagem e tratamento de águas residuais, subsiste a ne-
cessidade de que a AdCL resolva o problema da incapacidade 
de transporte e tratamento das águas residuais que entrega-

#1 O ANO DE 2020
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mos naquele sistema multimunicipal.
No sistema sob gestão da INOVA-EM, registou-se o adequado 
funcionamento das nove ETARS a seu cargo, tendo-se reforçado 
o plano de diagnóstico e resolução do problema das infiltrações 
e descargas de águas pluviais nas redes coletoras.  

Sobre a recolha de resíduos urbanos, verificou-se o crescimento 
do volume de resíduos para valorização e reciclagem, que atin-
giu as 3.492 toneladas, reconhecendo-se que terá que crescer 
ainda mais para inverter os resultados obtidos na recolha de re-
síduos indiferenciados (11.957 toneladas) e garantir a aproxima-
ção às metas definidas pela UE.  

Os indicadores relativos à acessibilidade ao serviço demonstram 
a conformidade com as orientações da entidade reguladora, 
mas os indicadores relativos à frota afeta ao serviço, reforçam a 
conhecida necessidade de forte investimento na renovação da 
mesma.

Os espaços verdes mantêm-se como referência de qualidade 
dos espaços públicos. São 28 hectares com manutenção ga-
rantida em regime misto de administração direta e externa, 
tendo-se observado a internalização da manutenção de algu-
mas áreas com a contratação de trabalhadores e a aquisição de 
equipamentos.

A Expofacic, que atingiu em 2019 um patamar apreciável de 
excelência e sustentabilidade e em 2020 acumulou mais um 
prémio “5 estrelas regiões”, não se realizou em 2020 e não se irá 
realizar em 2021 devido à pandemia covid19.

As atividades realizadas pela INOVA-EM que não são suportadas 
por contratos programa e que são reguladas, nomeadamente 
o abastecimento de água, a recolha de águas residuais e a re-
colha de resíduos urbanos, implicam a prestação de serviços e 
a respetiva cobrança a 20.742 clientes, pelo que a satisfação dos 
mesmos é sempre um desafio diário e um objetivo principal da 
empresa. 

O ANO DE 2020 #1
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Já não é suficiente a oferta de um produto de qualidade, pelo 
que a INOVA-EM tem apostado na melhoria do relacionamento 
com os seus clientes, disponibilizando informação que promova 
o claro e transparente valor dos serviços, a correta perceção da 
realidade económica subjacente aos mesmos e a relação com 
a qualidade com que são prestados, e uma maior consciência 
responsável na proteção do ambiente e no incentivo à poupan-
ça dos recursos. 

Porque os clientes são de crucial importância, os projetos de in-
vestimento são entendidos como fundamentais na criação da 
cadeia de valor, pelo que se impõe o nosso contributo para o 
objetivo da rápida e consequente concretização dos mesmos. 

Também a diversidade dos clientes obriga a respostas diferen-
ciadas, sempre acompanhadas de informação e sensibilização 
ambiental, e tendo sempre presente a transformação digital de 
forma coerente e com padrões de qualidade e funcionalidade 
adequadas.

Os 146 trabalhadores da INOVA-EM são o cerne da empresa, evi-
denciado até à exaustão na resposta conseguida face ao contex-
to da pandemia provocada pelo COVID-19, onde o compromisso 
de serviço público e essencial se evidenciou de forma exemplar.
 
Devido à internalização de alguns serviços, face às limitações 
encontradas na prestação de serviços externos, observou-se um 
ligeiro crescimento do quadro de pessoal, centrado na manu-
tenção de espaços verdes e no diagnóstico para eliminação de 
afluências indevidas à rede de saneamento.

Em 2020, manteve-se a aposta na qualificação dos colaborado-
res, desenvolveu-se o projeto para novas instalações e desenrola-
ram-se as negociações para o acordo de empresa. Perspetiva-se 
que em 2021 tais processos fiquem devidamente encerrados.

Os níveis económico-financeiro e de qualidade do serviço pú-
blico, atingidos em 2020, refletem o esforço das medidas imple-
mentadas na empresa e o empenhamento e profissionalismo 

#1 O ANO DE 2020
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dos seus trabalhadores. 
A INOVA-EM manteve em 2020, na generalidade, as tarifas que 
estão a ser aplicadas desde 2018, posicionando-se em todo 
o Distrito de Coimbra como a entidade gestora que pratica o 
mais baixo valor da fatura de água, saneamento e resíduos, para 
um consumidor doméstico com um consumo médio de 10m3 
de água por mês. 

O resultado líquido conseguido eleva-se a 570 Mil €uros, supe-
rior aos anos transatos.

Os trabalhadores e trabalhadoras da INOVA-EM são o principal 
ativo da empresa. 

Diariamente envolvidos na melhoria da qualidade de vidas das 
pessoas, têm por base a perspetiva da criação de valor para a 
sociedade, assente no compromisso da prestação de servi-
ços públicos essenciais, com a consciência de que a evolução 
da empresa depende da forma como cada um reforça as suas 
competências e valoriza os serviços em equipa, reconhecendo a 
vontade que existe em dar respostas rápidas, eficazes e eficien-
tes, com transparência e rigor, para a obtenção de índices de 
satisfação superiores. 

Os resultados obtidos devem-se a eles, pelo que desta forma 
lhes dirijo uma palavra de reconhecimento e agradecimento. 
Agradecemos também aos nossos clientes e à população em 
geral, pelos contributos, compreensão e confiança na empresa.
Também para as entidades com quem a empresa se relaciona, 
e especialmente para o acionista, o Município de Cantanhede, o 
nosso agradecimento pelo apoio e colaboração.

Cantanhede, 19 de maio de 2021

O Presidente do Conselho de Administração

______________________________
Idalécio Pessoa Oliveira

O ANO DE 2020 #1
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3. Prémios 

Figura -  Selo de Qualidade gestão de resíduos urbanos 

Em 2020 a INOVA-EM foi distinguida pelo 3.º ano consecutivo 
pela ERSAR em parceria com o Jornal “Água & Ambiente”, com 
o Selo de Qualidade do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos 
ao Consumidor relativo aos dados de 2018, tendo sido reconhe-
cida como uma das sete entidades prestadoras deste serviço 
com melhor desempenho em Portugal Continental (num uni-
verso de 253 entidades gestoras);

Figura - Prémio 5 Estrelas Regiões 

A Expofacic venceu em 2020 e pelo 2.º ano consecutivo, o Pré-
mio Cinco Estrelas Regiões/2020, na categoria “Festas, Feiras e 
Romarias” no distrito de Coimbra, que visa distinguir marcas 
que se destacam pela sua excelência e elevado nível de satisfa-
ção junto dos consumidores, contribuindo para a promoção da 
região onde se inserem. 

#1 O ANO DE 2020
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#2 INOVA-EM
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1. Missão 

Garantir a um custo socialmente aceitável a qualidade dos ser-
viços públicos municipais de abastecimento de água, águas 
residuais e resíduos urbanos, bem como garantir que todas as 
restantes atribuições delegadas pelo Município de Cantanhede 
são desenvolvidas com critérios de eficácia e eficiência, promo-
vendo-se a qualidade de vida das populações e obedecendo-se 
a critérios de sustentabilidade económico-financeira e ambien-
tal.  

2. Visão

Procurar ser uma entidade gestora de referência a nível nacio-
nal, relativamente aos serviços públicos de abastecimento de 
água, águas residuais e resíduos urbanos e contribuir para que 
Cantanhede seja um dos Concelhos com melhor qualidade de 
vida do país.

3. Acionista 

Município de Cantanhede
Acionista único 
Capital Social – 11.647.332 €uros  

4. Órgãos Sociais 
 
Mesa da Assembleia Geral 
Presidente: Pedro António Vaz Cardoso
1º Secretário: José Alberto Arêde Negrão
2º Secretário: Anabela Barosa Lourenço

Conselho de Administração 
Presidente: Idalécio Pessoa Oliveira 
Administrador: Júlio José Loureiro Oliveira 
Administrador: Nuno Miguel Pinto Laranjo 

Fiscal Único 
Pinto Castanheira & Miguel Castanheira, SROC, Lda. 

INOVA-EM #2
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5. Estrutura Orgânica 

DIREÇÃO ADMNISTRATIVA 
E FINANCEIRA

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
GERAL E DE RECURSOS HUMANOS

SECÇÃO ADMINISTRATIVA

SECÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS

SERVIÇOS FINANCEIROS, 
COMERCIAIS DE APROVISIONAMENTO 

E GESTÃO DE STOCKS

SECÇÃO FINANCEIRA

SECÇÃO COMERCIAL

SECÇÃO APROVISIONAMENTO 
E GESTÃO DE STOCKS

DAF

#2 INOVA-EM

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIREÇÃO DE AMBIENTE 
E QUALIDADE DE VIDA

DIREÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO SOCIAL

SERVIÇOS DE
ÁGUAS E SANEAMENTO

SERVIÇO DE GESTÃO
AMBIENTAL E ESPAÇOS VERDES

CA

DAQV DDES

SAS

SGAEV



RELATÓRIO & CONTAS 2020 | 17

INOVA-EM #2

Serviços Regulados

#3 SERVIÇOS 
REGULADOS
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1.Introdução 

As atividades desenvolvidas pela Empresa ao nível do abaste-
cimento de água, saneamento de águas residuais e gestão de 
resíduos urbanos são reguladas pela Entidade Reguladora dos 
Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), de acordo com a Lei 
n.º10/2014, de 6 de março, que aprovou os seus estatutos e desen-
rolam-se num contexto definido pelo Decreto-Lei n.º 306/2007 
de 27 de agosto, Decreto-Lei n.º 194/2009 de 20 de agosto, De-
creto-Lei n.º 114/2014 de 21 de julho, Regulamento nº 446/2018, 
de 23 de julho (Regulamento de Procedimentos Regulatórios) e 
disposições, recomendações e regulamentos tarifários emitidos 
pela entidade reguladora. 

Também estão sujeitas ao acompanhamento da Agência Por-
tuguesa do Ambiente (APA), enquanto regulador ambiental. 

Regulação da Qualidade da Água para Consumo Humano 

O Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decre-
to-Lei nº 92/2010, de 26 de julho e pelo Decreto-Lei nº 152/2017, 
de 07 de dezembro, é o diploma legal que regulamenta a qua-
lidade da água para consumo humano, definindo a frequência 
de amostragem e de análise a cumprir nos pontos de entrega, 
estabelecendo as normas da qualidade para cada parâmero 
cujo controlo é obrigatório e aconselhando as entidades gesto-
ras a implementar planos de segurança da água, numa perspe-
tiva de análise e prevenção de riscos para a qualidade da água 
potável.   
A ERSAR é a autoridade competente para a qualidade da água 
para consumo humano, cabendo-lhe aprovar e monitorizar os 
respetivos planos. 

O Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) de 2020 
da INOVA-EM foi aprovado em dezembro de 2019 pela ERSAR. 
No âmbito do PCQA aprovado, foram efetuadas 1.199 análises, 
tendo sido detetados 3 incumprimentos aos valores paramétri-
cos, o que evidencia um bom desempenho, com uma percen-
tagem de cumprimento de 99,7%. 
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Os resultados obtidos no âmbito do controlo legal são avaliados 
anualmente pela ERSAR e publicados no Relatório Anual do Se-
tor de Águas e Resíduos em Portugal (RASARP), Volume 
2 – Controlo da qualidade da água para consumo humano. 

Regulação da Qualidade de Serviço

A regulação da qualidade de serviço é assegurada pela 
ERSAR, de acordo com o disposto no artigo 10.º do Decreto-Lei 
n.º 194/2009 de 20 de agosto. Esta atuação abrange a monitori-
zação e a avaliação da qualidade de serviço, através de um con-
junto de indicadores, efetuando um exercício de benchmarking 
entre as várias entidades gestoras dos setores das águas e resí-
duos, publicando anualmente os resultados no RASARP, Volu-
me 1 – Caraterização do setor de águas e resíduos.
Em 2020 foi colocado em consulta pública pela ERSAR, o proje-
to de regulamento de qualidade de serviço, que irá definir níveis 
mínimos de qualidade dos serviços prestados aos utilizadores 
finais, bem como as compensações devidas por parte das enti-
dades gestoras em caso de incumprimento.

Regulação Económica

A regulação económica é assegurada pela ERSAR, com o intuito 
de promover a regulação de preços para garantir tarifas eficien-
tes e socialmente aceitáveis e que garantam a sustentabilidade 
economia e financeiras das entidades gestoras. É feita através 
de regulamentos tarifários e no caso dos serviços delegados, 
através de emissão de parecer sobre o contrato de gestão e re-
gulação da tarifa aí prevista.   

Em 2020 entrou em vigor o 2.º quinquénio do contrato de ges-
tão delegada entre o Município de Cantanhede e a INOVA-EM, 
após parecer favorável por parte da ERSAR e revisão do seu clau-
sulado contratual e respetivos anexos, nomeadamente, os obje-
tivos estratégicos e respetivos indicadores de monitorização, o 
estudo de viabilidade económico-financeira e a trajetória tarifá-
ria para o período 2020-2024.
 

SERVIÇOS REGULADOS #3
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Regulação das Relações Comerciais 

Nos termos dos seus estatutos, compete também à ERSAR, a 
definição de regras de relacionamento entre as entidades ges-
toras em alta e em baixa e entre estas últimas e os respetivos 
utilizadores, nomeadamente no que respeita às condições de 
acesso e contratação de serviço, medição, faturação, pagamen-
to e cobrança e prestação de informação e resolução de litígios, 
regulamentando os respetivos regimes jurídicos e a proteção 
dos utilizadores de serviços públicos essenciais.

Nesse âmbito, destacar a emissão de parecer sobre os regu-
lamentos de serviços, a Recomendação nº1/2010, relativa aos 
conteúdos que devem constar nas faturas, a Lei n.º 12/2014, de 
6 de março, que procede à segunda alteração ao Decreto-Lei 
n.º 194/2009 de 20 de agosto, o Decreto-Lei nº 114/2014, de 21 de 
julho, relativa a fatura detalhada e o Regulamento nº 594/2018, 
de 4 de setembro, que publica o Regulamento de Relações Co-
merciais dos Serviços de Águas e Resíduos.

Regulação Ambiental 

A APA, enquanto Autoridade Nacional da Água, cabe-lhe, nesse 
âmbito, e entre outras, emitir títulos de utilização dos recursos 
hídricos, fiscalizando o seu cumprimento e aplicar o respetivo 
regime económico e financeiro.  

Para cobertura dos seus encargos, a APA tem vindo a cobrar a 
Taxa de Recursos Hídricos (TRH), prevista no regime económico 
e financeiro dos recursos hídricos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
97/2008, de 11 de junho.

No apuramento da TRH para 2020, de acordo com o n.º 2 do 
artigo 5º-A da Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro (Fiscalidade 
Verde), foi definido um limite para o volume de água não fatura-
da em “alta” de 5% e em “baixa” de 20%, sendo eventuais valores 
superiores a estes volumes suportados pelas entidades gestoras 
como incentivo à redução de perdas.

#3 SERVIÇOS REGULADOS
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A APA é também a Autoridade Nacional de Resíduos, caben-
do-lhe, nesse âmbito, e entre outras, o acompanhamento da 
execução da estratégia nacional para os resíduos, os procedi-
mentos de licenciamento e a aplicação da taxa de gestão de 
resíduos (TGR). 

SERVIÇOS REGULADOS #3
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2. Gestão do Sistema de Abastecimento de Água

O volume de água entrada no sistema com origem nas capta-
ções dos Olhos da Fervença foi de 4.550.704 m3, o que represen-
ta um decréscimo de 158.686 m3 relativamente ao ano anterior, 
isto é, menos 3,4%. Quanto ao consumo autorizado, verificamos 

#3 SERVIÇOS REGULADOS

Figura- O Sistema de Abastecimento de Água (2020) 

Quadro - O Sistema de Abastecimento de Água em Números (2020)
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um aumento de 83.753 m3 (+2,5%), com a água não faturada a 
reduzir-se em 243.682 m3 (-14,7%), espelhando o trabalho que 
tem vindo a ser realizado ao nível da minimização das perdas 
reais e aparentes, com mais reabilitação e setorização das redes, 
análise de dados e monitorização constante (de pressões e ní-
veis dos reservatórios), pesquisa ativa de fugas e renovação do 
parque de contadores.
  
Relativamente à utilização de energia para operar a estação de 
captação e elevação de água dos Olhos da Fervença, verificou-
-se um aumentou de consumo de 81.906 kWh, com uma perda 
de eficiência, medida através do indicador de custo específico 
de produção kWh/ m3, que registou em 2020, o valor de 0,43 
face aos 0,40 do ano anterior. Podemos explicar esse resultado, 
pela alteração temporária no funcionamento dos grupos de 
bombagem da Tocha e Fontinha, devido a obras de reabilitação 
nos respetivos reservatórios. No entanto, é de assinalar a redu-
ção da percentagem de consumos de energia em horário de 
ponta, uma vez que em 2018 foi de 15,1%, em 2019, 9,3% e este 
ano cifrou-se em apenas 1,6%, permitindo melhorar o rácio rela-
tivo ao custo específico de energia (€/kWh).  

Ainda no que diz respeito a essa instalação, continuaram as 
obras de beneficiação, nomeadamente a substituição integral 
do telhado no edifico mais antigo de exploração e pequenos 
arranjos paisagísticos.      

SERVIÇOS REGULADOS #3

Gráfico - Evolução de Água Captada e Energia Consumida Olhos da Fervença (2017-2020)
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* Água abastecida diretamente ao Município de Mira, que não passa pela rede de distribuição;
** Municípios de Montemor-o-Velho, Coimbra e Mealhada
*** Infraestruturas sob a responsabilidade da INOVA, cujos gastos respeitantes aos consumos de 
água são contabilizados nos contratos-programa com o Município de Cantanhede;
**** Volumes faturados por imputação a terceiros (reparações de avarias ou ligações diretas);
***** Lavagens via pública, limpeza coletores, incêndios.

Decorrente da pandemia COVID-19 e da necessidade de pro-
teger a saúde dos colaboradores, foram tomadas em 2020, um 
conjunto de procedimentos operacionais que asseguram a 
continuidade e ininterruptibilidade do serviço de abastecimen-
to de água. Apesar destes condicionalismos, prosseguimos os 
trabalhos por administração direta, nomeadamente a manu-
tenção da acessibilidade física ao serviço nos 100% e a repara-
ção de avarias na rede. Nesse sentido, foi necessário ampliar a 
rede em 370 metros, executar 109 novos ramais domiciliários e 
proceder a 88 alterações, instalar 1.130 contadores, reparar 565 
avarias, das quais 445 em ramais domiciliários, 66 em condutas 
e 54 em válvulas. 

#3 SERVIÇOS REGULADOS
Quadro - Balanço Hídrico (2017-2020)
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Efetuando uma abordagem geral ao desempenho do sistema 
de abastecimento de água no ano de 2020, e de acordo com os 
indicadores de qualidade de serviço de 3ª geração da entidade 
reguladora, podemos afirmar que dos 13 indicadores previstos, 
9 denotam uma qualidade de serviço boa, 3 mediana e 1 insa-
tisfatória. Num exercício de comparação com a média ponde-
rada dos indicadores para o ano de 2019, referentes ao universo 
de entidades gestoras de abastecimento de água em baixa de 
Portugal Continental (Fonte: RASARP 2020, Volume 1- Carateri-
zação do setor de águas e resíduos), verifica-se que são 5 em 13, 
que denotam uma qualidade de serviço boa, existindo ainda 6 
com avaliação mediana e 2 insatisfatória.

Apesar dos indicadores serem globalmente bastante positivos 
e muito acima da média nacional, ainda persistem problemas 
nas questões relativas às perdas de água e correspondeste valo-
res não faturados e que quando ultrapassados, nos poderá levar 
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QUALIDADE DE 
SERVIÇO BOA

QUALIDADE DE 
SERVIÇO MEDIANA

QUALIDADE DE 
SERVIÇO INSATISFATÓRIA

Quadro - Geração de indicadores de qualidade de serviço em A.A: INOVA 2018-2020 e Média Nacional 2019
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a ser uma referência nacional na gestão dos serviços de abaste-
cimento de água, tal como já acontece nos outros dois serviços 
regulados. 

Nesse sentido, prosseguimos em 2020, a materialização de um 
conjunto de ações previstas na operação “Controlo e Redução 
de Perdas no Sistema de Abastecimento de Água do Concelho 
de Cantanhede” e que conta com o apoio do POSEUR, nomea-
damente: 

■ Conclusão da intervenção na adutora Tocha-Praia da Tocha 
– 1ª fase e a remodelação da rede de abastecimento de água e 
ramais da ZMC da Tocha – 2ª fase, onde foram substituídos 1,4 
km de condutas, instalados 3 marcos de incêndio e construídos 
27 ramais domiciliários;

■ Empreitada em curso, da remodelação de rede de abasteci-
mento de água e ramais da ZMC Cantanhede, que compreen-
de a substituição de aproximadamente 20,6 km de condutas de 
distribuição, a instalação de 46 marcos de incêndio e a constru-
ção de 1.014 ramais domiciliários, cuja percentagem de execu-
ção financeira no final do ano era cerca de 50%, prevendo-se a 
sua conclusão durante o 3ª trimestre de 2021;

■ Iniciada no mês de junho, a intervenção na adutora Fervença-
-Tocha – 1ª fase e a remodelação da rede de abastecimento de 
água e ramais da ZMC da Sanguinheira – 2ª fase, que compre-
ende a substituição de aproximadamente 6,25 km de condutas 
de adução e distribuição, a instalação de 11 marcos de incêndio 
e 2 medidores de caudal e a construção de 88 ramais domicili-
ários;

■ Conclusão da intervenção na adutora Tocha-Praia da Tocha 
– 1ª fase e a remodelação da rede de abastecimento de água e 
ramais da ZMC da Tocha – 2ª fase, onde foram substituídos 1,4 
km de condutas, instalados 3 marcos de incêndio e construídos 
27 ramais domiciliários;

■ Projeto de execução de “Reformulação da Conduta Elevatória 
Fervença-Lemede”;

#3 SERVIÇOS REGULADOS
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3. Gestão do Sistema de Saneamento de Águas Residuais

Figura - O Sistema de Saneamento de Águas Residuais (2020) 

Dados Gerais Sector Saneamento de Águas Residuais

Sistema em alta utilizado Aguas do Centro Litoral, S.A.

Acessibilidade fisica do serviço - % 97,6%

Adesão ao serviço - % 98,8%

Subsistemas Municipais - Unidades 9

ETAR´s - Unidades 9

Estações Elevatórias - Unidades 65

Comprimento Total de Coletores - Km(s) 547,7

Ramais - Unidades 18 521

Índice de conhecimento infraestrutural - em 200 pontos 193

Índice de gestão patrimonial de infraestruturas - em 200 pontos 200

SERVIÇOS REGULADOS #3

Quadro - O Sistema de Saneamento de Águas Residuais em Números (2020) 
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As ETAR´s exploradas pela INOVA-EM foram responsáveis, em 
2020, pelo tratamento de cerca de 38% do efluente recolhido 
pelas redes de drenagem de águas residuais, verificando-se 
que todas apresentaram uma percentagem de cumprimento 
dos parâmetros de descarga de 100%.

O volume tratado foi superior em 120.754 m3 relativamente ao 
verificado em 2019 (+4,7%), com os afluentes entregues no sis-
tema em alta, da responsabilidade das Águas do Centro Lito-
ral e os relativos aos sistemas municipais, a aumentar 52.518 m3 
(+3,3%) e 68.236 m3 (+7,3%), respetivamente, que se justifica pelo 
aumento dos volumes faturados, mas também, por um au-
mento da pluviosidade.

Também na gestão deste serviço, a empresa teve se adaptar ao 
contexto epidemiológico da COVID-19, por forma a garantir a 
recolha, transporte e tratamento do efluente, sem colocar em 
causa a saúde dos trabalhadores, tendo para o efeito reorgani-
zado as equipas operacionais e respetivos horários de trabalho, 
para além de outras medidas explicitadas no presente relatório. 
Apesar destes condicionalismos, prosseguimos os trabalhos por 
administração direta, nomeadamente a manutenção da acessi-
bilidade física ao serviço próximo dos 100%, a limpeza e a inspe-
ção de coletores, autorizações de ligação e reparação de avarias 

2020 2019 2018 2020 2019 2018

Ançã Terciário 100% 100% 100% 275 387 272 765 291 344

Murtede * Terciário 100% 100% 100% 43 573 52 389 51 130

Praia da Tocha Secundário 100% 96% 96% 45 922 43 687 42 774

Corticeiro de Cima Secundário 100% 100% 100% 174 476 93 995 269 554

Outil Terciário 100% 100% 100% 104 931 108 309 103 488

Bolho / Sepins Terciário 100% 100% 100% 151 429 125 836 146 864

Covões Secundário 100% 100% 100% 113 436 149 785 122 681

Malhada Secundário com desinfecção 100% 100% 100% 72 740 77 284 91 360

Porto Carros / Enxofães Secundário 100% 100% 100% 18 153 7 762 6 240

1 000 048 931 812 1 125 437

1 665 646 1 613 128 1 521 251

2 665 694 2 544 940 2 646 688

Volume de Água Residual Tratada/ Entregue 

Totais

Sistema em Alta- Águas do Centro Litoral 

Designação da ETAR Nível de Tratamento
% de Cumprimento de Parametros de 

Sub-Total

#3 SERVIÇOS REGULADOS

Quadro - Indicadores das Instalações de Tratamento de Águas Residuais (2018-2020)
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na rede. Nesse sentido, foi necessário ampliar a rede coletora 
em 420 metros, executar 72 novos ramais domiciliários e proce-
der a 3 alterações, limpar 13,02 km de coletores, realizar ensaios 
de fumo em 22,1 km de coletores e proceder às respetivas no-
tificações em caso de deteção de afluências indevidas, realizar 
125 de inspeção e sensibilização relativas as novas ligações ao 
sistema e reparar 2 caixas de visita colapsadas. 

Efetuando uma abordagem geral ao desempenho do sistema 
de saneamento de águas residuais no ano de 2020, e de acordo 
com os indicadores de qualidade de serviço de 3ª geração da 
entidade reguladora, podemos afirmar que dos 14 indicadores 
previstos, 10 denotam uma qualidade de serviço boa. Num exer-
cício de comparação com a média ponderada dos indicadores 
para o ano de 2019, referentes ao universo de entidades gestoras 
de saneamento de águas residuais em baixa, de Portugal Conti-
nental (Fonte: RASARP 2020, Volume 1- Caracterização do sector 
de águas e resíduos), verifica-se que são apenas 4 em 14, os que 
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Quadro - 3ª Geração de indicadores de qualidade de serviço em A.R: INOVA 2018-2020 e Média Nacional 2019
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denotam uma qualidade de serviço boa.

Em 2020, continuámos a desenvolver um conjunto de iniciati-
vas tendentes a melhorar a qualidade de serviço, das quais des-
tacamos: 

■ Início dos trabalhos da empreitada “Remodelação da rede de 
saneamento da Tocha – Bacia de Drenagem da EEAR de Rovis-
co Pais”;

■ Início dos trabalhos da empreitada de “Remodelação da rede 
de saneamento de Febres – Bacia da EEAR de Balsas;

■ Ações de inspeção relativas a ligações clandestinas de águas 
pluviais ou a sua entrega inadvertida com deteção a partir de 
ensaios de fumos, com posterior notificação ao munícipe para 
solucionar;

■ Monitorização remota das estações elevatórias, com o envio 
de alarmes em caso de avarias, para as equipas operacionais;

■ Inspeção vídeo de coletores onde se verificam maiores inefici-
ências, com vista à correção de defeitos;

■ Participação na 2ª edição da Iniciativa Nacional para o Contro-
lo de Afluências Indevidas (iAFLUI), promovida pelo LNEC, ten-
do como objetivo capacitar os nossos quadros e internalizar um 
processo estruturado para lidar com essa problemática.

#3 SERVIÇOS REGULADOS
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4.Gestão do Sistema de Resíduos Urbanos

Durante o ano de 2020 e após ter sido declarado no dia 19 de 
março, o primeiro estado de emergência originado pela pan-
demia COVID-19, houve a necessidade de controlar os fato-
res de risco associados a recolha de resíduos urbanos, daí a 
INOVA-EM ter adotado, para além de um conjunto de medidas 
de proteção dos seus colaboradores, alterações na operação e 
reforço das medidas de sensibilização aos munícipes, das quais 
destacamos:
• Horários desfasados para evitar contatos entre equipas;

• Colocação de colaboradores em reserva (sem trabalhar), deno-
minados de “segunda linha de intervenção”, em caso de even-
tual contaminação de quem estava a trabalhar, que os pudesse 
substituir; 

• Obrigatoriedade de uso de máscaras e de luvas, pelos colabo-
radores que procedem à recolha de resíduos urbanos;

Dados Gerais Sector Resíduos Urbanos

Sistema em alta utilizado ERSUC, S.A.

Acessibilidade fisica do serviço - % 84,8%

Acessibilidade fisica do serviço de recolha seletiva- % 68,4%

Ecocentro -  Unidades 1

Ecopontos - Unidades 370

Oleões - Unidades 46

Viaturas afetas à recolha indiferenciada  - Unidades 4

Capacidade instalada de contentores - m3 1 140

Índice de conhecimento de ativos físicos -% 100

Densidade de ecopontos (hab./ecoponto) 95

SERVIÇOS REGULADOS #3

Quadro - O Sistema de Resíduos Urbanos em Números (2020)
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• Lavagem diária e integral das viaturas, incluindo o interior da 
cabine, com a sua higienização, bem como os puxadores das 
portas e outros dispositivos exteriores que são manuseados;

• Reforço da sensibilização sobre a utilização de equipamentos 
de proteção individual, fardas e higienização das viaturas;

• Reforço das equipas de limpeza para remoção de resíduos de-
positados fora dos contentores;

• Cancelamento do serviço de recolha a pedido ao domicílio de 
monos e aparas de jardim (retomado em 01 de junho);   

• Encerramento temporário ao público das instalações do Eco-
centro Municipal, entretanto reabertas em 13 de maio; 

• Divulgação no site da empresa, através de SMS e correio eletró-
nico, os cuidados a ter na deposição de resíduos; 

Apesar destes condicionalismos, a operação garantiu em todos 
os momentos, a saúde publica, higiene e limpeza de todo o ter-
ritório municipal, incluindo a melhoria continua e o desenvolvi-
mento de novos projetos associados a gestão do sistema. 

#3 SERVIÇOS REGULADOS

 GRÁFICO % POR TIPOS DE RECOLHA 
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Analisando cada um dos tipos de recolha no Município de Can-
tanhede, 77,4% provem da recolha indiferenciada, sendo os 
restantes 22,6% correspondentes a resíduos recolhidos seletiva-
mente, verificando-se uma evolução sempre em crescendo de 
ambas as frações nos últimos anos. 

Em 2020 foram recolhidas 15.449 toneladas, o que corresponde 
a um aumento de 0,8% em relação ao ano anterior (+122 tonela-
das), com os quantitativos de resíduos indiferenciados a cresce-
rem 33 toneladas e os de recolha seletiva 89 toneladas.  

O indicador de preparação para reutilização e reciclagem fixou-
-se nos 30,8% (considera-se que 73,4% dos resíduos são reciclá-
veis), temos uma densidade de 95 habitantes por ecoponto (no 
sistema multimunicipal que integramos, esse rácio é de 168) e 
o indicador de retomas de recolha seletiva 3F (plástico e metal, 
papel e cartão e vidro) foi de 60 kg/hab.ano (a meta para o sis-
tema de gestão de resíduos urbanos que integramos, ERSUC, é 
de 46 kg/hab.ano). 

No que diz respeito a outros fluxos valorizáveis, realçar o aumen-
to que anualmente temos vindo a assistir do número de pedidos 
dos munícipes, para a recolha de monstros e aparas de jardim 
ao domicílio, operação que contou este ano, com o reforço de 
meios, através da aquisição de uma nova viatura, equipamento 
com plataforma elevatória e com carroçaria adaptada ao efei-
to.  Em 2020 foram 2.818 pedidos, comparando com os 2.773 de 
2019, apesar do serviço ter estado interrompido durante quase 

SERVIÇOS REGULADOS #3

Quadro - Evolução da Produção de Resíduos Urbanos no Concelho de Cantanhede (2015-2020) – Valores em Toneladas
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3 meses. Foram ainda recolhidos 9,5 toneladas de óleo vegetal e 
86,5 toneladas de resíduos elétricos e eletrónicos (aumento de 
quase 100% face a 2019), cujas contrapartidas reverteram a favor 
da APPACDM e da Associação Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Cantanhede, respetivamente.  

Quanto a novos projetos e tendo como propósito antecipar a 
curva de aprendizagem inerente às operações de recolha seleti-
va de biorresíduos e de resíduos têxteis e domésticos perigosos, 
que se tornarão obrigatórias até ao final do ano de 2023 e 2024, 
respetivamente, importa destacar um conjunto de ações leva-
das a cabo para esse efeito, com apoio de fundos comunitários 
e cujo investimento total é de 2,63 Milhões de €uros:

• Iniciámos no mês de junho a empreitada referente à reformu-
lação do Ecocentro Municipal, cujo prazo de execução é de 12 
meses. Irá permitir maximizar a quantidade de resíduos a valo-
rizar, para além de se vir a tornar um equipamento visualmente, 
mais atrativo e limpo; 

• Lançamento de alguns dos procedimentos de contratação 
pública associados ao projeto, “Cantanhede Recicla – Projetos 
Inovadores de Recolha Seletiva”, nomeadamente, a aquisição 
de uma viatura pesada equipada com grua, sistema ampliroll 
e caixa metálica e um ponto móvel de recolha seletiva para de-

#3 SERVIÇOS REGULADOS

Gráfico - Evolução da Produção de Resíduos Urbanos no Concelho de Cantanhede (2015-2020) – Valores em Toneladas
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posição de embalagens de tintas e vernizes, têxteis, brinquedos, 
produtos de limpeza, loiças, espelhos e vidros, calçado, rolhas, 
pequenos eletrodomésticos, livros e revistas, CD/DVD, cápsulas 
de café e tinteiros;   

• Lançamento de alguns dos procedimentos de contratação pú-
blica associados ao projeto, “Cantanhede Recicla – Recolha Se-
letiva de Biorresíduos”, nomeadamente, uma viatura de recolha 
e transporte com capacidade para 19 m3, com sistema de lava-
gem de contentores e telemática incorporado, equipamentos 
de contentorização que servirão as duas opções de recolha de 
orgânicos, a coletiva (neste caso, com contentores com acesso 
condicionado, que visam promover a qualidade dos resíduos 
recolhidos) e o porta-a-porta e contentores para deposição de 
verdes, de maior capacidade, a colocar nos locais de maior pro-
dução.

Com a materialização destes projetos, que serão acompanha-
dos por campanhas de comunicação e sensibilização, preve-
mos que em 2023 se atinja um indicador de preparação para 
reutilização e reciclagem de 43%.  

SERVIÇOS REGULADOS #3

Obras Ecocentro Municipal
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Efetuando uma abordagem geral ao desempenho do sistema 
de resíduos urbanos no ano de 2020 e de acordo com os indi-
cadores de qualidade de serviço de 3ª geração da entidade re-
guladora, podemos afirmar que dos 12 indicadores previstos, 8 
denotam uma qualidade de serviço boa. 

Olhando, para a média ponderada dos indicadores para o ano 
de 2019, referentes ao universo de entidades gestoras de resí-
duos em baixa, de Portugal Continental (Fonte: RASARP 2020, 
Volume 1- Caraterização do setor de águas e resíduos), verifica-
-se que são 5 em 12, que denotam uma qualidade de serviço 
boa. Comparando o resultado de cada um dos indicadores, ve-
rificamos que existem 2 com desempenho menos positivo face 
à média nacional (renovação e rentabilização do parque de via-
turas). 

#3 SERVIÇOS REGULADOS

Quadro - 3ª Geração de indicadores de qualidade de serviço em R.U: INOVA-EM 2018-2020 e Média Nacional 2019
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5.Regulação Económica dos Serviços de Águas e Resíduos

 

SERVIÇOS REGULADOS #3

Quadro - Desvio Tarifário Acumulado ( 2014-2020 ) - €uros
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No âmbito do contrato de gestão delegada para o período quin-
quenal 2020-2024, vigora um modelo tarifário do tipo custo do 
serviço, em que as tarifas a praticar correspondem a tarifas ne-
cessárias, ou seja, a tarifas que permitem a recuperação anual 
de todos os gastos devidos em cenário de eficiência para supor-
tar cada uma das atividades, em condições de assegurar a qua-
lidade dos serviços, o respetivo equilíbrio económico-financeiro, 
a gestão eficiente dos sistemas e a acessibilidade aos serviços 
por parte dos utilizadores.      

Nesse sentido e uma vez que podem existir desvios tarifários, 
isto é, diferenças entre o previsto no contrato de gestão delega-
da e os resultados efetivamente alcançados, torna-se relevante 
evidenciar esses factos, uma vez que serão integralmente refle-
tidos no próximo período tarifário (entre 2025-2029). 

No início do segundo período quinquenal, a 31.12.2020, o valor 
do superavit tarifário acumulado é de 1.210.777 €uros, registan-
do-se um excedente nos serviços de abastecimento de água 
e saneamento de águas residuais, de 798.094 €uros e 472.413 
€uros, respetivamente, e um défice de 59.729 €uros nos servi-
ços de gestão de resíduos urbanos.

#3 SERVIÇOS REGULADOS
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Por força das vicissitudes originadas pela pandemia COVID-19, 
assistimos ao adiamento da 30.ª edição da Expofacic, a inter-
rupção durante aproximadamente 6 meses, do serviço públi-
co de Transportes Urbanos de Cantanhede e a não realização 
de ações de educação e sensibilização ambiental.  Ainda assim, 
importa destacar as seguintes atividades, no âmbito do objeto 
social da empresa:  

• Serviço de varredura, limpeza e desinfeção do espaço públi-
co, enquadrado no contrato-programa de limpeza urbana com 
o Município de Cantanhede e nas medidas de mitigação da 
pandemia. No âmbito desta atividade, reforçaram-se os inves-
timentos, nomeadamente na aquisição de uma nova varredora 
e papeleiras, incluindo uma inteligente, com compactador ali-
mentado a anergia solar e um sistema que emite avisos sobre o 
seu nível de enchimento;

• Manutenção de 28 hectares de espaços verdes e produção de 
plantas, atividades enquadradas no contrato-programa de es-
paços verdes com o Município de Cantanhede;

• Atividades associadas à quinta piloto de agricultura biológica, 
enquadradas no respetivo contrato-programa com o Município 
de Cantanhede;

• Atividades e ações ao nível ambiental relacionadas com a Ban-
deira Azul na Praia da Tocha, Galardão ECOXXI e Programa Eco 
Escolas; 

. Execução dos trabalhos de limpeza e front office das piscinas 
municipais; 

• Manutenção do Complexo Desportivo de Ançã; 

• 8.274 passageiros nos Transportes Urbanos de Cantanhede, 
distribuídos por 8.013 no circuito cidade (taxa de ocupação de 
24,9%) e 261 no circuito freguesias (taxa de ocupação de 4,5%); 

OUTRAS ATIVIDADES #4
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Clientes

OUTRAS ATIVIDADES #4

#5 CLIENTES



RELATÓRIO & CONTAS 2020 | 43

1.Contratos e Faturação

 

No final de 2020, o número total de clientes de água ascendia 
a 20.742, um aumento de 115 novos clientes relativamente ao 
ano precedente, com os consumidores domésticos a represen-
tarem 88,5% do universo total de clientes.
 
Em 2020, o volume total de água faturada pela INOVA-EM foi 
de 3.135.635 m3, o que corresponde a um acréscimo de 2,8% de 
água faturada em relação ao ano de 2019, isto é, mais 84.996 m3. 
Esta variação positiva, verificou-se nos consumos faturados aos 
clientes diretos (utilizadores finais), por via de maiores gastos 
por parte das famílias que compensaram a quebra acentuada 
nos utilizadores não domésticos, e dos clientes municipais, re-
gistando um acréscimo de 25.170 m3 e 75.110 m3 respetivamen-
te, o que em conjunto representa uma variação positiva de 3,4%.

CLIENTES #5

Quadro - Evolução do Nº Clientes de Abastecimento de Água (2017-2020)
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#5 CLIENTES

Quadro - Evolução da Água Faturada em M³ (2017-2020)

(1) Venda de Água ao Município de Mira, Montemor, Águas de Coimbra, E.M. e Mealhada



RELATÓRIO & CONTAS 2020 | 45

Considerando a população residente de 35.011 habitantes e o vo-
lume de água faturado por consumo doméstico, pode estimar-
-se um valor para a capitação de 45,99 m3/ hab. ano, correspon-
dente a 126 l/hab. dia. 

CLIENTES #5

Gráfico – Evolução da Água Faturada a Clientes em M³ (2012-2020)

 Gráfico - Evolução das Capitações Domésticas (2017-2020)
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No que concerne ao número de clientes de saneamento, eram 
servidos no final do ano 19.413 clientes, um acréscimo de 98 no-
vos clientes relativamente ao ano anterior.
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Quadro - Evolução do Nº Clientes de Saneamento (2017-2020)

Quadro - Evolução do Nº Clientes de Saneamento (2017-2020)
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Em 2020, o volume total de água residual faturada (com base 
no consumo de água e caudal de descarga) foi de 2.565.211 m3, 
verificando-se um aumento de 3,2% face a 2019 (+78.364 m3).  

CLIENTES #5

 Gráfico - Evolução da Água Residual Faturada em M³ (2012-2020)

 Quadro - Evolução do Nº de Clientes RU (2017-2020)



RELATÓRIO & CONTAS 2020 | 48

No final de 2020, cobrava-se tarifa de resíduos urbanos a 20.448 
clientes, dos quais 243 são não domésticos cujo contrato prevê a 
medição dos resíduos indiferenciados produzidos. Face ao ano 
anterior, verifica-se um acréscimo de 80 utilizadores.

Em 2020, o volume total de água, que serviu de indexante para 
a faturação da componente variável de resíduos urbanos, foi de 
1.897.786 m3, o que corresponde a mais 4,8% face a 2019, isto é, 
mais 86.434 m3. Quanto à produção de resíduos urbanos me-
didos e faturados, fixou-se em 16.398 m3 (- 2.312 m3 do que em 
2019), que se deve fundamentalmente à menor atividade eco-
nómica no canal HORECA. 

#5 CLIENTES

Quadro - Evolução das Quantidades para Efeitos de Aplicação da Componente Variável de RU em M³ (2017-2020)
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2.Acessibilidade Económica  

CLIENTES #5

 Quadro - Evolução do Valor da Fatura Mensal Cliente Doméstico (2017-2020)
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Em 2020, os encargos tarifários com os serviços de águas e re-
síduos, para um cliente doméstico, com um perfil de consumo 
mensal de 10 m3 não sofreram alterações pelo 3.º ano consecu-
tivo, fixando-se em 18,05 €uros. Desse valor, 7,4 €uros (40,99%) 
foram pagos às Águas do Centro Litoral e à ERSUC, pelo trata-
mento das águas residuais e dos resíduos urbanos, respetiva-
mente. Comparando com a média nacional de 25,07 €uros (da-
dos de 2019), o valor pago foi inferior em 7,02 €uros (-27,99%), o 
que corresponde a uma poupança anual de 84,20 €uros.

No que diz respeito ao indicador de acessibilidade económica 
dos serviços, o encargo médio do serviço de saneamento de 
águas residuais teve um peso de 0,32% no rendimento médio 
disponível por agregado familiar, enquanto que o serviço de 
abastecimento de água e de gestão de resíduos urbanos ti-
veram um peso inferior, de 0,21% e 0,18% respetivamente. Em 
qualquer um dos casos, visivelmente abaixo do limite de 0,5% 
estabelecido pela entidade reguladora. 

Importa ainda referir durante este ano, a decisão por parte do 
Município de Cantanhede, de financiar a redução do valor a 
pagar pela fatura dos serviços de águas e resíduos aos utiliza-
dores em situações de perda de rendimentos provocada pela 
pandemia. Genericamente, consistiu na isenção das tarifas fixas, 
no alargamento do 1.º escalão da tarifa variável dos utilizadores 
domésticos e na isenção da tarifa variável das Instituições Parti-
culares de Solidariedade Social e a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Cantanhede. 

#5 CLIENTES
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3.Cobranças e Suspensões 

No que se refere às cobranças e suspensões, o ano de 2020 foi 
um ano atípico devido à pandemia COVID-19, tendo-se assistido 
a uma descida do número de avisos de interrupção face ao ano 
anterior (-443), resultado do impedimento legislativo temporá-
rio à suspensão dos serviços essenciais. 

4.Serviço ao Cliente

2017 2018 2019 2020

CLIENTES #5

Quadro - Evolução das Suspensões (2017-2020)

 Quadro - Atendimento, Prazos de Execução, Reclamações/Sugestões e Serviços Específicos (2017-2020)
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Em 2020 atendemos presencialmente 5.956 clientes na nossa 
loja (uma descida acentuada face ano anterior, devido às me-
didas de contingência adotadas no âmbito da pandemia CO-
VID-19), tivemos um tempo de resposta a um conjunto de ser-
viços prestados pela empresa a rondar os 100%, relativamente 
ao prazo definido internamente ou pela entidade reguladora, 
recebemos 133 reclamações/sugestões relativas aos serviços 
de águas e resíduos, aumentámos em 509 o número de novas 
adesões à fatura eletrónica, o que corresponde a que 15,3% do 
total de clientes optem por receber a fatura de forma desmate-
rializada, 66% das faturas emitidas são pagas por débito direto e 
atualmente estão registados 1.309 utilizadores no balcão digital. 

Relativamente aos clientes com telemetria, existem 8.456 em 
que os seus contadores comunicam as leituras de forma remo-
ta e automática para uma rede fixa (24 leituras diárias) e 1.076, 
onde se utiliza a tecnologia drive by (1 leitura mensal), represen-
tando no seu conjunto, cerca de 46% do número total de con-
tadores instalados. Com essa tecnologia, passamos a dispor de 
condições para avisar de imediato os clientes, caso ocorram fu-
gas na sua rede predial, tendo em 2020, sido contactados 740.     

CLIENTES #5
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Figura - Flyer campanha INOVA(-TE) e adere ao digital  

5.Satisfação do Cliente

No final do ano voltamos a desenvolver um estudo de satisfação 
do cliente, através de uma empresa especializada e acreditada 
para o efeito, que abarca todas as atividades desenvolvidas pela 
empresa. Foram entrevistados 700 indivíduos residentes no 
concelho de Cantanhede. 
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Face a estes resultados, pode-se concluir que, de uma forma 
geral, a satisfação com o serviço prestado pela INOVA-EM é ele-
vada (4,31 numa escala de 1 a 5), incluindo a perceção relativa à 
qualidade de serviço prestado considerando o preço pago. Os 
atributos mais valorizados, dentro dos serviços prestados, são 
os que dizem respeito aos serviços de abastecimento de água, 
saneamento de águas resíduos e espaços verdes. Ainda no âm-
bito deste inquérito, foi possível apurar algumas oportunidades 
de melhoria, das quais destacamos, a necessidade de aumentar 
a informação sobre questões relacionadas com a gestão de resí-
duos e com a clareza da fatura. 

CLIENTES #5

Quadro - Indicadores de Satisfação do Cliente
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1.Recursos Humanos

No final de 2020 a INOVA-EM tinha 146 colaboradores. Destes, 
24 pertencem aos quadros do município, 102 aos quadros da 
empresa e 20 são contratados a termo certo.

Quanto à distribuição dos colaboradores da empresa por sexo 
e grupos etários, verificamos que existem 42 do sexo feminino 
e 104 do masculino, 15 têm menos de 35 anos, sendo a média 
de idades de 48 anos. A antiguidade média é de 15 anos, con-
siderando para os colaboradores pertencentes aos quadros do 
município, o tempo já aí em funções. 

 

#6 A NOSSA EMPRESA

Evolução do Nº Colaboradores (2012-2020)

Quadro -  Indicadores de Recursos Humanos (2017-2020)



RELATÓRIO & CONTAS 2020 | 58

A taxa de absentismo voltou a subir, mantendo-se a tendência 
dos últimos anos, devido a baixas prolongadas e em 2020 agra-
vada pelas situações de isolamento profilático ou da doença 
COVID-19. De realçar positivamente, os indicadores relativos à 
segurança no trabalho, cujas intervenções focadas na preven-
ção permitiram a descida dos índices de frequência e gravida-
de. 
No tocante à qualificação dos colaboradores, foram ministradas 
1.384 horas de formação, com destaque para as áreas da saú-
de e segurança ocupacional, manobra de máquinas e equipa-
mentos, contratação púbica e a participação nos programas 
ProAguas e ProResiduos.  

2.Gestão da Pandemia COVID-19 

No ano de 2020 e para prevenção e mitigação da COVID-19 no 
trabalho, foram desenvolvidas um conjunto de ações das quais 
destacamos:

. Alteração dos regimes de trabalho, tendo sido adotado o regi-
me de teletrabalho e o desfasamento dos horários de entrada 
e de saída dos colaboradores, sempre que as funções assim o 
permitissem;

• Reorganização de equipas de trabalho, com a criação de “equi-
pas espelho”; 

• Instalação de terminal biométrico e reconhecimento facial dos 
colaboradores, com verificação da utilização de máscara prote-
tora e temperatura corporal;

• Distribuição de equipamentos de proteção individual a todos 
os colaboradores;

• Reforço dos planos de limpeza e higienização dos espaços, via-
turas e equipamentos;   

• Reforço da sensibilização sobre afastamento social e utilização 
de equipamentos de proteção individual; 

#6 A NOSSA EMPRESA
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• Realização de testes de despistagem da COVID-19 aos colabo-
radores; 

• Atendimento presencial ao público por marcação prévia, com 
colocação de barreiras de proteção em acrílico nesses espaços;

• Interdição de reuniões presenciais e recurso a videoconferên-
cia;  

3.Qualidade, Ambiente e Segurança 

O Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança está 
estruturado de acordo com os referenciais normativos NP EN 
ISO 9001:2015, NP EN ISO 14001:2015 e NP ISO 45001:2019, tendo 
sido auditado por organismo certificador em outubro de 2020, 
o qual realçou:

•  O sistema mantém-se adequadamente implementado;

• Foi efetuado um adequado planeamento e implementação 
da migração/transição das OHSAS 18001 para o novo referencial 
NP ISO 45001:2019;

• Apesar do contexto provocado pela pandemia COVID-19, a em-
presa manteve sempre a sua atividade no que diz respeito aos 
serviços essenciais, reagindo em tempo útil, pelo que o sistema 
permite evidenciar a melhoria contínua, bem como o cumpri-
mento dos objetivos do sistema e os requisitos do cliente, ao ní-
vel do produto e do serviço, bem como dos requisitos ambien-
tais e de segurança.

Em 2020, com a migração para a ISO 45001, foi efetuada uma 
reestruturação do sistema, que consistiu na definição e reorga-
nização dos processos relevantes da cadeia de valor associada 
às diferentes atividades desenvolvidas pela INOVA-EM e assim 
reduzir os desvios aos parâmetros de qualidade pré-definidos e 
à sua crescente melhoria.

A NOSSA EMPRESA #6
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4.Contratação Publica 

Em 2020, a INOVA-EM enquanto entidade adjudicante, lançou, 
através da plataforma eletrónica de compras públicas, 14 con-
cursos públicos (12 com publicação no Diário da Républica e 2 
com publicação no Jornal Oficial da União Europeia), 27 con-
sultas prévias e 14 ajustes diretos, num total de 55 procedimen-
tos de contratação pública. Os contratos celebrados totalizaram 
1.700.946,77 €uros.   

5.Projetos Tecnológicos

No âmbito das tecnologias digitais de suporte ao negócio im-
porta destacar ao longo de 2020, as seguintes ações:

• Conclusão do projeto de implementação da plataforma in-
formática de monitorização hidráulica do sistema de abasteci-
mento de água, com integração dos dados disponibilizados pela 
telegestão, pela telemetria dos órgãos de rede e dos contadores, 
pelo sistema de informação geográfica e sistema de faturação 
e respetiva formação ao nível da consulta e parametrização do 
sistema.  Ao utilizar e combinar os dados das diferentes fontes, 
permite o cálculo, visualização gráfica e geográfica dos indica-
dores chave de rendimento da rede (volume diário fornecido, 
caudal mínimo noturno diário e tendências de evolução do cau-
dal noturno, volume diário de perdas e taxas de fugas), detetan-
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do e gerindo anomalias de forma automática, como fugas ou 
consumos anormais, com base em modelos matemáticos;

• Instalação de mais 8 concentradores, que juntamente com os 
já 6 instalados durante a 1ª e 2ª fase dos projetos de telemetria, 
permitem a cobertura integral do Concelho de Cantanhede 
com um sistema de recolha e envio remoto das leituras de equi-
pamentos de medição;

• Implementação do módulo KPI no software que otimiza o fun-
cionamento dos grupos de bombagem da Central da Fervença, 
com dashboard para consulta dos consumos por equipamento 
e distribuição pelos diferentes períodos tarifários, custo específi-
co de energia e cumprimento de ordens de arranque dos gru-
pos;  

• Atualização da plataforma que suporta o sistema de Informa-
ção geográfica, com o objetivo de melhorar o processo de pu-
blicação, disseminação e partilha do repositório de dados das 
infraestruturas de águas e resíduos;

• Implementação de sistema de gestão de frota automóvel, 
que fornece informação da localização/ posição das viaturas em 
tempo real e respetivo condutor, permitindo a gestão e mo-
nitorização do estado de ignição, velocidade, horas de condu-
ção, travagens e acelerações bruscas, consumo de combustível, 
tempo de ralenti e outros alertas e eventos; 

• Implementação de sistema de controlo de assiduidade e res-
petiva integração com o software de processamento salarial; 

• Arranque de projeto para substituir o atual ERP por uma nova 
solução, mais ágil e adequada aos atuais requisitos tecnológi-
cos e do negócio, que cubra as áreas de contabilidade, patrimó-
nio, gestão financeira, controlo de gestão, aprovisionamento e 
contratação pública, com integração com o sistema de gestão 
de águas, gestão documental, recursos humanos e controlo de 
empreitadas;
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• Revisão da usabilidade e imagem do balcão digital, incluindo 
novas funcionalidades;  

• Desenvolvimento de novo site corporativo, com novas funcio-
nalidades, conteúdos e navegabilidade;

#6 A NOSSA EMPRESA
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Situação Económico-Financeira

A NOSSA EMPRESA #6
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1.Investimento e Financiamento a Fundo Perdido  

Os projetos financiados no âmbito do Portugal 2020, nos vários 
domínios de atividade da empresa, apresentavam em 31.12.2020 
a seguinte situação:

Para um valor aproximado de 4,88 Milhões de €uros de inves-
timento elegível aprovado, o que representa uma compartici-
pação a fundo perdido de 85%, foram recebidos até ao final de 
2020, cerca de 1,79 Milhões de €uros. Quanto à percentagem 
de execução acumulada dos projetos (despesa elegível realiza-
da em relação ao investimento elegível aprovado), situava-se no 
final de 2020, em 52,9%.

Em 2020, importa destacar a aprovação de uma candidatura no 
âmbito da gestão de resíduos urbanos, que compreende um 
conjunto de ações que têm como objetivo, a disponibilização 
em todo o território municipal, de um sistema de recolha sele-
tiva de biorresíduos, com base em contentorização de proximi-
dade (coletiva) e no porta-a-porta, no sentido de alterar o atual 
modelo de recolha instalado, baseado na recolha de forma in-
diferenciada desse fluxo. Representa um investimento total de 
1,44 Milhões de €uros com uma comparticipação a fundo per-
dido de 1,22 Milhões de €uros.

A SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA #7

Quadro – Investimento e Financiamento a Fundo Perdido 
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Ainda durante este exercício, foram formalizados dois contratos 
de financiamento reembolsável no âmbito da linha Banco Eu-
ropeu de Investimento - Autarquias, no valor de 2,1 Milhões de 
€uros e que visam assegurar parte da contrapartida nacional 
das operações, POSEUR-03-1911-FC-000187 e POSEUR-03-2012-
FC-001278.

2.Posição Económica

A INOVA-EM conclui o exercício de 2020 com um valor total de 
rendimentos de 8,29 Milhões de €uros (não descontado o supe-
ravit tarifário), o que corresponde a um decréscimo de 1,52 Mi-
lhões €uros relativamente ao ano anterior, isto é, menos 15,5%.
Esta variação, decorre fundamentalmente da não realização do 

#7  A SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

Quadro - Estrutura e Comparação de Rendimentos (2018-2020) – €uros
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evento Expofacic devido à pandemia COVID-19. Quanto à fatu-
ração relativa aos serviços regulados, manteve-se praticamen-
te idêntica face ao ano anterior, resultado da continuidade nos 
preços praticados, sendo de realçar a rubrica, Outros, onde está 
contabilizado o valor de 132 mil €uros, de uma sentença judi-
cial favorável à INOVA-EM respeitante a Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (IVA) dos exercícios económicos de 2006 e 2007.

 

Importa referir, que o montante total das relações económico-
-financeiras entre a INOVA-EM e o seu acionista, contabilizados 
nas rúbricas de vendas, prestações de serviços e subsídios à ex-
ploração, é de 1,4 Milhões de €uros, o que representa 19,4% do 
total dessas rúbricas. 

2018 
€ 9,30 milhoes

2019
€ 9,81 milhoes

2020
€ 8,29 milhoes

A SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA #7

 Evolução dos Rendimentos (2018 – 2020) - €uros

Quadro - Estrutura e Comparação de Gastos (2018-2020) - €uros
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Os gastos totais atingiram, em 2020, o valor de 7,81 Milhões de 
€uros, menos 1,58 Milhões €uros que o montante do ano ante-
rior, o que representa um decréscimo de 16,8%.

Uma análise pormenorizada em relação às diferentes rubricas 
de gastos com maior materialidade e que contribuíram para 
esse comportamento, permite-nos referir o seguinte: 

- Os fornecimentos e serviços externos, atingiram os 2,95 Mi-
lhões de €uros, apresentando um decréscimo de 37,6% face ao 
ano anterior (-1,78 Milhões €uros), decorrente essencialmente 
do cancelamento da 30ª edição da Expofacic.  

  - O aumento das depreciações em 147 Mil €uros, resultado do 
investimento que vem sendo realizado, atingindo em 2020, o 
montante de 2,04 Milhões de €uros;

- A rúbrica gastos com pessoal, com um aumento face ao ano 
anterior de 118 Mil €uros, devido a atualizações salariais e à con-
tratação de novos colaboradores para a manutenção dos espa-
ços verdes. Atingiu o montante de 2,53 Milhões de €uros, repre-
sentando 32% dos gastos totais; 

2018 
€ 9,03 milhoes

2019
€ 9,39 milhoes

2020
€ 7,81 milhoes

#7 A SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

Gráfico - Evolução dos Gastos (2018 – 2020) - €uros
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3.Resultados 

Em 2020, o EBITDA (resultados antes de depreciações, gastos de 
financiamento e impostos) depois de corrigido da imputação de 
subsídios para investimento e do desvio tarifário (612 Mil €uros), 
atingiu o montante de 1,78 Milhões de €uros, um aumento de 
12,7% face ao ano anterior. Esta evolução também foi acompanha-
da pela melhoria da margem EBITDA, tendo esta atingindo os 
24,8%. 

O desvio tarifário registou um excedente de 179 Mil €uros, ape-
sar do reembolso parcial do superavit tarifário acumulado até 
31.12.2018, no valor de 206 Mil €uros, o que permitiu aumentar o 
seu valor acumulado para 1,21 Milhões de €uros 

O Resultado Líquido do exercício ascendeu a 570 Mil €uros, regis-
tando um aumento de 256 Mil €uros face ao verificado ao ano an-
terior. Esse valor foi beneficiado pela redução de cerca de 71 Mil 
€uros no valor do imposto sobre o rendimento do exercício a pa-
gar e do reconhecimento de um ativo por imposto diferido de 269 
Mil €uros, ambas as situações, resultado do Crédito Fiscal ao Inves-
timento II (CFEI II) para 2020 (Lei n.º 27-A/2020, de 24 de julho). 

A SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA #7

Quadro - Resultados e Indicadores (2018-2020) - €uros
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4.Posição Financeira

Em 2020 a INOVA-EM investiu um total de 2,57 Milhões de 
€uros, tendo o ativo não corrente líquido descontado dos ativos 
por impostos diferidos atingido o montante de 33,1 Milhões de 
€uros, um acréscimo de 528 Mil €uros face a 2019. 

#7 A SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

 Gráfico - Resultados e Indicadores (2018-2020)

Quadro - Ativos não Corrente Líquidos vs Divida Liquida Remunerada (2015-2020) – €uros
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A dívida líquida remunerada atinge o montante de 3,85 Milhões 
de €uros no exercício de 2020, cerca de 12% dos ativos não corren-
tes líquidos (excluindo impostos diferidos). Face ao exercício de 
2019, verificou-se um acréscimo de 611 Mil €uros (+18,9%).  

No final de 2020, o ativo da INOVA-EM ascendia a 35,22 Milhões 
de €uros e o capital próprio e o passivo eram de 24,98 e 10,24 Mi-
lhões de €uros, respetivamente. A liquidez geral (ativo corrente/
passivo corrente)  é de 0,6, a autonomia financeira é de 71% e o 
valor da dívida liquida remunerada / EBITDA (corrigido da im-
putação de subsídios para investimento e do desvio tarifário) é 
de 2,16. 

O endividamento de médio e longo prazo sofreu um aumen-
to face ao ano transato de 290 Mil €uros, atingindo no final do 
exercício, o montante de 3,16 Milhões de €uros, dos quais 51% 
têm vencimento a mais de três anos, uma vez que a empre-
sa tem tido a preocupação de contratar empréstimos de longo 
prazo (entre 10 a 15 anos), adequando-os à natureza dos ativos 
que são financiados.      

O passivo corrente regista um saldo de 2,7 Milhões de €uros, 
representando cerca de 7,7% do total do balanço, tendo o prazo 
médio de pagamentos sido de 37 dias. 

A SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA #7

Quadro - Balanço (2018-2020) - €uros
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No ano de 2020, o investimento pago atingiu o montante de 
2,53 Milhões de €uros, tendo o mesmo sido suportado por fi-
nanciamentos bancários em cerca de 52,2%, por subsídios ao 
investimento em 19% e o restante por autofinanciamento. O 
cumprimento do serviço da dívida foi assegurado por uma par-
te dos fluxos da actividade operacional (750 Mil €uros) e pelas 
disponibilidades existentes.  

#7 A SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

Quadro - Estrutura Capital (2018-2020) - €uros

Quadro - Evolução dos Fluxos de Caixa (2018-2020) - €uros
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O plano de investimentos elaborado para o ano de 2020 previa 
um montante de 4,41 Milhões de €uros, tendo essa verba sido 
executada em 58,29%, o que representa um desvio de 1,84 Mi-
lhões €uros.

Este desvio resulta principalmente das seguintes situações:  
- Atraso no arranque da empreitada “Adutora Fervença-Tocha: 
1ª Fase e remodelação da rede de abastecimento de água e ra-
mais da ZMC da Sanguinheira – 2ª Fase” e desvio nas rúbricas, 
“Remodelação e beneficiação da Central da Fervença”, “Aquisi-
ção e Instalação de válvulas de seccionamento e de descarga 
conduta Fervença-Lemede” e “Aquisição e Instalação de válvu-
las redutoras de pressão no sistema de abastecimento de água”, 
face ao que estava previsto nos instrumentos de gestão previ-
sional;
- Incumprimento por parte dos empreiteiros, dos contratos re-
lativo à execução da obra ‘’Remodelação das redes de sanea-
mento de Cantanhede (Cidade) e Pocariça’’ e “Remodelação da 
rede de saneamento da Tocha - bacia de drenagem da EEAR de 
Rovisco Pais”;

A SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA #7

5. Relatório sobre a execução do Plano Plurianual de Investimentos
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Proposta de Aplicação de Resultados

SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA #7

#8 PROPOSTA DE
APLICAÇÃO DE
RESULTADOS
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Nos termos do disposto no artigo 17.º dos Estatutos da INOVA 
– Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Canta-
nhede- Empresa Municipal, Sociedade Anónima, o Conselho de 
Administração propõe que o Resultado Líquido do Exercício de 
2020 e os Resultados Transitados, no montante respetivamen-
te, de 570 069,18 €uros e 1.377,32 €uros, sejam aplicados da 
seguinte forma:  

  

Cantanhede, 19 de maio de 2021

O Conselho de Administração 

Idalécio Pessoa Oliveira (Presidente)                  

_________________________________                                                                                                                                 
                                                                
Júlio José Loureiro Oliveira (Administrador)

_________________________________

Nuno Miguel Pinto Laranjo (Administrador)  

_________________________________

UNIDADES: €uros

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS #8
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Perspetivas para o futuro

SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA #7

#9 PERSPETIVAS
DE FUTURO
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PERSPETIVAS DE FUTURO #9

1. RECURSOS HUMANOS
 
Reforçar a valorização profissional e a responsabilidade social, 
no sentido da melhoria contínua das condições de trabalho, da 
qualidade dos serviços prestados e da relação com os clientes.

Edificar novas instalações para garantia de melhores condições 
de trabalho, melhores funcionalidades e mais modernidade e 
sustentabilidade.

2. CICLO URBANO DA ÁGUA

Melhorar continuamente o desempenho dos indicadores relati-
vos às perdas reais de água, volume de água não faturada, ocor-
rências de falhas no abastecimento, reabilitação e ocorrência de 
avarias em condutas e adequação de pressões de serviço.

Reduzir as infiltrações e as afluências de águas pluviais nas re-
des de saneamento, e consequentemente reduzir a diferença 
entre o volume de águas residuais que aflui ao sistema intermu-
nicipal e às ETAR’S sob gestão da empresa.

Reforçar o plano de diagnóstico e identificação de situações 
anómalas, em permanente diálogo com os utilizadores no sen-
tido de os alertar para as graves consequências das descargas 
indevidas nas redes de saneamento, quer em termos ambien-
tais quer em termos de gestão dos sistemas de transporte e tra-
tamento e respetivas consequências no custo final do serviço.

Manter o objetivo de que as ETAR’S garantam os níveis de trata-
mento e parâmetros de descarga em conformidade com as res-
petivas condições de licenciamento/autorização de descarga.

3. QUALIDADE DO AMBIENTE URBANO

Manter a qualidade dos espaços urbanos no que respeita à lim-
peza, recolha de resíduos e manutenção de espaços verdes. 

Reforçar a sensibilização para a adequada separação dos resí-
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duos para reciclagem e reutilização e consequente proteção 
ambiental e redução da despesa com as operações de recolha, 
transporte e tratamento. 

Manter os níveis de qualidade da limpeza urbana na cidade de 
Cantanhede e na Praia da Tocha e o apoio às Juntas de Fregue-
sia para as demais áreas urbanas, considerando a primordial im-
portância no que respeita à valorização dos espaços.

Manter o nível de qualidade dos espaços verdes públicos, ga-
rantindo o posicionamento do Município de Cantanhede como 
uma referência de qualidade e valorização urbana.

4. EXPOFACIC

Garantir que se mantenha como um certame de referência na-
cional, com qualidade reforçada.

#9 PERSPETIVAS DE FUTURO
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS #8

#10 
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS DE 

2020
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1) Balanço em 31.12.2020 e 31.12.2019

Cantanhede, 31 de Dezembro de 2020

O Contabilista Certificado,

Nuno Laranjo

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2020 #10
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Cantanhede, 31 de Dezembro de 2020

O Contabilista Certificado,

Nuno Laranjo

#10 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2020

2) Demonstração de resultados por naturezas 
no período findo em 31.12.2020 e 31.12.2019
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Cantanhede, 31 de Dezembro de 2020

O Contabilista Certificado,

Nuno Laranjo

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2020 #10

3) Demonstração das alterações no capital próprio
 no período findo em 31.12.2020 e 31.12.2019
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Cantanhede, 31 de Dezembro de 2020

O Contabilista Certificado,

Nuno Laranjo

#10 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2020

4) Demonstração de fluxos de caixa – método direto 
no período findo em 31.12.2020 e 31.12.2019
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5) Mapa de execução anual do plano plurianual de investi-
mentos no período findo em 31.12.2020 e 31.12.2019

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2020 #10

5) Mapa de execução anual do plano plurianual de investimentos 
no período findo em 31.12.2020 e 31.12.2019

4) Demonstração de fluxos de caixa – método direto 
no período findo em 31.12.2020 e 31.12.2019
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2020 #10

6) Anexo Demonstrações Financeiras

1.Nota Introdutória

A INOVA– Empresa de Desenvolvimento Económico e Social 
de Cantanhede-EM-SA (doravante designada por INOVA-EM) 
com sede na Zona Industrial de Cantanhede, em Cantanhede, 
é uma Empresa Local sobre a forma jurídica de Sociedade Anó-
nima Unipessoal, constituída em 16 de abril de 2002 de acordo 
com o estabelecido na Lei n.º 58/98 de 18 de agosto e que se 
rege atualmente pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que apro-
va o novo regime jurídico da atividade empresarial local e das 
participações locais.   

Constitui objeto social da Empresa a prossecução de atribuições 
no âmbito de serviços de interesse geral e no âmbito da pro-
moção do desenvolvimento local, tendo-lhe sido endereçada a 
responsabilidade por parte do Município de Cantanhede, pela 
gestão no Concelho de Cantanhede, dos sistemas municipais, 
de abastecimento de água, saneamento de águas residuais, re-
síduos urbanos, limpeza urbana, espaços verdes e transportes 
urbanos, de eventos promovidos pelo Município, da promoção 
e desenvolvimento de agricultura biológica e de atividades na 
área dos tempos livres e desporto. 

As atividades desenvolvidas pela Empresa ao nível do abaste-
cimento de água, saneamento de águas residuais e gestão de 
resíduos urbanos são reguladas pelo Decreto-Lei n.º 194/2009 
de 20 de Agosto, cujo conteúdo visa, assegurar uma correta pro-
teção e informação do utilizador desses serviços, evitando pos-
síveis abusos decorrentes dos direitos de exclusivo, por um lado, 
no que se refere à garantia e ao controlo da qualidade dos servi-
ços públicos prestados e, por outro, no que respeita à supervisão 
e controlo dos preços praticados, que se revela essencial por se 
estar perante situações de monopólio. Para além desses obje-
tivos, visa ainda acautelar a sustentabilidade económico-finan-
ceira, infraestrutural e operacional dos sistemas.   

A sua “Empresa-mãe”, Município de Cantanhede, com sede na 
Praça Marquês de Marialva, em Cantanhede, é detentora da to-
talidade do capital social. 
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#10 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2020

As Demonstrações Financeiras agora reportadas foram apro-
vadas em reunião do Conselho de Administração do dia 19 de 
maio de 2021.  

2.Referencial contabilístico de preparação das demonstra-
ções financeiras 

2.1 Referencial contabilístico de preparação das demonstra-
ções financeiras 
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de 
acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC) 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho e alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 98/2016, de 2 de junho, de acordo com a es-
trutura conceptual, normas contabilísticas e de relato financeiro 
(NCRF) e normas interpretativas, consignadas respetivamente, 
nos Avisos n.º 8254/2016, 8256/2016 e 8258/2016, de 29 de julho 
de 2016. 

3.Principais Políticas Contabilísticas 

3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demons-
trações financeiras 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no 
pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e 
registos contabilísticos da empresa, mantidos de acordo com as
Norma Contabilísticas e de Relato Financeiro em vigor à data da 
elaboração das demonstrações financeiras.

a) Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de 
aquisição ou produção, conforme se trate de ativos adquiridos 
ou produzidos internamente, respetivamente, deduzidos das 
depreciações. 
As depreciações são calculadas, após a data em que os bens es-
tejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha 
reta, em conformidade com o período de vida útil estimado 
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para cada grupo de bens, em regime de duodécimos. As taxas 
de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes perío-
dos de vida útil estimada:

As vidas úteis e método de amortização dos vários bens são re-
vistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estima-
tivas será reconhecido prospectivamente na demonstração dos 
resultados. 

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a 
vida útil dos ativos nem resultem em benfeitorias ou melhorias 
significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis foram re-
gistadas como gastos do exercício em que ocorrem.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam ativos que ainda 
não se encontram em condições necessárias ao seu funciona-
mento/utilização. Estes ativos fixos tangíveis passaram a ser de-
preciados a partir do momento em que os ativos subjacentes 
estejam disponíveis para uso e nas condições necessárias para 
operar de acordo com o pretendido pela gestão.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2020 #10
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O desreconhecimento dos ativos fixos tangíveis e respetivo ga-
nho ou perda, resultantes da venda ou abate são determinados 
pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabi-
lístico na data de alienação ou abate, sendo registadas na de-
monstração dos resultados nas rubricas «Outros rendimentos» 
ou «Outros gastos».

b) Trabalhos para a própria empresa 

Os trabalhos para a própria empresa correspondem aos gas-
tos associados à execução de infraestruturas de água e sanea-
mento por administração direta e fiscalização de empreitadas e 
incluem encargos com materiais, mão-de-obra direta e gastos 
gerais diretos, sendo mensurados ao custo de produção com 
base em informação interna preparada para o efeito, com recur-
so à contabilidade analítica.

c) Encargos financeiros com empréstimos obtidos 

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obti-
dos são reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

d) Imparidade de ativos fixos tangíveis e intangíveis

Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias 
escrituradas dos ativos fixos tangíveis e intangíveis da Empre-
sa com vista a determinar se existe algum indicador de que os 
mesmos possam estar em imparidade. 

Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável 
dos respetivos ativos (ou da unidade geradora de caixa) a fim de 
determinar a extensão da perda por imparidade (se for o caso).

e) Inventários 

Os inventários são registados ao menor de entre o custo e o va-
lor realizável líquido. 
O método de custeio adotado para a valorização das saídas de 
armazém é o custo médio. 

#10 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2020
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f) Rédito

O rédito compreende o justo valor da venda de bens e serviços, 
líquidos de impostos, mais ou menos o desvio tarifário confor-
me definido na alínea n).  

No que diz respeito às atividades desenvolvidas pela Empresa 
ao nível do abastecimento de água, saneamento de águas re-
siduais e gestão de resíduos urbanos o rédito é composto por 
duas componentes, uma fixa e outra variável. O rédito regista-se 
pelo valor do produto entre a tarifa aprovada para cada escalão 
e/ou tipo de consumidor e os consumos medidos e/ou estima-
dos nesse escalão e/ou tipo de consumidor (componente variá-
vel). A componente fixa corresponde à disponibilidade do servi-
ço e está indexado ao tipo de consumidor e calibre de contador. 
O reconhecimento é efetuado em duodécimos.

O rédito de juros é reconhecido com base na taxa de juro efetiva 
e são registados no período a que respeitam, de acordo com o 
princípio da especialização do exercício (ou do acréscimo).

g) Passivos e Ativos contingentes  

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstra-
ções financeiras, sendo divulgados sempre que a possibilidade 
de existir uma saída de recursos englobando benefícios econó-
micos não seja remota. Os ativos contingentes não são reconhe-
cidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados quan-
do for provável a existência de um influxo económico futuro de 
recursos.

h) Subsídios 

Os subsídios recebidos apenas são reconhecidos quando exista 
uma certeza razoável de que a INOVA-EM irá cumprir com as 
condições de atribuição dos mesmos e de que os mesmos irão 
ser recebidos. 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2020 #10
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Os subsídios para investimento (provenientes de fundos comu-
nitários, do Município de Cantanhede e de comparticipações 
efetuadas por clientes para financiamento de infraestruturas 
de água, saneamento e resíduos) associados à aquisição ou pro-
dução de ativos não correntes são reconhecidos inicialmente no 
capital próprio, deduzido do valor relativo ao reconhecimento 
do passivo por impostos diferidos (fiscal) que lhe está associa-
do. Subsequentemente são imputados numa base sistemática 
como rendimentos do exercício durante as vidas úteis dos ativos 
com os quais se relacionam. 

Os restantes subsídios são, de uma forma geral, reconhecidos 
como rendimentos de uma forma sistemática durante os perío-
dos necessários para os balancear com os gastos que é suposto 
compensarem. 

Existem ainda outros subsídios que têm por finalidade com-
pensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros asso-
ciados que são reconhecidos como rendimentos do período em 
que se tornam recebíveis.

i) Impostos sobre o rendimento

O imposto sobre o rendimento corresponde à soma dos impos-
tos correntes com os impostos diferidos. Os impostos corren-
tes e os impostos diferidos são registados em resultados, salvo 
quando se relacionam com itens registados diretamente no ca-
pital próprio. Nestes casos os impostos diferidos são igualmente 
registados no capital próprio.

O imposto corrente a pagar é baseado no lucro tributável do 
exercício da empresa. O lucro tributável difere do resultado con-
tabilístico, uma vez que exclui diversos gastos e rendimentos 
que apenas serão dedutíveis ou tributáveis noutros exercícios. 
O lucro tributável exclui ainda alguns gastos e rendimentos que 
nunca serão dedutíveis ou tributáveis.

Os impostos diferidos referem-se às diferenças temporárias entre 

#10 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2020
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os montantes dos ativos e passivos para efeitos de relato contabi-
lístico e os respetivos montantes para efeitos de tributação.
São geralmente reconhecidos passivos por impostos diferidos 
para todas as diferenças temporárias tributáveis. São reconheci-
dos ativos por impostos diferidos para as diferenças temporárias 
dedutíveis, porém tal reconhecimento unicamente se verifica 
quando existem expectativas razoáveis de lucros fiscais futuros 
suficientes para utilizar esses ativos por impostos diferidos. 

Os ativos e os passivos por impostos diferidos são mensurados 
utilizando as taxas de tributação que se espera estarem em vigor 
à data da reversão das correspondentes diferenças temporárias, 
com base nas taxas de tributação (e legislação fiscal) que esteja 
formal ou substancialmente emitida na data de relato.

j) Ativos e passivos financeiros 

Clientes 

As dívidas de clientes estão mensuradas ao custo deduzido de 
eventuais perdas de imparidade. 

São registados ajustamentos por imparidade quando existam 
indicadores objetivos de que a INOVA-EM não irá receber os 
montantes que lhe são devidos. Na identificação de situações de 
imparidade são utilizados indicadores como: análise de incum-
primento, incumprimento há mais de 6 meses, dificuldades fi-
nanceiras do devedor, probabilidade de falência do devedor.

Caixa e depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes cor-
respondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos 
imediatamente realizáveis.

Fornecedores e outras dividas a pagar

As contas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se 
mensuradas pelo método do custo. As dívidas a fornecedores ou 
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a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que
não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

Empréstimos 

Os empréstimos são registados no passivo pelo custo.

Periodizações

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando 
são geradas, independentemente do momento em que são re-
cebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos 
e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são regis-
tados nas rubricas «Outros créditos a receber e outras dividas a 
pagar» e «Diferimentos».

k) Benefícios dos empregados

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, 
complementos de trabalho noturno, retribuições eventuais por 
trabalho extraordinário, subsídio de alimentação, subsídio de fé-
rias e de natal. 

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são 
reconhecidas como gastos no período em que os serviços são 
prestados, numa base não descontada por contrapartida do 
reconhecimento de um passivo que se extingue com o paga-
mento respetivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e 
subsídios de férias relativo ao período, por este coincidir com o 
ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo so-
mente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos cor-
respondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de 
curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

l) Eventos subsequentes 

Os eventos ocorridos após 31.12.2020 que proporcionem in-
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formação adicional sobre condições que existiam a essa data, 
são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após 
31.12.2020 que proporcionem informação sobre condições que 
ocorram após essa data, se materiais, são divulgados nas notas 
às demonstrações financeiras.

m) Reconhecimento de ativos e passivos regulatórios 

Nos termos do Contrato de Gestão Delegada entre a INOVA-EM 
e o Município de Cantanhede, a proposta tarifária para os servi-
ços de águas e resíduos é válida para um período quinquenal, 
sendo anualmente atualizada de acordo com as condições aí 
previstas. 

De acordo com o modelo regulatório vigente, custo do serviço 
em cenário de eficiência produtiva, e nos termos do contrato 
celebrado, podem gerar-se diferenças entre o volume de ren-
dimentos necessários à cobertura da totalidade dos encargos 
incorridos pela INOVA-EM, incluindo os impostos sobre os re-
sultados da Empresa e os resultados aí previstos, resultantes de 
fatores exógenos à entidade gestora, e o volume dos rendimen-
tos efetivamente arrecadados em cada um dos exercícios eco-
nómicos. Estas diferenças denominam-se de desvios tarifários.

Estes desvios podem assumir uma natureza deficitária, quan-
do os rendimentos gerados são inferiores aos necessários, ou 
excedentária (superavit), quando os rendimentos gerados são 
superiores aos necessários, podendo ser passíveis de reconheci-
mento como ativos ou passivos regulatórios segundo o contrato 
celebrado.

Para a entidade reguladora, estes ativos (e/ou passivos) deverão 
ser reconhecidos em Balanço e em Demonstração de Resulta-
dos uma vez que a recuperação do gasto (e/ou reembolso do 
rendimento) é elegível para efeito da determinação da tarifa no 
período tarifário subsequente (2025-2029), tendo a INOVA-EM 
iniciado a sua contabilização à face das demonstrações finan-
ceiras, no exercício económico de 2015.
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Assim, quando existe um superavit tarifário negativo), este é de-
duzido aos rendimentos. Este registo dá lugar ainda ao reco-
nhecimento de um ativo por impostos diferidos, relativos à cor-
reção do imposto associado ao débito dos rendimentos. 

Quando se gera um déficit tarifário (desvio tarifário positivo), 
este é acrescido aos rendimentos. Este registo dá lugar ainda ao 
reconhecimento de um passivo por impostos diferidos, relativos 
à correção do imposto associado ao crédito dos rendimentos. 

3.2 Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza 
associada a estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram 
efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pres-
supostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, 
assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do 
período. 

3.3. Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no 
pressuposto da continuidade das operações, a partir dos regis-
tos contabilísticos da INOVA-EM.

4.Fluxos de Caixa 

A caixa e seus equivalentes incluem numerário e depósitos ban-
cários imediatamente mobilizáveis, e detalha-se como segue:
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Na divulgação dos fluxos de caixa, foi utilizado o método direto, 
o qual nos dá informação acerca dos componentes principais 
de recebimentos e pagamentos brutos, obtidos pelos registos 
contabilísticos da INOVA-EM.

5.Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas con-
tabilísticas e erros

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, não 
ocorreram alterações de políticas contabilísticas ou estimativas 
relevantes, relativamente às utilizadas na preparação e apresen-
tação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 
de dezembro de 2019, nem foram reconhecidos erros materiais 
relativos a períodos anteriores. 

6.Partes relacionadas 

6.1 Relacionamentos e transações com a empresa-mãe 

As demonstrações financeiras da INOVA-EM são incluídas na 
consolidação de contas do Município de Cantanhede, contri-
buinte n.º 506087000, com sede na Praça Marquês de Marialva, 
apartado 154, 3061-909 Cantanhede, pela qual é participada em 
100,0%. 

No decurso dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 
e 31 de dezembro de 2019 as transações efetuadas e os saldos 
com a empresa-mãe, são os seguintes:
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6.2 Remuneração dos membros dos órgãos sociais

As remunerações contabilizadas respeitantes ao Conselho de 
Administração, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2020 e 31 de dezembro de 2019, foram as seguintes:
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7.Activos Intangíveis 
 
Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de 
dezembro de 2019, o movimento ocorrido na quantia escritura-
da dos ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortiza-
ções acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte:

8. Ativos Fixos Tangíveis  

Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de 
dezembro de 2019, o movimento ocorrido na quantia escritura-
da dos ativos tangíveis, bem como nas respetivas amortizações 
acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte:
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9. Agricultura  

À data do balanço os ativos biológicos foram mensurados pelo 
seu justo valor menos os custos estimados nos pontos de venda.
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10. Inventários 
 
Em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, os 
inventários da empresa detalham-se conforme se segue:

 

A evolução das perdas por imparidade acumuladas de inven-
tários no período findo em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de 
dezembro de 2019 é detalhada conforme se segue:

A quantia de inventários reconhecida como um gasto durante 
os períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de de-
zembro de 2019 detalha-se conforme se segue:
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11. Vendas e Prestações de Serviços 

As vendas e prestações de serviços dos exercícios de 2020 e 2019 
dividem-se da seguinte forma: 
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12. Desvio Tarifário 

O valor do desvio tarifário, corresponde à correção (a crédito ou 
a débito) a fazer ao rédito das atividades reguladas, para que 
os rendimentos destas sejam os necessários ao cumprimento 
do disposto contratualmente, relativamente à recuperação in-
tegral dos gastos, incluindo impostos sobre o rendimento (IRC) 
e o resultado previsto. 
No ano de 2020, procedeu-se ao início do reembolso do supera-
vit tarifário acumulado até 31.12.2018, no valor de 1.031.709 €uros, 
nas tarifas do período tarifário 2020-2024 (a realizar de forma 
proporcional em cada um dos exercícios económicos) e ainda à 
contabilização de um superavit tarifário, respeitante unicamen-
te a este exercício.  

13. Ativos e passivos contingentes

13.1. Passivos contingentes 

No ano de 2020 encontra-se em curso, sem liquidação, nem de-
cisão final, os seguintes processos, para os quais se considerou 
não ser provável um desfecho favorável para a INOVA-EM:
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13.2 Garantias

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a Empresa tinha assumido 
as seguintes responsabilidades por garantias prestadas:

14. Subsídios e outros apoios das entidades públicas  

Em 31 de Dezembro de 2020 a informação relativa a subsídios à 
exploração é como se segue:
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Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 a quantia 
dos subsídios ao investimento reconhecidos na Demonstração 
dos Resultados e os saldos no Balanço (no capital próprio com 
dedução dos impostos diferidos) é como se segue:

15. Imposto sobre o rendimento 

O gasto (rendimento) com impostos sobre o rendimento em 
31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 é detalhado 
conforme se segue:
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A demonstração do relacionamento entre o lucro contabilístico
e os gastos (rendimentos) de impostos durante os períodos fin-
dos em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019
detalha-se conforme se segue:

No âmbito do Crédito Fiscal ao Investimento II (CFEI II), aprova-
do Lei n.º 27-A/2020, de 24 de julho, a empresa beneficiou de um 
crédito fiscal correspondente a uma dedução à coleta de IRC no 
montante de 20% das despesas de investimento elegíveis efe-
tuados entre 1 de julho de 2020 e 31 de dezembro de 2020. A 
dedução efetuada na liquidação de IRC do exercício de 2020, 
até à concorrência de 70% da coleta deste imposto, ascendeu 
aos 71 Mil €uros, ficando registado como um ativo por imposto 
diferido o montante que ficou por deduzir (268.666,62 €uros).

O movimento ocorrido nos ativos e passivos por impostos diferi-
dos em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019 
foi como se segue:
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16. Desvio Tarifário Passivo
A empresa apresenta a 31.12.2020 um desvio tarifário (neste caso 
superavit) de 1.210.776,92 €uros, o qual, nos termos do contra-
to da gestão delegada, será reembolsado parte, no valor de 
825.367,58 €uros, nas tarifas do período tarifário 2021-2024 e o 
restante, repercutido nas tarifas no próximo período tarifário 
2025-2029.

17. Instrumentos Financeiros 

Ativos e passivos correntes
Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, as ru-
bricas de clientes e outros créditos a receber apresentavam a 
seguinte composição: 

Clientes 
A antiguidade do saldo da rubrica “Clientes” em 31 de dezembro 
de 2020 é detalhada conforme segue:

As dividas de clientes com mais de 730 dias que não sofreram perdas por imparidade 
dizem respeito a clientes com os quais existem acordos de pagamento.
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O movimento das perdas de imparidade dos clientes vem como 
segue:

Fornecedores  
Em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, a 
rubrica “Fornecedores” apresentava a seguinte composição:

Incluido em outras contas a pagar
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Outras dividas a pagar

Em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, as 
outras dividas a pagar apresentavam a seguinte composição:

Caixa e depósitos bancários

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a rubrica de caixa e depósi-
tos bancários apresentava a seguinte decomposição:
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Financiamentos obtidos 

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a rubrica de «Financiamen-
tos obtidos», por via de empréstimos bancários e locações finan-
ceiras, apresentava a seguinte decomposição:
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18. Benefícios aos empregados  

A distribuição de colaboradores ao serviço da INOVA-EM, duran-
te o exercício, foi a seguinte:

Os gastos com o pessoal foram os seguintes:
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A rubrica «outros gastos» inclui gastos com equipamento de 
proteção individual (EPI’s), formação e medicina no trabalho.

19. Estado e outros entes públicos

Em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, as 
rubricas de “Estado e outros entes públicos” apresentavam a se-
guinte composição:

 

20. Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, as 
rubricas do ativo corrente e do passivo corrente “Diferimentos” 
apresentavam a seguinte composição:
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De referir que o cancelamento do evento Expofacic, devido à 
pandemia COVID-19, originou o diferimento de gastos e rendi-
mentos incorridos, provocando um aumento das rubricas do ati-
vo corrente e do passivo corrente, de 74.570,95 €uros e 26.165,39 
€uros, respetivamente. 

21. Fornecimento e serviços externos

A rubrica de “Fornecimentos e serviços externos” nos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 
2019 detalha-se como segue: 

22. Outros rendimentos e outros gastos  

A composição da rubrica de “Outros rendimentos” e da rubrica 
de “Outros gastos” nos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2020 e em 31 de dezembro de 2019 é conforme se segue:
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23. Amortizações
O detalhe da rubrica de “Gastos / reversões de depreciação e de 
amortização” nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 
e em 31 de dezembro de 2019 é conforme se segue: 

24. Juros e outros rendimentos e juros e gastos similares

Os juros e outros rendimentos similares e os gastos e perdas de 
financiamento reconhecidos no decurso do exercício findo em 
31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 são detalha-
dos conforme se segue:
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25. Divulgações exigidas por diplomas legais 

A Administração informa que a Empresa não apresenta dívi-
das ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 
534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, 17 ou-
tubro, a Administração informa que a situação da Empresa pe-
rante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos 
prazos legalmente estipulados.

Para efeitos da alínea d) do nº 5 do Artigo 66º do Código das 
Sociedades Comerciais, durante o exercício de 2020, a Empresa 
não efetuou transações com ações próprias, sendo nulo o nú-
mero de ações próprias detidas em 31 de dezembro de 2020.

Não foram concedidas quaisquer autorizações dos termos do 
artigo 397º do Código das Sociedades Comerciais, pelo que 
nada há a indicar para efeitos do número 2, alínea e) do artigo 
66º do Código das Sociedades Comerciais.
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Os honorários faturados pela sociedade de revisores oficiais de 
contas nos exercícios de 2020 e 2019 são os seguintes: 

 

26. Eventos subsequentes  

Entre 31.12.2020 e a data em que as contas foram aprovadas 
pelo Conselho de Administração, continuam em vigor as me-
didas do Estado para debelar os efeitos da pandemia COVID-19. 
Entendemos que esta pandemia, bem como os respetivos efei-
tos e consequências sanitárias e económicas, não colocam em 
dúvida a continuidade da entidade, pelo que o pressuposto de 
continuidade da empresa não está em causa. Sendo assim, en-
tendemos que a apresentação das demonstrações financeiras 
com base no princípio da continuidade é adequada.

Reforça também esta asserção/convicção, o facto dos valores fa-
turados relativos à vendas e serviços prestados do exercício eco-
nómico de 2020 e parte de 2021, demonstrar resiliência e solidez 
financeira para poder ultrapassar o futuro próximo sem sobres-
saltos financeiros.
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27. Outras informações  

O Conselho de Administração da INOVA-EM, tendo em conta as 
presentes demonstrações financeiras, propõe a seguinte aplica-
ção de resultados:

Cantanhede, 19 de maio de 2021

O Contabilista Certificado

__________________________________________________
Nuno Miguel Pinto Laranjo                              

O Conselho De Administração

__________________________________________________                
 Idalécio Pessoa Oliveira (Presidente)                                                                                                                                                 

__________________________________________________                                                                 
 Júlio José Loureiro Oliveira (Administrador)

__________________________________________________
Nuno Miguel Pinto Laranjo (Administrador)  
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES  FINANCEIRAS DE 2020 #11

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SANEAMENTO

RESÍDUOS URBANOS 

ESPAÇOS VERDES 

LIMPEZA URBANA

AGRICULTURA BIOLÓGICA

EXPOFACIC

231 410 830 (SEDE) . 231 423 850 (LOJA)

GERAL@INOVA-EM.PT . WWW.INOVA-EM.PT

800 201 725 . (NÚMERO VERDE)

BALCAODIGITAL.INOVA-EM.PT




