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Estudo Sectores Portugal basic da DBK 

Distribuição de Água 
(abril 2020 – 9ª edição) 

Objeto do estudo 

No estudo analisa-se a estrutura da oferta, a evolução recente, as previsões e a situação económico-financeira do setor, assim como o 

posicionamento e os resultados das 45 principais empresas que operam no mesmo. 

Principais conteúdos 

 Evolução recente do volume de água faturado em baixa 

 Evolução recente do volume de negócios agregado das principais empresas de abastecimento de água em baixa 

 Estrutura da oferta: evolução do número de empresas, distribuição por tipo de entidade, grau de concentração da oferta 

 Balanço, demonstração de resultados e rácios económico-financeiros agregados das principais empresas 

 Acionistas e número de empregados das principais empresas 

 Sucursais e sociedades participadas pelas principais empresas 

 Evolução da faturação das principais empresas 

 Quotas de mercado em volume das principais empresas 

 Resultados financeiros individuais das principais empresas: balanço, demonstração de resultados, rácios económico-financeiros 

Empresas analisadas 

ADRA Águas de Paredes Aquafundalia Indaqua Feira 

AGERE Águas de Santarém ARM Indaqua Matosinhos 

Águas da Azambuja Águas de Santo André Be Water Indaqua Oliveira 

Águas da Covilhã Águas de Valongo Cartágua Indaqua Santo Tirso 

Águas da Figueira Águas do Norte EMARP Indaqua Vila do Conde 

Águas de Alenquer Águas do Planalto EMARVR Inframoura 

Águas de Barcelos Águas do Porto EMAS de Beja Infraquinta 

Águas de Cascais Águas do Ribatejo EPAL Inova 

Águas de Coimbra Águas do Sado Esposende Ambiente Penafiel Verde 

Águas de Gaia Águas Paços de Ferreira FAGAR Praia Ambiente 

Águas de Gondomar Ambiolhão Indaqua Fafe Tavira Verde 

   Vimágua 

Principais indicadores do setor 

Dados de síntese Volume de água faturado cai 

 Volume de água faturado em baixa (milhões 
de metros cúbicos), 2019 555 

O volume de água faturado em baixa foi de 563 milhões de metros cúbicos 
em 2018, menos 5,9% do que no ano anterior, estimando-se para 2019 um 
valor de 555 milhões de metros cúbicos (-1,4%). 
 
Por sua vez, a faturação agregada de 44 das principais empresas de 
distribuição de água em baixa registou um acréscimo moderado em 2018 
(+1,2%), para 853 milhões de euros, o que representa um abrandamento 
dos crescimentos apresentados nos exercícios precedentes. 
 
Em 2018 operavam em Portugal 257 entidades gestoras do serviço de 
abastecimento de água em baixa, número que se mantinha estável desde 
o ano 2014. As cinco primeiras empresas do setor em termos de volume 
de água abastecida em baixa detinham em 2018 uma quota de mercado 
conjunta de 20,5%, percentagem que se eleva para 30,3% ao considerar os 
dez primeiros operadores. 

 Faturação agregada de 44 das principais 
empresas (milhões de euros), 2018 853 

 Quota de mercado conjunta em volume das 
cinco primeiras empresas (%), 2018 20,5 

 Quota de mercado conjunta em volume das 
dez primeiras empresas (%), 2018 30,3 
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A nona edição do estudo Sectores Portugal basic da DBK “Distribuição de Água” tem 186 páginas e a sua estrutura é a seguinte: 
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Tabela 1. Dados de síntese. 
 
1. Estrutura e evolução do setor 
 
 1.1. Estrutura da oferta 
 

Tabela 2. Evolução do número de entidades gestoras do serviço de abastecimento de água em baixa, 2010-2018. 
Tabela 3. Principais indicadores do serviço de abastecimento em baixa, 2018. 
Tabela 4. Grau de concentração da oferta, 2018. 
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Tabela 5. Evolução do volume de água faturado em baixa, 2010-2019. 
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