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1. A ESTRATÉGIA   
 
O Plano de Atividades e Orçamento que se apresenta, identifica as principais 

atividades, projetos e investimentos a concretizar no ano 2016, tendo em vista a 

crescente qualidade dos serviços prestados, para maior satisfação dos residentes e 

visitantes de Vilamoura e de Vila Sol. 

Dando continuidade ao Plano Plurianual de Investimento aprovado para o ano 2015, o 

Plano de Atividades e Orçamento 2016 reflete a tendência de investimento na rede de 

infraestruturas de água e saneamento de Vilamoura e de Vila Sol. De facto, esta rede 

é antiga e necessita de reabilitação contínua. Apesar de se tratar de investimentos 

pouco visíveis para os seus utentes, são de primordial importância para a manutenção 

da qualidade de vida neste território. Nesse sentido, os maiores investimentos serão 

realizados nas áreas reguladas pela ERSAR designadamente, o Abastecimento de 

Água, Saneamento das Águas Residuais e Recolha de Resíduos Urbanos. É de 

salientar o importante investimento que será realizado na estação elevatória de águas 

residuais da Alameda da Praia da Marina cujo orçamento ronda os 500 000€. 

De forma a elevar os padrões de qualidade do espaço público, com enfoque na zona 

mais central de Vilamoura, a Inframoura iniciou em 2015, em estreita articulação com 

a Câmara Municipal de Loulé, e dará continuidade em 2016, a um conjunto de 

projetos dos quais de destaca a requalificação das seguintes artérias: Rua do Sol, Rua 

do Clube Náutico, Rua da Botelha, Alameda da Praia da Marina e centro Tivoli. 

No que respeita à demonstração dos resultados previsionais, em 2016 a principal 

fonte de rendimentos provém das tarifas das áreas reguladas, bem como da tarifa de 

qualidade das infraestruturas e ambiente, as quais representam 91% dos 

rendimentos totais. 

Prevê-se que os rendimentos se cifrem em 8,6 milhões de euros, valor ligeiramente 

inferior (-4%) ao orçamentado para 2015. 

Em termos de gastos, o orçamento para 2016 prevê um total de cerca de 8,5 milhões 

de euros, representando uma redução de 4% em relação ao orçamentado para 2015, 

que se traduzirá num resultado positivo na ordem dos 65 mil euros. 



Plano de Atividades e Orçamento 2016 6 

 

 

 

 
 

Numa ótica patrimonial, face ao orçamentado para 2015, estima-se, para o próximo 

ano, um crescimento do ativo líquido não corrente, na ordem de 1%, que resulta dos 

investimentos previstos para 2016. No que respeita ao passivo total, prevê-se uma 

redução de 4% por via da execução temporal das ações previstas no orçamento. 

Perspetiva-se que em 2016 se mantenha o equilíbrio económico e financeiro da 

empresa. 

Para a concretização de todas as ações previstas, a Inframoura conta com o 

 

Em termos de cultura organizacional, prevê-se uma restruturação orgânica de forma 

a torná-la mais eficaz, face aos desafios atuais e futuros, visando valorizar a 

dedicação e competência profissional dos colaboradores. 

 

 
A Presidente do Conselho de Administração 

 

 
 

Fátima Catarina Coelho 
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2. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E AMBIENTE   
 
A Inframoura é uma empresa certificada pelas Normas ISO da Qualidade e Ambiente 

(ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004) na gestão do espaço público de Vilamoura e Vila 

Sol, desde 2011. 

Isso significa que todas as infraestruturas públicas geridas pela Inframoura cumprem 

os requisitos internacionais, a nível da qualidade e do ambiente. Este território 

encontra-se certificado pelas normas internacionais e é anualmente auditado por 

entidade externa independente, reconhecida pelo sistema português da qualidade. 

Estas duas normas estiveram em fase de grande revisão, tendo as novas versões sido 

publicadas em setembro de 2015. Nos próximos três anos a Inframoura terá que 

adaptar o seu sistema de gestão às mudanças introduzidas nas  normas 

internacionais. 

Os principais desafios serão a formação dos colaboradores nas novas versões das 

normas e a adaptação do sistema, tanto ao nível documental como operacional aos 

requisitos introduzidos. 

As novas versões das normas exigem que a Inframoura compreenda o seu contexto e 

determine os riscos e oportunidades para a sua orientação estratégica, para além de 

ter que aplicar as práticas da gestão de risco na identificação e avaliação de aspetos e 

impactes ambientais. 

Levando em consideração que os novos referenciais dão menor ênfase  à 

documentação, a Inframoura pretende adaptar os serviços para dar cumprimento ao 

exigido como forma de alcançar, por um lado, a satisfação dos clientes e, por outro, a 

sustentabilidade ambiental. 

A Inframoura dispõe de um gabinete com competência a nível da gestão estratégica 

da empresa o qual, para além de validar a eficiência das operações e processos, 

executa as auditorias internas através de uma avaliação independente e de apoio à 

decisão. 
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3. COMUNICAÇÃO E MARKETING ESTRATÉGICO   
 
A Inframoura privilegia um contacto próximo com o cliente, através de vários meios 

de comunicação: revista anual Informoura, newsletter digital mensal, redes sociais, 

site institucional, entre outros. 

 

 
 

 
 

Fig. 1 - Ferramenta de comunicação “Informoura” 
 
 
 

Esta empresa continuará a dar importância a todas as questões que envolvam a 

imagem de Vilamoura e de Vila Sol, a qual se pretende cuidada e moderna. 

Serão elaborados planos de comunicação interna e externa para divulgação e total 

informação sobre as obras ou intervenções que venham a decorrer em espaço urbano 

público de Vilamoura. 

A newsletter Informoura reunirá todas as notícias importantes, mantendo os clientes 

informados sobre as diversas áreas onde a empresa intervém. Os clientes terão à sua 

disposição notícias diárias, através de vários canais de comunicação, nomeadamente 

facebook e site institucional da Inframoura. A newsletter digital continuará também a 

ser uma ferramenta importante, útil e que, frequentemente, poderá manter, em 

tempo real, uma comunicação rigorosa e atual. 
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A empresa pretende lançar, em 2016, uma campanha de comunicação, em conjunto 

com os seus acionistas, com uma mensagem forte e contagiante, sobre a qualidade 

do território e de todos os ativos que este oferece. 
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4. ABASTECIMENTO DE ÁGUA (AA)   
 
As principais atividades, a nível do abastecimento de água, enquadram-se nos 

objetivos estratégicos da empresa e assentam nas linhas orientadoras da entidade 

reguladora e nas políticas nacionais para o setor. 

Alinhados na adequação da interface com os utilizadores, na sustentabilidade e 

eficácia da gestão do serviço e na sustentabilidade ambiental permitem assegurar que 

a atividade satisfaz as necessidades e expetativas estabelecidas de modo racional dos 

clientes de Vilamoura e Vila Sol. Para além disso, é importante assegurar que o 

património infraestrutural é mantido em boas condições e que tem capacidade para 

satisfazer as necessidades dos consumidores, num registo de eficiência de utilização 

dos meios disponíveis. 

Um conjunto de ações que incluem a implementação de programa de controlo da 

qualidade da água fornecida, a monitorização e a intervenção na rede. Assim, 

pretende-se garantir o abastecimento constante, com pressões adequadas e 

qualidade, promovendo o uso eficiente da água, da energia e a prevenção e controlo 

da poluição. Em 2016 pretende-se, ainda, dar continuidade ao Plano Estratégico de 

Gestão Patrimonial de Infraestruturas, desenvolvido para um horizonte temporal de 

10 anos, tendo em conta as capacidades logísticas e disponibilidade financeira da 

empresa. 

As principais atividades previstas para o ano 2016 são: 

 

 Consolidação do Plano de Gestão Patrimonial de Infraestruturas (GPI); 
 

 Revisão do Plano para Controlo de Perdas de água e energia na rede de 

abastecimento de água; 

 Início da execução de um Plano de segurança da água; 
 

 Assegurar, com meios próprios, a reparação de roturas na rede, quer em 

condutas ou em ramais ou válvulas de manobra da rede, que se encontrem 

obsoletas ou com fugas de água; 

 Assegurar, com meios próprios, os cortes de abastecimentos por débitos em 

atraso, as rescisões de contrato, as ligações de novos contratos e de contrato de 

obras e as deslocações inerentes a esses processos; 
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 Continuidade do plano de modernização dos contadores de água a 7 anos com a 

concretização do segundo ano do plano da substituição de 1204 contadores fora 

de prazo legal, tendo em vista o aumento da eficácia de medição de consumos e 

consequente faturação; 

 Substituição de 1% de ramais antigos para redução de perdas de água; 
 

 Operação e manutenção dos sistemas elevatórios existentes, sem acesso a 

telegestão, com implicação de passagens diárias dos colaboradores para controlo 

e registos de consumos, volumes bombados, horas de funcionamento e bem 

como rotinas de limpeza e inspeção; 

 Alcançar os objetivos definidos no Programa de Gestão da Qualidade e Ambiente. 
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5. DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS (AR)   
 
As infraestruturas de águas residuais são fundamentais para a qualidade de vida em 

meio urbano. No entanto, a sua existência não é evidente para o utilizador comum, 

que acaba por não ter a perceção da sua importância. Isto deve-se, por um lado, ao 

facto de serem infraestruturas enterradas e, por outro, de estarem a jusante do 

utilizador. 

Globalmente, estas infraestruturas devem assegurar continuamente a sua função 

enquanto se justificar o serviço a que se destina. Assim, uma infraestrutura deve ser 

mantida permanentemente em condições de operacionalidade adequadas à satisfação 

dos níveis de serviço pretendidos. Este requisito impede, em geral, que a 

infraestrutura seja substituída na globalidade, de uma só vez. 

No entanto, há casos em que as condições de construção dificultam a sua 

operacionalidade e a substituição de componentes individuais, impedindo que esta 

seja reabilitada progressivamente ao longo do tempo. Esta falta de manutenção dos 

componentes põe em causa a continuidade de prestação do serviço e não garantem 

uma vida ilimitada à infraestrutura. É o caso da estação elevatória de águas residuais 

existente na Alameda da Praia da Marina que apresenta um elevado estado de 

degradação e que terá obras de reabilitação em 2016. 

Esta infraestrutura carece de reabilitação geral no que respeita à construção civil e 

aos equipamentos instalados, nomeadamente descarga de emergência a partir do 

poço de bombagem, bem como a nível da remoção ineficiente de gradados e avaria 

de dois dos três grupos elevatórios instalados e sobrecarga do grupo elevatório 

atualmente em funcionamento, com elevado consumo energético. 

 

 
 

Fig. 2 - Estado do teto da galeria de gradagem 
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Fig. 3 - Estado atual das Boias de nível da célula 1, tubagens de compressão das duas bombas e comporta 

mural com veio desalinhado 

 
 

 

Por outro lado, será dada continuidade às seguintes ações: 

 

 Aperfeiçoamento do levantamento e atualização de cadastro; 

 

 Cumprimento do plano de manutenção das redes de saneamento, inspeção de 

câmaras de visita e limpeza de coletores; 

 Execução de intervenções pontuais, mas fundamentais, para fiabilizar o 

funcionamento das redes, estando preconizadas intervenções nas zonas críticas 

dos sistemas que mais contribuem para anomalias na drenagem de águas 

residuais (colapsos e obstruções); 

 Resposta pronta a solicitações; 

 

 Consolidação e revisão do Plano de Gestão Patrimonial de Infraestruturas (GPI); 
 

 Alcançar os objetivos definidos no Programa de Gestão da Qualidade e Ambiente. 
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6. RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS (RU)   
 
A recolha de resíduos urbanos em Vilamoura e Vila Sol implica elevados meios 

humanos e logísticos e está muito dependente da sazonalidade turística e do 

comportamento individual na deposição. 

Em paralelo, com a limpeza urbana, a gestão de resíduos requer reforço de meios 

para que, consoante as flutuações de produção, se possa dar resposta, em tempo útil, 

às necessidades de ampla vertente sazonal. 

A estratégia planeada pretende otimizar sempre o desempenho dos serviços, tendo 

como base os seguintes objetivos principais: 

 Uso eficiente de recursos naturais, com otimização dos recursos materiais e 

energéticos; 

 Satisfação dos clientes de Vilamoura e Vila Sol, alicerçada nas 

carências/expetativas imediatas; 

 Garantir a proteção ambiental e da saúde humana, através do uso de processos 

operacionais e de infraestruturas adequadas; 

 Promover uma filosofia de minimização da  produção  e da perigosidade dos 

resíduos. 

As atividades previstas para o ano 2016 são: 

 

 Dar continuidade aos serviços de recolha a todas as tipologias de contentores 

instalados em Vilamoura e Vila Sol e respetivo aumento de periodicidades; 

 Manter em boas condições os diversos pontos de recolha e áreas de deposição, 

bem como controlar a deposição indevida de resíduos; 

 Alcançar os objetivos definidos no Programa de Gestão da Qualidade e Ambiente. 
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Fig. 4 - Ponto de deposição na Baixa de Vilamoura 



Plano de Atividades e Orçamento 2016 16 

 

 

 

 
 

7. ESPAÇOS VERDES (EV)   
 
Vilamoura e Vila Sol dispõem de uma extensa área de espaços públicos verdes 

relvados e ajardinados (47 ha) que requerem constantes cuidados de manutenção. 

Nesse sentido, as atividades previstas para o ano 2016 são: 

 

 Manutenção dos espaços verdes; 
 

 Controlo de pragas e doenças; 
 

 Reforço de meios na monda manual, poda de pinheiros e palmeiras, 

poda/manutenção de espaços ajardinados; 

 Continuação da implementação de projetos de espaços verdes, com princípios 

fundamentais de redução do consumo de água; 

 Execução de trabalhos em espaços ajardinados e obras de requalificação urbana 

programadas: 

- Conclusão de requalificação de entradas da urbanização do Pinhal Velho (fase2); 

 

- Beneficiação de espaços ajardinados da rua do Leme; 

 

- Requalificação de espaços ajardinados da urbanização Monte da Vinha; 

 

- Substituição de árvores na praça Tivoli. 

 

 Alcançar os objetivos definidos no Programa de Gestão da Qualidade e Ambiente. 
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8. LIMPEZA URBANA (LU)   
 
Vilamoura e Vila Sol estão divididas num total de 17 cantões de varredura efetuados 

por três varredoras mecânicas, com uma cobertura de 100% das vias e arruamentos 

existentes. 

Com um sistema de monitorização da produtividade dos diversos equipamentos, 

pretende-se analisar e controlar o desempenho das diversas equipas operacionais, 

com vista a uma cada vez melhor otimização dos meios e recursos disponíveis. 

Nesse sentido, as atividades previstas para o ano 2016 são: 

 

 Manutenção das vias e acessos; 
 

 Serviços específicos de limpeza urbana (manual e mecânica) e lavagens na zona 

da Baixa de Vilamoura; 

 Limpeza de linhas de água e corredores técnicos; 

 

 Deservagem de zonas pedonais e vias de circulação; 
 

 Alcançar os objetivos nos indicadores que fazem parte integrante do Plano de 

Gestão e Qualidade e Ambiente da Inframoura. 

 

 
 

 
 

Fig. 5 - Varredora mecânica 
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9. GESTÃO URBANA   
 
A área da gestão urbana da Inframoura compreende: 

 

Licenciamento de publicidade e ocupação de via pública 

Na sequência dos desenvolvimentos realizados em 2015 com vista à adaptação das 

ferramentas informáticas já existentes na empresa, potenciação da sua 

interoperabilidade com outras plataformas críticas, como seja o site institucional 

Inframoura, em 2016 será dada continuidade à desmaterialização de procedimentos, 

visando aumentar a acessibilidade, transparência e qualidade do serviço prestado ao 

cliente. 

Ainda com vista à obtenção de ganhos e eficiência dos serviços e informação 

disponibilizada à gestão, pretende-se aprofundar o processo de integração com 

sistemas de informação geográfica, cujo processo de migração tecnológica se efetivou 

em 2015. 

Vigilância, inspeção e fiscalização de infraestruturas 

A vigilância, inspeção e fiscalização de infraestruturas reveste-se de uma importância 

fundamental na atividade da empresa, quer através do levantamento de necessidades 

de intervenção ao nível da manutenção do espaço urbano, quer ao nível da 

atualização de dados cadastrais e apoio à atividade dos serviços de licenciamento e 

ocupação de via pública. 

Tal como em anos anteriores, pretende-se realizar a verificação de lotes insalubres e 

construções abandonadas para que, em colaboração com os serviços da Câmara 

Municipal de Loulé e restantes entidades competentes, se possa intervir junto dos 

proprietários ao nível da sua limpeza e organização, numa perspetiva da redução do 

risco da ocorrência de incêndios e de valorização ambiental dos territórios sob a 

gestão da Inframoura. 

Levantamento e cadastro de infraestruturas 

Dando seguimento ao processo iniciado no ano de 2012, e continuado nos anos 

seguintes, com o levantamento e cadastro de diversas infraestruturas e equipamentos 

sob a gestão da Inframoura, desde a rede de abastecimento de águas até à rede 

viária e ciclável, sinalização direcional, sinalização de trânsito, mobiliário urbano, 
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sistemas de contentorização de resíduos urbanos, no ano de 2016 pretende-se 

realizar: 

 a consolidação do cadastro em SIG - sistema de informação geográfico, com o 

levantamento exaustivo e integração de outras infraestruturas, equipamentos e 

serviços, como seja o licenciamento de publicidade e ocupação da via pública, e o 

seu alargamento a atividades operacionais da empresa como a inspeção da via e 

equipamentos urbanos. 

 o alargamento da interoperabilidade desta plataforma SIG com outras plataformas 

em implementação na empresa, designadamente o software vocacionado para a 

gestão operacional dos serviços, NAVIA. 

Toponímia e sinalética direcional 

Na sequência do processo desenvolvido nos anos anteriores com a instalação das 

placas associadas aos números de porta em cerca de 30% dos arruamentos de 

Vilamoura, pretende-se dar continuidade a um projeto estruturante em parceria com 

o gabinete de Comunicação e Marketing Estratégico. Nestes termos, e em articulação 

com os serviços responsáveis da Câmara Municipal de Loulé, a Inframoura continuará 

a contribuir para um território estruturado e organizado. 

Pretende-se ainda desenvolver um estudo de revisão à sinalética direcional existente, 

propondo soluções de complementaridade e reforço da informação já disponibilizada 

pelos suportes atuais. 

Gestão dos serviços externos de segurança e higiene no trabalho 

Em 2016, para além do acompanhamento da atividade corrente e operacional da 

empresa, pretende-se consolidar as boas práticas na segurança e higiene no trabalho 

e estruturar a documentação e procedimentos com vista à elaboração de um manual 

de segurança da empresa. 

Gestão de frota e oficina 

O ano de 2016 será caracterizado pela consolidação da desmaterialização de 

processos administrativos ao nível da gestão de frota, mas principalmente da 

operação da oficina, que permitirá em última instância, a obtenção de dados de 

gestão e apoio à decisão de forma mais facilitada e rigorosa. 
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Pretende-se, ainda, o reforço do investimento na renovação da frota de máquinas e 

equipamentos eminentemente operacionais visando assegurar uma melhor resposta, 

por parte dos serviços, e o incremento das condições de segurança proporcionadas 

aos colaboradores da empresa. 

Serviço de manutenção 

Pretende-se no ano de 2016 caminhar rumo a uma maior eficiência do serviço com o 

enfoque colocado na programação das ações e na eficiente alocação de recursos às 

mesmas, monitorização de indicadores de desempenho e interoperabilidade destes 

serviços com os restantes serviços. Para além da ação corrente, o enfoque principal 

centrar-se-á no controlo da produção, contando para isso com a implementação de 

plataforma informática, já em parametrização (NAVIA). 

Requalificação e mobilidade urbana 

Apresentando Vilamoura uma rede ciclável que ascende a cerca de 25km, o que 

representa um rácio superior a 25% face à rede viária de Vilamoura, pretende-se no 

ano de 2016 proceder ao estudo e desenvolvimento de projetos de ampliação da 

rede, mas também intervenções localizadas de consolidação da rede que confiram, 

por um lado, maior conetividade e, por outro, maior segurança na circulação. 

A nível das bicicletas de uso partilhado, é objetivo para o ano de 2016 a ampliação do 

sistema por via do aumento da capacidade de algumas estações. 

Por outro lado, a supressão das barreiras arquitetónicas continuará a ser desenvolvida 

de modo sistemático, com especial relevo para as zonas de maior carga funcional, 

com elaboração de vários projetos de reabilitação e requalificação urbana (como é 

exemplo o centro de Vilamoura, designadamente as ruas do Clube Náutico, Botelha e 

Sol, alameda da Praia da Marina e centro Tivoli). 
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Fig. 6 - Bicicletas de uso partilhado 

 

 

Também em 2016 se pretende desenvolver um conjunto de iniciativas que visem o 

incremento de acessibilidade e capacidade de report dos sistemas semafóricos de 

gestão de trânsito sob a gestão da Inframoura, contribuindo assim para um aumento 

da capacidade de resposta e análise dos volumes e fenómenos de trânsito e criando 

uma base tecnológica que permita a criação de valor acrescentado para a gestão e 

para o cliente. É o caso do sistema semafórico no cruzamento da Estrada de 

Quarteira, junto à Escola D. Dinis, que, recentemente, a Câmara Municipal passou 

para a gestão da Inframoura. 
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10. DESENVOLVIMENTO LOCAL E APOIO A EVENTOS   
 
A Inframoura intervém na logística dos eventos de natureza desportiva e cultural que 

decorrem em Vilamoura, como é o caso do Portugal Masters, o evento hípico Atlantic 

Tour, a Volta ao Algarve em Bicicleta, a Eco Meia Maratona, entre muitos outros. 

Perspetiva-se em 2016 realizar edições ocasionais do Mercado da Vila, reunindo os 

produtores locais e regionais (edições de Páscoa, de verão entre outras), numa 

montra de produtos de qualidade. 

A Inframoura estará também presente em ações de solidariedade social, ambientais e 

de sustentabilidade e em atividades conjuntas com as entidades locais. 

 

 
 

Fig. 7 - Exemplos de eventos apoiados pela Inframoura e Mercado da Vila 
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11. INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL   
 
Encontrando-se assumida a responsabilidade de efetuar a boa gestão dos recursos 

financeiros, adequando as ações orientadas para a prossecução dos objetivos 

estratégicos da empresa às fontes de financiamento existentes, foram definidos os 

instrumentos de gestão previsional, para o ano de 2016. Os seus principais 

pressupostos são os que a seguir se descrevem. 

Nos anexos A e B apresentam-se as previsões anuais de gastos e rendimentos do 

exercício e o balanço previsional 2016. 

No anexo C, a tesouraria previsional para 2016. 

 

No anexo D, o plano plurianual de investimentos, no qual se incluem os investimentos 

executados, os do ano 2016 e os previstos até 2019, bem como as atividades mais 

relevantes do ano e/ou com caráter plurianual. 

 

 
11.1. Orçamento de exploração   

 

As previsões de exploração, gastos e rendimentos, foram elaboradas tendo por base o 

histórico da atividade, e foram adequadas aos objetivos estratégicos para o ano de 

2016. 

 

 

11.1.1. Gastos de Exploração   

 

Os gastos e perdas operacionais estimados para o exercício totalizam 8.410.134€, dos 

quais 1.620.398€ correspondem à aquisição de água para venda, 3.169.223€ são 

referentes aos fornecimentos e serviços externos e 2.509.507€ aos gastos com 

pessoal. Os restantes gastos operacionais apresentam um cariz mais residual. 

 

 
Custo dos Inventários Vendidos e das Matérias Consumidas 

Estima-se que os custos de mercadorias se situem nos seguintes montantes: 

Aquisição água para abastecimento - 1.620.398€ 

Mercadorias gerais - 49.500€ 
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De destacar o custo de aquisição da água para abastecimento, o qual representa 97% 

do custo das mercadorias e 19% da totalidade dos gastos. 

 

 
Fornecimentos e Serviços Externos 

Os fornecimentos e serviços externos englobam os custos de funcionamento geral da 

estrutura da empresa e a aquisição de serviços especializados a terceiros (empresas e 

profissionais liberais). 

Funcionamento geral – inclui os gastos gerais de funcionamento da empresa e a 

aquisição de bens e serviços necessários à atividade (comunicações, eletricidade, 

água, combustíveis…), no montante estimado de 656.808€. 

Subcontratos – inscreve a verba de 52.500€, relativa a contratos celebrados com 

terceiros para desenvolvimento do processo produtivo da empresa. 

Trabalhos especializados – inscreve a verba de 927.774€, destinada à contratação 

de prestação de serviços especializados, assessorias e trabalhos técnicos de apoio 

(prestações serviços de recolha de RU, Limpeza urbana, segurança infraestruturas, 

contratos manutenção equipamentos,…). 

Conservação e reparação – inscreve a verba de 265.500€, destinada à conservação 

e reparação das redes de água e esgotos, reparação e manutenção de vias e espaços 

verdes e à reparação de viaturas. 

Ferramentas e utensílios de desgaste – inscreve a verba de 34.500€, destinada 

às áreas operativas da empresa (materiais e utensílios de desgaste diverso). 

Outros fornecimentos e serviços – inscreve a verba de 1.232.141€, relativo ao 

tratamento de águas residuais e deposição de resíduos. 

 

 
Gastos com pessoal 

Os gastos com o pessoal, estimados em 2.509.507€, incluem, para além das 

remunerações e encargos sociais, os gastos com seguros de acidentes de trabalho, 

saúde, vida, medicina no trabalho, equipamentos de proteção individual (EPI’s), 

fardamento e plano de formação. 
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Outros Gastos de Exploração 

Nos restantes gastos de exploração têm somente expressão as perdas de água, 

estimadas em 362.894€, e os gastos de depreciação e amortização, com um valor 

estimado de 599.123€. 

As amortizações do exercício foram calculadas pelo método das quotas constantes, 

com base na seguinte legislação aplicável: 

 Decreto-Regulamentar n.º 2/90 – bens adquiridos antes de 01/01/2010; 
 

 Decreto-Regulamentar n.º 25/2009 – bens adquiridos após 01/01/2010. 

 

 

 

 
 

11.1.2. Rendimentos e resultados de exploração   

 

Os rendimentos e ganhos de exploração são estimados em 8.604.732€, provenientes, 

fundamentalmente, das tarifas cobradas aos clientes, as quais representam 91% dos 

rendimentos operacionais. 

A preparação do orçamento de rendimentos e ganhos de exploração assenta no 

histórico dos consumos de água e na adoção do atual tarifário em vigor. 

No que se refere aos outros rendimentos, incluem-se as prestações de serviços e os 

rendimentos com a publicidade e licenciamento que representam, no global, 4% da 

estrutura de rendimentos de exploração. 

A comparticipação a fundo perdido, fruto da candidatura da Requalificação da Baixa 

de Vilamoura ao Programa de Intervenção do Turismo (PIT) – Linha I, é reconhecida 

na proporção dos gastos associados, pelo que no exercício de 2016 será reconhecido 

no final 47.105 €, permanecendo o remanescente contabilizado em Capitais Próprios, 

nos termos da norma contabilística - NCRF 22. 

No que respeita aos contratos-programa celebrado e a celebrar com o Município de 

Loulé, foram inscritos no Orçamento de Exploração, o contrato-programa, no 

montante anual de 393.600€, o qual se destina a financiar a atividade corrente da 

área de espaços verdes. 

O resultado antes de impostos previsional é de 86.998 €. 
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11.2. Orçamento de tesouraria   

 

Para evidenciar a origem dos fluxos financeiros e o equilíbrio da tesouraria, foi 

elaborado o mapa de tesouraria previsional, anexo B, sendo o saldo previsional de 

tesouraria em 31/12/2016, de 65.979€. 

Na elaboração deste orçamento de tesouraria, estão implícitos os seguintes 

pressupostos: 

Prazo médio de recebimentos 

 

As faturas relativas às prestações de serviços de abastecimento de água, saneamento 

de águas residuais, recolha de RU’s e manutenção da qualidade das infraestruturas e 

ambiente, são emitidas com um prazo de pagamento a 20 dias, sendo este prazo 

alargado para 30 dias nos pagamentos realizados por débito direto. Em média, o 

prazo médio de recebimentos ronda os 30 dias. 

Pelo histórico, considera-se que 70% da faturação emitida deverá ser recebida até 30 

dias, sendo que os restantes 30% deverão ser recebidos até 60 dias, após a emissão 

da faturação mensal. Nos casos de incumprimento são processados juros de mora e 

emitidas certidões de dívida, executadas por via dos serviços competentes da Câmara 

Municipal de Loulé. 

A ocupação do espaço público e publicidade são faturadas no ato do licenciamento por 

períodos de um ano. 

Prazo médio de pagamentos 
 

Fornecedores de bens e serviços – cerca de 90% com pagamento a 60 dias após a 

data de emissão da fatura, 8% com pagamento a 30 dias e 2%, designadamente as 

compras de reduzido valor, com pagamento a pronto. 

Empreitadas e prestações de serviços continuados - poderão ser liquidadas com 

recurso a produtos de gestão de tesouraria (confirming), ao abrigo dos quais se 

afigura a possibilidade da Inframoura dilatar os prazos de pagamento por períodos 

entre os 90 e 120 dias. Nestes casos, o fornecedor pode antecipar o recebimento, 

mediante o pagamento de um encargo financeiro indexado à Euribor. 

Contratos de leasing – a liquidar mensalmente, conforme plano de pagamentos. 
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Transitam de exercícios anteriores, dois contratos de leasing financeiro relativos à 

aquisição de uma Varredora 3m3 e outra de 4 m3 destinadas à limpeza urbana. Neste 

momento encontra-se em fase de contratualização outro leasing financeiro para a 

aquisição de dois tratores agrícolas. Prevê-se ainda, no decurso de 2016, para 

financiamento da aquisição de duas viaturas de mercadorias com caixa (3.500kg), de 

duas viaturas ligeiras de mercadorias e um equipamento pesado com grua para 

trabalhos em altura, a contratualização de três novos leasings financeiros. 

Contrato-programa 

 

Está previsto no orçamento de tesouraria que o contrato-programa, no montante de 

393.600€, seja executado (recebido) no início do ano para fazer face aos 

compromissos e às maiores necessidades de tesouraria que a atividade da 

Inframoura, marcadamente sazonal, acarreta. 

Financiamento médio e longo prazo 

 

A amortização de capital dos dois empréstimos de médio e longo prazo, contraídos 

em 2011, será realizada nos termos contratualizados, nos meses de julho a outubro. 

Contempla-se ainda no presente orçamento, a contratação de um empréstimo de 

médio e longo prazo para financiar 50% da reabilitação estruturante a realizar na 

Estação Elevatória de Águas Residuais – Alameda da Praia da Marina. Estima-se que 

esta benfeitoria ascenda ao montante de 500.000€, a amortizar em 10 anos. O 

financiamento será assegurado em 50% por recursos próprios e os restantes 50% 

com capitais alheios, pretendendo-se que o prazo de reembolso seja igual ao de 

amortização, no caso 10 anos, dando assim cumprimento às boas práticas 

financeiras. 

Verificadas as condições expostas, será possível assegurar, ao longo do ano, uma 

situação de tesouraria equilibrada. 

 

 

11.3. Balanço previsional   

 

No anexo C apresenta-se o balanço previsional  para o exercício de 2016, com 

referência a 31/12. 
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A rubrica dívidas de terceiros inclui, fundamentalmente, o saldo da faturação emitida 

a pagar pelos clientes. 

 

As dívidas a terceiros de médio longo prazo, têm como origem: 

 
Financiamentos Obtidos 582.803 € 

Empréstimo Requalificação Baixa 
42.857 € 

Empréstimo Mobiliário Urbano 
42.857 € 

Empréstimo Reabilitação (EEAR Alameda Praia da Marina) 
216.357 € 

Leasing Varredora 3m3
 

0 € 

Leasing Varredora 4m3
 

91.609 € 

Leasing tratores agrícolas 
39.776 € 

Leasing viaturas mercadorias c/ caixa (3500kg) 
36.705 € 

Leasing viaturas mercadorias 
22.679 € 

Leasing equipamento pesado c/grua 
89.962 € 

 

As dívidas a terceiros de curto prazo têm como principais origens: 

 
Financiamentos Obtidos 190.075 € 

Empréstimo Requalificação da Baixa 42.857 € 

Empréstimo Mobiliário Urbano 42.857 € 

Empréstimo Reabilitação (EEAR Alam. P.Marina) 10.132 € 

Leasing Varredora 3m3
 17.097 € 

Leasing Varredora 4m3
 9.770 € 

Leasing tratores agrícolas 15.013 € 

Leasing viaturas mercadorias c/ caixa (3500kg) 8.349 € 

Leasing viaturas mercadorias 21.434 € 

Leasing equipamento pesado c/grua 22.565 € 

Fornecedores c/c 1.686.584€ 

Outras contas a pagar 464.410 € 

Fornecedores Imobilizado 46.125 € 

Cauções 101.625 € 

Reconhecimento gasto com férias e subsídios férias 316.660 € 
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O resultado líquido previsional para o exercício de 2016 é de 65.248 €. 

 

 
 

Vilamoura, … de Outubro de 2015 

 

O Conselho de Administração 

 

 

 

 
Fátima Catarina 

Presidente do C.A. 

 

 

Frederico Pedro Nunes Telmo Pinto 

Vogal do C.A. Vogal do C.A. 
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ANEXOS   

 

 

 

A. Demonstração de Resultados Previsional 2016/DR SNC 

B. Tesouraria Previsional 2016 

C. Balanço Previsional e nota 

D. Plano Plurianual de Investimentos e Atividades mais relevantes 

E. Mapa de Pessoal 
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A Assembleia-Geral de Acionistas 

 
 
 

 
Pela Câmara Municipal de Loulé  Pela Vilamoura Lusotur 

   
   
   

   
Vítor Manuel Gonçalves Aleixo  Paul Vincent Taylor 
Presidente  Presidente do Conselho de Administração 

   
   

   
   

  William Lyle Schulze 
  Vogal do Conselho de Administração 

 

 
                         

 



 

 

 

_____________________________________________ 

nto 2016 31 
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