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Entidade gestora 

A Tavira Verde, E.M. é a entidade gestora dos sistemas de 

abastecimento de água para consumo público, de 

saneamento de águas residuais e de recolha de resíduos 

urbanos do concelho de Tavira. O capital social é detido 

pela Câmara Municipal de Tavira (51%), AGS (36.75%) e 

Hidurbe (12.25%).  

Sistema de gestão de resíduos urbanos 

O sistema abrange o município de Tavira, numa área total 

de 607 km
2
, servindo cerca de 25 412habitantes. Foram 

recolhidos 16 657 t de resíduos urbanos. 

Qualidade de serviço 

A avaliação da qualidade de serviço, efectuada em termos 

de defesa dos interesses dos utilizadores, sustentabilidade 

da entidade gestora e sustentabilidade ambiental, encontra-

se sintetizada na ficha de avaliação da página seguinte, 

destacando-se: 

-como indicadores positivos, os relativos a cobertura do 

serviço, cobertura da recolha selectiva, rácio de 

solvabilidade, reciclagem e utilização de recursos 

energéticos. 

-como indicadores a necessitar de alguma melhoria, os 

relativos a cobertura de custos operacionais, avarias em 

equipamentos pesados e recursos humanos. 

-como indicador a necessitar de clara melhoria, o relativo a 

respostas a reclamações escritas. 

Evolução da qualidade de serviço 

Na tabela junta encontra-se representada a evolução da 

avaliação de qualidade da entidade gestora nestes dois 

últimos anos. 

 

 

 

 

 

 

 

Localização do sistema 
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Ficha de avaliação da qualidade de serviço 

Esta ficha apresenta a avaliação da qualidade de serviço, de acordo com o “Guia de Avaliação” [1] que pode ser consultado em 

www.irar.pt. 

 


